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 รามคำแหงจัดประกวดตราสัญลักษณเพ่ือใชในการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 42 ป ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท

เชิญชวนนักศึกษา ศิษยเกาและบุคลากร สงผลงานเขาประกวด ต้ังแต

บัดนี้-10 กันยายน 2556

 คณะกรรมการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด

ประกวดตราสัญลักษณเพื่อใชในการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ในโอกาสครบรอบ 42 ป การสถาปนา ม.ร. เพ่ือใหไดมา

ซ่ึงตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยในรูปแบบเดียวกัน สำหรับเผยแพร

ในกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธตางๆ โดยผูมีสิทธิสงผลงานเขา

ประกวด ไดแก นักศึกษา ศิษยเกา และบุคลากร ม.ร. ท้ังน้ี ผูชนะการ

ประกวดจะไดรับเงินรางวัล 20,000 บาท (1 รางวัล) พรอมเกียรติบัตร

 สำหรับผูสนใจสงผลงานเขาประกวดใหออกแบบตราสัญลักษณ

ท่ีส่ือถึงเอกลักษณของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีลักษณะท่ีเปนสากล

เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนตอไป โดยออกแบบจากสัญลักษณ

ตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน องคพอขุนฯ หรือหลักศิลาจารึก หรือ

ดอกสุพรรณิการ และใชสีประจำมหาวิทยาลัย
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ม.ร.แสดงความยินดี รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

เชิญสมัครเปนสมาชิกทั้งดวยตนเองและทางไปรษณีย
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ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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(นางวัฒนา อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหนงหัวหนางานประชาสัมพันธ

(อานตอหนา 2)

มษ.จัดอบรมภาษารัสเซีย
7 ก.ย. - 26 ต.ค. 56

สธ.รับรองภาคจิตวิทยา ม.ร.
เปนสถาบันการศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิก

 ผูชวยศาสตราจารย

วุฒิศักดิ ์ ลาภเจริญทรัพย

อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัย

รามคำแหง แสดงความยินดี

กับ นางปวีณา หงสกุล ท่ีไดรับ

พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ

แตงต้ังใหดำรงตำแหนงรัฐมนตรี

วาการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

รองศาสตราจารย ดร.สุรเดช สำราญจิตต คณบดีคณะศึกษาศาสตร และผูชวยศาสตราจารย-

ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธรวมยินดีดวย เมื่อวันที่

 ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะ-

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดอบรมภาษารัสเซีย สำหรับบุคคลท่ัวไป

ครั้งที่ 42 ระหวางวันที่ 7 กันยายน - 26

ตุลาคม 2556 โดยเปดอบรม 4 หลักสูตร

หลักสูตรละ 48 ช่ัวโมง เนนทักษะการฟง

พูด อาน และเขียน หลักสูตรท่ีเปดอบรม

คือภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 (RS1) ภาษา-

รัสเซียพื ้นฐาน 2 (RS2) ภาษารัสเซีย

พื้นฐาน 3 (RS3) และภาษารัสเซียเพื่อ

การทองเที่ยว (RT1)
(อานตอหนา 11)

ดวยเกลาดวยกระหมอม
ขาพระพุทธเจา มหาว�ทยาลัยรามคำแหง

(รองศาสตราจารยประทีป วาทิกทินกร-รอยกรอง)

 กราบแทบพระบาทสมเด็จพระบรมฯ
ดวยชาวรามฯชื่นชมเปนหนักหนา
สำนึกพระมหากรุณาธิคุณและบุญญา
ธ ทรงพาชาติรอดและปลอดภัย
ลุวาระพระราชสมภพ
ยี่สิบแปดกรกฎาฯ ครบนิรัติศัย
ขอถวายพระพรองคพระทรงชัย
ทรงพระเจร�ญตลอดไปตลอดกาล

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไดสงเร่ืองใหคณะ

กรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก พิจารณารับรองให

เปนสถาบันที่จัดการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขาจิตวิทยา

คลินิก น้ัน สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

แจงวาคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก ในการ

ประชุมคร้ังท่ี 47-3/2556 วันท่ี 2 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติ

รับรองภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

รามคำแหง เปนสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ

ปริญญา สาขาจิตวิทยาคลินิกในหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2556 โดยมีกระบวนวิชาจิตวิทยาคลินิกเปนวิชาเอก ท้ังน้ี

ตั้งแตวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

ม.ร. ประกวดตราสัญลักษณเพื่อใช ในการประชาสัมพันธ
ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท รับผลงานถึง 10 ก.ย.นี้

(อานตอหนา 11)



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 กองกิจการนักศึกษา ม.ร. จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการผูนำนักศึกษา เรื่อง “กิจกรรมนักศึกษาบน

เสนทางเสริมสรางความเปนพลเมือง” เพื่อใหนักศึกษา

มีความรูความเขาใจในเร่ืองความเปนพลเมืองของสถาบัน

และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน โดยมี อาจารย

สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

เปนประธาน พรอมมีนักศึกษาเขารวมการอบรมเปนจำนวน

มาก ณ หองศักดิ์ ผาสุขนิรันต อาคารหอประชุมพอขุน-

รามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556

 อ.สมหมาย กลาววา การทำหนาท่ีเปนพลเมืองท่ีดี

ของสังคม ประเทศชาติ และครอบครัว ประกอบดวย การ

เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของ

สังคม รวมถึงเปนผูมีเหตุผลรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน

และยอมรับมติของเสียงสวนใหญ อีกทั้งการเปนผูนำ

ท่ีมีน้ำใจเปนประชาธิปไตยและเห็นแกประโยชนสวนรวม

เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตอตนเอง

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และมีสวนรวมในกิจกรรม

การเมือง การปกครอง และการมีสวนรวมในการปองกัน

แกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ท่ีสำคัญ

จะตองเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม

หลักธรรม

 “การอบรมคร้ังน้ีจะเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีท่ีผูนำนักศึกษา

ไดมาเรียนรูเร่ืองประชาธิปไตย เพ่ือท่ีจะนำความรูความเขาใจ

ที่ไดรับไปพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป”

 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปนประธานในพิธี

ปฐมนิเทศและใหโอวาทแกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำป

2556 โดยมี พลตรีไพโรจน พนาเวศร เสนาธิการหนวย

บัญชาการรักษาดินแดน พรอมดวย นักศึกษาวิชาทหาร

ชั้นปที่ 2 - 5 ชายและหญิงจำนวน 1,300 คนรวมในพิธี

เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 ณ อาคารหอประชุมพอขุน

รามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี อาจารยสมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี

ฝายกิจการนักศึกษา กลาววา ตามที่หนวยบัญชาการ

รักษาดินแดนไดประกาศผลสอบนักศึกษาวิชาทหารท้ัง

ชายและหญิง ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำป

การศึกษา 2555 ซ่ึงนักศึกษาวิชาทหารสามารถสอบผาน

ไดเล่ือนช้ันสูงข้ึนและรายงานตัวเขารับการฝกเรียนวิชา

ทหารประจำปการศึกษา 2556 เรียบรอยแลวนั้น งาน

นักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษาจึงไดจัดโครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร เพ่ือใหนักศึกษาวิชาทหาร

ไดมีความรู ความเขาใจในหลักเกณฑการฝกเรียนวิชา

ทหาร สิทธิ และหนาที่ สงเสริมใหเปนผูมีความรูคู-

คุณธรรม มีระเบียบวินัย รูจักเสียสละเพื่อประโยชน

อธิการบดีแนะนศท.ตองรักษาคำพูด กองกิจฯ จัดอบรมผูนำนักศึกษา

10 กรกฎาคม 2556 ณ ที่ทำการกระทรวงการพัฒนา

สังคมฯ

 โอกาสนี้ นางปวีณา หงสกุล ไดกลาวขอบคุณ

อธิการบดี ม.ร.และคณะ พรอมกลาววาตนเองเปน

ลูกศิษยรามคำแหง สำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร

ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เมื่อมีโอกาสมา

ทำงานในตำแหนงน้ีก็พรอมสนับสนุนการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และหวังวาจะไดรวมมือ

กับมหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนและ

สังคมตอไป

ม.ร.แสดงความยินดีฯ (ตอจากหนา 1)

วันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ขาวรามคำแหง๒

ม.ร.รับสมัคร นศ.ป.โทบริหารธุรกิจ
 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผูบริหาร

(M.B.A. for Executives) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคำแหง เปดรับสมัครนักศึกษา รุนที่ 16 ประจำป

การศึกษา 2556 ชวงท่ี 2 ต้ังแตบัดน้ี - 31 กรกฎาคม 2556

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ จัดการศึกษาแบบ Modular

and Block Course System มีการบรรยายพิเศษผานระบบ

VDO Conference จากคณาจารยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีช่ือเสียง

จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา

 การเรียนการสอน แบงเปนกลุม Exclusive บรรยาย

วันเสารและอาทิตย มีการศึกษาดูงาน พรอมรับวุฒิบัตรของ

มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา คาใชจาย

ตลอดหลักสูตร 299,000 บาท กลุม Inclusive บรรยาย

วันศุกรและเสาร มีการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุนหรือ

เทียบเทา คาใชจายตลอดหลักสูตร 169,000 บาท หรือ

ศึกษาดูงานในประเทศ คาใชจายตลอดหลักสูตร

129,000 บาท

 คุณสมบัติผูสมัคร ตองสำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในหรือนอกประเทศ

ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร

ไดท่ี สำนักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ

ผูบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ช้ัน 2 โทร. 0-2310-8230-1,

084-657-7280, 086-037-5855 หรือดาวนโหลดใบสมัคร

ไดที่ www.xmba.ru.ac.th

4 นักกีฬา “ลูกพอขุนฯ” เจง
ไปแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก

 4 นักกีฬาคนเกง “ลูกพอขุนฯ” ดีกรีทีมชาติไทย

ผานการคัดเลือก เปนตัวแทนนักกีฬาของประเทศไทย

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูรอน ครั้งที่

27 ระหวางวันที่ 3 - 20 กรกฎาคม 2556 ณ เมืองคาซาน

ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

 สำหรับนักกีฬาที่ผานการคัดเลือกในครั้งนี้ ไดแก

สวนรวม ทั้งนี้ หลังการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร

งานนักศึกษาวิชาทหารจะดำเนินการนำนักศึกษาวิชาทหาร

ใหม เขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

วิชาทหาร ประจำป 2556 ระหวางวันที่ 27 - 30 มิถุนายน

2556 ณ ศูนยการทหารมา จังหวัดสระบุรี ศูนยการบิน

ทหารบกและศูนยสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี

 จากน้ัน อธิการบดี ม.ร. กลาววา การเขาสูกระบวนการ

เรียนรูในการเปนนักศึกษาวิชาทหาร ส่ิงสำคัญท่ีมีคุณคาย่ิง

และขอใหนักศึกษาถือเปนคติประจำใจ คือ คำปฏิญาณและ

การรักษาไวซึ่งระเบียบวินัย กฎหมาย การเคารพเทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การรูรักสามัคคี การ

อุทิศตนเปนประโยชนแกชาติบานเมือง การรักษาไวซึ่ง

ประโยชนสวนรวม การรักษาดินแดนของประเทศ  

 “นักศึกษาวิชาทหารตองปลูกฝงจิตสำนึกตามท่ีได

ปฏิญาณตน ตองรักษาคำพูดท่ีใหไว ซ่ือสัตย ยึดถือปฏิบัติ

ในคำม่ันของตนเองในการพูด ท้ังการตอหนาและลับหลัง

เมื่อไดปฏิญาณสามารถปฏิบัติตามไดสำเร็จจะเปนความ

ภาคภูมิใจ ดังน้ัน ตองเช่ือม่ันในส่ิงท่ีคิดและพูดในแนวทาง

ที่ดีงาม เปนประโยชนกับตนเอง คนรอบขางและสังคม  

 ....ขอชื่นชมนักศึกษาวิชาทหารทุกคน โดยเฉพาะ

นักศึกษาหญิงท่ีต้ังใจเขารวมโครงการในการปลูกฝงคานิยม

ในชีวิต สรางวินัย การมีจิตใจดี มีจิตอาสาในการสรางประโยชน

ใหกับสังคม เชน กรณีการใหความชวยเหลือประชาชนที่

ไดรับความเดือดรอนจากเหตุการณน้ำทวมท่ีผานมา โอกาสน้ี

ขอขอบคุณหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ท่ีใหความเมตตา

ฝกฝนนักศึกษาวิชาทหาร ม.ร. เปนอยางดีมาโดยตลอด”

อรอุมา สิทธิรักษ  นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร

นักกีฬาวอลเลยบอลหญิง จิรายุ รักษาแกว นักศึกษา

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร นักกีฬาวอลเลยบอลชาย

สราญจิต เจริญสุข นักศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร

นักกีฬาวอลเลยบอลชาย และนัชญา สุทธิ ์อาภรณ

นักศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร นักกีฬายิงเปาบิน

อรอุมา สิทธิรักษ จิรายุ รักษาแกว

สราญจิต เจริญสุข นัชญา สุทธิ์อาภรณ



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

	 "ข่าวรามคำแหง"	 ได้พูดถึงรางวัล 

ทางวรรณกรรมใหม่เอี่ยมรางวัลหนึ่ง	คือ 

"รางวัลสุนทรภู่"

	 ทำให้มีผู้สงสัยว่า เป็นรางวัลที่  

เหมือนหรือซ้ำซ้อนกับ	 "รางวัลซีไรต์"	

หรือไม่

	 จริงอยู่	"รางวัลสุนทรภู่"	เป็นรางวัล 

ที่มอบแก่นักเขียนในประชาคมอาเซียน 

เช่นเดียวกับรางวัลซีไรต์

	 แต่การพิจารณาให้รางวัลนั้นมิได้ 

ตัดสินจากวรรณกรรมเรื่องเดียว

 หากพิจารณาจากองค์รวมด้านผลงาน 

และความเชี่ยวชาญเชิงวรรณศิลป์	 ซึ่ง 

จะต้องมีพัฒนาการท่ีต่อเน่ืองและโดดเด่น

ในระดับประเทศ

	 ยกตัวอย่างกวีจากประเทศไทยที่ได้

รับรางวัลสุนทรภู่เป็นคนแรก

 เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

	 เนาวรัตน์	 เคยได้รางวัลซีไรต์จาก 

หนังสือประเภทกวีนิพนธ์	ชื่อ

 เพียงความเคลื่อนไหว

	 แล้วเนาวรัตน์ยังสรรค์สร้างงาน 

กวีนิพนธ์	มาอย่างต่อเนื่อง

	 จนในที่สุดก็มีผลงานเลื่องชื่ออย่าง 

"เขียนแผ่นดิน"	และที่กำลังเขียนอยู่คือ

	 "เขียนแผ่นดินสุวรรณภูมิ"

	 เนาวรัตน์	 พงษ์ไพบูลย์	 จึงเป็นกว ี

รางวัลสุนทรภู่คนแรกที่พวกเราภูมิใจ	

และ

 "ข่าวรามคำแหง"	ได้แสดงความยินดี 

ต่อเนาวรัตน์ไปแล้วเมื่อฉบับก่อน

อธิการบดีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดมารยาทไทย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ให้โอวาทและ 

มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการอนุรักษ์ 

เอกลักษณ์	วัฒนธรรมไทย	"การประกวดมารยาทไทย" 

ระดับอุดมศึกษา (ท่ัวประเทศ) คร้ังท่ี 3	ประจำปี	 2556 

จัดโดยงานแนะแนว	 จัดหางานและทุนการศึกษา	

กองกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โดยมี 

อาจารย์สมหมาย สุระชัย	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ- 

นักศึกษา	 พร้อมด้วยคณาจารย์	 และเจ้าหน้าที่	

ร่วมงาน	เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2556	ณ	ห้องศักดิ์	

ผาสุขนิรันต์	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช	

 โอกาสน้ี	ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	กล่าวว่า  

สังคมปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา	 เกิดข้ึน 

จากเทคโนโลยีต่างๆ	เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิต 

ประจำวัน	 ทำให้หลายคนละเลยและลืมเร่ืองมารยาท 

การแสดงออกที่เหมาะสมทั้งทางกาย	วาจา	ใจ 

ในสังคม	ซึ่งในสมัยที่หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  

ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	

ได้ส่งเสริมเร่ืองการอนุรักษ์มารยาทไทยมาโดยตลอด 

โดยท่านกล่าวว่า	 "การประกวดมารยาทไทย	 นั้น	 

ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง	 

เพราะมารยาทไทยถือเป็นภูมิปัญญาท่ีสำคัญท่ีทำให้

สังคมไทยอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบและสันติ"

	 สำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนิน 

การประกวดมารยาทไทยอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเป็น 

สื่อกลางในการเผยแพร่และอนุรักษ์เอกลักษณ์ 

วัฒนธรรมไทยไว้ให้อยู่คู่กับคนไทยและสังคมไทย	 

โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

จากสถาบันต่างๆ	ทั่วประเทศ	ได้รับประสบการณ ์

จากการเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย	 ผมขอแสดง 

ความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวดในครั้งนี้	 รางวัล 

ท่ีได้รับอาจมีค่าเพียงน้อยนิดแต่ส่ิงท่ีนิสิตนักศึกษา	

ครูอาจารย์ได้ช่วยกันรักษามรดกของชาติไว้นั้นมี 

คุณค่ามหาศาล	และขอให้นักศึกษานำมารยาทไทย

ที่ใช้ประกวดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่

ในสถาบันการศึกษาต่อไป

สำหรับผลการประกวด 

 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่	 คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้รับทุนการศึกษา	20,000	บาท 

พร้อมโล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	ได้แก่	วิทยาลัย- 

พยาบาลสภากาชาดไทย	ได้รับทุนการศึกษา	15,000	บาท 

พร้อมโล่ เกียรติยศเลขาธิการคณะกรรมการ- 

การอุดมศึกษา	

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่	 วิทยาลัย- 

อาชีวศึกษาชุมพร	ได้รับทุนการศึกษา	10,000	บาท 

พร้อมโล่เกียรติยศอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลชมเชย จำนวน 8 รางวัล ได้แก่

 	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ทีมที่ 1

 	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ทีมที่ 2 

 	คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 	วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนเีชยีงใหม่ 

 	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป 

  นครศรีธรรมราช 

 	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี 

  ทีมท่ี 2

 	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทีมที่ 1 

	 ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ	5,000	บาท

  



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว	อาจารย์ 

ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 คณะวิศว- 

กรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ซึ่งได้รับ 

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	 ประจำปี	 2556	 (ผลงาน 

ประดิษฐ์คิดค้น	 ประจำปี	 2556	 ด้านวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี)	จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาติ	 เร่ือง	 เคร่ืองกำจัดกล่ินเหม็นด้วยสนามไฟฟ้า 

โคโรนา	ได้รับเชิญให้ร่วมรายการ	Thailand	Weekly 

ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก	ช่อง	5	 	 เมื่อวันที่	

30	มิถุนายน	2556	เวลา	07.00	-	07.30	น.		โดยม ี

นายสืบสกุล	พันธ์ุดี	เป็นพิธีกรร่วมสนทนา

 พรรคพลังราม	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

จัดโครงงานอบรม	"เสริมภูมิคุ้มกันให้นักศึกษาใหม ่

รู้ทันภัยทางสังคม"	 ในวันอังคารที่	 30	 กรกฎาคม 

2556	 เวลา	 08.30	 น.	 เป็นต้นไป	 ณ	 ห้องประชุม 

อเนกประสงค์	อาคารพระมาส	ชั้น	4	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	วิทยาเขตบางนา

 ภายในงานพบกับการอบรมในหัวข้อ	 "เยาวชนกับ 

ภัยทางสังคม	 เพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับ 

นักศึกษา"	 ทั้ง	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 รู้ทันภัยออนไลน์	

รู้ทันเพศศึกษา	 รู้ทันยาเสพติด	 โดยวิทยากรจาก  

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก	 เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ	กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์	 แนวทางการใช้เวลาว่าง 

อย่างเกิดประโยชน์และสร้างสรรค์	โดยวิทยากรรับเชิญ 

ร่วมเสนอและระดมความคิดเห็น	ในหัวข้อ	"เครือข่าย 

ผู้แทนนักศึกษาในหอพักเพ่ือเฝ้าระวังภัยทางสังคม" 

นิทรรศการภัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อเยาวชน	 นิทรรศการ 

ยาเสพติด	 รับฟรีเอกสาร	 โปสเตอร์รณรงค์ต่อต้าน 

ภัยทางสังคมและของที่ระลึกในงาน	

	 สำรองที่นั่ง	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่	086-430- 

8390	หรือ	085-425-5790	และดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ได้ท่ี	www.facebook.com	/	พรรคพลังราม	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

	 โดยปกติแล้ว	 คุณค่าทางโภชนาการของน้ำนม 

เม่ือเปรียบเทียบในแต่ละชนิดของนมในปริมาณ	100	มล.	

จะได้ข้อสรุปดังนี้

 1. นมสดครบส่วน:	 ถือเป็นนมสดท่ีเป็น	"อาหาร 

สมบูรณ์"	 เพราะมีสารอาหารหลากหลาย	 ทั้งโปรตีน	

แคลเซียม	 สังกะสี	 และวิตามินต่างๆ	 ข้างต้นครบถ้วน	

ในปริมาณที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	 ให้ปริมาณพลังงาน	

65	กิโลแคลอร่ีต่อ	100	ซีซี	และมีไขมันสูงถึงร้อยละ	3.8	

 2. นมสดพร่องมันเนย:	เป็นนมสดท่ีได้แยกไขมัน 

ออกไปถึงร้อยละ	50-60	ก่อนการฆ่าเช้ือด้วยวิธีพาสเจอร์ไรส์ 

หรือวิธียูเอชที	 ให้ปริมาณพลังงาน	 48	 กิโลแคลอรี่ต่อ 

100	ซีซี	และมีไขมัน	เพียงร้อยละ	1.4		จึงไม่เหมาะที่จะใช ้

เลี้ยงทารก	หรือเด็กเล็ก	

 3. นมขาดมันเนย:	เป็นนมที่ให้พลังงานเพียง 

ครึ่งเดียวของนมสดครบส่วนแต่ประกอบด้วยวิตามิน 

ต่างๆ	 (ยกเว้นวิตามินเอ)	 และแร่ธาตุพอๆ	 กับนมสด 

ครบส่วน	ให้ปริมาณพลังงาน	35	กิโลแคลอรี่ต่อ	100	ซีซ ี

และมีไขมันเพียงร้อยละ	 0.1	 มีข้อดีก็คือ	 เก็บไว้ได้นาน 

ในตู้เย็นได้นานถึง	 1	 เดือน	ขณะที่นมสดครบส่วนจะมี

ชั้นไขมันแยกออกมา	

 4. นมข้นหวาน:	ถือเป็นนมท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูง 

มีปริมาณแคลเซียม	 ฟอสฟอรัส	 และธาตุสังกะสี	 ที่มี 

ประโยชน์ต่อร่างกาย	 แต่มีน้ำตาลในปริมาณเกินกว่าคร่ึง 

ของปริมาตร	โดยมีการเติมน้ำเชื่อมลงไปในนมหลังจาก 

การพาสเจอร์ไรส์แล้ว	 ให้ปริมาณพลังงาน	 327	 กิโลแคลอร่ี 

ต่อ	100	ซีซี	และมีไขมัน	สูงถึงร้อยละ	9.3	ไม่เหมาะในการ 

เลี้ยงทารก	 เนื่องจากนมข้นหวานไม่ใช่อาหารที่จะใช ้

แทนนมสด	

 5. นมเปร้ียวชนิดพร้อมด่ืม รสธรรมชาติ:	ประกอบ 

ด้วยนมวัวร้อยละ	 55-85	 น้ำตาลและน้ำผลไม้	 (เช่น	

รสส้ม	รสลิ้นจี่)	ร้อยละ	15-43	รวมทั้งเชื้อจุลินทรีย์	เช่น 

บริเวอร์ยีสต์	 ให้ปริมาณพลังงาน	 67	 กิโลแคลอรี่ต่อ	 

100	ซีซี	และมีไขมันเพียงร้อยละ	0.79	ควรเลือกซื้อชนิด 

ท่ีมีสัดส่วนนมวัว	ในปริมาณมาก	จะให้ประโยชน์มากกว่า	

	 	 	 	 	ดังนั้น	นมข้นหวานจึงเป็นเพียงนมที่ผ่านกระบวน

การทำให้มีน้ำตาลสูงมาก	นมข้นหวานจึงไม่เหมาะใน 

การเลี้ยงทารก	 เพราะอาจทำให้เด็กถึงกับพิการตาบอด 

เนื่องมาจากขาดวิตามิน	 A	 ได้	 และนมข้นหวานเองก ็

ไม่ใช่อาหารที่จะใช้ทดแทนนมสดได้เลย

 แต่ปัจจุบัน	นโยบายเร่ืองนมในพม่ากำลังจะเปล่ียนไป 

อย่างพลิกผัน	 เพราะพล.อ.เต็ง	 เส่ง	 ประธานาธิบดีพม่า	

ได้ให้ความสนใจเรื่องนี้มาก	 ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว	 พม่า 

จึงได้จัดทำโครงการนมโรงเรียนแบบเดียวกับไทย	 คือ	 

ทำการแจกนมสดท่ีผลิตได้มาผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ 

สเตอริไร์ส	 บรรจุใส่ขวดแก้ว	 เพื่อจะได้นำขวดกลับมา 

ใช้ใหม่ได้	 ให้นักเรียนช้ันประถมราว	 20,000	 คน	 ในย่างกุ้ง 

มัณฑะเลย์	 และเนปิดอว์	 โดยท่ีการดำเนินโครงการระยะ 

เริ่มแรกนี้	 พม่ายังไม่มีการตั้งงบประมาณสนับสนุน	 

แต่ใช้วิธีการขอรับบริจาคจากนักธุรกิจพม่า	 และบริษัทเอกชน 

ต่างชาติท่ีต้องการสร้างภาพลักษณ์ว่ามีความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมในสายตาชาวพม่า

	 จากโครงการดังกล่าวข้างต้นของพม่า	 องค์การ 

อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติจึงเข้ามา 

เสนอแนวคิดว่า	 "หากทำโครงการนมโรงเรียนเพ่ือจะช่วย 

เกษตรกรและให้นักเรียนได้ด่ืมนมไปด้วย	 ต้องระวังปัญหา 

การเอานมผงมาละลายน้ำชงใส่ขวดเพราะมีกรณีศึกษา 

เกิดข้ึนในไทย"	ประเด็นน้ีจึงเป็นจุดท่ีทำให้ผู้เขียนสะดุดใจ	

และกลายมาเป็นบทความนี้	

	 ส่วนหนึ่งก็ต้องขอชื่นชมกับการพัฒนาประเทศ 

ของพม่าให้ทันต่อสังคมระหว่างประเทศ	 เพราะสิทธิ- 

มนุษยชนรวมไปถึงสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและ 

วัฒนธรรมด้วย	 มิได้มีแต่เฉพาะเร่ืองสิทธิทางด้านพลเมือง 

และการเมืองเพียงด้านเดียว	

	 อีกส่วนหน่ึงก็ต้องพยายามต่อสู้กันต่อไปถึงปัญหา 

การทุจริต	 เพราะในยุคปัจจุบันการทุจริตในระดับประเทศ 

ก็สามารถกลายมาเป็นกรณีศึกษาการทุจริตในระดับ 

สากลด้วย	 เพราะโครงการนมในโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียน

ของไทยน้ัน	 ได้กลายเป็นกรณีศึกษาให้กับสหประชาชาติ	 

เพ่ือนำมาใช้สำหรับการเตือนให้ประเทศต่างๆ	 ท่ีต้องการ

ดำเนินนโยบายในการจัดสรรนมให้กับนักเรียน	 เพ่ือมิให้ 

มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นมาอีก	 เรื่องทุจริตจึงไม่ใช่เป็นเรื่อง 

ภายในประเทศอีกต่อไป	 เพราะการต่อสู้กับปัญหานี้เป็น

ประเด็นในระดับสากล

	 ประกอบกับในปัจจุบัน	 มีนักธุรกิจจากประเทศ 

ท่ีมีขีดความสามารถในการผลิตนมผงซ่ึงรวมถึงนักธุรกิจ

จากไทยด้วย	 ได้แห่เข้าไปแสวงหากำไรในพม่าเต็มไปหมด 

จึงเท่ากับว่าภัยอันตรายได้มาถึงแล้ว	 จึงยิ่งเป็นเหตุให ้

ต้องใช้ความระวังให้มากขึ้นด้วย

 โดยสรุป	 ภาพสะท้อนในด้านลบของไทยนี้จึง 

กลายเป็นตัวอย่างให้กับพม่าว่าไม่ควรโกงนมเด็ก	 ผู้เขียน

หวังว่าผู้ที่มีอำนาจในพม่าจะแน่วแน่ไม่กระทำสิ่งผิดซ้ำ 

เช่นเดียวกับนักการเมืองไทย	 เพราะการส่งเสริมธุรกิจ 

โคนมในพม่า	นอกจากเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือเกษตรกร 

และนักเรียนควบคู่กันไปด้วย	 เพราะเด็กในวันนี้	 คือ	

ผู้ใหญ่ในวันหน้า

	 ผลที่ไทยจะได้รับ	 คือ	 โอกาสใหม่ของผู้ประกอบ

การโคนมของไทยในการพิสูจน์ตนเองในตลาดประชาคม

อาเซียน

	 การพัฒนากิจการโคนมในพม่าน้ัน	 จะต้องเก่ียวข้อง

กับศูนย์ฝึกอบรมการเล้ียงโคนมแห่งอาเซียนไม่มากก็น้อย	

จึงกลายเป็นโอกาสทองที่ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้

ศูนย์ฝึกอบรมน้ี	เป็นสะพานเช่ือมสายสัมพันธ์ในทุกระดับ 

ของการขยายกิจการโคนม	 โอกาสทองเช่นนี้เกิดขึ้นแล้ว 

แต่คงมิได้มีตลอดไป	 จึงขึ้นอยู่กับภาคเอกชนไทยและ 

ภาครัฐบาลว่าจะร่วมกันทำธุรกิจอย่างย่ังยืนหรือจะต้องการ 

แสวงหาลู่ทางฉกฉวยเอาผลประโยชน์เฉพาะหน้า 

ระยะสั้นอย่างที่เคยทำๆมา	 ผู้เขียนจึงได้แต่คาดหวังว่า

บริษัทไทยจะเข้าไปสร้าง	"ชื่อเสียง"	แทนสร้าง	"ชื่อเสีย"	

อย่างเช่นในอดีตครับ

นมแห่่งอาเซียน (ต่อ)
   อ.ภัทระ  ลิมป์ศิระ                           คณะนิติศาสตร์

อาจารย์คณะวิศวะร่วมรายการ ททบ.5

พรรคพลังรามจัดอบรมนักศึกษา 
"รู้ทันภัยทางสังคม"
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  อ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล                       aseanlang_ram@yahoo.co.th

คำเรียกสี

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน งุนงงหนักหนาเงินตราเจ้าเอย

	 ช่ือของตอนน้ีมาจากช่วงเร่ิมต้นของเพลงยุคเก่าเพลงหน่ึงท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับ 

อำนาจเงิน	 แต่ที่ผมจะเขียนในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องอำนาจของเงินตราที่ซื้อได้ทุกอย่าง 

ตามที่เนื้อเพลงนั้นว่าไว้	 ในตอนนี้จะเขียนเล่าถึงเงินประเภทต่าง	 ๆ	 ที่เคยใช้กันมา 

ในประเทศไทยซึ่งมีทั้งเงินที่เป็นเปลือกหอย	 เป็นโลหะ	 เป็นดินเผา	 เป็นกระดาษ 

และมีบางคร้ังท่ีคนไทยนำกระเบ้ืองมาใช้เป็นเงินนอกระบบด้วย		ซ่ึงย่ิงรู้มากแล้วย่ิงงง

	 เชื่อหรือไม่ว่าก่อนปี	 พ.ศ.	 2440	 ประเทศสยามในยุคนั้นไม่มีการใช้สตางค์	 

อ่านไม่ผิดหรอกครับเป็นอย่างนี้จริง	ๆ	แต่ไม่ใช่เรามีเงินตราใช้กันนะครับ	เราใช ้

เงินเหรียญกษาปณ์กันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	 4	 แล้ว	 แต่หน่วยของเงินยังใช้หน่วย 

แบบเก่าที่เรียกตามหน่วยชั่งน้ำหนักของโลหะเงินอยู่คือ	ชั่ง	ตำลึง	บาท	สลึง	เป็นต้น	

ส่วนคำว่า	“สตางค์”	เพิ่งมีการบัญญัติขึ้นใช้ในปี	2440	นี่เอง	

	 นอกจากหน่วยของเงินที่ตั้งตามหน่วยน้ำหนักที่ว่าแล้ว	 ยังมีหน่วยของเงิน 

อีกอย่างหน่ึงคือ	 “เบ้ีย”	 ซ่ึงแปลกแยกออกไปเพราะไม่ใช่หน่วยของเงินโลหะ	 แต่เป็น 

หน่วยของเงินท่ีเป็นเปลือกหอย	 ซ่ึงชนชาติไทยใช้เปลือกหอยในการซ้ือขายปลีกย่อย 

มาตั้งแต่ยุคอาณาจักรสุโขทัยแล้ว	แต่ไม่ใช่เปลือกหอยอะไรก็ได้นะครับ	เน่ืองจาก 

คุณสมบัติอย่างหน่ึงของส่ิงท่ีจะใช้เป็นเงินได้น้ันคือต้องหายาก	 เปลือกหอยท่ีเรียกว่าเบ้ีย 

จึงต้องนำเข้ามาจากหมู่เกาะแถบมหาสมุทรอินเดีย	 ซึ่งกว่าจะสั่งซื้อและนำเข้ามา 

ใช้เป็นเงินได้นั้นก็กินเวลานับเดือน

	 ในยุคกรุงศรีอยุธยามีบางช่วงเวลาที่หอยเบี้ยแตกเสียหายไปบ้างจนต้อง 

มีการนำเข้ามาใหม่	 แต่ความต้องการใช้เงินมีมากทำให้ต้องมีการทำเงิน	 “ประกับ”	

มาใช้ชั่วคราว	 ประกับที่ว่านี้ทำจากดินเผาแล้วตีตราประทับของทางราชการ	 เงิน

ประเภทนี้แม้จะปลอมง่ายแต่คงไม่มีใครกล้าปลอมเพราะถ้าจับได้ครั้งแรกมีโทษ 

ถึงตัดมือ	และถ้าจับได้ครั้งที่	2	โทษคือตัดหัว

	 การที่เราเรียกเงินตราว่าเงินนั้นเพราะโลหะที่เราใช้ทำเงินตราก็คือโลหะเงิน 

เริ่มตั้งแต่ยุคสุโขทัยเป็นต้นมาคนไทยเราจะใช้เงินที่เรียกว่าเงินพดด้วงซึ่งทำด้วย 

โลหะเงินมีขนาดต่าง	 ๆ	 กันตามน้ำหนัก	 และเราก็ใช้น้ำหนักของเงินนั้นเองเป็น 

หน่วยของเงิน	เงินในรูปแบบของพดด้วงนี้ถูกใช้สำหรับการซื้อขายที่มูลค่าสูง	ๆ 

มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยต่อเนื่องมาตลอดสมัยอยุธยาจนมาเลิกใช้ในสมัยรัชกาลที่	 4	

แห่งรัตนโกสินทร์นี่เอง

	 เงินพดด้วงและเบี้ยที่คนไทยใช้มากว่า	 600	ปีถูกยกเลิกไม่ใช้อีกต่อไปจาก 

ผลของการที่เราเปิดการค้าเสรีกับชาติตะวันตกตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2398	 เป็นต้นมา		 

เพราะหลังจากที่อนุญาตให้ส่งออกข้าวได้	 ฝรั่งก็เข้ามาแย่งกันซื้อข้าวจากชาวนา	 

แต่การจะซื้อนั้นต้องนำเงินตราของชาติตนเองมาแลกเป็นเงินพดด้วงก่อน	 ปัญหา

คือเงินพดด้วงนั้นต้องทำด้วยมือ	 ว่ากันว่าช่างของโรงกษาปณ์ระดมทำทั้งวันทั้งคืน 

ก็ไม่พอให้ฝรั่งแลก	 ในที่สุดเราก็ต้องสั่งซื้อเครื่องจักรผลิตเหรียญกษาปณ์มาจาก 

อังกฤษทำให้ต้องเปล่ียนรูปแบบของเงินจากท่ีเป็นรูปก้อนแบบพดด้วงมาเป็นเหรียญ

แบน	ๆ	ยุคนั้นจึงเรียกเหรียญแบบใหม่ว่า	“เงินแป”		

	 นอกจากจะเลิกใช้เงินพดด้วงแล้ว	 เรายังถือโอกาสเลิกใช้เบี้ยไปด้วยซึ่งผม 

สันนิษฐานว่าเพราะกลัวฝร่ังจะดูถูกว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถ่ือนถ้ายังคงใช้เปลือกหอย 

เป็นเงินอยู่	 สิ่งที่มาใช้แทนเบี้ยในการซื้อขายปลีกย่อยก็คือเหรียญกษาปณ์ที่ทำด้วย 

ทองแดงและดีบุก	 แต่หน่วยของเงินตราน้ันก็ยังคงยึดถือตามหน่วยน้ำหนักของโลหะ 

มีค่าคือ	ชั่ง	ตำลึง	บาท	สลึง	 เฟื้อง	ไพ	อัฐ	โสฬส	เป็นต้น	การใช้หน่วยเงินแบบนี้มี 

ปัญหามากในการทำบัญชีเพราะต้องตีตารางเป็นช่อง	ๆ 	จำนวนมากตามหน่วยของเงิน	

และการปัดเศษจากหน่วยหนึ่งไปอีกหน่วยหนึ่งก็ยุ่งยากด้วย	 ไม่เชื่อลองท่องการ 

เทียบหน่วยเงินแบบเก่าดูสิครับ		......สี่สลึงเป็นหนึ่งบาท			สี่บาทเป็นหนึ่งตำลึง 

ยี่สิบตำลึงเป็นหนึ่งชั่ง	 (ขออนุญาตตัดทอนการเปรียบเทียบหน่วยต้น	ๆ	ไปนะครับ 

เพราะที่เคยท่องมาสมัยเด็ก	ๆ	ลืมไปแล้ว)	

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

	 ภาษาเวียดนาม	ใช้คำต่างๆ	เพื่อเรียกสี	(màu	-	เหม่า)	ดังต่อไปนี้

 ความยุ่งยากในการทำบัญชีนี้เองที่ทำให้ในปี	 2440	 ทางการจึงให้ยกเลิก 

หน่วยของเงินอย่างอื่นทั้งหมด	เหลือไว้แต่หน่วย	“บาท”	แล้วแบ่งบาทเป็น	100	ส่วน 

แต่ละส่วนเรียกว่า	“สตางค์”	 (แปลว่าส่วนของร้อย)	 เวลาทำบัญชีจึงตีเพียง	2	 ช่องเท่าน้ัน 

และการปัดเศษจากสตางค์เป็นบาทก็สะดวกมากด้วยเพราะไม่ต้องท่องยืดยาว 

เหมือนสมัยก่อน	คนทำบัญชีในยุคหลังจากนี้จึงโชคดีไป

	 ท่ีจริงเร่ืองวุ่น	ๆ	ของเงินไทยยังมีอีกมาก	แต่ผมจะขอยกยอดไปเขียนถึงในคราว

ต่อ	ๆไปครับ

	 ข้อควรระวังสำหรับการใช้คำเรียกสีในภาษาเวียดนาม	 คือ	 สีฟ้า	 สีเขียว	

และสีน้ำเงิน	จะเป็นคำศัพท์	คำเดียวกัน	คือ màu  xanh  (เหม่า	แซญ)	ผู้ใช้จำเป็น 

ต้องระบุให้ชัดเจนว่า màu xanh lá cây (เหม่า	 แซญ	 หลา	 เกย)	 หมายถึง	

สีเขียวใบไม้	 หรือ màu xanh biển (เหม่า	 แซญ	 เบี๋ยน)	 สีฟ้าน้ำทะเล	 หรือ 

màu xanh (เหม่า	แซญ)	สีน้ำเงิน
 นอกจากน้ี	ในภาษาเวียดนาม	ยังมีคำเรียกเพ่ือบอกระดับความเข้ม	(sẫm	-	เส้ิม) 
ของสี	เช่น	สีม่วงเข้ม  màu tím  sẫm  (เหมา	ติ๊ม	เสิ้ม)	หรือในทางตรงกันข้าม	

หากต้องการบอกระดับความอ่อน	(nhạt -	หญ่าท)	 เช่น	สีม่วงอ่อน	màu tím nhạt  
(เหม่า	 ติ๊ม	 หญ่าท)	 ก็สามารถเติมคำวิเศษณ์เพื่อขยายว่าเป็นสีในระดับใดไว้หลัง 

คำเรียกสีนั้นๆ	ได้

 คำเรียกสี	 ยังใช้เป็นคำสำคัญหากต้องการสั่งกาแฟดื่มที่เวียดนาม	 สีจะเป็น 

คำบ่งชี้ว่าต้องการดื่มกาแฟชนิดใด	 เช่น	 หากต้องการดื่มกาแฟไม่ใส่นมไม่ใส่ครีม 

ต้องบอกว่า   cà    phê   đen       (ก่า	เฟ	แดน)	หมายถึง	กาแฟดำ			หากต้องการด่ืมกาแฟใส่นม	

ใส่ครีม	ต้องบอกว่า  cà    phê   nâu     (ก่า	เฟ	เนิว)		หมายถึง	กาแฟสีน้ำตาลที่เกิดจาก 

การผสมนมหรือครีมกับกาแฟดำ

	 สีที่ชาวเวียดนามมักใช้ในงานมงคล	 เช่น	งานแต่งงาน	งานปีใหม่	คือสีแดง	

สีชมพู	 ส่วนงานอวมงคล	 เช่นงานศพ	 ชาวเวียดนามไม่ได้กำหนดว่าจะต้องสวมเส้ือผ้า 

เฉพาะสีขาว	หรือดำเท่านั้น	หากแต่ใช้เป็นสีเข้มที่ดูสุภาพ

 วัฒนธรรมเรื่องสีมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของคนแต่ละชาติ	 

การเรียนรู้จักวัฒนธรรมในเร่ืองท่ีแม้จะดูเล็กน้อย	 แต่ก็เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความใส่ใจ 

และสนใจที่จะเรียนรู้จักและเข้าใจกันได้ดียิ่ง	   

คำภาษาไทย ภาษาเวียดนาม คำอ่าน

สีขาว màu trắng เหม่า	จั๊ง

สีดำ màu đen เหม่า	แดน

สีแดง màu đỏ เหม่า	ด๋อ

สีเหลือง màu vàng เหม่า	หว่าง

สีน้ำเงิน màu xanh เหม่า	แซญ

สีเขียว màu xanh lá cây เหม่า	แซญ	หลา	เกย

สีม่วง màu tím เหม่า	ติ๊ม

สีส้ม màu cam เหม่า	กาม

สีน้ำตาล màu nâu เหม่า	เนิว

สีชมพู màu hông เหม่า	ฮ่ง

สีเทา màu	xám เหม่า	ส้าม

สีฟ้า	(ฟ้าน้ำทะเล) màu xanh biển เหม่า	แซญ	เบี๋ยน

พดด้วงสมัยสุโขทัย เบี้ย

̀
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นิติสารสนเทศกับการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
(Informatics Forensics with Engineering Law and Inspection)

 ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีไม่หยุดย้ัง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้วิธีการ 

ติดต่อส่ือสารของมนุษย์น้ันมีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง 

ตลอดเวลา	จากเดิมมนุษย์สื่อสารโดยอาศัยภาษาและ 

ตัวอักษรเพื่อเขียนจัดเก็บ	 หรือจัดส่งในรูปวัตถุเช่น	

กระดาษ	 อื่นๆ	 แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเพิ่มเติม 

โดยการเขียน	 จัดเก็บ	หรือจัดส่งในรูปแบบข้อมูล 

ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความสะดวกและมี 

ประสิทธิภาพในการจัดการที่ดีกว่า	จากรูปแบบที ่

เปลี่ยนไปของการติดต่อสื่อสารดังกล่าว	 ปัจจุบัน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงถูกกำหนดให้สามารถนำมาใช้

เป็นพยานและหลักฐานสำหรับการพิจารณาคดีได้ 

ดังเช่น	คำพิพากษาศาลฎีกา	7264/2542	[1]	ซึ่งพยาน 

และหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

ถูกนำมาใช้ในการพิจารณานอกเหนือจาก	พยานวัตถุ	

พยานเอกสาร	 พยานบุคคล	 หรือพยานทางนิติวิทยา 

ศาสตร์ในการพิสูจน์ว่าผู้ต้องสงสัยหรือจำเลยมีความผิด

หรือไม่	 แม้นว่าข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถ 

นำมาใช้เป็นพยานเอกสารและพยานวัตถุได้แต่ก็ยัง

มีลักษณะท่ีแตกต่างจากพยานเอกสารและพยานวัตถุ 

โดยทั่ว	ๆ 	ไป	โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการนำสืบที่จำเป็น 

ต้องมีวิธีพิเศษหรือข้ันตอนท่ีเป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือ 

เพื่อใช้สำหรับการพิจารณาคดีในชั้นศาล	[2]	[3]

	 โดยทั่วไปการได้มาซึ่งพยานและหลักฐาน 

เจ้าหน้าที่จะรวบรวมจากผู้กระทำความผิดและ 

ผู้เสียหาย	 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับพยานและหลักฐาน 

ดังกล่าวแล้วดำเนินการวิเคราะห์ประมวลผล	 และ 

สรุปผลข้อมูลเพ่ือนำเสนอต่อการพิจารณาคดีในช้ันศาล

ต่อไปอย่างไรก็ดีเนื่องจากพยานและหลักฐานทาง 

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มี 

รูปร่างและไม่สามารถจับต้องได้	 ดังนั้นจึงทำให้ถูก 

โต้แย้งได้ง่ายเมื่อนำขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาคดี 

ด้วยเหตุนี้ในการนำสืบพยานและหลักฐานดังกล่าว

ผู้เก็บรวบรวมหรือแม้แต่ผู้พิพากษาเองต้องนำพยาน

และหลักฐานดังกล่าวน้ันมาวิเคราะห์ความมีน้ำหนัก 

ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม	หลักสำคัญสำหรับ 

การเก็บรวบรวมและพิสูจน์พยานและหลักฐาน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพ่ือให้มีน้ำหนัก 

ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมนั้นมี	4	ประเด็นคือ

	 1)	 ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน	คือเนื้อความ 

ในเอกสารต้องไม่ได้ถูกเปล่ียนแปลง	ดัดแปลง	หรือแก้ไข

	 2)	 เจตนาของผู้สร้างคือข้อมูลหรือเนื้อความ 

ในเอกสารที่เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงของผู้สร้าง 

เอกสารนั้น	 ทั้งนี้ไม่ว่าผู้สร้างเอกสารจะเป็นมนุษย์	 

คอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรกลอื่น

	 3)	 ความเป็นเอกลักษณ์ของพยานคือข้อมูล 

เอกลักษณ์พิเศษในเอกสารเช่น	 วัน-เดือน-ปี	 ที่ถูก 

สร้างขึ้นมานั้นต้องถูกต้องไม่สามารถปรับเปลี่ยน 

หรือแก้ไขได้

	 4)	 กระบวนการนำสืบตามหลักวิทยาศาสตร์

คือต้องมีขั้นตอนในการนำสืบที่เป็นที่น่าเชื่อถือและ

เป็นไปตามขั้นตอนหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์

	 อย่างไรก็ดีการประยุกต์ใช้หลักการในการเก็บ

รวบรวมพยานและหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และ 

คอมพิวเตอร์ทั้ง	 4	ข้อนั้นยังขึ้นอยู่กับประเภทของ 

หลักฐานอีกด้วยซ่ึงจะต้องมีกระบวนการหรือเทคนิค 

ในการพิสูจน์ท่ีแตกต่างกันไปโดยมีกรอบการพิจารณา 

หรือพิสูจน์ดังแสดงในรูปที่		1	โดยประเภทของแหล่ง 

กำเนิดพยานและหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และ 

คอมพิวเตอร์สามารถแบ่งเป็น	3	ประเภทใหญ่	ๆ	คือ

	 1)	 เอกสารหรือข้อมูลที่พิมพ์หรือสร้างจาก 

เครื่องคอมพิวเตอร์

	 2)	 เอกสารหรือข้อมูลที่พิมพ์หรือสร้างจาก 

อุปกรณ์ที่ใช้ในวัตถุประสงค์เฉพาะ

	 3)	 เอกสารหรือข้อมูลที่บรรจุอยู่ในสื่อหรือ 

เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

 รูปที่	 1	 แสดงกรอบการได้มาซึ่งพยานและ 

หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่มี 

น้ำหนักที่น่าเชื่อถือและเป็นธรรม

 จากท่ีกล่าวมาพบว่ากระบวนการหรือเทคนิคในการ

พิสูจน์และการรวบรวมเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานและ 

หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์นั้น 

ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและท้าทายต่อเจ้าหน้าที่ 

หรือบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรม	 ดังน้ัน 

การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

และคอมพิวเตอร์ด้วยหลักการหรือเทคนิคทางเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อให้รู้ทันถึงพฤติกรรมหรือวิธีการ 

กระทำความผิดของผู้กระทำความผิดที่นับวันจะมี 

การพัฒนาให้มีความซับซ้อนมากข้ึนจึงเป็นส่ิงจำเป็น

	 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศอาทิ  

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ฮาร์แลมป์	มหาวิทยาลัยคลาน์ฟิลด์ 

หรือมหาวิทยาลัยลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	ได้มีการ 

จัดตั้งหน่วยงานหรือสถาบันที่มุ่งเน้นในการพัฒนา 

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการป้องกัน	การตอบโต้	 และ 

การได้มาซ่ึงพยานทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

ที่น่าเชื่อถือนอกจากมีการทำวิจัยแล้วยังมีการ 

เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีและ 

สูงกว่า	โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมองค์ความรู้และพัฒนา- 

ศักยภาพของ	 นิสิต	 นักศึกษา	 ผู้สนใจ	 หรือบุคคล 

ท่ีเก่ียวข้องกับงานทางด้านนิติสารสนเทศ	(Informatics	

Forensics)	หรือทางด้านการพัฒนาสร้างอุปกรณ์หรือ 

เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัย

ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	 การจัดตั้ง

หน่วยงานหรือหลักสูตรดังกล่าวในระดับปริญญา 

ภายในประเทศไทยจึงเป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับปัญหา

หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับนิติสารสนเทศ

ที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน	[4]

 หลักสูตรปริญญาโท	(วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)	

สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายทางวิศวกรรม 

(Engineering	Law	and	 Inspection)	 โดยมีสาขาวิชา 

การตรวจพิสูจน์ทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

(Electronics	 and	 Computer	 Forensic	 and	 Inspection) 

เป็นสาขาย่อยในหลักสูตร	 และบัณฑิตศึกษา	 คณะ- 

วิศวกรรมศาสตร์	ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะ

ให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถดังต่อไปนี้

	 1)	 สามารถประยุกต์ใช้เทคนิค	 ขั้นตอน	หรือ 

เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเพ่ือให้ได้มาถึงการตรวจสอบ 

การพิสูจน์	 และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในทางกฎหมายจาก 

วัสดุหรือส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

	 2)	 สามารถออกแบบระบบหรือขั้นตอนที่

น่าเชื่อถือเพื่อเป็นพยานและหลักฐานสำหรับระบุ 

ตัวผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำความผิด

	 3)	 สามารถตรวจสอบ	 ค้นหา	 หรือระบุวัสด ุ

หรืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

ที่สามารถทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือบุกรุก 

เข้ามาในระบบ

	 4)	สามารถนำเสนอขั้นตอนหรือวิธีการที่ 

สามารถนำไปใช้เป็นพยานและหลักฐานในช้ันศาลได้

	 5)	 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมทั้ง 

สามารถแสดงข้อบกพร่อง	ข้อคิดเห็น	หรือข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาในข้อกฎหมายดังกล่าวได้

กรอบการได้มาซึ่งพยานและหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐาน

เจตนาของผู้สร้าง

ความเป็นเอกลักษณ์ของพยาน

กระบวนการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์

แหล่งกำเนิดหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
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จิรศักดิ์  พุมดวง                                     สำนักกีฬา ม.ร.

โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัคร 

เข้าศึกษาต่อได้ท่ี	 “บัณฑิตศึกษา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง”	 โทรศัพท์	 0-2310-8577-8	

ต่อ	236	หรือ	0-2310-7870-7	หรือ	0-2310-8580

	 จากท่ีกล่าวมาบทความน้ีได้นำเสนอ	1)	 ปัญหา 

ของการพิจารณาคดีที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  

สารสนเทศ	2)	กรอบการพิจารณาหลักฐานทางอิเล็ก-

ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีน้ำหนักความ 

น่าเช่ือถือและเป็นธรรม	3)	สุดท้ายแสดงถึงความจำเป็น 

ท่ีจะต้องมีหน่วยงานวิจัยและหลักสูตรการเรียนการสอน 

ทางด้านนิติสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยในภาพกว้าง 

และเพ่ือช้ีให้ผู้อ่านตระหนักและเข้าใจถึงแนวคิด 

หลักการข้ันพ้ืนฐานปัญหา	 และความต้องการบุคลากร 

ท่ีเช่ียวชาญทางด้านนิติสารสนเทศท่ีจะมีข้ึนในอนาคตอันใกล้   
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นิติสารสนเทศฯ            (ต่อจากหน้า 6)

การฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ

¡ÿ¡°’Ã“เพื่อสุขภาพ

ความแข็งแรง คืออะไร

 ความแข็งแรง คือความสามารถของกล้ามเน้ือ 

ท่ีพยายามออกแรงเอาชนะความต้านทานกล้ามเน้ือ 

ท่ีแข็งแรงมากจะสามารถยกน้ำหนักหรือเคล่ือนไหว 

วัตถุส่ิงของท่ีมีน้ำหนักมากได้โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือยง่าย

ทําไมต้องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ

 บทบาทสําคัญของกล้ามเนื้อ	 คือ	 ทําหน้าท่ี 

ออกแรงเพื่อการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของ 

ร่างกาย	 นอกจากน้ียังทําหน้าท่ีเปรียบเสมือนกันชน		

ช่วยป้องกันและรองรับแรงกระแทกที่มากระทำ 

ต่อร่างกายและข้อต่อ	ช่วยป้องกันการบาดเจ็บและ

การสึกหรอของข้อต่อ	รวมท้ังช่วยรักษาและป้องกัน

การเสื่อมสภาพของร่างกายก่อนวัยอันควร	

ใครบ้างที่ควรฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ

 บุคคลทุกเพศ	ทุกวัย	ควรได้รับการฝึกความ 

แข็งแรงกล้ามเน้ืออย่างถูกต้องสม่ำเสมอ	และเหมาะสม

กับสมรรถภาพร่างกายในแต่ละวัย

 วัยเด็ก	:		การฝึกความแข็งแรงกล้ามเน้ือจะช่วย 

กระตุ้นและพัฒนาการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ 

และกระดูกโดยตรง	 ช่วยให้โครงสร้างของร่างกาย 

แข็งแรงและมีการสะสมแคลเซียมไว้ในกระดูก 

เพิ่มขึ้น

 วัยหนุ่มสาว	:	การฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ 

ช่วยให้รูปร่างทรวดทรงกระชับได้สัดส่วนสวยงาม 

กระฉับกระเฉง	และคล่องตัว	ก่อให้เกิดความมั่นใจ

ในบุคลิกภาพที่ดี

 วัยผู้ใหญ่ 		:		การฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ	

จะช่วยรักษารูปร่างทรวดทรงให้คงสภาพและ 

ป้องกันสภาวะน้ำหนักตัวมากเกินไป	 ทําให้มีบุคลิก 

สง่างามและไม่อ้วน

 วัยสูงอายุ 		 :	 	 การฝึกความแข็งแรงกล้ามเน้ือ	 

จะช่วยชะลอการเส่ือมสภาพของโครงสร้างร่างกาย 

ช่วยป้องกันข้อเสื่อม	 กระดูกบางและอาการข้อติด	

รวมทั้งช่วยให้เกิดความมั่นคงในการทรงตัว

ประโยชน์ของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ

 ช่วยให้กล้ามเน้ือและร่างกายได้รับการพัฒนา	

ดังนี้

	 -	 ขนาดของเส้นใยกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น

	 -	 ความแข็งแรงของเส้นใยกล้ามเน้ือเพ่ิมข้ึน

	 -	 ความแข็งแรงของเอ็นกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น

	 -	 ความแข็งแรงและความหนาแน่นของ 

	 	 กระดูกเพิ่มขึ้น

	 -	 ความแข็งแรงของเอ็นยึดข้อต่อเพิ่มขึ้น

	 -	 ช่วยส่งเสริมรูปร่างทรวดทรงให้กระชับ 

	 	 ได้สัดส่วนสวยงาม

	 -	 ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพและการ 

	 	 ลดลงของมวลกล้ามเนื้อ

	 -	 ช่วยเพิ่มกําลังและความเร็วในการ 

	 	 เคลื่อนไหวให้กับนักกีฬา

	 -	 ช่วยป้องกันและลดอาการปวดหลัง

	 -	 ช่วยป้องกันและลดอาการปวดข้อหรือ 

	 	 ข้ออักเสบ

	 -	 เพิ่มการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย

	 -	 เพ่ิมความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด

	 -	 ช่วยลดไขมันในร่างกาย

	 -	 ช่วยลดน้ำตาลสําหรับผู้มีอาการของ

	 	 โรคเบาหวาน

	 -	 ความดันโลหิตขณะพักลดลง

ข้อแนะนําในการปฏิบัติ

 1.	 จัดท่าทางการเริ่มต้นในการบริหาร 

	 	 ร่างกายให้ถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติ

	 2.	 ควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวในแต่ละ 

	 	 ขั้นตอนของการปฏิบัติให้ถูกต้อง

	 3.	 พยายามให้กล้ามเนื้อส่วนที่ต้องการ 

	 	 ฝึกได้เคลื่อนไหวออกแรงอย่างเต็มที่	 

	 	 โดยหลีก เลี่ ยงการใช้แรงจากกลุ่ ม 

	 	 กล้ามเนื้ออื่นเข้าช่วย

	 4.	 หายใจออกในขณะออกแรง	 และหายใจ 

	 	 เข้าในขณะผ่อนแรงกลับสู่ท่าเริ่มต้น	 

	 	 ไม่ควรกลั้นลมหายใจตลอดช่วงการ 

	 	 เคลื่อนไหว

	 5.		 แต่ละท่ากายบริหารควรปฏิบัติ	10	 -	12	 

	 	 ครั้งต่อเซต

						 6.		 ควรฝึกปฏิบัติแต่ละกลุ่มกล้ามเนื้อ 

	 	 อย่างน้อย	2-3	เซต

						 7.		 ควรบริหารร่างกายเป็นประจําหรือ 

	 	 สมํ่าเสมออย่างน้อย	3	ครั้งต่อสัปดาห์

      8.		ก่อนและหลังการออกกําลังกาย	 ควร 

	 	 อบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 

	 	 ทุกครั้ง

           ****************

	 ข้อมูลจาก	รศ.เจริญ		กระบวนรัตน์	

 ภาควิชาพลศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 กองกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	เป็นวิทยากร 

บรรยายพิเศษ	เร่ืองการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พร้อมด้วย	อาจารย์สมหมาย สุระชัย	รองอธิการบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา	บุคลากร	และนักศึกษาจังหวัด 

ชายแดนใต้	 ร่วมฟังบรรยาย	 เมื่อวันที่	 4	 กรกฎาคม	

2556	 ณ	 ห้องสโมสร	 อาคารหอประชุมพ่อขุนราม 

คำแหงมหาราช

ม.ร. พัฒนาศักยภาพ นศ.ชายแดนใต้
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แก้ไขหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555

 ตามคู่มือระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

และแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง 

พ.ศ.	 2555	 ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ	 มีการแก้ไข 

กระบวนวิชา	ดังนี้

หน้า	53  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

	 	 ชื่อย่อปริญญาภาษาอังกฤษ

  แก้ไข	B.B.A.	(Money	and	Banking)

  เป็น	 B.B.A.	(Finance	and	Banking)

  Freshman	Year

	 	 Second	Semester

  แก้ไข	MTH	1003 เป็น	MTH	1103

หน้า	57	 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

  แก้ไข	Major	Hotel

  เป็น	 Major	Hotel	Management

หน้า	57,	58,	59,	60 	 Sophomore	Year

	 	 	 	 	 Second	Semester

  แก้ไข	SBM	2102 เป็น	SBM 2301

หน้า	61 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

	 	 Junior	Year

	 	 Second	Semester

  แก้ไข	HRM	3212 เป็น	HRM	3213

 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

หน้า	68  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	33	หน่วยกิต

  แก้ไข	MYH	1003 เป็น	MTH	1103

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

หน้า	74  หมวดวิชาแกนทางธุรกิจ	42	หน่วยกิต

  แก้ไข LAW	2015	กฎหมายธุรกิจ	1	Business	Law	1

  เป็น   LAW	3015	กฎหมายธุรกิจ	2	Business	Law	2

หน้า	75  หมวดวิชาเอก	51	หน่วยกิต

	 	 ทุกกลุ่มวิชาเอก	ต้องเรียนวิชาเอกเรียนร่วม	3	วิชา

  แก้ไข	 SBM	 2102	 การจัดการความเสี่ยงภัย 

	 	 และการประกันภัย	 Risk	 Management	 and	 

	 	 Insurance

  เป็น	SBM	2301	การจัดการความเส่ียงภัยและ 

  การประกันภัย	Risk	Management	and	Insurance

 แก้ไข	ข.	วิชาเอกเลือก	18	หน่วยกิต

SBM	2201	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในธุรกิจ 

	 	 โรงแรม	Management	Information	System	 

	 	 in	Hotel	Business

SBM	4203	 กฎระเบียบและจริยธรรมสำหรับธุรกิจโรงแรม

  Legal	Issue	and	Ethic	for	Hotel	Business

SBM	4204	 การควบคุมงบประมาณในธุรกิจโรงแรม

	 	 Budget	Control	in	Hotel	Business

SBM	4222	 การสัมมนาการจัดการธุรกิจโรงแรม

	 	 Seminar	in	Hotel	Business

SBM	4223	 การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในธุรกิจโรงแรม

  Hotel	Student	Internship	Program

SBM	4205	 การจัดการอาคารชุดและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์

  Condominium	 and	 Service	 Apartment	 

	 	 Management

SBM	4206	 การจัดการแผนกครัวและสุขอนามัย

	 	 Kitchen	and	Sanitation	Management

SBM	4207	 การบริหารคลับและสปา

	 	 Club	and	Spa	Management

SBM	4209	 การจัดการแผนกช่างและรักษาความปลอดภัย 

	 	 Maintenance	and	Security	Management

SBM	4219	 การจัดการแผนกจัดเลี้ยง

	 	 Catering	Management

 เป็น	ข.	วิชาเอกเลือก	18	หน่วยกิต

SBM	3241	 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในธุรกิจโรงแรม 

	 	 Management	Information	System	in	Hotel	 

	 	 Business

SBM	3243	 กฎระเบียบและจริยธรรมสำหรับธุรกิจโรงแรม

  Legal	Issue	and	Ethic	for	Hotel	Business

SBM	3244	 การควบคุมงบประมาณในธุรกิจโรงแรม

	 	 Budget	Control	in	Hotel	Business

SBM	4242	 การสัมมนาการจัดการธุรกิจโรงแรม

	 	 Seminar	in	Hotel	Business

SBM	4243	 การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในธุรกิจโรงแรม	

	 	 Hotel	Student	Internship	Program

SBM	4245	 การจัดการอาคารชุดและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์

	 	 Condominium	 and	 Service	 Apartment	 

	 	 Management	

SBM	4246	 การจัดการแผนกครัวและสุขอนามัย

	 	 Kitchen	and	Sanitation	Management

SBM	4247	 การบริหารคลับและสปา

	 	 Club	and	Spa	Management

SBM	4248	 การจัดการแผนกช่างและรักษาความปลอดภัย 

	 	 Maintenance	and	Security	Management

SBM	4249	 การจัดการแผนกจัดเลี้ยง

	 	 Catering	Management

  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หน้า	78 หมวดวิชาเอก	51	หน่วยกิต

	 	 ก.	วิชาเอกบังคับ	36	หน่วยกิต

  แก้ไข	 HRM	3212		สัมมนาทางการจัดการ 

	 	 	 	 ทรัพยากรมนุษย์	Seminar	in	Human	 

	 	 	 	 Resources	Management

  เป็น		 HRM	 3213	 สัมมนาทางการจัดการ 

	 	 	 	 ทรัพยากรมนุษย์	Seminar	in	Human	 

	 	 	 	 Resources	Management

  ข.	วิชาเอกเลือก	15	หน่วยกิต

  แก้ไข	 HRM	 3313	 การสื่อสารในองค์การ 

    เชิงปฏิบัติการ	 Communication 

	 	 	 	 Practices	in	Organization

  เป็น HRM	3312	การส่ือสารในองค์การธุรกิจ 

    เชิงปฏิบัติการ	 Communication 

	 	 	 	 Practices	in	Organization

หน้า 82 ข.	วิชาเอกเลือก	12	หน่วยกิต

  แก้ไข SBM	2200	การจัดการโรงแรมเบ้ืองต้น

	 	 	 	 Introduction	to	Hotel	Management

  เป็น	 SBM	3200 การจัดการโรงแรมเบ้ืองต้น

	 	 	 	 Introduction	to	Hotel	Management

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 4)
ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

การงดสอบกระบวนวิชา (ครั้งที่ 3)
ในการสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2555

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 3) 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 5)
ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

 ด้วยภาควิชาจิตวิทยา	 คณะศึกษาศาสตร์	 

มีความจำเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอบซ่อม 

ของกระบวนวิชา	PSY3502,	 PSY3682,	 PSY4405 

และ	 PSY4687	 ในการสอบซ่อม	 ภาค	 2	 และภาค 

ฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2555

 ดังน้ัน	 มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอบซ่อมกระบวนวิชา 

ดังกล่าว	จากท่ีได้ประกาศไว้เดิมใน	ม.ร.	30	ภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา	2555	นี้	

 ด้วยคณะบริหารธุรกิจ	 คณะวิทยาศาสตร์	

และคณะเศรษฐศาสตร์	 มีความจำเป็นบางประการ 

ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา	ACC2130,	ACC4345, 

ATM2301,	BIT3201,	ECO4201,	ECO4204,	ECO4803, 

HRM4325,	 HRM4326	MKT4325	 และ	 STA4309	

ท่ีประกาศเปิดสอนใน	ม.ร.	30	ภาค	1	ปีการศึกษา	2556	

นี้ได้

 	 ดังน้ัน	 มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา

ดังกล่าวในภาค	1	ปีการศึกษา	2556	นี้

	 ด้วยภาควิชาคหกรรมศาสตร์	ภาควิชาจิตวิทยา	

และภาควิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	 

มีความจำเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา 

CAE3212,	 CAE3233,	 CAE3282	 CCH4104,	 CEN3105,	

CSO2201,	CSO4203,	HEC3003,	HEC3106	,	HEC3406,	

PSY2681	และ	PSY3681	ท่ีประกาศเปิดสอนใน	ม.ร.	30 

ภาค	1	ปีการศึกษา	2556	นี้ได้

	 ดังน้ัน	มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา 

ดังกล่าวในภาค	1	ปีการศึกษา	2556	นี้	

	 ด้วยคณะนิติศาสตร์	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะ- 

มนุษยศาสตร์	 คณะศึกษาศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	

และคณะสื่อสารมวลชน	มีความจำเป็นบางประการ 

ไม่สามารเปิดสอนกระบวนวิชา	COS2251,	COS2261,	

HEC4502,	HRM4322,	 INT2255,	 INT2257, INT3150, 

INT3152,	INT4501,	LAW4035,	LAW4049,	MCS4602, 

SBM4245,	 SOC3086	 และ	 SPN2132	 ที่ประกาศ 

เปิดสอนใน	ม.ร.30	ภาค	1	ปีการศึกษา	2556	นี้ได้

 ดังน้ัน	 มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา 

ดังกล่าวในภาค	1	ปีการศึกษา	2556	นี้
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กองบรรณาธิการ

ถาม ในขณะนี้ผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	คณะนิติศาสตร์	ภาคปกติ	(หน่วยกิตละ	 

25	 บาท)	 ถ้าผมจะสมัครเรียนปริญญาตรีนิติศาสตร์

ภาคพิเศษอีกได้หรือไม่	 ถ้าได้จะต้องไปดำเนินการ

สมัครที่ไหนและเมื่อใด	

ตอบ ในกรณีคำถามของนักศึกษาได้มีข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้น 

ปริญญาตรี	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2555	 ลงวันที่	 27	

เมษายน	 พ.ศ.	 2555	 ข้อ	 3	 ให้ยกเลิกความใน	 7.1	

ของข้อ	 7	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการศึกษา	ช้ันปริญญาตรี	พ.ศ.	2551	และให้ใช้ 

ความต่อไปนี้แทน

 7.1	 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษามีคุณวุฒิ	 และคุณสมบัติ 

ตามข้อ	 5	 และข้อ	 6	 ให้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาได ้

ไม่เกินสองรหัสในขณะที่ยังมีสถานภาพการเป็น 

นักศึกษาอยู่	 โดยมีเงื่อนไขในการสมัครต้องสมัคร

ต่างคณะกัน	 และต้องเป็นการสมัครระหว่างหลัก

สูตรพิเศษที่บังคับเวลาเรียนกับหลักสูตรปกติที่ไม่

บังคับเวลาเรียนเท่านั้น

	 จากข้อบังคับข้างต้นนักศึกษาไม่สามารถ 

มีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติ	 และภาคพิเศษ 

พร้อมกันได้	 ดังน้ัน	 ถ้าเป็นนักศึกษาภาคปกติอยู่แล้ว 

จึงไม่สามารถสมัครเรียนเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ 

ในคณะเดิมได้	หรือถ้านักศึกษาจะสมัครเป็นนักศึกษา

ภาคพิเศษในคณะนิติศาสตร์	 นักศึกษาต้องลาออก

จากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติก่อน	แล้วจึง 

ไปสมัครเป็นนักศึกษาภาคพิเศษในคณะนิติศาสตร์ได้

ถาม	 ผมเป็นนักศึกษาภูมิภาคโดยปกติผมสอบ 

ที่จังหวัดเชียงใหม่	 แต่ผมมีความจำเป็นต้องย้าย 

ท่ีทำงานไปทำงานท่ีจังหวัดพิษณุโลก	 ผมจะขอทำเร่ือง

ย้ายไปสอบท่ีจังหวัดพิษณุโลกได้หรือไม่		ถ้าได้จะต้อง 

ดำเนินการอย่างไร

ตอบ	 ตามระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาใหม่	 สมัครสอบส่วนภูมิภาคและแผน 

กำหนดการศึกษาช้ันปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้กำหนดเรื่องการย้ายศูนย์สอบไว้ดังนี้

	 นักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค	สามารถ 

ย้ายศูนย์สอบได้ภายใน	 38	 ศูนย์ที่มหาวิทยาลัย 

กำหนดไว้	แต่ไม่สามารถย้ายไปสถานท่ีสอบท่ีกรุงเทพฯ 

(ทั้งรามฯ	1	และรามฯ	2)	ได้

 ดังนั้น	 เพื่อความสะดวกของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาย้ายศูนย์สอบได้	

ดังนี้

 1.	ย้ายศูนย์สอบพร้อมการลงทะเบียนเรียน

	 เม่ือมหาวิทยาลัยเปิดให้มีการลงทะเบียนเรียน

ประจำแต่ละภาคการศึกษา	 นักศึกษาสามารถแจ้งชื่อ 

ศูนย์สอบลงใน	 ม.ร.34	 (บัตรลงทะเบียนเรียน)	 ซึ่ง 

ชื่อศูนย์สอบที่ระบุไว้นี้อาจเหมือนหรือแตกต่างกัน 

ในแต่ละภาคการศึกษา	ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของ

นักศึกษาว่าจะเข้าสอบที่ศูนย์สอบใด	 ดังนั้น	 ในการ 

ลงทะเบียนเรียนทุกคร้ังนักศึกษาต้องตรวจสอบความ-

ถูกต้องของชื่อศูนย์สอบเพราะถ้าเขียนศูนย์สอบผิด	

จะทำให้เอกสารการสอบไล่ทุกประเภทผิดไปด้วย

	 2.		การย้ายศูนย์สอบหลังการลงทะเบียนเรียน 

ก่อนการสอบไล่

 นักศึกษาท่ีประสงค์จะย้ายศูนย์สอบหลังจาก

ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว	 นักศึกษาจะต้องส่งจดหมาย 

แจ้งความประสงค์ขอย้ายศูนย์สอบโดยด่วนก่อนที่ 

จะมีการจัดสอบ	 พร้อมส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินและ

คำร้องถึง	 “ฝ่ายจัดสอบ”	 เพ่ือดำเนินการย้ายศูนย์สอบ

ให้นักศึกษา

	 ท่ีจังหวัดพิษณุโลก	 มหาวิทยาลัยมีศูนย์สอบ 

ซึ่งเป็น	 1	 ใน	 38	 ศูนย์สอบให้นักศึกษาแจ้งเปลี่ยน 

ศูนย์สอบในการลงทะเบียนคร้ังต่อไปของนักศึกษา	

ตามระเบียบการที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น

 สำนักพิมพ์	ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน	กรกฎาคม 2556		จำนวน 16 วิชา	ดังน้ี 

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 56051	 CEN	4101	(S)	 45/25	 หนังสืออ่านประกอบพฤติกรรม	 รศ.ดร.สันทนา		สุธาดารัตน ์  

	 	 	 	 การสอนวิชาภาษาอังกฤษ	1

	 55259	 COS	1101	 83/25	 วิทยาการคอมพิวเตอร์	 รศ.ดร.ระพีพรรณ	พิริยะกุล

	 	 	 	 เบื้องต้น	 และคณะ

	 56095	 ELT	2104	(L)	 68/25	 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า	 ผศ.ชัชวาลย์		สุทีวรรน์

	 56060	 ENG	3802	 47/25	 วรรณคดีอเมริกันสมัยโรแมนติก	 อาจารย์พัชรี		ศรีสังข์

	 55329	 ENL	4104	 43/25	 ประวัติภาษาอังกฤษ	 รศ.พัชรี		พลาวงศ์

  (LI	414)

	 56059	 GTP	7602	 201/25	 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิต	 รศ.ระวิวรรณ		ศรีคร้ามครัน

	 	 (ED	636/736)	 	 	 และคณะ

	 56023	 LAW	3007	 42/25	 ประมวลกฎหมายวิธี	 รศ.สุรชัย		สุวรรณปรีชา

	 	 	 	 พิจารณาความแพ่ง	2

	 56010	 MGT	3101	 42/25	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 ผศ.ดร.ประยงค์		มีใจซื่อ

	 	 (GM	419)	(GM	304)

	 56046	 MGT	3303	 62/25	 ระบบสินค้าคงคลัง	 ผศ.ดร.ปิยะฉัตร		จารุธีรศานต์

	 	 (GM	409)

	 56035	 MTH	3306	 36/25	 เรขาคณิตการแปลง	 รศ.สมสวาท		สุดสาคร

	 	 (MA	336)

	 56055	 POL	3174	 37/25	 การเมืองในลาว	 รศ.ดร.วิพร		เกตุแก้ว

	 	 (PS	476)

	 55237	 PSY	3004	 35/25	 พื้นฐานการให้คำปรึกษา	 อาจารย์มาวิกา		วิเศษสาธร

	 56034	 PSY	3401	 44/25	 จิตวิทยาการให้คำปรึกษา	 อ.ดร.ปรัชญา		ปิยะมโนธรรม

 	 (PC	380)	 	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน

	 56047	 SKT	3101	 94/25	 ภาษาสันสกฤต	2		 ผศ.อภิชาญ		ปานเจริญ

	 56008	 THA	4201	 46/25	 วรรณกรรมปัจจุบัน	 ศ.ดร.รื่นฤทัย		สัจจพันธุ์

	 	 (TH	431)

	 56042	 TOM	2101	 96/25	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 รศ.ทิพวรรณ		พุ่มมณี

	 	 (TO	201)

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.ru.ac.th/rupress	และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่		สำนักพิมพ์	(RPB)		ชั้น	3		โทร.	0-2310-8757-9	 

ต่อ	1101,	1103

	 	 		 	 	 	 																																								ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

  
                                

ภาค 1/2556

 GER 2101 (GN 226)
การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 1
(German Listening and Speaking 1)

ผศ.ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

 ANT 2013 
โบราณคดีเบื้องต้น

(INTRODUCTION TO ARCHAEOLOGY)

 แนวสังเขปวิชา การศึกษาสาระความเป็นมา 

ของโบราณคดี	 วิธีการศึกษาทางโบราณคดีและประโยชน์ 

ท่ีได้รับ	เกณฑ์และการจัดยุคสมัย		ข้อมูลทางโบราณคดี 

สมัยต่างๆในประเทศไทย	 ศึกษาความสัมพันธ์ของ 

สิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์และหลักฐานทางโบราณคดี	 

โดยแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม		

 เอกสารประกอบการเรียน	เอกสารคำสอน	ANT	2013 

โบราณคดีเบื้องต้น	 และเอกสารประกอบการเรียน	

ANT	 2013	 (S)	 โบราณคดีเบื้องต้น	 โดย	 อ.อัญชลา 

โภชนสมบูรณ์	 นักศึกษาสามารถถ่ายสำเนาได้ที่ร้าน- 

ถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์ 

 วันเวลาและสถานที่เรียน 

 TU 13.30 น. VKB 402

 หัวข้อหลัก

	 *	ประวัติความเป็นมา

	 *	หลักฐานทางโบราณคดี

	 *	วิธีการศึกษาทางโบราณคดี

	 *	การแบ่งยุคสมัยทางโบราณคดี

	 *	แหล่งโบราณคดีที่สำคัญ

 แนวทางการวัดผล	-	คะแนนเต็ม	100	คะแนน 

แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย	40	ข้อ	(40	คะแนน)	และอัตนัย	

3	ข้อ	(60	คะแนน)

	 -	 สำหรับผู้ที่เข้าเรียนประจำ	 สามารถสะสม 

คะแนนเก็บบางส่วนๆละ	20	คะแนนจากรายงานกลุ่ม

ที่ต้องส่งตามวันที่กำหนดระหว่างเทอมและนำเสนอ 

ในชั้นเรียน	 (จำกัดจำนวนกลุ่ม)	 โดยคะแนนรายงาน	 

1	ฉบับสามารถทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย	1	ข้อ

	 -	 การทำรายงานมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม 

ให้นักศึกษาค้นคว้า	 ฝึกคิดวิเคราะห์	 ฝึกการทำงาน 

เป็นกลุ่มและมีโอกาสนำเสนอผลงาน		ซ่ึงการทำรายงานน้ี 

ไม่มีผลต่อการสอบได้	 (นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าเรียน 

ไม่จำเป็นต้องทำ)	 และไม่มีการทำรายงานเพ่ิมเติมทุกกรณี 

ในการสอบซ่อม	     

 วันและเวลาสอบ   

 M 14 OCT. 2013 A (09.30 -12.00 น.)

 ข้อแนะนำ		 -	 การเรียนเน้นนำเสนอหลักฐาน 

ทางโบราณคดีจากภาพถ่าย

	 -	 ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้	 ควรอ่าน 

ความรู้พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องตามวารสารต่างๆ	และติดตาม 

ข่าวสารทางโบราณคดี	เช่นการค้นพบโบราณวัตถุสถานใหม่ 

ท้ังในไทยและต่างประเทศ	 หรือการตีความหลักฐานเดิม 

ด้วยแนวคิดใหม่	 	 เพราะในช้ันเรียนจะมีการนำเสนอข้อมูล 

ใหม่ๆ	ท่ีจะมีการอภิปรายและนำมาใช้ในการประเมินผล

	 -	 วิชาน้ีเปิดบรรยายทุกเทอม	1	(ไม่เปิดในเทอม	2 

เพราะต้องเปิดวิชาต่อคือ	 ANT	 3013	 สำหรับนักศึกษา 

เอกสังคมฯ	แผน	1)

 อาจารย์ผู้สอน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	อัญชลี	โตพึ่งพงศ์

 วัน  เวลา  และสถานที่เรียน  

	 ศุกร์	09.30	-	11.20	น.	ห้อง	LAB	/	HOB	1

 กระบวนวิชา		GER	2101	(GN	226)	เป็นวิชาเอกบังคับ	 

เนื่องจากในการเรียนภาษาต่างประเทศ	 นักศึกษา 

จำเป็นต้องฝึกฝนทักษะการพูดและการฟังภาษา 

เยอรมันในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ที่มีความสำคัญต่อชีวิต 

ประจำวัน	 ให้สามารถเจรจาโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่ว 

และมีประสิทธิภาพ	 ในกระบวนวิชานี้นักศึกษา 

จะได้ เรียนรู้จักคำศัพท์สำนวนที่ เกี่ ยวข้องกับ 

สถานการณ์ต่าง	ๆ 	พร้อมทั้งนำมาประยุกต์ใช้	เพื่อให ้

สามารถตั้งคำถามและตอบคำถามพื้นฐานรวมทั้ง 

แต่งประโยคง่าย	ๆ	และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 คำอธิบายกระบวนวิชา 

	 ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 

โดยอาศัยสื่อประเภทต่าง	ๆ	

 จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

	 *		 นักศึกษาฝึกฝนทักษะการฟังภาษาเยอรมัน

ในสถานการณ์ต่างๆ

	 *	 นักศึกษาเข้าใจและสามารถตอบคำถาม 

เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ฟัง

 *	 นักศึกษาฝึกฝนทักษะการพูดภาษาเยอรมัน 

โดยแต่งเป็นประโยคง่ายๆ	และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

	 *	 นักศึกษาสามารถตั้งคำถามภาษาเยอรมัน 

เพ่ือเป็นหัวข้อสนทนาเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ	ในชีวิตประจำวัน

 *	 นักศึกษาเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนท่ีจำเป็น 

สำหรับการสนทนาในหัวข้อต่างๆ

 วิธีประเมินผล

	 สอบปลายภาค	 100	 คะแนน	 (ทดสอบทักษะ 

การฟัง	50	คะแนนและทักษะการพูด	50	คะแนน)

 กำหนดสอบ	 คณะจัดสอบเอง	 (นักศึกษา 

ติดตามประกาศของทางสาขาวิชาฯ	อีกครั้ง)

 เนื้อหาวิชา

บทที่	1		 Lektion	1:	Ich	und	du

	 	 (เนื้อหา:	 การแนะนำตัวเอง	 การทำความ 

	 	 รู้จักเพื่อนใหม่และการสอบถามข้อมูล 

	 	 ส่วนตัว)

บทที่	2	 Lektion	2:	Tagesabläufe

	 	 (เนื้อหา:	กิจกรรมในชีวิตประจำวัน	ข้อมูล 

	 	 ทั่วไปเกี่ยวกับตารางเวลาการเรียนหรือ 

	 	 การทำงาน)

บทที่	3	 Lektion	3:	Wo	wohnen	die	Studenten?	

	 	 (เนื้อหา:	 รูปแบบที่อยู่อาศัยของนักศึกษา	 

  เช่น	หอพักนักศึกษา		อพาร์ทเมนท์เช่ารวม	 

	 	 หรอือาศยัอยูบ่า้นพอ่แม่	ตลอดจนถงึ	ทำเล 

  ที่ตั้ง	ขนาดห้องพัก	ราคา	ข้อดีและข้อเสีย)

บทที่	4	 Lektion	4:	Geburtstagsparty	und	Einladung

  (เน้ือหา:	การเช้ือเชิญเพ่ือนไปร่วมงานวันเกิด	 

 	 การสอบถามสถานท่ีและเวลาจัดงาน	 

  การกล่าวอวยพรเนื่องในวันเกิด	 การให ้

	 	 และรับของขวัญในงานวันเกิด)

บทที่	5	 Lektion	5:	Ruf	mich	mal	an!	

  (เน้ือหา:	การสนทนาทางโทรศัพท์	การสะกดช่ือ	 

  ทางโทรศัพท์	การต่อสายโทรศัพท์ไปยัง 

  บุคคลท่ีต้องการ		การกล่าวคำขอโทษในกรณี 

  ท่ีต่อสายโทรศัพท์ผิด	บทพูดของเคร่ืองรับ 

	 	 โทรศัพท์อัตโนมัติ)

บทที่	6	 Lektion	6:	Wir	gehen	auswärts	essen!

  (เน้ือหา:	บทสนทนาท่ัว	ๆ 	ไปในร้านอาหาร	 

  การส่ังอาหารและเคร่ืองด่ืม	การสอบถามถึง 

  อาหารท่ีแนะนำ	 การสอบถามข้อมูลเก่ียวกับ 

  อาหารเฉพาะอย่าง	เช่น	อาหารมังสวิรัติ	 

  อาหารสำหรับผู้สูงอายุ	รวมท้ังการชำระเงิน 

  และให้ทิปแก่พนักงาน)

บทที่	7	 Lektion	7:	Benimmregeln	bei	Tisch

  (เน้ือหา:	 หลักปฏิบัติและมารยาทบนโต๊ะอาหาร  

  ความแตกต่างและคล้ายคลึงกันระหว่าง 

  วัฒนธรรมไทยและเยอรมัน			ส่ิงท่ีควรทำและ 

  ไม่ควรทำ)

บทที่	8	 Lektion	8:	Urlaub	und	Reisen

  (เน้ือหา:	 การวางแผนการเดินทางท่องเท่ียว	 

  การแนะนำสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง	ๆ 	ท่ีน่าสนใจ	 

  การเล่าถึงประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียว	 

  การสอบถามราคาค่าเดินทาง	ค่าท่ีพัก	การเลือกใช้

  พาหนะในการเดินทางแบบต่าง	ๆ 				การสอบถาม 

  เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและระยะทาง	 

	 	 การชกัชวนครอบครวัและเพือ่น	ๆ 	ใหร้ว่ม 

	 	 เดินทาง)

บทที่	9	 Lektion	9:	Beim	Arzt

  (เนื้อหา:	การไปพบแพทย์	การนัดหมาย 

  ล่วงหน้าทางโทรศัพท์			การเล่าถึงอาการของโรค	 

	 	 และการวินิจฉัยโรค)

บทที่	10		Lektion	10:	Auf	der	Bank	

  (เนื้อหา:	การเปิดบัญชีธนาคาร	การให ้

	 	 คำแนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชีประเภท 

	 	 ต่าง	ๆ	การถอนเงิน	การฝากเงิน	สอบถาม 

	 	 เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย	 อัตราแลกเปลี่ยน	 

	 	 และข้อมูลอื่น	ๆ)

อ.อัญชลา  โภชนสมบูรณ์



ม.ร. ประกวดตราสัญลักษณฯ (ตอจากหนา 1)

คือ สีน้ำเงิน-ทอง ท้ังน้ี กำหนดใหออกแบบดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรท่ีมีนามสกุล ai. โดยกำหนดหนากระดาษ

ขนาด 45 x 45 เซนติเมตร ใหผูสงผลงานเขาประกวด

พิมพผลงานเปนภาพสีลงบนกระดาษขนาด A4 และ

ติดลงบนกระดาษแข็งหรือแผนฟวเจอรบอรด พรอม

อธิบายแนวคิดในการออกแบบติดดานหลังผลงานและ

สงไฟลผลงานบันทึกเปน CD ดวย

 ผูสนใจออกแบบตราสัญลักษณสงผลงานเขา

ประกวดไดต้ังแตบัดน้ี-10 กันยายน 2556 โดยสงผลงาน

ดวยตนเองหรือทางไปรษณียที่ งานประชาสัมพันธ

อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนน

รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ

10240 (วงเล็บมุมซอง “ประกวดตราสัญลักษณเพื่อ

ใชในการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยรามคำแหง”)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8045-47

ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.ru.ac.th

วันที่ ๒๒ - ๒๘ 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

จัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ (ตอจากหนา 12)

ม.ร. จัดนันทนาการสำหรับฯ (ตอจากหนา 12)

ทุกประเภท และบริการดานสถานที่ อาคารเรียน

จัดทำทางลาดที ่สะดวกแกการเดินทาง รวมถึง

หองน้ำคนพิการดวย

 “การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนการเรียนรูใน

สังคมที่กวางขึ้น ความตองการในการติดตอสื่อสาร

และการไดรับการบริการทางการศึกษาของนักศึกษา

แตละประเภทจึงแตกตางกัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เห็นความสำคัญของการจัดบริการทางการศึกษาและ

พัฒนาการใหบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ สามารถ

ตอบสนองความตองการของนักศึกษาพิการอยาง

ทั่วถึง ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการ

ใหเปนบุคคลท่ีมีความสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ

สังคม และสติปญญา เปนบัณฑิตที ่พึงประสงค

มีความรูคูคุณธรรม เพื่อจรรโลงใหสังคมไทยเกิดการ

พัฒนาอยางยั่งยืนสืบไป”

 ท้ังน้ีภายในงานมีกิจกรรมนันทนาการใหนักศึกษา

ไดเรียนรูการทำกิจกรรมเปนหมูคณะ และกิจกรรม

การรองเพลง เตนและเลนดนตรี ซึ่งทำใหนักศึกษา-

พิการไดแสดงความสามารถพิเศษท่ีตนเองมีอยางเต็มท่ี 

ไดรับความบันเทิงและผอนคลายความเครียด ทั้งยัง

เปนการเสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางกัน และเกิด

การเรียนรูในการอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขดวย

 ฟงปาฐกถาและการอภิปรายของนักเขียนและ
นักวิชาการจากประเทศไทยและประเทศอาเซียน
หลายชาติ อาทิ คุณประภัสสร เสวิกุล นักเขียนและ
ศิลปนแหงชาติ คุณเนาวรัตน พงษไพบูลย กวีซีไรต
และศิลปนแหงชาติ ลิม สวีติน จากมาเลเซีย สิม วรรณา
จากกัมพูชา และลินดา คริสตานติ จากอินโดนีเซีย
ผูสนใจติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.human.
ru.ac.th หรือ aseanconference2013@gmail.com

จัดอบรมวันเสาร เวลา 09.00 - 16.00 น. คาอบรม
หลักสูตรละ 2,800 บาท 
 ผูสนใจสมัครไดตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม -
15 สิงหาคม 2556 (เวนวันอาทิตย) ที่สาขาวิชาภาษา
รัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร
โทร. 0-2318-0054-5 ตอ 1057, 1099 หรือ 081-854-3340,
081-647-1200, 081-349-9045

มษ.จัดอบรมภาษารัสเซียฯ (ตอจากหนา 1)

นอกจากเคารพความคิดและเคารพในสิทธิของความเปน

มนุษยดวยกัน เคารพในสิทธิท่ีเขาควรจะมีควรจะได และ

เพื่อนที่เราคบดวย เขาก็จะตองคบเรา ในฐานะที่เราเปน

มนุษยเหมือนกัน พูดงาย ๆ วาจะตองแยกแยะใหไดวา

มนุษยนั้นมีความแตกตางอยางเดียวยังไมพอ ยังมีความ

แตกตางท้ังความคิดและการกระทำ ภาษาก็อาจจะแตกตาง

สำเนียง อาจจะแตกตางในวิธีการนำเสนอ แลวแตวามา

จากภาคใดจังหวัดใด แตก็ไมแตกตางกันมากนัก เทาที่

ครูพบมาก็เขากันได 

 สิ่งหนึ่งที่ความเปนเพื่อนในสถาบันจะตองพึง

สังวรไวก็คือ นอกจากเราจะใหเกียรติเพื่อนรวมสถาบัน

หรือใหเกียรติผูที่รวมสถาบันแลว เราก็ยังจะตองทำตน

ใหเปนประโยชนในความเปนเพ่ือน ในความเปนพวกพอง

ในความเปนชาวรามดวยกัน เพราะถึงจะอยางไร เราก็เปน

ลูกศิษยสถาบันเดียวกัน มีศูนยกลางแหงความเคารพก็คือ

พอขุนรามคำแหงมหาราช และสิ่งที่เราภาคภูมิใจก็คือได

ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สวนเรื่องภาคภูมิใจ

เพราะอะไรนั้น วันขางหนาครูจะย้ำใหฟงอีกครั้งหนึ่ง

ในคร้ังน้ีครูอยากจะใหดูแลกันในเร่ืองความเปนเพ่ือน ไปสู

อบายมุข หรืออยาตามเพื่อนไปเพราะจะไปประกอบการ

ในเร่ืองท่ีเปนอบายมุข อบายมุขแปลวาอะไร ใหไปเปดอาน

ใหไปดูรายละเอียด แลวจะทราบวาทำไมครูบอกวาอยาพา

เพ่ือนไปสูอบายมุข หรืออยาตามเพ่ือนไปสูอบายมุข เพราะ

อบายมุขนั้นมันเปนหนทางเสื่อม เปนหนทางเสื่อมที่คน

โบราณกาลหรือบางศาสนาไดบอกไวชัดเจนวา เปนวิถีทาง

ที่ทำใหผูคนเสื่อมถอย หาความเจริญใสตัวไมได ดูงาย ๆ

การติดยาเสพติด การเลนการพนัน เถิดเทิงท่ีไหนไปท่ีน่ัน

มีดีดมีเตนท่ีไหนไปท่ีน่ัน มีเมาท่ีไหนไปเมามายท่ีน่ัน เท่ียว

เตร็ดเตรโดยไมดูเวลาอะไรตาง ๆ สิ่งเหลานี้เปนอบายมุข

ทั้งสิ้นทั้งปวง ดังนั้นตองสังวรในขอนี้ โดยเฉพาะเราจะ

ตองหาสิ่งกระตุนในจิตใจวา เราจะตองเรียนหนังสือเพื่อ

ตนเอง เพ่ือบิดรมารดา เพ่ือสกุลวงศ เพ่ือผูคนท้ังหลาย เพ่ือ

ประเทศชาติของเรา สวนรายละเอียดในการท่ีจะนำมาพูด

กันน้ัน ก็คงจะมากไป ขอใหลูกศิษยไดขวนขวายคนควาวา

ส่ิงท่ีครูพูดมาน้ัน มีอะไรบางท่ียังไมกระจาง ก็หาแนวคิด

มาเพิ่มเติม แลวก็จะทำใหลูกศิษยรูจักวิธีการคิด วิธีการ

ดำรงชีวิต วิธีการท่ีจะอยูรวมกันไดอยางสันติสุขกับเพ่ือน

เพื่อนมีมากเทาไหรก็ยิ่งดี เพราะมีความรัก ความผูกพัน

และชวยเหลือกัน และพากันทำในส่ิงท่ีถูกตอง น่ันหมาย

ความวาเพ่ือนท่ีดี แตถาเพ่ือนไมดี มีสักเพียงหน่ึงคนหรือ

เขาไปใกล หรือเขาไปมีปฏิสัมพันธดวย อันน้ันก็เปนเร่ือง

การทำลายอนาคตของเราเอง อยารักเพื่อนในทางที่ผิด

อยายืมเงินเพื่อน แลวก็อยาใหเพื่อนยืมเงิน แตถาจะชวย

เหลือเพ่ือนเปนเร่ืองท่ีถูกตอง เพราะวาเพ่ือนของเราถาเขา

เดือดรอน เราควรชวยเหลือ ซึ่งถาไมเกินความสามารถ

ดวยรักและผูกพัน (ตอจากหนา 12)

ถาไมทำใหเราเดือดรอนเกินกวาที่ควรจะเปน ก็ควรจะ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เก้ือกูลกัน มีอุปการะและปฏิการะ

ตอกัน เอาไวฉบับหนาคุยกันตอนะครับ ฉบับนี้เอาไว

แคนี้กอนครับ สวัสดีครับ

จัดสัมมนาอาเซียน
ดานสังคมและวัฒนธรรม
 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง ขอเชิญบุคลากรรามคำแหงและผูสนใจ รวม
สัมมนา “ประชาคมอาเซียน : ดานสังคมและวัฒนธรรม
(ไทย ลาว และกัมพูชา)” เพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป 2558 ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556
ณ หอง 802 ชั้น 8 อาคารทาชัย
 รองศาสตราจารยสุธินี รัตนวราห รองอธิการบดี
ฝายศิลปวัฒนธรรม เปดเผยวา สถาบันศิลปวัฒนธรรม-
เฉลิมพระเกียรติ ม.ร. ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
เตรียมความพรอม ม.ร. เพื่อรองรับการเปนประชาคม
อาเซียนในป 2558 (2015) จัดสัมมนา เรื่อง “ประชาคม
อาเซียน : ดานสังคมและวัฒนธรรม” โดยเริ่มใหความรู
จากประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อใหบุคลากรรามคำแหง
และผูสนใจทั่วไปมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
ของไทยในบริบทการเปลี่ยนแปลงสูประชาคมอาเซียน
และตระหนักถึงความหลากหลายของประเทศสมาชิก
โดยเฉพาะเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนดวย
 การจัดงานจะมีขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอง 802 ชั้น 8 อาคารทาชัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีรองศาสตราจารยอดุลย ตะพัง
รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจังหวัดนครพนม ม.ร.
นายอนุสรณ อรสวัสดิ์ ผูแทนจากสถานทูตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และอาจารยกิตติ เกิดผล
ผูทรงคุณวุฒิจากคณะศิลปกรรมศาสตร ม.ร. เปนวิทยากร
 ขอเชิญผูสนใจเขารวมงานดังกลาว โดยไมเสียคา
ใชจายใด ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันศิลป-
วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ม.ร. อาคารหอประชุมพอขุน
รามคำแหงมหาราช โทร. 0-2310-8885



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

เพื่อนใหม

จัดประชุมวิชาการนานาชาติ
“วรรณกรรมอาเซียน”

(อานตอหนา 11)

ม.ร. จัดนันทนาการ
สำหรับนักศึกษาพิการ

วันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

(อานตอหนา 11)(อานตอหนา 11)

ขาวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๕)๑๒

บูชาพระคุณครู ผูสรางศิษย

 รองศาสตราจารยนพคุณ คุณาชีวะ รอง-

อธิการบดีฝายนโยบายและแผน และผูอำนวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายประถม)

เปนประธานในพิธีไหวครู “บูชาพระคุณครู ผูสราง-

ศิษย” ประจำปการศึกษา 2556 ณ หอประชุมพอขุนฯ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เพื่อใหนักเรียนได

แสดงออกถึงความเคารพและทดแทนพระคุณครู

ในฐานะท่ีครู คือผูอบรมส่ังสอน ผูถายทอดความรู

ผูสรางสรรค ภูมิปญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพ่ือนำไปสูความเจริญรุงเรืองของสังคมและประเทศชาติ

และเปนการปลูกฝงขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามของไทยใหนักเรียน

 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รวมกับสมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย

และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวง

วัฒนธรรม ขอเชิญคณาจารย นักวิชาการ นักศึกษา

และผูสนใจท่ัวไป เขารวมประชุมทางวิชาการระดับ

นานาชาติ เร่ือง “วรรณกรรมอาเซียน : พัฒนาการ

เอกลักษณ และบทบาทตอสังคมรวมสมัย” ระหวาง

วันท่ี 22 - 23 สิงหาคม 2556 ณ อาคารหอประชุม

พอขุนรามคำแหงมหาราช 

 ถวายพระพร รองศาสตราจารย ดร.สุรเดช สำราญจิตต คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย-

รามคำแหง นำคณาจารย และบุคลากร รวมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ

สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายพระพรใหทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เมื่อวันที่ 9

กรกฎาคม 2556 ณ ศาลาศิริราช 100 ป โรงพยาบาลศิริราช

 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดโครงการ “นันทนาการสำหรับนักศึกษาพิการ

และอาสาสมัครเพื่อนชวยเรียน” ใหแกนักศึกษา

พิการและอาสาสมัครเพ่ือนชวยเรียน จำนวน 70 คน

โดยมี อาจารยสมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี

ฝายกิจการนักศึกษา เปนประธาน เมื่อวันที่ 26

มิถุนายน 2556 ณ หองศักดิ์ ผาสุขนิรันต อาคาร

หอประชุมพอขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ อาจารยสมหมาย สุระชัย รอง-

อธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กลาววา มหาวิทยาลัย-

รามคำแหง ยึดหลักปรัชญาใหโอกาสทางการศึกษา

กับผูใฝรูใฝเรียน โดยไมจำกัดเพศ อายุ ฐานะ และ

ความบกพรองทางรางกาย ทำใหมีนักศึกษาพิการ

เขามาศึกษาและสำเร็จเปนบัณฑิตออกไปประกอบ

อาชีพและประสบความสำเร็จ มีความเจริญกาวหนา

ในหนาท่ีการงานตลอดมา มหาวิทยาลัยไดปรับปรุง

และพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาพิการ โดย

จัดตั้งศูนยบริการนักศึกษาพิการ เพื่อทำหนาที่

ใหบริการ ชวยเหลือและอำนวยความสะดวก

ท้ังดานการเรียนการสอน พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผลิตตำราเสียงและตำราในรูปแบบตาง ๆ

รวมทั้งจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมที่

เหมาะสมกับนักศึกษาพิการ

 ลูกศิษยท้ังหลายครับ ไมก่ีวันมาน้ี ครูเห็นหลายกลุม

หลายชมรม หลายคณะ มีนักศึกษาไปรับเพ่ือนกันมากมาย 

 การมีเพื่อนนั้นเปนเรื่องที่ดี ที่วาเปนเรื่องที่ดีนั้น

ก็เพราะวา เพื่อนมาจากคนละที่ คนละบิดรมารดา บางที

อาจจะแตกตางทั้งฐานะความเปนอยู อาจจะแตกตางทั้ง-

ความเช่ือ แตกตางทางศาสนา แตกตางทางชาติพันธุ ความ

แตกตางเหลาน้ัน เม่ือมารวมกันเขา ก็จะตองมีความเช่ือม

โยงกัน เพื่อที่จะอยูรวมกันไดอยางสันติสุข ครูอยากจะ

บอกวาเรามาเรียนหนังสือ มาศึกษาหาความรู การศึกษา

เปนกระบวนการสรางปญญา ครูย้ำมาทุกครั้ง ในหลายที่

หลายแหง ทำไมถึงบอกวาเปนกระบวนการสรางปญญา

เพราะวาการศึกษานั้น สอนใหเรามีหลักการในความคิด

สอนใหคิดเปน คิดได เม่ือคิดเปน คิดได หรือคิดได คิดเปน

แลว ก็จะตองนำเอาความคิดน้ันไปใช ใชโดยมีระบบระเบียบ

วิธีการ เอาไปขยายความ เอาไปคิดตอจากกรอบเดิม ท่ีเรียกวา

คิดนอกกรอบ และที่สำคัญที่สุดนั้น เมื่อจบการศึกษาไป

ก็ไดชื่อวาไดรับการสั่งสมอบรม ไดขวนขวายหาความรู

ไปตามวิธีการ ตามกระบวนการ ตามระบบของการศึกษา

ท่ีใหฝกหัด หลังจากการท่ีคิดไดคิดเปนแลว ก็ยังจะตองมี

การฝกหัดฝกฝน และเม่ือเปนบัณฑิตออกไป ก็จะตองเปน

ผูฝกตนมาแลว และจะตองฝกตอไป เพราะวาบัณฑิต

หมายความวาเปนผูท่ีจะตองฝกตน ทีน้ีการท่ีเรามาอยูรวมกัน

กับเพ่ือน เพ่ือนท่ีวาน้ีเปนเพ่ือนท่ีอาจจะมีท่ีมาแตกตางกัน

อยางท่ีครูวา และท่ีสำคัญท่ีสุด อาจจะแตกตางถึงเร่ืองอายุ

เรื่องเพศ ดังนั้นความสัมพันธระหวางเพื่อนที่มาพบกัน

ก็จะตองวางระยะ ก็ตองมีระยะหาง คือหมายความวา จะ

คบกันอยางไร จึงจะเรียกวาเปนเพ่ือนท่ีดี เปนเพ่ือนชวยเพ่ือน

ไมใชเพื่อนที่เบียดเบียนเพื่อน หรือไมใชคบกับเพื่อนเพื่อ

เอาเปรียบเพ่ือน หรือเพ่ือหลอกลวงเพ่ือน หรือคิดมิดีมิราย

ตอเพื่อน 

 สิ่งเหลานี้นั้น นักศึกษาใหมพึงสังวรวา การที่เรา

มีเพื่อนนั้น ในหลักการแลวเปนเรื่องที่ดี เหมือนคนเขา

พูดกันวา นกไรขนคนไรเพื่อน เปนเรื่องที่ออกจะลำบาก

นกไรขนก็จะทำใหบินไมได คนไรเพ่ือนก็เปนคนโดดเด่ียว

 เปนคนท่ีไมไดถายเทถายทอดความคิดของผูอ่ืน ไมไดอยู

กับผูอื่น ก็กลายเปนคนที่อยูในปาอยูคนเดียว จะไมเขาใจ

ธรรมชาติของเพื่อน ไมเขาใจธรรมชาติของคนในสังคม

จะไมเขาใจอะไรตอมิอะไรอีกมากมาย ดังนั้นจำเปนที่ผู

มาใหมก็จะตองคบหากับผูอื่นในฐานะเปนเพื่อน และใน

ขณะเดียวกัน คนท่ีเขาอยูกอนในฐานะเปนพ่ี หรือเราอาจจะ

อายุมากกวา เราก็คบกันในฐานะท่ีเราเปนพ่ี แตในรามคำแหง

นั้นขอใหไดทราบวา การคบหาสมาคมนั้นไมไดอยูตรงที่

ช้ันป ไมไดอยูตรงท่ีวาใครมากอนมาหลัง อยูท่ีการใหเกียรติ

แกกันน้ันอยางหน่ึง การเรียกหากันก็เรียกตามวัยวุฒิ การให

ความเคารพซึ่งกันและกันนั้น


