
๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 คณะมนุษยศาสตร ร วมกับสมาคม

ศิษยเกามหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาคม

ภาษาและหนังสือแหงประเทศไทยในพระ-

บรมราชูปถัมภ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไปสงผลงานประพันธประเภท

รอยแกวและรอยกรอง เขาประกวดรางวัล

วรรณกรรมรามคำแหง ประจำปการศึกษา 2556

ชิงเงินรางวัล 220,000 บาท สงผลงานไดต้ังแต

บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2556 

 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.human.

ru.ac.th และ facebook วรรณกรรมรามคำแหง

 ผูชวยศาสตราจารย

วุฒิศักดิ ์ ลาภเจริญทรัพย

อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัย

รามคำแหงรับมอบเงินจาก

นางสุภา เสริมสุขสกุลชัย

ศิษยเกาคณะเศรษฐศาสตร

จำนวน 1.2 ลานบาท (หน่ึงลาน

สองแสนบาทถวน)  เพื่อ

สนับสนุนเปนทุนในการ

พัฒนาบุคลากรและทุนการศึกษาแกนักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร โดยมี รองศาสตราจารย

จรินทร เจริญศรีวัฒนกุล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร รวมเปนสักขีพยาน เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม

2556 ณ หองทำงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร

วันที่ ๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ปที่ ๔๓ ฉบับที่ ๑๔

www.info.ru.ac.th

(อานตอหนา 2)

มอบทุนการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร

เชิญสมัครเปนสมาชิกทั้งดวยตนเองและทางไปรษณีย
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นลาง
๒. ดำเนินการตอที่งานประชาสัมพันธ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราคาสมาชิกปละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู ติดตอที่งานประชาสัมพันธ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ชำระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗

ศูนยรับฝากไปรษณียจำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ตอ ๘๐๔๕-๗

(นางวัฒนา อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหนงหัวหนางานประชาสัมพันธ

(อานตอหนา 2)

(อานตอหนา 2)(อานตอหนา 11)

ม.ร. ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ

คณะศิลปกรรมศาสตรนำดนตร�
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมแกนักเร�ยน-ประชาชน

อธิการบดี ม.ร. แนะ นศ.กิจกรรม
รับนองใหมอยางสรางสรรค - เคารพสิทธิสวนบุคคล

 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามคำแหง เปนประธานเปดการอบรม “การรับเพื่อนใหมไมละเมิดสิทธิ

สวนบุคคล” เพื่อใหนักศึกษาที่จัดกิจกรรมรับเพื่อนใหม ไดทราบถึงขอบเขต

และลักษณะของการละเมิดทางสิทธิสวนบุคคล โดยมี

เชิญสงผลงานรอยแกวและรอยกรอง
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง

ม.ร. รับนศ.ป.โท สาขาโลจิสติกสฯ
 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา

วิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน MBA

(Logistics and Supply Chain Management)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

นครราชสีมา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปดรับ

สมัครนักศึกษารุนท่ี 1 ต้ังแตบัดน้ี - 25 กรกฎาคม

2556

 หลักสูตร แบงเปนการเรียน แผน ก

ทำวิทยานิพนธ และแผน ข ไมทำวิทยานิพนธ

เรียนระบบ Block Course & Modular เรียน

วันเสาร เวลา 17.00 - 21.00 น. 

 หนวยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมใหกับ

นักศึกษาพิการ ประจำป 2556 โดยมี

 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมสู สาธารณชน นำทีมนักศึกษาแสดง

ดนตรีไทย ดนตรีสากล พรอมแนะแนวการเรียนตอดานดนตรี

และเสนทางการเปนนักดนตรีมืออาชีพแกนักเรียนโรงเรียนมัธยม

และประชาชนทั่วไป

  อาจารย ดร.สมศักดิ ์  เกตุแกนจันทร

  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร เปดเผยวา

  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย-

  รามคำแหง มีปณิธานสำคัญในการเปด

  โอกาสใหผูมีใจรักดนตรีและศิลปะการแสดง

  เขามาคนควาหาความรู และส่ังสมประสบ-

  การณในชีวิตเพ่ือกาวสูการเปนนักดนตรี

  มืออาชีพ ท้ังน้ีเพ่ือเปนการประชาสัมพันธ

คณะศิลปกรรมศาสตรใหเปนที่ประจักษในสังคม และเปนการ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสาธารณชน ตลอดจนสรางกิจกรรม

ใหเกิดการทำงานรวมกันระหวางครูอาจารย



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 - เทคนิคการปรากฏกาย ทวงทาอิริยาบถ

 - มารยาทและการวางตัวในสังคม

 - เทคนิคการพูดในโอกาสตางๆ 

 - การเสริมสรางบุคลิกภาพที่นาประทับใจ

 - การเสริมสรางบุคลิกภาพดวยการแตงกาย

 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่

งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา อาคาร

ศิลาบาตร (ชั้นลอย) โทร. 0-2310-8126 ในวันและ

เวลาราชการ 

 * นักศึกษาจะไดรับเอกสารและคูมือ/อาหารวาง

  กาแฟและเครื่องดื่ม ฟรี!

 * ผูผานการอบรมจะไดรับวุฒิบัตรเปนราย

  บุคคล

และวันอาทิตยเวลา 08.00 - 17.00 น.คัดเลือกโดยการ

สอบสัมภาษณ

 ผู สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมไดที ่

สำนักงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ (หัวหมาก)

โทร. 0-2310-8235, 086-336-7330-1 และสาขาวิทยบริการฯ

จ.นครราชสีมา โทร. 044-249-900, 081-168-6894

ม.ร. รับนศ.ป.โทฯ (ตอจากหนา 1)

ม.ร.พัฒนาบุคลิกภาพ นศ.
อาจารยปรเมศวร อินทรชุมนุม เลขานุการรองอัยการ

สูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด เปนวิทยากร เม่ือวันท่ี

20 มิถุนายน 2556 ณ หองศักดิ์ ผาสุขนิรันต อาคาร

หอประชุมพอขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้ นางสุชาดา วรกาญจน ผูอำนวยการ

กองกิจการนักศึกษา กลาววา สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา แจงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ใหสถาบันการศึกษากำกับดูแลการจัดกิจกรรม

รับนองใหม และการประชุมเชียรในสถานศึกษา

ใหเปนไปอยางสรางสรรค โดยเคารพสิทธิเสรีภาพ

ความเสมอภาค ปราศจากความรุนแรง และการลวง

ละเมิดสิทธิสวนบุคคลทั้งรางกาย จิตใจ ตลอดจน

การลวงละเมิดทางเพศ 

 กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมการรับ

เพื่อนใหมไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล เพื่อใหความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับสภาพปญหาของการละเมิดทาง

รางกาย จิตใจ ตลอดจนการลวงละเมิดทางเพศ และ

ความผิดที่เกิดจากการลวงละเมิด รวมทั้งการให

ความชวยเหลือเยียวยาแกผูท่ีไดรับผลกระทบ เพ่ือให

นักศึกษา และบุคลากร สามารถนำความรูไปปฏิบัติ

ไดอยางถูกตอง และขยายผลตอไป

 จากน้ัน ผศ.วุฒิศักด์ิ กลาววา การอบรมการรับ

เพื่อนใหมครั้งนี้ เพื่อทำความเขาใจเกี่ยวกับการลวง

ละเมิดสิทธิสวนบุคคล ท้ังทางรางกาย จิตใจ และการ

ลวงละเมิดทางเพศ ซ่ึงถือเปนส่ิงท่ีตองพึงระมัดระวัง

เปนอยางมาก การรับนองใหมเปนกิจกรรมท่ีสนุกสนาน

สรางสรรค แตจะตองกระทำอยางมีขอบเขต และ

ไมใชวาจาที่ไมสุภาพในการทำกิจกรรม ไมพูดจา

สอเสียด กรณีนักศึกษาหญิงกับนักศึกษาชายเปนเร่ือง

ที่ละเอียดออน เพราะสังคมไทยยังใหความแตกตาง

ระหวางเพศหญิงกับเพศชาย ดังน้ันจะตองระมัดระวัง

ไมใหเกิดเหตุการณที่ไมเหมาะสมได

 “สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจง

นโยบายอยางชัดเจน โดยเฉพาะใหมหาวิทยาลัยให

ความสำคัญ และดูแลเร่ืองสิทธิสวนบุคคล นักศึกษา

ทุกคนจะตองรูจักรับผิดชอบตนเองใหอยูในความ

ปลอดภัย อยาทำการใดท่ีเปนการเส่ียง และอาจทำให

เกิดอันตรายตอรางกาย จะตองระลึกเสมอวาทุกคน

ลวนมีศักดิ ์ศรีของความเปนมนุษย มีชีวิต จิตใจ

จะตองรูจักเอื้ออาทรตอกัน รวมกันสรางสรรคสิ่งที่

เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ

 อยากใหนักศึกษาจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย

และสรางสรรค มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษา

จึงควรจะตองมีกิจกรรมที่เนนในดานการพัฒนา

สติปญญาของนักศึกษาใหมีความเขมแข็งมากขึ้น

เชน กิจกรรมดานการเมือง เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร

การเมือง กิจกรรมเหลานี ้หากนักศึกษากลุ มใด

มีความสนใจทางมหาวิทยาลัยพรอมที่จะใหการ

สนับสนุนอยางเต็มที่ และในขณะนี้มหาวิทยาลัย

กำลังดำเนินการจัดทำลานกิจกรรมสำหรับนักศึกษา

โดยเฉพาะ โดยใหนักศึกษามีพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม

อยางเปนสัดเปนสวนมากขึ้น อีกดวย”

เจาหนาที่ และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตรจึงจัด

“โครงการประชาสัมพันธคณะศิลปกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ข้ึน ระหวางเดือนกรกฎาคม-

สิงหาคม 2556 

 สำหรับกิจกรรมมี 3 กิจกรรม ประกอบดวย

กิจกรรมที่ 1 สัมมนาแนวทางการศึกษาดานศิลป-

กรรมศาสตรเพื ่อรองรับตลาดงานอาเซียน มีการ

สัมมนาเรื่อง “ลักษณะงานดานศิลปกรรมศาสตรใน

ปจจุบัน” “การเตรียมพรอมเพื ่อรองรับตลาดงาน

อาเซียน” และ “การศึกษาดานศิลปกรรมศาสตร”

 กิจกรรมท่ี 2 ดนตรี กีฬา ตานยาเสพติด (Road

Show) กิจกรรมการแสดงดนตรีจากคณะศิลปกรรม-

ศาสตร การแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธระหวางทีม

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตรกับทีมนักเรียนโรงเรียน

มัธยม แนะแนวการเรียนตอดานดนตรี ตอบปญหา

ตาง ๆ ในการบรรเลงดนตรี การแสดง และเสนทาง

การเปนนักดนตรีมืออาชีพ 

 กิจกรรมท่ี 3 รายการดนตรีกวีศิลป การบรรเลง

ดนตรีไทยลูกทุงพรอมการลีลาประกอบเพลง บันทึก

เทปรายการพรอมเผยแพรสูสาธารณชน เพื่อเปนการ

สรางชื่อเสียงของคณะศิลปกรรมศาสตรใหเปนที่

ยอมรับในสังคม 

 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผูสนใจเขารวม

กิจกรรมไดโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ สอบถามราย-

ละเอียดเพ่ิมเติมท่ี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

รามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 1 โทร. 0-2310-8296

อธิการบดี ม.ร.ฯ (ตอจากหนา 1)

วันที่ ๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ขาวรามคำแหง๒

คณะศิลปกรรมฯ (ตอจากหนา 1)

 ดวยมีขอผิดพลาดในการกำหนดวันสอบซอม

ของกระบวนวิชา ENS 3401 ในการสอบซอม

ภาค 2 และภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2555

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงใหงดสอบซอม

กระบวนวิชาดังกลาวจากที่ไดประกาศไวเดิมใน

ตารางสอบซอมของภาค 2 และภาคฤดูร อน

ปการศึกษา 2555 นี้

การงดสอบกระบวนวิชา (ครั้งที่ 1)
สอบซอมภาค 2 และภาคฤดูรอน/2555

 ดวยคณะวิทยาศาสตร ไดขอเปดสอบซอม

กระบวนวิชา FDT2203, FDT2253, FDT3202,

FDT3205, FDT3252, FDT3255, FDT3302,

FDT3403, FDT3453, FDT4206, FDT4207,

FDT4256, FDT4603, FDT4606, FDT4608,

FDT4706 และ FDT4708 เพ่ิมเติมจากท่ีไดประกาศ

ไวเดิมใน ม.ร.30 ภาค 2 และภาคฤดูรอน ปการศึกษา

2555

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัย จึงใหเปดสอบกระบวน

วิชาดังกลาวเพิ ่มเติม ไดเปนกรณีพิเศษในการ

สอบซอมภาค 2 และภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2555

โดยใหคณะดำเนินการจัดสอบเอง

การเปดสอบกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)
สอบซอมภาค 2 และภาคฤดูรอน/2555

 ดวยคณะมนุษยศาสตร และคณะพัฒนา-

ทรัพยากรมนุษย มีความจำเปนบางประการไมสามารถ

เปดสอบซอมของกระบวนวิชา HRD4209 และ 

LIS4109 ในการสอบซอมภาค 2 และภาคฤดูรอน 

ปการศึกษา 2555

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงใหงดสอบซอม

กระบวนวิชาดังกลาวจากที่ไดประกาศไวเดิมใน

ตารางสอบซอมของภาค 2 และภาคฤดูร อน

ปการศึกษา 2555 นี้

การงดสอบกระบวนวิชา (ครั้งที่ 2)
สอบซอมภาค 2 และภาคฤดูรอน/2555

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา

กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษา/บัณฑิต/

บุคคลทั ่วไป เขารวมอบรมโครงการฝกทักษะ

เพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ

จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพช้ันนำในวันท่ี 29 - 30

กรกฎาคม 2556 ณ หอง 0322 อาคารสุโขทัย ชั้น 3

(ไมเสียคาใชจายใดๆ) หัวขอในการอบรม ดังนี้

 - การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน พัฒนาจิตใจ

  คุณธรรม

 - ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

 - การสรางความเช่ือม่ันและพัฒนาความกลา

  แสดงออก



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

	 ในโอกาสที่ละครชุด	 “สุภาพบุรุษ 

จุฑาเทพ”	กำลังจะจบลง

	 “ข่าวรามคำแหง”	 สมควรท่ีจะบันทึก

ถึงละครชุดนี้ไว้บ้าง

 ละครชุดน้ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ 

ไทยทีวีสี	 ช่อง	 ๓	 ซึ่งเป็นที่นิยมของคนด ู

ไม่น้อย	 หรืออาจจะมากกว่าละครเรื่องใดๆ 

ที่เคยนำเสนอมาแล้วทางสถานีโทรทัศน์ 

ช่องนี้

	 เนื่องเพราะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายๆ 

ประการ

	 ประการหนึ่งคือชื่อของตัวละครเอก

ฝ่ายชายที่คล้องจองกันเป็นอันดี	นับแต่

 คุณชายธราธร	คุณชายปวรรุจ	คุณชาย 

พุฒิภัทร	คุณชายรัชชานนท์	และคุณชายรณพีร์ 

	 ผู้อ่าน	“ข่าวรามคำแหง”	คงทราบดีว่า	

“คุณชาย”	 เป็นคำนำหน้านามอย่างลำลอง

ของหม่อมราชวงศ์ชาย

 เช่นเดียวกับ	“ท่านชาย”	เป็นคำนำหน้านาม 

ของหม่อมเจ้าชาย	 และ	 “พระองค์ชาย”	 

เป็นคำนำหน้านามของพระองค์เจ้าชาย

	 นามของคุณชายทั้งห้าแห่งราชสกุล 

จุฑาเทพ	 เป็นที่ติดอกติดใจของผู้ดูละคร 

เร่ืองน้ี	ดังปรากฏว่าได้นำไปต้ังช่ือบุตรของตน

เป็นจำนวนมาก

	 ว่าไปแล้ว	นามของคุณชายทุกคนก็ม ี

ความหมายดี	กล่าวคือ	

	 คุณชายธราธร	หมายว่าพระวิษณุ	หรือ 

พระนารายณ์	 ปวรรุจ	 หมายว่าผู้มีความ 

รุ่งเรือง	 และประเสริฐ	 พุฒิภัทร	 หมายว่า	

ผู้เจริญมั่นคง	 รัชชานนท์	 หมายว่า	 ผู้ยินดี 

ในสมบัติ	และ

 รณพีร์	หมายว่า	วีรบุรุษในสนามรบ

คนเก่งสาขาฯ ขอนแก่นเรียน Pre-degreeตั้งใจจบเร็ว-ตามหาฝันของตนเอง

พรรคพลังรามจัดอบรม “มหาวิทยาลัยประชาธิปไตย ปีที่ 2”
 พรรคพลังราม					มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหงจัดโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ	 “การรณรงค์และ 

ส่งเสริมประชาธิปไตย:	มหาวิทยาลัย 

ประชาธิปไตย	 ปีที่	 2”	 โดยมี	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เป็นประธาน		และมีนักศึกษา 

เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก	ณ	อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	

ที่ผ่านมา

 นายพงษ์พิทักษ์ สูงสันเขต หัวหน้าพรรค 

พลังราม	 กล่าวว่าการจัดอบรมครั้งนี้เกิดขึ้นจาก 

แนวคิดที่ต้องการให้นักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองประชาธิปไตย 

อย่างแท้จริง	 เพื่อส่งเสริมให้เป็นมหาวิทยาลัย 

ประชาธิปไตย	 และเสริมสร้างนักศึกษาและแกนนำ 

กลุ่มนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการคิด	 วิเคราะห์	

แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องประชาธิปไตย	

สิทธิ	หน้าที่	และเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย	

ท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 พร้อมปลูกฝังเร่ือง 

จิตสำนึกและประชาธิปไตยแก่นักศึกษา	 และเป็น 

การสร้างเครือข่ายประชาธิปไตยทั้งภายในและ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย	 เป็นกระบวนการในการพัฒนา

นักศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยต่อไป

	 โอกาสนี้	ผศ.วุฒิศักด ิ์	กล่าวว่าการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยแท้จริงแล้วเป็นการปกครอง

ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพด้วยตนเอง 

ที่สำคัญคือเป็นการมีความเคารพซึ่งกันและกัน	 

และสามารถอยู่ร่วมกันได้กับผู้ที่มีความคิดเห็น 

แตกต่าง	ว่าวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่มีความ 

เป็นประชาธิปไตยอยู่ในตนเอง		ซึ่งนักศึกษาทุกคน 

ควรต้องทำความเข้าใจเก่ียวกับประชาธิปไตยให้เกิด 

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิด 

ประโยชน์ต่อไปในอนาคต	

 นางสาวปนัดดา  

มนตรีนอก	“น้องหมิว”	

อายุ	 18	 ปี	 นักศึกษา 

Pre-degree	คณะรัฐศาสตร์						

เข้าศึกษาระบบ	Pre-degree 

ขณะเรียนชั้น	ม.5	เมื่อ 

จบช้ัน	ม.ปลายจากโรงเรียน 

เมืองพลพิทยาคม	 อำเภอพล	 จังหวัดขอนแก่น	

สะสมหน่วยกิตได้	93	หน่วยกิต	คาดว่าใช้เวลาอีก	

2	ปี	ก็จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

 น้องหมิว ปนัดดา	กล่าวว่า	เลือกเรียนระบบ	

Pre-degree	 เพราะพี่ชายแนะนำและติดตามข่าว 

ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตมาตลอด	 เมื่อเข้า 

มาเรียน	 Pre-degree	 แล้วถือเป็นการเปิดโอกาส 

ให้ตนเองได้เรียนชั้นปริญญาตรีล่วงหน้าก่อนใคร 

ซ่ึงถ้าเรียนด้วยความต้ังใจจริงก็น่าจะเรียนจบปริญญาตรี

ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย	

	 “ตอนเริ่มเรียนเทอมแรกหมิวก็สอบผ่าน 

หลายวิชา	 เลยมีกำลังใจที่จะเรียนต่อและสอบผ่าน 

มาเร่ือยๆ	และได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่	พ่ีชาย 

และเพื่อนๆ	 ทำให้มีกำลังใจสู้มาจนถึงทุกวันนี ้

ตอนน้ีหมิวสามารถสอบผ่านสะสมได้	93	หน่วยกิตแล้ว 

หมิวมีเคล็ดลับในการเรียน	 คือ	 การอ่านหนังสือให้มาก 

ทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ	 แล้วเราก็จะสอบผ่านได ้

ทุกเทอม	ยังเคยนึกเสียดายว่าน่าจะมาเรียนตอน	ม.4	

คงจะเก็บหน่วยกิตได้มากกว่านี้”

 ปนัดดา	 บอกด้วยว่า	 วันนี้ได้ก้าวเข้ามาเป็น 

ลูกพ่อขุนฯอย่างเต็มตัว	 ดีใจท่ีมีสถาบันการศึกษาท่ี 

ให้โอกาสเราได้เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า	เรียนก่อน	

จบก่อน	ตนเองมีความผูกพันกับสถาบันและอยากจะ 

เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆทุกคนในการเลือกเรียน 

และเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการศึกษาต่อ

 “การเรียนรามคำแหงเป็นโอกาสเดียวท่ีทำให้ 

เราสามารถเรียนก่อน จบก่อนได้จริงๆ หากเรามี 

ความมุ่งมั่นและตั้งใจ ขยันอ่านหนังสือ มีวินัยและ 

เอาชนะตนเองให้ได้ เชื่อว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกล 

เกินเอื้อม หมิวอยากทำงานตั้งแต่อายุน้อยๆจะได้

มีโอกาสเลือกงานได้มากกว่า ถ้าความฝันเป็นจริง 

อีก 2 ปี ก็จะเรียนจบปริญญาตรีจะเป็นความ 

ภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตค่ะ”



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ม.ร. จัดสัมมนาทางวิชาการ
“เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการ”

รามฯ ขอนแก่นแต่งผ้าไทย

ผอ.สาธิตฯ ฝ่ายประถมปลื้ม
ผลการประเมินคุณภาพดีมาก-ดีเยี่ยม

สธก. รับการตรวจประเมินคุณภาพ

 โรง เรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

(ฝ่ายประถม)	 จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง	 เพื่อรับทราบ 

นโยบายการจัดการเรียนการสอน	 การบริหารจัดการและ 

การดำเนินงานภายในโรงเรียน	 และส่งเสริมความสัมพันธ์ 

อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองโดยมี	 รองศาสตราจารย์ 

นพคุณ  คุณาชีวะ		ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 (ฝ่ายประถม)	 เป็นประธาน	 ณ	 อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	เม่ือวันท่ี	11	มิถุนายน 

ที่ผ่านมา	

 รศ.นพคุณ		กล่าวว่า 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 (ฝ่ายประถม)

มีนโยบายในการให้นักเรียน 

มีการเรียนรู้อย่างมีความสุข	

โดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อ 

เตรียมความพร้อมในด้านกระบวนการคิด	 ความคิด 

สรา้งสรรคเ์พือ่กอ่ใหเ้กดิจนิตนาการ		มคีวามคดิในการ 

แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง	มีอารมณ์ม่ันคง	กล้าแสดงรวมถึง 

มีมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง	 มีความเป็นผู้นำ	 พร้อมมี 

การพัฒนาทางด้านความถนัดของนักเรียน

  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ กล่าวต่อไปว่า 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง	ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ปรากฏว่ามาตรฐานของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม	 ด้าน 

พัฒนาการด้านสติปัญญาอยู่ในระดับดีมาก	 มาตรฐานการ 

จัดระบบการศึกษาได้ระดับดีเย่ียม	 มาตรฐานการสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเย่ียม	 มาตรฐานการพัฒนา 

สถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการเรียนรู้ 

การศึกษาเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นอยู่ในระดับดีมาก 

และมาตรฐานผู้เรียนมีสุขภาพท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

อยู่ในระดับดีเย่ียม	 มาตรฐานผู้เรียนมีความสามารถคิด 

อย่างเป็นระบบ	 สร้างสรรค์	 ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง 

มีสติ	สมเหตุสมผล	เกณฑ์อยู่ในระดับดีเย่ียม	มาตรฐาน

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ในระดับดีเยี่ยม	

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาได้ระดับดีเย่ียม	

 “ผลประเมินการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า 

โรงเรียนได้พยายามพัฒนาอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี ้

จากผลการประเมินประสิทธิภาพของครูโดยนักเรียน 

และผู้ปกครองในปีที่ผ่านมา พบว่าในด้านบุคลิกภาพ 

ของครูอยู่ในเกณฑ์ดี และประสิทธิภาพครูด้านการสอน 

อยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน ท้ังน้ีโรงเรียนจะนำมาพัฒนา 

ประสิทธิภาพของครูต่อไป โรงเรียนพยายามพัฒนา 

การดำเนินงานตลอดเวลาโดยมุ่งหวังว่านักเรียนต้องมี 

ความสุขในการเรียน ในการใช้ชีวิต เพื่อให้เติบโต 

เป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม ซึ่งการที่นักเรียน 

จะมีการพัฒนาที่ดีได้นั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของโรงเรียน 

เพียงอย่างเดียว แต่ผู้ปกครองก็เป็นส่วนสำคัญในการ 

ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีอีกทางหนึ่งด้วย”

 สภาคณาจารย์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	จัดโครงการ 

สัมมนาทางวิชาการ	 เรื่อง	 “เทคนิคการขอตำแหน่ง 

ทางวิชาการ	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)	 ตามเกณฑ์ใหม ่

ให้ประสบความสำเร็จ”	 โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เป็นประธานพร้อมด้วยคณาจารย์	 เข้าร่วม 

การสัมมนาฯ	 เป็นจำนวนมาก	 ณ	 ห้องประชุม		

SCB	201	ชั้น	2	อาคารศรีชุม	เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	

ที่ผ่านมา

	 การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้  

คณาจารย์ที่เตรียมตัวทำผลงานทางวิชาการได้รับรู้ 

ถึงเกณฑ์ใหม่ๆ	 ในการขอตำแหน่งทางวิชาการอย่าง 

ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์กำหนด	รวมทั้งเพื่อ 

เป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์มีความตื่นตัวในการ 

พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องซึ่งจะ 

เป็นประโยชน์ต่อตนเองและมหาวิทยาลัยต่อไป

	 สำนักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา	2555	โดยมรีองศาสตราจารย์วิจิตพาณี  

เจริญขวัญ	 เป็นประธานกรรมการฯ	 มีนายธีระ 

ทองประกอบ	 ผู้อำนวยการกองคลัง	 รักษาการ 

ในตำแหน่งหัวหน้างานสำนักงานอธิการบดี 	 

พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	ร่วมในงาน	

เมื่อวันที่	 19	มิถุนายน	2556	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	 3	

อาคารวิทยบริการและบริหาร

 สำหรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพ- 

การศึกษา	ภายใน	สธก.	ประกอบด้วย	รศ.วิจิตพาณี	

เจริญขวัญ	 รศ.สุกัญญา	 	 ตันธนวัฒน์	 ผศ.ดร.มาลินี	

บุญยรัตพันธุ์	 ผศ.ดร.ประภาส	 พาวินันท์	 ผศ.ดร.รัชนี 

ภูวพัฒนพันธ์	 ผศ.ดร.อาจรณ	 เชษฐสุมน	 ผศ.ดร.พจนี 

ศิริอักษรสาสน์	ผศ.สิริลักษณ์		แสง-ชูโต		ผศ.มณีรัตน์		

จรุงเดชากุล	และ	ผศ.ดร.บงกชรัตน์		เตชะไตรศักดิ์

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 สาขาวิทยบริการฯ	

จังหวัดขอนแก่นขานรับนโยบายการประหยัด 

พลังงานและสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

ส่งเสริมให้มีการใช้สินค้าไทย	 ทั้งยังเป็นการปฏิบัต ิ

ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 

พระบรมราชินีนาถให้มีการใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน 

โดยร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันพุธ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ ไทรเล็กทิม	 รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู	 พร้อมคณะเจ้าหน้าท่ี 

นักศึกษา	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

หนองบัวลำภู	ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ 

ประชาชนตำบลนาคำไฮ	คณะครู	นักเรียน	โรงเรียน 

ห้วยข่ายโนนสมบูรณ์	และโรงเรียนบ้านหนองกุง	ร่วม 

โครงการประชาอาสาปลูกป่าเพ่ือส่ิงแวดล้อม	80	พรรษา 

มหาราชินี	 เม่ือวันท่ี	14	-18	มิถุนายน	2556	ณ	สาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำภู

รามฯ หนองบัวลำภูร่วมปลูกป่า



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

  
 
 
   

   อาจารย์ตูซาร์  นวย                                 aseanlang_ram@yahoo.co.th

คำเรียกสี

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน คิวอี
 ไม่ทราบว่าท่านผู้อ่านเคยอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจที่พูดถึงการใช้มาตรการ 

QE	 ของสหรัฐอเมริกาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจไหมครับ	 คิดว่าหลายท่านต้องเคย 

ผ่านหูผ่านตามาบ้าง	เพราะเป็นมาตรการที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกก็ว่าได้	แต่ผู้ที่ 

ไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์ก็คงอ่านหรือฟังแบบผ่าน	 ๆ	 เพราะเร่ืองอะไรก็ตามท่ีเป็นการ

วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจหรือด้วยหลักวิชาเศรษฐศาสตร์เมื่ออ่านหรือฟังแล้วมักจะ 

ทำให้เกิดอาการงุนงงจนอาจถึงขึ้นปวดศีรษะได้	 	ก็เลยมักคิดกันว่าอย่าไปซีเรียส 

กับเรื่องพวกนี้ดีกว่า

	 ในฐานะที่ผมเป็นครูบาอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์มากว่า	 40	 ปี	 เมื่อมีคน 

มาถามเรื่องมาตรการ	QE	บ่อยเข้า	โดยที่บางคนเรียนมาทางเศรษฐศาสตร์ถึงระดับ 

ปริญญาโทแต่ก็ยังไม่เข้าใจ	 (เพราะเรียนมานานแล้วพอ	 ๆ	 กับผมน่ะแหละ)	 ก็เลย 

คิดว่าน่าจะลองเขียนอธิบายดูด้วยภาษาง่าย	 ๆ	 เพื่อที่คนอ่านจะได้ไม่ปวดศีรษะ 

ไปเสียก่อนที่จะอ่านจบ	โดยหวังว่าผู้อ่านจะเข้าใจเรื่องมาตรการนี้ได้บ้าง

	 ก่อนอื่นต้องขออ้างถึงข่าวเกี่ยวกับมาตรการนี้ที่ผมเองได้อ่านและฟังมา 

เสียก่อน	 เพราะเห็นได้ว่าคนทำข่าวเรื่องนี้หลายคนอาจไม่เข้าใจเพียงพอ	 ทำให ้

ส่ือสารออกมาไม่ตรงตามข้อเท็จจริง	 ข่าวส่วนใหญ่มักแปลความหมายของมาตรการ 

นี้ว่าเป็นการที่รัฐบาลสหรัฐฯ	พิมพ์เงินใส่เข้าไปในระบบเศรษฐกิจ	จนดอลลาร์เฟ้อ 

ท่ัวโลก	 บางคนถึงขนาดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ด้วยว่า	 เศรษฐกิจสหรัฐฯ	 จะถึงคราวล่มจม 

แล้วเพราะพิมพ์เงินออกมาใช้จนเงินจะมีค่าเหมือนเป็นเศษกระดาษ	ข่าวสารแบบนี ้

คนอ่านต้องปวดศีรษะแน่นอน	 เพราะผมเองเมื่ออ่านแล้วก็แทบจะต้องหยิบพารา- 

เซตามอลมารับประทานแก้ปวดศีรษะเหมือนกัน	ข่าวลักษณะน้ีมักนำเสนอในคอลัมน์ 

ที่ไม่ใช่คอลัมน์เศรษฐกิจโดยตรง	 แต่ถ้าใครไปอ่านคอลัมน์เศรษฐกิจก็อาจจะงงได ้

เช่นกันเพราะจะเจอคำอธิบายว่า	 QE	 เป็นการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ	 เข้าไปซื้อ 

พันธบัตร	 ที่งงก็คือการซื้อพันธบัตรมันไปเกี่ยวอะไรกับการพิมพ์เงินดอลลาร์หรือ

การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย	 และที่ว่ากันว่าทำให้เงินดอลลาร์ทะลักออกมาเก็งกำไร 

ในตลาดหุ้นนั้นจะเป็นไปได้อย่างไร

	 ถามว่าใครคือผู้มีอำนาจพิมพ์ธนบัตรในสหรัฐฯ	?	ไม่ใช่รัฐบาลสหรัฐฯ	นะครับ 

เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน	การจะพิมพ์ธนบัตรออกมามากน้อยแค่ไหนนั้นดำเนินการ

โดยธนาคารกลางของสหรัฐฯ	โดยมีกฎหมายควบคุมอยู่ด้วย	ไม่ใช่ว่านึกอยากจะพิมพ์ 

เท่าใดก็ได้	 และการดำเนินการของธนาคารกลางน้ันเป็นอิสระจากรัฐบาลซ่ึงแปลว่า 

รัฐบาลสั่งไม่ได้	ก็เหมือนในประเทศไทยเรานี่แหละ

	 ธนาคารกลางของสหรัฐฯ	 มีหน้าท่ีดูแลเศรษฐกิจของประเทศด้วยโดยร่วมมือ

กับรัฐบาล	 และมาตรการท่ีดำเนินการโดยธนาคารกลางน้ันจะเป็นมาตรการทางการเงิน

หรือนโยบายการเงิน	 ในขณะที่ถ้าหากเป็นมาตรการที่ดำเนินการโดยรัฐบาลจะเป็น 

มาตรการทางการคลังเช่นการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการทางภาษีต่าง	ๆ	เป็นต้น

	 เนื่องจากมาตรการ	 QE	 นี้เป็นมาตรการทางการเงิน	 ฝ่ายที่จะใช้มาตรการนี ้

จึงเป็นธนาคารกลางของสหรัฐฯ	ไม่ใช่รัฐบาล	คำว่า	QE	น้ีย่อมาจากคำว่า	Quantitative	

Easing	ซ่ึงอาจแปลได้ว่าการผ่อนคลายเชิงปริมาณ	โดย	Easing	ท่ีแปลกันว่าผ่อนคลาย

นั้นหมายถึงการที่ธนาคารกลางใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย	(Easy	Monetary	

Policy)	 ซ่ึงก็คือการเพ่ิมปริมาณเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ	 อันเป็นมาตรการท่ีจะใช้ 

เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจให้พ้นจากภาวะถดถอย	 มาตรการหรือนโยบายประเภทน้ีจะตรงข้ามกับ 

นโยบายท่ีเรียกกันว่านโยบายการเงินแบบเข้มงวด	(Tight	Monetary	Policy)	ซึ่งเป็นการ 

จำกัดหรือลดปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและใช้เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อ

	 ส่วนคำว่า	 quantitative	 หรือเชิงปริมาณนั้นเป็นชื่อของวิธีการที่จะใช้เพิ่ม 

หรือลดปริมาณเงินซึ่งแบ่งได้เป็นเชิงปริมาณ	(quantitative	control)	กับเชิงคุณภาพ	

(qualitative	control)	และหนึ่งในวิธีการเชิงปริมาณก็คือวิธีที่เรียกว่า	Open	Market	

Operation	คือการท่ีธนาคารกลางเข้าไปซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของรัฐบาลท่ีมีซ้ือขาย 

กันอยู่แล้วในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ	 (หลักทรัพย์รัฐบาลของไทยยังไม่ม ี

การนำไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะครับ)	โดยถ้าต้องการเพิ่มปริมาณเงินก็จะ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

	 ในภาษาเมียนมาคำเรียกสีพื้นๆ	คือ	ตามตารางข้างล่างนี้	

 นอกเหนือจากน้ันคำเรียกสีท่ีเข้มเพ่ิมเติมคำว่า	“อะยิน”	ข้างหลังของช่ือสี	

ถ้าลดระดับสีเพิ่มเติมคำว่า	“อะนุ”	ข้างหลังของชื่อสี	เช่น	“สีแดงอ่อน”	จะเรียก 

ในภาษาเมียนมาว่า	“อะ	นี	เยาง์	อะนุ”	และถ้าเป็นสีแดงเข้มว่า	“อ	นี	เยาง์	อะยิน”

	 วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมทุกส่ิงทุกอย่างอยู่ในชีวิตประจำวันท่ีเห็น,	

ท่ีใช้กันอยู่,	 คุ้นเคยกันเอามาเป็นการต้ังช่ือสีด้วยเหมือนกัน	 เช่น	 จีวรของพระ	

“ตีน	 กาน	 เยาง์”,	 ใบไม้แก่	 “ติ	 ยแวะ	 ยิน	 เยาง์”,	 ใบไม้อ่อน	 “ติ	 ยแวะ	 นุ	 เยาง์”,	

ตะไคร่น้ำ	“เย	ญิ	เยาง์”,	เปลือกไม้	“ติ	เคาะ	เยาง์”,	งาช้าง	“ซีน	ซแว	เยาง์”	ฯลฯ

	 สีมงคล	2	สี	คือสีทองและสีเงิน	สีทองในภาษาเมียนมาเรียกว่า	“ชเว	เยาง์”,	

สีเงินเรียกว่า	“งเว	เยาง์”

	 แล้วยังมีการตั้งชื่อของคนด้วยสีเหมือนกัน	 สีอ่อน,	 สีหวาน	 เช่น	 ขาว 

เหลือง	 แดง	 เขียว	 ฟ้า	 มักจะตั้งเป็นชื่อของผู้หญิง	 สีเข้ม	 เช่น	 น้ำตาล	 มักจะ 

ตั้งเป็นชื่อของผู้ชาย	แต่	ดำ	เทา	ส้ม	ม่วง	เป็นสีที่ไม่มีการตั้งชื่อกัน

เข้าไปซื้อ	 แต่ถ้าจะลดปริมาณเงินก็จะเข้าไปขาย	 เพราะฉะนั้นที่ข่าวเศรษฐกิจบอกว่า 

ธนาคารกลางสหรัฐฯ	 เข้าไปซื้อพันธบัตรจึงแปลได้ว่าใช้มาตรการเพิ่มปริมาณเงิน 

เข้าไปในระบบนั่นเอง

	 สรุปว่า	 QE	 ก็คือมาตรการเพิ่มปริมาณเงินด้วยการที่ธนาคารกลางเข้าไปซื้อ 

หลักทรัพย์รัฐบาลในตลาดหลักทรัพย์	พอถึงตรงนี้ก็คงยังมีคนที่ยังงุนงงอยู่	(อย่าเพิ่ง 

ปวดศีรษะนะครับ)ว่าซื้อหลักทรัพย์แล้วทำให้ปริมาณเงินเพิ่มได้อย่างไร	 เพราะไม่ใช่

การพิมพ์ธนบัตรอย่างที่พูดกัน	 เรื่องนี้ต้องขยายต่อก่อนว่า	 “ปริมาณเงิน”	นั้นคือเงิน

ที่หมุนเวียนในมือประชาชน	เมื่อธนาคารกลางพิมพ์ธนบัตรออกมาเก็บอยู่ที่คลังของ 

ธนาคาร	ธนบัตรนั้นยังไม่ใช่ปริมาณเงินตราบใดที่ยังไม่หมุนเวียนในมือประชาชน	 

ดังนั้นการที่ธนาคารกลางซื้อพันธบัตรจากประชาชนจึงเปิดทางให้ระบายธนบัตร 

ที่พิมพ์ไว้ออกไปเป็นปริมาณเงินหมุนเวียน	 ส่วนการที่เมื่อเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียน 

แล้วจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร	 เงินจะท่วมตลาดจนกลายเป็นเศษกระดาษหรือไม ่

คงต้องรออธิบายในโอกาสหน้าเพราะอ่านมาแค่นี้บางคนก็คงเริ่มปวดศีรษะกันแล้ว 

แต่ถึงอย่างไรก็เบาใจได้อย่างหนึ่งนะครับว่าเงินดอลลาร์ไม่ท่วมตลาดจนเศรษฐกิจ 

อเมริกาล่มจมแน่	 เพราะผลจากมาตรการนี้ที่ปรากฏคือทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวแม้จะ 

ไม่มากนักก็ตาม

คำภาษาไทย ตัวเขียนภาษาเมียนมา คำอ่าน

สีขาว อะ	พยู	เยาง์

สีดำ อะ	แม	เยาง์

สีแดง อะ	นี	เยาง์

สีเหลือง อะ	วา	เยาง์

สีน้ำเงิน อะ	ปยา	เยาง์

สีเขียว อะ	เซน	เยาง์

สีม่วง คะ	ยาน	เยาง์

สีส้ม เลน	มอ	เยาง์

สีน้ำตาล อะ	โญ	เยาง์

สีชมพู ป้าน	เยาง์

สีเทา มี	โค	เยาง์

สีฟ้า โม	ปยา	เยาง์
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(อ่านต่อหน้า 9)

การผสมผสานกลมกลืนระหว่างชนเผ่าเยอรมันและชาวโรมัน ตอนที่ 2

เรื่องเล่าจากเยอรมัน

ผศ.ดร.ประภาวดี   กุศลรอด                        ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์

	 ดังได้กล่าวในตอนที่	1	แล้วว่า	ชนเผ่าเยอรมัน 

ได้ถูกชาวโรมันรุกรานและได้ตกไปอยู่ภายใต้  

การปกครองของโรมันเป็นระยะเวลาหลายปีในช่วง 

ระยะเวลาดังกล่าวชนทั้งสองกลุ่มได้อาศัยอยู่ร่วมกัน 

อย่างสันติและส่งผลให้มีการผสมกลมกลืนแลกเปล่ียน 

ความรู้กันในด้านต่างๆ	อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 	 และ 

ก่อให้เกิดผลดีหลายๆด้านสําหรับชนเผ่าเยอรมัน	

เช่น	พวกเขาได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	ไม่ว่าจะเป็น 

เรื่องความเป็นอยู่	วัฒนธรรมของชาวโรมันที่มีความ

เจริญมากกว่า	โดยนําส่ิงท่ีได้จากการเรียนรู้มาเป็นต้นแบบ 

ในการดำรงชีวิตประจำวันและพัฒนาความเป็นอยู่ 

ให้ดียิ่งขึ้น

ผู้ท่ีมีฐานะหรือพอจะมีกินจากชนเผ่า เยอรมัน 

จะนิยมส่งลูกหลานของตนไปเรียนในโรงเรียนของ 

ชาวโรมันเพ่ือเรียนรู้ศาสตร์และวิทยาการใหม่ๆแม้แต่ 

ในเรื่องการแต่งกาย	 ชนในเผ่าเยอรมันด้วยกันเอง 

ผู้คนก็จะนิยมที่จะขึ้นศาลและตัดสินคดีต่างๆ	

โดยใช้กฎหมายตามแบบของชาวโรมัน	 นอกจากนี้ 

อิทธิพลทางด้านสถาปัตยกรรมของโรมันก็ได้ 

แผ่กระจายไปทั่วในดินแดนแถบนี้ โดยจะเห็น 

ตัวอย่างจากการสร้างบ้านเมืองข้ึนตามแบบโรมัน	

เช่น	 เมืองทรีแอร์	 (Trier),	 เมืองโคโลญน์	 (KÖln),	

เมืองไมนซ์	(Mainz)	และ	เมืองเอ๊ากสบวร์ก	(Augsburg) 

โดยสังเกตได้ว่าจะมีตึกขนาดใหญ่	 (Forum)	 ตั้งอยู่ 

บริเวณศูนย์กลางของเมือง		Forum	น้ีเปรียบเหมือนเป็น 

รัฐสภาหรือศาลที่เป็นศูนย์รวมอำนาจการปกครอง 

และตัดสินคดีทางการเมืองของนักปกครอง	แม้แต ่

ร้านค้า	 โรงงานฝีมือ	 โรงแรม	หรือที่อาบน้ำสาธารณะ 

ก็ได้ถูกก่อสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมของ 

โรมันจนกลายเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของเมือง 

ตามแบบโรมัน	 ทุกวันน้ีในเมืองดังกล่าว	 เรายังสามารถ 

เห็นร่องรอยทางวัฒนธรรมนี้อยู่	เช่น	สะพานส่งน้ำ- 

สาธารณะ	 (Aquädukte)	 หรือตึกที่สร้างตามแบบ 

สถาปัตยกรรมตามแบบโรมัน	(romanisch)	โดยท่ีหน้าต่าง	 

หรือประตูจะออกแบบเป็นรูปโค้งหลงเหลือให้เห็น 

และทำให้เราสามารถรำลึกถึงความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ 

และความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรมในสมัยก่อน 

ได้อย่างชัดเจน	 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า 

สิ่งก่อสร้างใหญ่โตมโหฬารที่มีความสวยงามทาง

สถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างในสมัยโบราณนั้นล้วน 

เป็นผลงานของชนชั้นระดับล่าง	 เช่น	 พวกกรรมกร 

หรือพวกชาวนา	 ที่มักจะถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบ 

จากกลุ่มชนชั้นสูงที่มีอำนาจและร่ำรวยกว่าเสมอ

	 ในศตวรรษที่	3	ชนเผ่าเยอรมันที่ประกอบด้วย 

เผ่า	Alemanen	เผ่า	Sachsen		 เผ่า	Franken	เผ่า	Schwaben	

เผ่า	Vandalen	และเผ่า	Gepieden	 ได้อพยพย้ายถิ่นฐาน 

ท่ีทำกินจากทางเหนือไปยังทางใต้และทางตะวันออก 

ของยุโรป		ไม่มีใครทราบแน่นอนว่าทำไมชนเผ่าเยอรมัน 

เหล่านี้ถึงต้องอพยพออกไปจากดินแดนทางเหนือ 

ของยุโรปซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง 

ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศท่ีปรวนแปร	ทำให้ 

การทำเกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร		การเก็บเกี่ยว 

พืชผลเสียหายหนักเนื่องจากอากาศหนาวเย็น	 และ 

ยังผลให้ผู้คนอดอยากยากไร้	 เกิดการปล้นสะดม 

กันอยู่เนืองๆ	 อาจเกิดโรคระบาดร้ายแรง	 หรือไม่ก ็

อาจเป็นเพราะผู้คนเหล่านั้นละทิ้งถิ่นฐานเดิมเพื่อ 

หวังที่จะหาถิ่นที่อยู่และที่ทำกินใหม่ก็เป็นได้	

	 ในช่วงเวลาที่ชาวโรมันมีอำนาจนั้นได้เรียก 

ชนเผ่าต่างๆในดินแดนที่เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่า 

เยอรมันและเคลท์ว่า	Barbaren	ซ่ึงหมายถึงพวกป่าเถ่ือน	

พวกที่ยังไม่พัฒนา	 แต่แล้วในที่สุดชนเผ่าเยอรมัน 

ก็ได้พิสูจน์ให้ชาวโรมันเห็นว่าพวกป่าเถื่อนอย่าง

พวกเขาก็มีความแข็งแกร่งและสามารถรบชนะ 

เมืองทรีแอร์ (Trier)

เมืองโคโลญน์  (KÖln)

เมืองไมนซ์ (Mainz)

เมืองเอ๊ากสบวร์ก (Augsburg) 

สถาปัตยกรรมตามแบบโรมัน (romanisch)

สะพานส่งน้ำสาธารณะ (Aquädukte)
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นมแห่่งอาเซียน
   อ.ภัทระ  ลิมป์ศิระ                           คณะนิติศาสตร์

 หวังว่าชื่อเรื่องจะพอดึงดูดให้ท่านผู้อ่านต้อง

การทราบว่า	“นม”	ที่ผู้เขียนหมายถึงคืออะไร	เพราะ	

“นม” ในที่นี้	คือ	“โคนม” อย่าพึ่งคิดไปเป็นเรื่องอื่น 

ที่ต้องเซ็นเซอร์นะครับ	

	 ผู้ เขียนได้อ่านข่าวเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อจะ 

หาประเด็นที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับท่านผู้อ่าน	 

จึงไปพบข่าวเก่ียวกับการท่ีองค์การอาหารและเกษตร

แห่งสหประชาชาติกับกรมปศุสัตว์พยายามผลักดัน

ให้ไทยจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมการเล้ียงโคนมแห่งอาเซียน 

ข้ึนท่ีจังหวัดเชียงใหม่	 เพ่ือท่ีจะเปิดโอกาสให้กับเกษตรกร

โคนมไทยเพื่อให้ไปเปิดตลาดในต่างแดนโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในพม่า	 ผู้เขียนจึงไปค้นหาความเป็นมาของ

อาชีพเกษตรกรโคนมของไทยที่นำมาจากเดนมาร์ก	 

จนพัฒนาตัวเองจนได้กลายเป็นผู้นำด้านโคนมในอาเซียน

	 ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าคนไทยกับโคนมนั้น 

ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีคู่กับสังคมไทยมาแต่โบราณ	 เพราะ 

แต่เดิมน้ัน	 ประชาชนไม่ทราบว่าน้ำนมน้ันมีประโยชน์ 

เพียงใด	 ทั้งที่ความจริงแล้วนมเป็นเครื่องดื่มบำรุง 

สุขภาพที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย	 โดยเฉพาะสำหรับ 

เด็กและเยาวชนที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโต	

	 จุดเปล่ียนของสังคมไทยในเร่ืองโคนมสืบเน่ือง 

มาจากพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงมีพระราชดำริเก่ียวกับอุตสาหกรรม 

การเลี้ยงโคนม	 และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม	 ตั้งแต ่

เมื่อกว่า	50	ปีที่แล้ว	

 เม่ือย้อนกลับไปแนวความคิดเร่ืองอาชีพเกษตรกร

โคนมถูกริเริ่มเมื่อนายนิลส์	กุนน่าส์	ซอนเดอร์กอร์ด	

(Mr.	 Niel	 Gunnar	 Soendergaard)	 ชาวเดนมาร์ก	 ซ่ึง

แม้ตนเองจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสุกรของ 

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	

(Food	and	Agricultural	Organization	of	the	United	 

Nations:	 FAO)	 ผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับกรมปศุสัตว ์

ระหว่างปี	พ.ศ.	 2498-2502	แต่ก็ได้สังเกตว่าคนไทยไม่รู้จัก 

โคนม	 และด่ืมนมในปริมาณน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบ 

กับคนยุโรป	 ดังนั้นหลังจากที่นายซอนเดอร์กอร์ด 

กลับไปประเทศเดนมาร์กในปี	พ.ศ.	2502	นายซอนเดอร์กอร์ด 

จึงได้จัดทำโครงการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรม 

การเล้ียงโคนมในประเทศไทย	 เสนอต่อคณะกรรมการ 

ด้านการตลาดของเกษตรกรรมแห่งเดนมาร์ก	 (Danish 

Agricultural	 Marketing	 Board)	 สอดคล้องกับในป ี

ถัดมาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ- 

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จประพาสยุโรป	

และระหว่างท่ีท้ังสองพระองค์ประทับอยู่	 ณ	 ประเทศ

เดนมาร์กนี้เองที่ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยใน 

กิจการเลี้ยงโคนมเป็นอย่างมาก

	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2504	 รัฐบาลเดนมาร์กและ 

สมาคมเกษตรเดนมาร์ก	ได้ร่วมกันน้อมเกล้าฯ	ถวาย 

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแด่ทั้งสองพระองค์ 

ผ่านทางสัญญาการให้ความร่วมมือช่วยเหลือทาง 

วิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างรัฐบาลเดนมาร์กกับ 

รัฐบาลไทย	โดยที่คณะกรรมการด้านการตลาดของ 

เกษตรกรรมแห่งเดนมาร์กได้จัดสรรเงินช่วยเหลือ 

จำนวน	4.33	 ล้านโครเนอร์	 (หรือประมาณ	23.5	 ล้านบาท 

ในสมัยนั้น)	ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กได้มา

ศึกษาสำรวจพื้นที่	 จึงทำการจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิต	

และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ก	 

ณ	อำเภอมวกเหล็ก	 จังหวัดสระบุรี	 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ม ี

ลักษณะเป็นหุบเขาสวยงามมีแหล่งน้ำสะอาดและ 

ไม่ไกลจากตลาดในกรุงเทพมหานครซึ่งพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริก 

ท่ี	9	แห่งเดนมาร์ก	(Frederick	IX	of	Denmark)	ได้ทรง 

ร่วมกันประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรม 

การเล้ียงโคนมไทย-เดนมาร์ก	อย่างเป็นทางการในวันท่ี	 

16	มกราคม	พ.ศ.	2505	จึงทำให้อาชีพเกษตรกรโคนม

กำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการนับแต่วันนั้น

	 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานเป็นโครงการ 

ดังกล่าวใช้เวลา	 8	 ปี	 ท่ีรัฐบาลเดนมาร์กได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ 

มาร่วมดำเนินการในปี	พ.ศ.	2509	พร้อมกับสนับสนุน 

เงินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน	 2.87	 ล้านโครเนอร์	 สำหรับ 

ดำเนินงานในช่วง	 8	 ปี	 อันเป็นการตอบสนอง 

พระราชปณิธานและความสนพระราชหฤทัยในอาชีพ 

เกษตรกรโคนม	 หลังจากเสด็จนิวัตประเทศไทย	 ระยะ- 

เวลาผ่านไปรัฐบาลไทยจึงได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนม 

และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ก	

มาจัดต้ังเป็น	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)	ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์	ในปี	พ.ศ.	2514	

 เม่ือย้อนกลับมาในข่าวท่ีได้กล่าวเอาไว้ในตอนต้น  

พบว่าสถานการณ์ด้ านกิจการโคนมของพม่า	 

แม้น้ำนมดิบจากวัวพ้ืนเมืองท่ีผลิตได้จะมากกว่าไทย	 

แต่น้ำนมที่รีดออกมากลับถูกนำไปแปรรูปเป็น 

นมข้นหวานเป็นปริมาณสูงถึง	 80-90%	 เนื่องจาก 

ผู้ประกอบการในพม่าส่วนใหญ่เองยังไม่มีการลงทุน 

นำเข้าเทคโนโลยีในการผลิตน้ำนมท่ีทันสมัยเข้ามาใช้	

ทำให้การนำน้ำนมไปแปรรูปเป็นนมข้นหวานจึงเป็น

หนทางเดียวที่ช่วยเก็บรักษานมให้พม่าได้นานที่สุด 

ส่งผลให้คุณค่าทางโภชนาการของนมด้อยลงไป 

อย่างน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง	

	 ฉบับหน้าจะมาเล่าถึงคุณค่าทางโภชนาการ 

ของน้ำนม	 และสถานการณ์ของโคนมไทยว่าจะม ี

โอกาสอย่างไรในพม่าครับ

	 โขนรามคำแหงขอเชิญนักศึกษาและ 

ผู้สนใจร่วมฝึกและแสดงนาฏศิลป์ไทยโดย 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ 

พื้นฐานมาก่อน	 ติดต่อสมัครได้ที่คณะศิลป-

กรรมศาสตร์	 อาคารสุโขทัย	 ชั้น	 1	 โทรศัพท์	

0-2310-8296

รับสมัครโขนรามคำแหง

 งานกิจการและบริการนักศึกษา	 กองงานวิทยาเขต- 

บางนา	รามฯ	2	จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	

อบรมศิลปะการวาดภาพหัวข้อ	 “การเขียนรูป 

ด้วยดินสอ	EE	ขั้นพื้นฐาน”	อบรมทุกวันพุธและ 

พฤหัสบดีที่	17	-	18,	24	-	25,	31	กรกฎาคม	2556 

และวันที่	1,	7	-	8,	14	-	15	สิงหาคม	2556	อบรม 

ครบทุก	20	ชั่วโมง	รับเกียรติบัตร

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่	

083-706-1063	คุณนิพนธ์	ผลบุญเสริม

อบรมการเขียนรูป
     ด้วยดินสอ

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 2)
สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2555
	 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 

มีความจำเป็นบางประการได้ขอเปล่ียนแปลงการ 

จัดสอบของกระบวนวิชา	 COS3108,	 COS3301	

และ	JPN3107	ในการสอบซ่อมภาค	2	และภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา	2555

 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยจึงให้เปลี่ยนแปลง 

การจัดสอบของกระบวนวิชาดังกล่าวจากที่ได้ 

ประกาศไว้เดิมใน	ม.ร.30	ภาค	2	และภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา	2555	เป็นคณะดำเนินการจัดสอบเอง



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 แม้กระแสความนิยมของ		iPhone	5	ยังร้อนแรง 

ในปัจจุบัน	 ถ้ายังลังเลใจ	 แสดงว่ายังมีอะไรที่ค้างคาอยู ่

ในใจว่า	จะตัดสินใจใช้	 	วันนี้จึงได้สรุปอาการบางอย่าง	

ที่อาจจะพอเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าคุณอาจจะไม่ต้องการ 

iPhone	5	จริง		เหตุผลควรตอบให้กับคำถามท้ัง	10	ข้อน้ัน 

มีอะไรบ้าง	

 1. คุณชอบดูแลรักษาของหรือไม่ ?

	 เป็นท่ีรู้กันดีว่า	iPhone	5	น้ันทำมาจากอะลูมิเนียม 

ผิวด้าน	 ซึ่งวัสดุแบบนี้จะสามารถเป็นรอยได้ง่ายมาก 

เพียงแค่นำใส่กระเป๋าสะพายเพียงแค่ครั้งเดียว	 นั่นอาจ 

หมายถึงรอยขีดข่วนอย่างชัดเจนประมาณ	2-3	รอยได้เลย 

วิธีแก้ก็คือ	 รักษามันอย่างสุดชีวิต	 หรืออาจจะใช้อุปกรณ์เสริม 

จำพวกเคสและฟิล์มกันรอยรอบตัวมาติดให้ยุ่งยากกัน 

เข้าไปหน่อย	ดังนั้นนี่คงไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับขาลุย

 2. คุณคิดว่า iPhone 4S น้ำหนักพอดี หรือยัง

	 iPhone	5	ก็คือน้ำหนักเครื่องที่เบามาก	จนบางคน 

รู้สึกว่าเบาเกินไป	ซึ่งจากที่ได้ลองทดสอบใช้งานมาเป็น 

ระยะเวลาท่ีนานพอสมควร	 ก็ยอมรับตามตรงว่ายังไม่ถนัด 

กับน้ำหนักของตัวเครื่อง	 iPhone	5	ที่เบาเกินไปทำให ้

เวลาหยิบจับขึ้นมาใช้จะรู้สึกแปลก	 และให้ความรู้สึก 

เหมือนไม่ทนทานเทียบกับรูปลักษณ์ที่เห็น	ซึ่งหลายคน 

คิดว่าน้ำหนักระดับ	iPhone	4S	ดูกระชับมือมากกว่า

 3. คุณชอบรอหรือไม่ ?

	 กำหนดการเปิดตัว	 iPhone	 5	 ในบ้านเรายังเงียบ 

เป็นปริศนา	 บ้างก็ว่าปลายเดือนตุลาคม	 บ้างก็บอก 

ต้นเดือนพฤศจิกายน	 เมื่อ	 iPhone	 5	 เปิดตัว	 เมื่อไหร่	 

ได้เจอมหกรรมแห่งการต่อคิวซ้ืออีกคร้ัง	 และคร้ังน้ีดูเหมือน 

จะทวีความนิยมมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอีก	 ซึ่งน่าจะทำให ้

คิวการสั่งซื้อและสั่งจองยาวมากกว่าเดิมโดยหากจะซื้อ

กันแบบง่าย	 ต้องรอไปถึงช่วงส้ินปีหรือต้นปีหน้ากันเลย 

ทีเดียว

 4. คุณเป็นคนชอบเล่นเกมหรือไม่ ?

	 หน้าจอที่ยาวขึ้นของ	 iPhone	5	ทำให้การใช้งาน 

แอพพลิเคช่ัน	 สะดวกข้ึนก็จริง	 แต่คงเถียงไม่ได้ว่าหน้าจอ 

อัตราส่วน	 16	 :	 9	 น้ันทำให้การเล่นเกมสนุกข้ึนมาก	 ซ่ึงน่ีน่า 

จะเป็นประโยชน์สูงสุดของหน้าจอท่ียาวข้ึนบน	iPhone	5 

นอกเหนือจากประโยชน์ในการแสดงผลเว็บไซต์ดังนั้น 

หากคุณเป็นหน่ึงคนท่ีมองว่าการเล่นเกมเป็นเร่ืองไร้สาระ 

แต่ไม่ได้ต้องการพื้นที่ที่เพิ่มเข้ามาสักเท่าไรจอที่ยาวขึ้น

คงไม่มีผลอะไรเลย

 

 5. คุณชอบพกสายชาร์จหลายเส้นหรืออะแดปเตอร์

	 การเปลี่ยนไปใช้สาย	 Lightning	 สร้างประโยชน ์

มากมายให้กับคนที่ใช้	iPhone	5	เพียงเครื่องเดียว	แต่หาก 

คุณเป็นคนที่มีอุปกรณ์	 iOS	 หลายเครื่องล่ะ?	 คุณอาจ 

จำเป็นต้องพกสายชาร์จมากกว่าหนึ่งเส้นสำหรับการ 

เดินทางไกล	 หรืออาจจะต้องมีอะแดปเตอร์แปลงหัว	 

30-pin	 เป็น	 Lightning	 ไปด้วยอีกชิ้น	 ซึ่งแต่ก่อนยังพอ 

วัดดวงได้ว่าเพ่ือนพกสายชาร์จไปด้วยหรือเปล่า	 แต่คราวน้ี 

ดูเหมือนคุณจะต้องพึ่งตัวเอง

 6. คุณมีอุปกรณ์เสริมของ 

iPhone 4 / 4S เยอะมากไหม ?

 อุปกรณ์เสริมท้ังหลายท่ีคุณเคย 

ซื้อมาใช้กับ	 iPhone	 4/4S	 ไม่ว่า 

จะเป็นเคส	ลำโพง	อุปกรณ์เช่ือมต่อ	โดยส่วนมากถ้าออกแบบ 

มาให้พอดีกับรูปร่างของ	 iPhone	 4/4S	 จะไม่สามารถ 

ใช้กับ	 iPhone	 5	 ได้	 แน่นอนว่าเพราะรูปร่างของท้ังสองรุ่นน้ัน 

แตกต่างกันพอประมาณ	ทำให้อุปกรณ์บางอย่างก็แทบจะ 

ใช้ร่วมกันไม่ได้เลยต่อให้มีอะแดปเตอร์แปลงหัวเช่ือมต่อ 

แล้วก็ตาม	นั่นหมายความว่าถ้าคุณยังรักอุปกรณ์เสริม 

ท่ีสำหรับใครบางคนแล้วมูลค่ามากกว่า	iPhone	4S	ท้ังเคร่ือง 

เสียอีก	การเปล่ียนเป็น	iPhone	5	ก็อาจเป็นเร่ืองท่ีต้องคิดหนัก

 7. คุณเป็นคนนิ้วสั้นหรือไม่ ?

	 โดยปกติแล้ว	 iPhone	 4S	 น้ันจะมีส่วนสูงท่ีพอดี 

กับน้ิวมือคนอยู่แล้ว	 และถึงแม้ใครจะน้ิวส้ันก็สามารถใช้งาน 

ได้ด้วยมือเดียวไม่ยาก	แต่สำหรับ	 iPhone	 5	 ท่ีจอยาวข้ึนน้ัน 

แน่นอนว่าตำแหน่งไอคอนหรือปุ่ม	 ที่อยู่ด้านบนสุดนั้น 

จะลำบากในการกดด้วยมือเดียวพอสมควร	ดังนั้นใครที ่

ติดนิสัยชอบใช้มือเดียวท่ัวหน้าจอคงต้องลำบากกันหน่อย

 8. คุณไม่ชอบจอสีสดเกินไป

	 หน้าจอของ	 iPhone	 5	 นั้นได้รับการปรับปรุง 

ให้มีสีสันที่สดใสมาก	 แต่ในบางครั้งก็สดใสเกินไปจนด ู

แปลกตาไปเลยก็มี	 เช่น	 การแสดงผลสีเขียวที่มีความ 

อ่ิมตัวแบบสุด	 จนให้ความรู้สึกเหมือนจอของสมาร์ทโฟน 

จากซัมซุงที่ขึ้นชื่อเรื่องจอสีสดอยู่แล้ว	 ซึ่งหากเทียบกับ 

จอของ	 iPhone	 4S	 จะเห็นได้ชัดว่าจอแบบเดิมนั้นสีด ู

สบายตากว่า	เพราะไม่แรงจนเกินไป

 

 9. คุณไม่อยากสูญเสียเงินเดือนละหนึ่งพันบาท

				 อุปกรณ์ไอทีเกือบทุกชิ้นในโลกจะเสื่อมราคาลง

ตามระยะเวลาในการใช้งาน	ซึ่ง	iPhone	ก็ไม่มีข้อยกเว้น	

โดยจากค่าเฉลี่ย	หากเราซื้อ	iPhone	5	มาในราคาประมาณ	

24,000	 บาท	 เม่ือเวลาผ่านไป	 1	 ปีจนถึงเวลาท่ี	 iPhone	 6 

(นามสมมุติของ	 iPhone	 รุ่นใหม่)	 ออกวางจำหน่าย 

และเราก็อยากจะขายเครื่องเก่าและซื้อเครื่องใหม่	 

น่ันจะทำให้เราเสียเงินค่าเส่ือมราคาไปประมาณเดือนละ	

1,000	 บาท	 และยังไม่รวมถึงค่าอุปกรณ์เสริมและฟิล์ม 

กันรอยท่ีต้องซ้ือใหม่หมดยกแผง	 ซ่ึงอาจจะทำให้ค่าใช้จ่าย

ต่อเดือนมีมากกว่าหนึ่งพันบาทก็เป็นได้

 10. คุณเกลียดแอปเปิล

	 	 	 สินค้าตราแอปเปิลเป็นอะไรที่คุณรู้สึกไม่ถูกชะตา	

สินค้าก็ยอมรับไม่ได้	ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่ทำ

ให้คุณคอยคิดลบใส่บริษัทตราผลไม้น้ี	และ	9	ข้อท่ีผ่านมา 

ก็ไม่ใช่เหตุผลหลักเท่าข้อนี้	นั่นหมายความว่า	 iPhone	5 

ก็คงไม่เหมาะกับคุณเท่าไร	 ซึ่งตัวเลือกในตลาดที่ดี	 ก็มี 

อีกมากมายที่จะตอบโจทย์การใช้งานได้ไม่แพ้กัน

	 เป็น	 10	 คำถามที่คุณจะต้องถามตัวเองก่อนจะ 

ตัดสินใจเลือกใช้	 iPhone	 5	 เป็นคำถามที่จะต้องตอบ 

ตัวท่านเอง	 ก่อนจะตามกระแสนิยมจนสายเกินไป	 เมื่อ 

เราพบว่าพฤติกรรมและความชอบของเราไม่เหมาะกับ 

iPhone	 5	 จริงๆ	 ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกใช้	 iPhone	 5 

ตามกระแสสมัยนิยมนั้น	ควรนำคำถาม	10	ข้อ	ดังกล่าว 

ไปพิจารณาร่วมด้วย

แหล่งอ้างอิง

 1.	นิตยสาร	Digital	Lifestyle	ฉบับท่ี	40	ประจำเดือน 

ตุลาคม	2555	

 2.	 เว็บไซต์กระปุก	ดอทคอม	“10	อาการท่ีบ่งบอกว่า 

คุณไม่เหมาะกับ	iPhone	5.”	(URL:	www.kapook.com)		

ค้นวันที่	21	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2555

นายประหยัด  เลวัน                     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

คำถาม 10 ข้อ ที่ต้องตอบตัวเองก่อนจะเลือกใช้ iPhone 5

นาย Todd Foot เป็นผู้ที่ได้รับ iPhone 5 
เป็นเครื่องแรกของโลก เป็นชาวออสเตรเลีย

รูปแสดงรอยขีดข่วน บนตัวถังของ iPhone 5

รูปเปรียบเทียบ 
ขนาดจอภาพ

 iPhone 5 กับ iPhone4 
โดย iPhone 5 

จอท่ียาวข้ึน มีอัตราส่วน 16:9

รูปเปรียบเทียบระหว่างหัว 
30-pin (แบบเดิม) เป็น Lightning 
(แบบใหม่ใช้เฉพาะ iPhone 5)

รูปแสดงพ้ืนท่ี 
การเข้าถึงของน้ิวมือ 

เม่ือใช้ iPhone 4 และ 5 
ด้วยมือข้างเดียว ระดับ easy, 

ok และ reach จะเห็นว่า 
พ้ืนท่ีพอเข้าถึงได้ (reach) 

กว้างข้ึนใน iPhone 5

รูปเปรียบเทียบสีสันบนจอภาพ iPhone 4 (บน) 
 และ iPhone 5 (ล่าง) โดย iPhone 5 ภาพมีสีสันสดใสกว่า



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

กองบรรณาธิการ

ถาม	ผมเป็นนักศึกษา	Pre-degree	รหัส	55	ผมจะ 

มีสิทธิเรียนได้เกียรตินิยมหรือไม่	เพราะผมยังไม่ได้ 

เป็นนักศึกษาสมัครแบบปกติและในขณะน้ีผมกำลัง 

เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ครับ

ตอบ	จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี	(ฉบับท่ี	4)	พ.ศ.	2555 

ประกาศวันที่	18	กันยายน	2555	ข้อ	6	ได้กำหนด 

ไว้ว่าให้ยกเลิกความใน	 20.3	 ของข้อ	 20	 แห่งข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2555	 และให้ใช้ 

ความต่อไปนี้แทน

	 20.3	 นักศึกษาท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยม	

ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลา 

ที่กำหนด	 มีความประพฤติดีและมีระดับคะแนน 

เฉล่ียสะสมของกระบวนวิชาท่ีสอบได้ตลอดหลักสูตร 

ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม	 

โดยสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการอนุมัติปริญญา 

เกียรตินิยมแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะตาม 

หลักเกณฑ์	ดังนี้

  20.3.1	 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

เหรียญทอง	 ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ตั้งแต่	3.75	ขึ้นไป

	 	 20.3.2	ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

	ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า	3.50

	 	 20.3.3	ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง 

	ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า	3.25

	 ท้ังน้ี	 นักศึกษาท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

ต้องไม่เคยลงทะเบียนวิชาใดและสอบได้วิชานั้น 

มากกว่า	 1	 ครั้ง	 หรือลงทะเบียนเรียนและสอบได้ 

กระบวนวิชาตามหลักสูตรใหม่ท่ีใช้แทนกระบวนวิชา 

ตามหลักสูตรเก่าซึ่งเคยสอบได้แล้ว

	 	 20.3.4	นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามข้อ	 8	

ข้อ	 10	 และข้อ	 14	 จะไม่ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับ 

ปริญญาเกียรตินิยม	ยกเว้นสำหรับผู้สมัครท่ีมีหน่วยกิต 

สะสมเพราะเคยสมัครเข้าเป็นนักศึกษารายกระบวนวิชา

มาก่อนตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ว่าด้วย 

การศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา 

ระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2548	 ข้อ	 8	 วรรค	 2	 ซึ่ง 

มหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็นนักศึกษา 

ต่อเนื่องตามข้อ	5	ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสม 

จากมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 

และอาจเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

ตามข้อ	20	โดยอนุโลม

	 ในขณะนี้นักศึกษาเป็นนักศึกษา	 Pre-degree 

และเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีท่ี	5	เม่ือนักศึกษาจบการศึกษา 

มัธยมศึกษาปีที่	 6	 นักศึกษาต้องใช้วุฒิการศึกษา 

มัธยมศึกษาปีที่	 6	 สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ทันทีที ่

มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่	 และเรียนต่อ 

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5456500015-545600114 รองศาสตราจารย์	ดร.		โฆษิต	อินทวงศ์

5456500122-5456500338 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	วุฒิพล	สกลเกียรติ

5456500346-5456500445 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาภรณ์	มูลแสดง

5456500452-5456500569 อาจารย์	ดร.	สุมนา	จรณะสมบูรณ์

5456500577-5456500676 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน	จันทร์เจริญ

5456500684-5456500791 นาวาอากาศโท	หญิง	ดร.ชมสุภัค	ครุฑกะ

5456500809-5456500916 อาจารย์	ดร.	วันชัย	ปานจันทร์

5456500924-5456501039 อาจารย์ภาสกร	เรืองวานิช

5456501047-5456501138 อาจารย์สวรรยา		แสงสุข

5501009210-5556000387 รองศาสตราจารย์	ดร.		โฆษิต	อินทวงศ์

5556000395-5556000817 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	วุฒิพล	สกลเกียรติ

5556000825-5556001252 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาภรณ์	มูลแสดง

5556001260-5556001708 อาจารย์	ดร.	สุมนา	จรณะสมบูรณ์

5556001716-5556002136 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน	จันทร์เจริญ

5556002144-5556002581 นาวาอากาศโท	หญิง	ดร.ชมสุภัค	ครุฑกะ

5556002599-5556500279 อาจารย์	ดร.	วันชัย	ปานจันทร์

5556500287-5556500717 อาจารย์ภาสกร	เรืองวานิช

5556500287-5556501103 อาจารย์สวรรยา		แสงสุข

ชาวโรมันท่ีเจริญกว่าได้โดยนำความรู้ท่ีได้ในด้านต่างๆ 

จากการอยู่ร่วมอาศัย	คลุกคลีกับชาวโรมันมาผสมผสาน 

และพัฒนาให้กลมกลืนกับชีวิต	 ความเป็นอยู่และ 

วัฒนธรรมของตนเองได้อย่างลงตัว	

	 หลังจากที่ชนเผ่าเยอรมันที่ประกอบด้วย 

กลุ่มต่างๆได้ครอบครองยุโรปน้ันพวกเขาก็ยังไม่สามารถ 

รวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้	 ประมาณ	 500	 ป ี

หลังคริสตกาลชนกลุ่ม	 Franken	 เป็นกลุ่มที่เริ่มมี 

อำนาจและมีกำลังทหารมากที่สุด	 โดยผู้นำกลุ่มได ้

ต้ังตัวเองเป็นกษัตริย์พร้อมทั้งปกครองชนกลุ่มอื่นๆ	 

ทั้งยังได้ขยายอาณาเขตครอบคลุมไปในดินแดน 

ที่ เป็นประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนีในปัจจุบัน 

โดยเรียกอาณาจักรนี้ว่า	อาณาจักร	Franken	

	 เมื่อเวลาผ่านไปความเชื่อของคนในยุคโบราณ

ก็เปลี่ยนไปเช่นกัน	 ผู้คนเริ่มเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ๆ	 

คริสต์ศาสนาได้แผ่ขยายไปทั่วยุโรป	 ชาวโรมันและ 

ชนเผ่าเยอรมันที่ยังนับถือเทพเจ้าของตนเองเริ่มมี 

ความสนใจเกี่ยวกับพระเจ้าและเริ่มเปลี่ยนมานับถือ

พระเยซูเจ้าอย่างจริงจัง	 ประมาณคริสต์ศตวรรษที่	 4	

ศาสนาคริสต์ก็ได้กลายมาเป็นศาสนาหลักของอาณา

จักรโรมัน	และชนเผ่าเยอรมันก็ได้รับอิทธิพลดังกล่าวด้วย 

	 ในปี	 ค.ศ	 716	 ได้มีมิชชันนารีและบาทหลวง 

จากประเทศอังกฤษเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ใน 

อาณาจักร	Franken	อย่างจริงจังและได้มีการสร้างโบสถ์

ขึ้นมากมาย	พร้อมทั้งมีการวางแผนการจัดการต่างๆ

เพื่อวางรากฐานของศาสนาคริสต์ในดินแดนแห่งนี้

อย่างเป็นทางการ

อีกไม่เกิน	 2	 ปี	 (หลักสูตรที่ศึกษาปริญญาตรี	 4	 ปี)	

และได้เกรดตามข้อบังคับข้างต้น	นักศึกษาก็มีสิทธ ิ

ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมตามความตั้งใจได้

 เรื่องเล่าจากเยอรมันฯ                   (ต่อจากหน้า 6)

อาณาจักร Franken
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ภาค 1/2556

 SPN 4201 (SN 411)
(การแปลภาษาสเปน - ไทย 1)

รศ.สมร  วิเศษมณี

ท้ายเล่ม	 หรือส่งให้อาจารย์ผู้สอนตรวจงานแปลนั้นๆ	 

ที่สำคัญควรฝึกการอ่านประโยคภาษาสเปนทั้งการอ่าน 

ออกเสียงและการอ่านเพื่อความเข้าใจเพราะนอกจาก

เป็นการฝึกทักษะการอ่านแล้วยังจะช่วยเสริมทักษะ 

การเขียนภาษาสเปนด้วย	 และควรอ่านเอกสารและหนังสือ 

ภาษาไทยท่ีหลากหลายสาขาความรู้เพ่ือหาความรู้รอบตัว 

และเป็นการเพิ่มพูนคลังคำรวมทั้งสำนวนและประโยค 

ภาษาไทยท่ีจะเป็นภาษาในฉบับแปล	 	 นักศึกษาท่ีไม่ได้มา 

เข้าช้ันเรียนท่ีมหาวิทยาลัย	สามารถติดต่อผู้สอนได้ท่ีช้ันเรียน 

ตามตารางการบรรยายหรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก		

คณะมนุษยศาสตร์	

 วัน-เวลา-สถานท่ีบรรยาย -  วันอังคาร เวลา 09.30 

-11.20 น. ห้อง AV อาคาร HOB 1 ชั้น 3 

 การวัดผล 	ข้อสอบอัตนัย	2	ตอน	

-	 ตอนท่ี	1		เลือกเขียนบรรยายทฤษฎีการแปลหัวข้อต่างๆ	

-		ตอนที่	2	 แปลประโยค	 ข้อความและเนื้อเรื่องจาก 

	 	 ภาษาสเปนเป็นภาษาไทย

เวลาสอบ	2	ช่ัวโมง	30	นาที	คะแนนเต็ม	100	คะแนน 

วัน-เวลาสอบเป็นไปตามตารางของมหาวิทยาลัย

	Email:wsamorn@hotmail.com

 FRE 4517 (435) 
วรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัยระหว่างสงครามโลก 
ครั้งที่ 1-2 (ค.ศ. 1919-1939)

รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์

 วัน-เวลา-สถานที่เรียน  (ตาม	ม.ร.30)	อังคาร		15.30-

17.20	น.		อาคาร	SWB	ห้อง	507		(อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ได้ตามความเหมาะสม	ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

 ตำราเรียน (FR435)	 วรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัย 

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่	1-	2	(ค.ศ.	1919	-	1939)		ผู้เขียน 

รศ.ดร.นงนภัส	ตาปสนันทน์	ซื้อได้ที่ศูนย์ตำราฯ																			

	 วรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัย	 2	 และการวิจารณ ์

วรรณคดี	 (FR	 435-S)	 	 ผู้เขียน	 ดร.	 สิทธา	 	 พินิจภูวดล		

ซื้อได้ที่ศูนย์ตำราฯ

 ขอบเขตเน้ือหาวิชา     						ศึกษาสภาพสังคม		พัฒนาการ 

แนวคิดของนักเขียนฝร่ังเศสในการสร้างงานวรรณกรรม 

ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	1		-	สงครามโลกครั้งที่	2	 

(ค.ศ.1919-1939)	 และศึกษาตัวอย่างผลงานของนักเขียน

ที่มีชื่อเสียงหลายคนในช่วงเวลาดังกล่าว	 	 เช่น	 	Marcel	

Proust,	Georges	Duhamel,	François	Mauriac,	Marcel	

Pagnol,		Saint-Exupéry,	André	Malraux		เป็นต้น		เพื่อ 

ความรู้ที่กว้างและลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดต่อมนุษย์ 

และสังคมจากวรรณกรรมท่ีถ่ายทอดโดยนักเขียนเหล่าน้ัน

 การวัดผล									ข้อสอบอัตนัย		5		ข้อ		เวลาสอบ		2	ช่ัวโมงคร่ึง 

วัน-เวลาสอบตามใน	ม.ร.30		

 ข้อแนะนำ ควรมีพื้นฐานความรู้ด้านวรรณคด ี

ฝรั่งเศส			และควรอ่านตัวงานวรรณกรรมฝรั่งเศสรู้เรื่อง		

เข้าใจพอควร		ถ้าไม่มาเข้าชั้นเรียน				ควรติดต่อผู้สอนเพื่อ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 	 รับรู้แนวการเรียนการสอน 

การสอบด้วย

 FRE 2001
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3

 ตำรา การแปลภาษาสเปน	 -	 ไทย	 1	 (SN	 411) 

-	ผู้เขียน	รศ.สมร		วิเศษมณี

 ขอบเขตเน้ือหาวิชา	 ศึกษาทฤษฎีการแปลเบ้ืองต้น

และฝึกปฏิบัติแปลตามหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้		

-		ความหมายและความสำคัญของการแปล	

-		ปัญหาและข้อผิดในการแปล	

-	ประเภทของความหมายและการวิเคราะห์ความหมาย				

-	ความแตกต่างของระบบภาษาและความแตกต่าง 

	 ทางสังคมและวัฒนธรรม		

-	 งานแปลแบบต่างๆ		

-		การแปลคำศัพท์เฉพาะ		

-		การแปลสำนวนโวหาร	คำพังเพยและสุภาษิต		

-	การแปลประโยคชนิดต่าง	ๆ 		การแปลประโยคลักษณะ 

	 พิเศษ

-	วิธีการถ่ายทอดภาษาสเปนเป็นภาษาไทยให้ได้  

	 ความหมายที่ถูกต้องและได้ภาษาแปลที่สละสลวย 

	 นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการแปลคำ	 สำนวน	 รูปประโยค 

	 ลักษณะต่าง	ๆ	ตามข้ันตอนการแปล	วิธีการแปล	และ 

	 การปรับบทแปลโดยมีการเปรียบเทียบลักษณะภาษา	

	 ระหว่างภาษาสเปนและภาษาไทย	

 วิธีการสอน

-	 บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละบท	 โดยใช้สื่อท่ีเป็นตำรา	 

	 เอกสารประกอบเพ่ิมเติม	โปรแกรม	Power	Point	ตัวอย่าง 

	 หนังสือแปลต่างๆ	และเว็บไซต์ภาษาสเปน

-	 ฝึกแปลประโยคและข้อความในกิจกรรมแต่ละบท	 

	 และในเอกสารเพิ่มเติม

-	 ฝึกวิเคราะห์ความหมายของคำ	ประโยคและหาความ- 

	 สัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ

-	 ฝึกวิเคราะห์ข้อผิดต่างๆ	จากงานแปลในกิจกรรม

-	 ฝึกการอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมายและการปรับ 

	 บทแปล

 ข้อแนะนำ นักศึกษาควรอ่านตำราและปฏิบัติตาม 

คำแนะนำในตำรา	 (ในกรณีที่ตำราหมด	 นักศึกษาใช ้

บริการได้ที่สำนักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย) 

วิชาการแปลจะต้องมีความรู้ในเร่ืองทฤษฎีการแปล 

ดังนั้นนักศึกษาจึงควรฝึกแปลตามขั้นตอนต่างๆ	 ของ 

ทฤษฎีการแปล	โดยนักศึกษาควรให้ความสำคัญกับการ 

วิเคราะห์ระบบของภาษามากกว่าการหาคำศัพท์จาก 

พจนานุกรม	 หมั่นทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมในทุก 

บทเรียนเพ่ือให้เกิดความชำนาญในการแปล	 และนักศึกษา 

สามารถตรวจสอบสำนวนแปลได้จากแนวเฉลยกิจกรรม 

 วัน-เวลา-สถานที่เรียน (ตาม	 ม.ร.30)	 อังคาร 
13.30-15.20	น.		อาคาร	SLB		ห้อง	301	(อาจมีการเปล่ียนแปลง 
ได้ตามความเหมาะสม	ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)
 ตำราเรียน   FR 201 (S) - ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน  3    
ซื้อได้ที่ศูนย์ตำราฯ
 ขอบเขตเน้ือหาวิชา 		-				(ตามหลักสูตร)		ศึกษาภาษา 
ฝรั่งเศสต่อจาก	 FRE	 1002	 โดยฝึกความเข้าใจและการ 
ใช้ภาษาฝรั่งเศสด้านการอ่าน	 ฟัง	 พูด	 เขียน	 ในระดับ 
ที่สูงขึ้น	
 การวัดผล 	ข้อสอบอัตนัย	5	ข้อใหญ่		เวลาสอบ	
2	ชั่วโมงครึ่ง		วัน-เวลาสอบตาม	ม.ร.30		
 ข้อแนะนำ ควรทบทวนพ้ืนฐานไวยากรณ์ท่ีเรียนรู้มา 
ฝึกการใช้ภาษาอย่างสม่ำเสมอ	 ด้วยการทำแบบฝึกหัด
ทั้งอ่าน	เขียน	ฟัง	พูด

รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์

 อาจารย์ผู้สอน				ผศ.ดร.อัญชลี		โตพึ่งพงศ์
 วันเวลาและสถานที่เรียน ศุกร์	 13.30-15.20	 น.	 
	 ห้อง	SBB	302
	 การเรียนภาษาต่างประเทศมิใช่เพียงแต่จะเรียน 
คำศัพท์	สำนวน	ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเท่าน้ัน 
นักศึกษาควรเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของประเทศน้ัน	ๆ 	ด้วย 
วิชา	 GER	 2502	 (GN	 255)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให ้
นักศึกษาเข้าใจเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี	 และความรู้ทางสังคมทั่วๆ	 ไปในประเทศ 
เยอรมนีปัจจุบัน	
 เนื้อหาของกระบวนวิชาโดยสังเขป
บทที่	1	 ภาพรวมทางประวัติศาสตร์ของเยอรมนีจาก 
	 อดีตสู่ปัจจุบัน
บทที่	2		 การเมืองในประเทศเยอรมนี
บทที่	3		 การศึกษาในประเทศเยอรมนี
บทที่	4		 ว่าด้วยภาษาเยอรมัน
บทที่	5		 การอยู่อาศัยในประเทศเยอรมนี
บทที่	6	 การกินและดื่มในประเทศเยอรมนี
บทที่	7	 ประเพณีในครอบครัว	(พิธีแต่งงานและ
	 ศีลแรกเกิด)
บทที่	8	 เทศกาลแอดเวนท์	และคริสต์มาส
บทที่	9	 เทศกาลคาร์นิวัล
บทที่	10	เทศกาลอีสเตอร์
 ตำราเรียน อัญชลี	โตพ่ึงพงศ์.	บทอ่านภาษาเยอรมัน 
เก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเยอรมัน.	พิมพ์คร้ังท่ี	2.	
กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2554.
 วิธีประเมินผล ข้อสอบปรนัยผสมอัตนัย	100	คะแนน 
สำหรับนักศึกษาท่ีเข้าเรียน	สามารถทำคะแนนเก็บในห้อง 
ได้	20	คะแนน	โดยแบ่งเป็นการทำกิจกรรมกลุ่ม	ส่งการบ้าน	
และเข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอ10	คะแนน	การทดสอบย่อย	
(2	ครั้ง)	10	คะแนน	การสอบปลายภาค	80		คะแนน
 วันเวลาสอบ วันพุธที่	9	ตุลาคม	2556	คาบเช้า

 GER 2502 (GN 255) 
บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเยอรมัน
(Readings in Modern German Living)

ผศ.ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์



จมน้ำ แตถาวายไป วายไปหาฝ ง ถาใครไดอาน

หนังสือเรื่องพระมหาชนก ในพระราชนิพนธของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็จะเห็นวา คนที่ตก

อยูในภาวะท่ีจะตองตอสู จะตองตัดสินใจวาทำอยางไร

จะรอดตัวไดนั้น อยางพระมหาชนกที่อยูในทะเล

ถาหากลอยคออยูกับที่ก็มีแตทางที่เปนเหยื่อเตาปลา

มีแตทางที่จะจมแลวก็เสียชีวิตอยูตรงนั้น ถาหากวา

จะเอาตัวรอดไดก็ตองวายน้ำไป วายไปไหน วายไป

หาฝง ฝงอยูที่ไหน อยูที่ไหนก็ตาม วายไปขางหนา

แลวก็จะถึงฝง อยางนี้เปนตน คำวาวายไปขางหนา

เดินไปขางหนาอยาหยุด ก็เอามาใชพินิจพิจารณา

รวมกันได เราจะเห็นไดวาการท่ีวายออกจากจุดท่ีเปน

อันตราย ก็คือจุดเร่ิมตนน้ันน่ันเอง จุดเร่ิมตนเราเรียกวา

เปนจุดอันตรายก็ได ถาเทียบกันกับเร่ืองพระมหาชนก

อยางที ่วา แลวเราก็จะตองขวนขวายไปขางหนา

เดินไปขางหนาอยาหยุด วายไปขางหนาอยาหยุด

น่ันหมายความวาเรารอดพนไปจากอันตรายได เราจะ

ไปสูส่ิงท่ีเปนผลสำเร็จ หรือมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา

ไดตามความมุงหมายของเรา อาจจะเหน่ือยลา อาจจะ

ทอแททอถอย แตวาเราไมถอยหลัง เราไมหยุดอยูตรงน้ัน

ใหจมตาย เราพยายามไปขางหนา ดันตัวเองไปขางหนา

ในที่สุดถาไมมีคนชวย หรือวาในที่สุดเราก็อาจจะมี

คนชวย หรือเราวายไปก็จะถึงฝงดวยตัวของเราเอง

อยางนี้เปนตน แตถาหากวาเราไมวายไปตรงไหนเลย

เราไมวายไปที่ใด คอยแตจะใหคนมาชวย คอยแต

โชคชะตา ลอยคออยูอยางนั้น มีทางเดียวเทานั้นที่จะ

เปนผลไดก็คือความตาย ก็คือความไมสำเร็จ ก็คือ

ความลมเหลวในชีวิตนั้นนั่นเอง

 ลูกศิษยที ่รักทั ้งหลาย ในสังคมนั้นมีความ

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ในระหวางที่เราเรียน

หนังสือ ในระหวางที่เราทำอะไรตาง ๆ นั้น เราควร

จะคิด เราควรจะคำนึงถึงบิดรมารดา ผูที่มีพระคุณ

แกเรา ใหกำเนิดเรามา หรือใหความสนับสนุนเรามา

หรือวาแมวาไมมีบิดามารดาแตก็มีญาติ มีเพื ่อน

สนับสนุนใหเราไดร่ำไดเรียนหนังสือ ส่ิงเหลาน้ีเราตอง

ไมลืมวา คนเหลานั้นเขาเฝามองดูความสำเร็จของ

พวกเรา เขาเฝามองวาเราจะไดรับความสำเร็จเปนอยางไร

เหมือนชาวสวน เมื่อปลูกเม็ด เพาะเม็ดลงไป กดเม็ด

ลงไปในดิน เขาก็หวังท่ีจะไดเห็นตน เห็นดอก เห็นใบ

เห็นผลออกมาใหเขาชื่นชม อยางนี้เปนตน และใน

ขณะเดียวกันน้ัน เม่ือเราไดผูมีพระคุณ ไดมีผูอุปการะ

แกเรา เราก็ไมควรลืมบุญคุณของเขา พยายามทำอะไร

ตาง ๆ นึกใหเปนแรงกระตุน

 

 ครูเคยพูดเสมอวาตอนที่ครูอยู ตางจังหวัด

คุณแมครูใหมาเรียนในกรุงเทพฯ คุณแมเอามือผลักหลัง

บอกวา รังสรรคไปเรียนแทนแมหนอย แมอานหนังสือ

ไมออก ตรงนี้แหละที่เปนแรงบันดาลใจใหครูเรียน

หนังสือ อานหนังสือ คนควาขวนขวาย จนสามารถ

สอบเขามหาวิทยาลัยได ซึ่งในสมัยกอนนั้นยากเย็น

แสนเข็ญ มีมหาวิทยาลัยอยู 5 แหงเทานั้น ในที่สุดก็

สอบเขาไดและก็เรียนจนจบ ไมงายเหมือนในสมัยนี้

สมัยนี้อยากจะไปเรียนที่ใดก็ได อยากจะพบตนเอง

ที่ใดก็ได ดังนั้นลูกศิษยตองเรงเรียน เรงรู แลวก็มี

โอกาสก็ใหรำลึกนึกถึงแรงผลักดัน นึกถึงสิ่งที่ดี ๆ

ท่ีจะเปนแรงผลักดันใหเราไดร่ำไดเรียน นึกถึงทองถ่ิน

ที่เราจากมา นึกถึงประเทศชาติบานเมืองวาตองการ

เราเปนแรงสำคัญผูหนึ่ง เราไดอยูบนแผนดินของ

ประเทศไทย เราไดหายใจ เราไดทำอะไรตอมิอะไร

ตาง ๆ อยูบนผืนแผนดินแหงนี้ เราก็ควรที่จะคิดวา

ณ วันหนึ่งเราจะตองตอบแทนบุญคุณของแผนดิน

ตอบแทนบุญคุณใครก็ตามแตท่ีเขามีอุปการคุณแกเรา

ผูท่ีเก้ือหนุนเก้ือกูลแกเรา เรียกวาตองกตัญูกตเวทิตา

นั่นเอง อยาใหถึงกับที่เห็นเปนขาว

 ครูฟงขาวดูขาวจากทีวีวันหนึ่ง พบขาววา

 

วันที่ ๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขาวรามคำแหง ๑๑

หนังสือพิมพขาวรามคำแหง
เจาของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ ม.ร. รศ.ประทีป วาทิกทินกร
บรรณาธิการ ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
ผูชวยบรรณาธิการ ผศ.อังธิดา ลิมปปทมปาณี นางวัฒนา อัติโชติ
 น.ส.สุธี ตันตินันทธร อ.ชุติมา ผิวเรืองนนท
กองบรรณาธิการ นางวนิดา หาญณรงค น.ส.ถนอมพงษ สิงหสุข
 นางรัชนี โคตรพรหม นายธัมนุ ทองแกวกูล
ผูจัดการ นางวัฒนา อัติโชติ
ชางภาพ นายวิทยา ธนาฤกษมงคล

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ หอง ๒๐๕
 โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗
อัตราสมาชิก(ปละ ๕๒ ฉบับ) ออกทุกวันจันทร ปละ ๒๐๐ บาท สมาชิกอาจมารับดวย
 ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได โดยตองสงเงินทางธนาณัติเทานั้น
 ในนามผูจัดการหนังสือพิมพขาวรามคำแหง งานประชาสัมพันธ
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตบางกะป
 กทม. ๑๐๒๔๐ สั่งจาย ปณ.รามคำแหง
ผูพิมพ สำนักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ดวยรักและผูกพัน (ตอจากหนา 12) ม.ร. ปฐมนิเทศนักศึกษาฯ (ตอจากหนา 1)

ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปนประธานเปดงานและ

ใหโอวาท และมีอาจารยสมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี

ฝายกิจการนักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่รวม

ตอนรับนักศึกษาพิการอยางอบอุน เมื ่อวันที ่ 27

มิถุนายน 2556 ณ หองศักดิ ์ ผาสุขนิรันต อาคาร

หอประชุมพอขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ กลาววา ยินดีตอนรับ

นักศึกษาทุกคนเขาสูรั ้วรามคำแหง มหาวิทยาลัย

รามคำแหง เปนมหาวิทยาลัยตลาดวิชา เปดโอกาสทาง

การศึกษาใหกับคนทุกกลุมไดเขามาศึกษาเลาเรียนจน

สำเร็จการศึกษาออกไปสรางชื่อเสียงใหกับตนเอง

สังคมและประเทศชาติ และในฐานะอธิการบดีขอ

ขอบคุณนักศึกษาพิการทุกคนที่ใหความไววางใจและ

เช่ือม่ันในคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ถึงแมจะมีบุคลากรจำนวนไมมากพอที่จะเขามาดูแล

นักศึกษาอยางท่ัวถึง แตมหาวิทยาลัยก็เรงแกไขปญหา

ทั้งดานบุคลากร ตำรา และเทคโนโลยีอำนวยความ-

สะดวกตาง ๆ รวมท้ังดานสถานท่ีดวย เพ่ือใหนักศึกษา

ไดเรียนหนังสืออยางมีประสิทธิภาพ หากมีสิ่งใดที่

ขาดตกบกพรองขอใหชวยแนะนำเพื่อนำมาพัฒนา

ปรับปรุงใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้นตอไป

ม.ร. ประกวดมารยาทไทยฯ (ตอจากหนา 12)

ประเทศจีนออกกฎหมายบังคับวา ลูกจะตองกลับไป

เยี่ยมพอแม และก็มีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมาย

น่ันก็คือเด๋ียวน้ีคนจีนมีอยูมีกินมาก ฐานะดีข้ึนอะไรข้ึน

ก็มักจะปลอยผูชราอยูเบื้องหลัง ลืมพอแม ลืมผูมี

พระคุณ ซึ่งเรื่องอยางนี้นั้นจีนก็คงจะเห็นวามันเปน 

เรื่องไมถูกตองเปนอยางยิ่ง เขาจึงออกกฎหมายบังคับ

วาลูกจะตองกลับไปเยี่ยมพอแม สวนจะเยี่ยมอยางไร

จะกลับไปเม่ือไหร ปละก่ีหน เดือนละก่ีหน ก่ีวัน อะไร

ตาง ๆ ก็แลวแต อันนั้นเปนรายละเอียด แตหลักการ

นั้นอยูตรงที่วารัฐบาลถึงกับตองออกมาตรากฎหมาย

บอกใหไปเย่ียมพอแม ขออยาไดใหเกิดข้ึนกับประเทศ

ของเราเลย ขออยาไดเกิดขึ้นกับสังคมไทยเลย ขอให

ลูกทั้งหลายไดนึกถึงผูที่ชรากวา ไดนึกถึงบิดรมารดา

ไดนึกถึงผูมีพระคุณ ถามีโอกาสทดแทนบุญคุณเขา

หรือแมกระทั่งกับมหาวิทยาลัย มีการดสักใบหนึ่ง

สงมามหาวิทยาลัย บอกวาขอใหมหาวิทยาลัยของเรา

เจริญงอกงาม แคนี้ครูที ่อยู  สอนอยูก็จะมีกำลังใจ

หรือสงไปหาคุณพอคุณแม แลวนี่ยิ่งใกลวันพอวันแม

อะไรตาง ๆ เราก็ตองเตรียมไววาวันพอวันแมอยางนอย

เราก็ตองไปเยี่ยมเขาใหได อยางนี้เปนตน วันนี้เอาไว

เพียงเทาน้ีกอน พบกันใหมฉบับหนาครับ สวัสดีครับ

 อาจารยสมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝาย

กิจการนักศึกษา กลาววา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมดาน

วัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด เพราะเช่ือม่ันวา วัฒนธรรม

อันดีงามจะชวยปลูกฝงรากฐานของจิตใจ และชวย

เสริมคุณคาใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคมและทรัพยากร-

บุคคลที่มีคุณภาพของชาติ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย

ยังเปนสื่อกลางในการเผยแพรและอนุรักษเอกลักษณ

วัฒนธรรมไทย โดยการเปดโอกาสและสงเสริมให

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันตาง ๆ ไดรับ

ประสบการณในการเขารวมกิจกรรมการประกวด

มารยาทไทยในครั้งนี้เพื่อพัฒนาไปสูเวทีที่สูงขึ้นดวย

 “มารยาทของคนไทย ถือเปนวัฒนธรรมที่

แสดงออกถึงลักษณะนิสัยและคานิยมในทางสุภาพ

ออนนอมถอมตน ไมแข็งกระดาง บุพการี ครูอาจารย

ญาติผูใหญ มักจะส่ังสอนฝกฝน อบรมบมนิสัยลูกหลาน

ใหเปนคนดี มีกิริยามารยาทงดงามเปนแบบอยาง

การดำเนินชีวิตแบบไทย เสริมสรางศักด์ิศรีและเชิดชู

เกียรติภูมิของชนชาวไทยอยางนาภาคภูมิใจสมควรที่

คนไทยทุกคนจะตองชวยกันอนุรักษสงเสริม และ

เผยแพรใหคงอยูตลอดไป”



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖วันที่ ๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

(อานตอหนา 11)(อานตอหนา 11)

ขาวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๔)๑๒

เดินไปขางหนา อยาหยุด
 ลูกศิษยครับ วันน้ีเห็นจะพูดตอจากคราวกอน

พูดถึงผูมาใหม คุยกันตามประสาที่ครูอยูมานาน

และก็เห็นสิ ่งตาง ๆ มีความเปนมาเปนไปใน

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมา 40 กวาป ก็ยังตองพูด

ในเรื่องเกา ๆ อยูบาง เพื่อที่จะใหผูที่มาใหมนั้น

ไดทราบวา เมื่อเขามาเปนนักศึกษาแลว ทำอะไร

ตอมิอะไรตาง ๆ ท่ีครูแนะนำในเบ้ืองตนไวแลวน้ัน

ตอมาควรจะเปนอยางไรกันอีก

 ลูกศิษยครับ ที่ครูบอกวาเดินไปขางหนา

อยาหยุดน้ันก็หมายความวาเราจะตองไปสูจุดหมาย

ปลายทาง การไปสูจุดหมายปลายทาง เราอาจจะ

เหนื่อยบางก็อาจจะเดินใหชาลง แตถาหยุดเราก็

ตองดูวาเราหยุดเพ่ืออะไร ถาหยุดเราหยุดชะงักงัน

เราหยุดเพราะทอแททอถอย ถาเปนอยางนี้แลว

เมื่อไหรเราจึงจะไปถึงปลายทาง เมื่อไหรเราจึงจะ

ไปถึงความสัมฤทธ์ิ ความมีผลสำเร็จของการศึกษา

ครูย้ำทุกคร้ังไปวาการศึกษาคือกระบวนการสราง

ปญญา เม่ือเขาสูกระบวนการสรางปญญาก็จะตอง

เขาสูการแขงขันกับตนเอง เดินเขาไปในจุดท่ีเร่ิมตน 

แลวก็เดินไปตามกฎกติกามารยาท ก็คือเดินไปตาม

หลักสูตร เดินไปตามที่วิชาตาง ๆ จะตองเขามา

ประสานกัน มาเปนสะพานตอเนื่องกันไป สอบ

ตอเนื่องกันไป และก็ขวนขวายแบงเวลาทำอะไร

ตาง ๆ ดังที่กลาวมาในฉบับกอน ๆ นั้นนั่นเอง

ที่บอกวาเดินไปอยาหยุด ไปขางหนาอยาหยุดนั้น

มิไดหมายความวาจะสะดุดเสียเลยไมได จะหยุด

เสียเลยไมได หยุดไดแตอยาหยุดนาน หยุดเพียง

พักผอน หยุดเพียงเพราะเรามีกิจธุระสำคัญ ตอง

ปฐมพยาบาลญาติผูใหญ หรือจำเปนจะตองทำงาน

ทำการอะไรบางอยาง ที่จะตองทำหาเลี้ยงชีพดวย

เรียนไปดวย ก็ไมไดวาอะไร แตจะตองเรียนใหเปน

ปกติ ปกติที่วานั้นก็คือ ตองแบงเวลาใหการเรียน

ใหพอสมควรแกเหตุ วางไวเลยวาจะจบการศึกษา

ไมเกิน 2 ปคร่ึง 3 ป 3 ปคร่ึง หรือ 4 ป อยาไปคิดวา

เราจะตองเรียนไปหลาย ๆ ป เรียนไมจบคณะนี้ก็

ไปตอคณะอื่น ไปสมัครใหม ไปอะไรตาง ๆ อยาง

นี้นั้น ไมถือวาเราเดินไปขางหนาเลย เปนเรื่องที่

เดินวนอยูกับที่มากกวา การเดินวนอยูกับที่นั้น

ลองคิดดูวาคนเราเมื่อกระโดดลงไปในน้ำ ถาไม

วายออกจากที่กระโดดลงไปนั้น ในที่สุดก็จะตอง

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมกับโครงการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โครงการหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา-

ทรัพยากรมนุษย (CCO) และสมาคมนักพัฒนา-

ทรัพยากรมนุษยแหงประเทศไทย (TA.HRD.) จัด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ครั้งที่ 4 ป 2556 (The 4th  Human  Resource

Development Workshop Project 2013) เรื่อง

“Intercultural Management-Cultural Intelligence

(CI) for Leadership Across Borders: Use CI on

your road to successful trading within ASEAN”

ในวันอาทิตยที ่ 28 กรกฎาคม 2556 ณ อาคาร

หอประชุมพอขุนรามคำแหงมหาราช โดยได

รับเกียรติจากวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงระดับนานาชาติ

Professor Dr.Claus Schreier จาก Lucerne

University of Applied Sciences and Arts, Lucerne,

Switzerland

 ขอเชิญคณาจารย นักศึกษา และผูสนใจเขารวม

โครงการ คาลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท ในกรณี

ที่เปนสมาชิกสมาคมนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แหงประเทศไทย คาลงทะเบียนคนละ 500 บาท

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ี โทร. 0-2310-8547

และ www.hrd.ru.ac.th

ม.ร. ประกวดมารยาทไทย
ระดับอุดมศึกษา

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษเอกลักษณ

วัฒนธรรมไทย จัดประกวดมารยาทไทย ระดับ

อุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ชิงทุนการศึกษากวา 80,000 บาท

พรอมโลเกียรติยศ

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดโครงการอนุรักษเอกลักษณ วัฒนธรรมไทย

“การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา

(ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 3 ประจำป 2556 โดยมี อาจารย

สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

เปนประธาน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ หองศักดิ์

ผาสุขนิรันต อาคารหอประชุมพอขุนรามคำแหง-

มหาราช 

 โอกาสน้ี นางสุชาดา วรกาญจน ผูอำนวยการ

กองกิจการนักศึกษา กลาววา โครงการมหาวิทยาลัย-

รามคำแหง อนุรักษเอกลักษณ วัฒนธรรมไทย

“ประกวดมารยาทไทย” ครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อพัฒนา

และเสริมสรางบุคลิกภาพใหนักศึกษา มีกิริยา

มารยาทเรียบรอยตามแบบอยางวัฒนธรรมไทย 

เปนการปลูกจิตสำนึกใหรู จักคุณคาและการ

อนุรักษวัฒนธรรมไทย สามารถนำไปใชในชีวิต

ประจำวันไดอยางถูกตอง และชวยกันสืบทอด

มารยาทไทยใหคงอยูเปนเอกลักษณของชาติสืบไป 

รวมท้ังเปนการเผยแพรแบบอยางวัฒนธรรมไทย

ไปยังกลุมนักศึกษาทั่วประเทศดวย 

 การจัดโครงการครั้งนี้ มีนักศึกษาจากสถาบัน

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเขารวมประกวด

มารยาทไทย 52 สถาบัน จำนวน 83 ทีมและไดรับเกียรติ

จากอาจารยวินัย วรวัตร อาจารยมณฑล ยิ่งยวด และ

อาจารยปณณภัค บัลลังก ผูทรงคุณวุฒิจากกรมสงเสริม-

วัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  เปนคณะกรรมการ

ตัดสิน สำหรับรางวัลการประกวด แบงออกเปน 

รางวัลชนะเลิศ ไดรับทุนการศึกษา 20,000 บาท 

พรอมโลเกียรติยศรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท 

พรอมโลเกียรติยศเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท 

พรอมโลเกียรติยศอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และรางวัลชมเชย จำนวน 8 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ

5,000 บาท

   

 ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการ

อาเซียน ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“อนาคตธุรกิจ

กอลฟในประเทศไทยหลังเขารวมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน”  จัดโดยโครงการบริหาร

ธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

จัดการกอลฟ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคำแหง โดยมี ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล

ประธานกรรมการบริหารโครงการฯกอลฟ

คณาจารยและนักศึกษา รวมตอนรับ เม่ือวันท่ี

6 กรกฎาคม 2556 ณ หอง 503 อาคารนพมาศ 


