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(อ่านต่อหน้า 2)

	 ดร.เตช	 บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการ

ประชุมวิชาการนานาชาติประชาคมอาเซียน +3 : ความท้าทายทางสังคมการเมือง อัตลักษณ์ 

และความแตกต่าง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์	ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ศาสตราจารย์	 ดร.ลิขิต	 ธีรเวคิน	นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ผู้แทนทูตจากประเทศ 

อาเซียนและเอเชีย และนักวิชาการระดับแนวหน้าของประเทศไทย ร่วมในงาน จัดโดย 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องบอลรูมซี ชั้น 6 

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท   

 ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “มุมมองภายนอกต่ออาเซียน ปัญหา อุปสรรคและ 

ความสัมพันธ์” จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ประเทศ ประเทศจีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย โดย Professor.

Dr.Duan	Lisheng, Yunnan University, China. Professor.Dr.Masao	Ayabe, Tokyo Metropolitan 

University, Japan. และ Dr.John	Blaxland,	Senior Fellow, College of Asia and the Pacific, 

Australian National University 

 ตลอดการจัดงานมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอาเซียนและทั่วเอเชีย ร่วมเสนอ 

ความคิดและมุมมองในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการจัดงานและ

   
 

สาวไทยเจ๋ง ผงาดยืนแท่น
นักกีฬาร่มร่อนหญิง อันดับท่ี 1 ของโลก

(อ่านต่อหน้า 2)

 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมีอาจารย์สาธิน	 	สุนทรพันธ์ุ	 

ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ เป็นประธานให้โอวาท พร้อมมอบประกาศนียบัตร 

และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี มีอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 

ชั้น 9 อาคารสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ภายในงานมีอาจารย์ชาวต่างประเทศประจำแต่ละหลักสูตรร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

พร้อมแนะนำระบบการเรียนการสอนของสถาบันฯ ได้แก่ Prof.Dr.Salvatore	 Moccia, 

Catholic University of Valencia,Spain Prof.Dr.Scott	 Droege,	 Sias International University,  

China Prof.Dr.Juergen	 Woeckl,Vienna University of Economics and Business,  

Austria Prof.Dr.Ako	 Doffou, New York Institute of Finance&Boston University,  

USA	Prof.Dr.	Guillermo	Gibens, Community College of Baltimore Country, Maryland, 

USA Prof.Micheal	 McAlexander,	 California State University, Fullerton, USA 

Prof.Dr.Peter	Williamson, Liverpool Johnmoores University, UK Dr.Lucy	Tan	Atichat,	 

Prof.Orpheus	Stephens, Prof.Joey	Cano,	IIS Ramkhamhaeng University มาร่วมงาน

 โอกาสนี้	 อาจารย์สาธิน	 สุนทรพันธ์ุ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวว่าขอต้อนรับ 

นักศึกษาใหม่ของสถาบันฯ สถาบันการศึกษานานาชาติก่อต้ังข้ึนเม่ือปี 1999 โดยรองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์	 แสงสุข อดีตอธิการบดี เพ่ือต้องการยกระดับความเป็นนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง จัดการเรียนการสอน 13 สาขาวิชา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 

เปิดสอน 11 สาขาวิชาเป็นภาคภาษาอังกฤษ 

 “น้องบี” สาวไทยสุดเจ๋งผงาดยืนแท่น นักกีฬาร่มร่อนหญิง 

อันดับท่ี 1 ของโลก จากการจัดอันดับของสหพันธ์กีฬาทางอากาศ 

นานาชาติ  ประกาศช่ือลูกพ่อขุนฯเก่งกิจกรรมพร้อมสร้างช่ือเสียง 

ให้ประเทศไทยเก่งกีฬาไม่แพ้ใครในโลก 

 นางสาวนันท์ณภัส	 ภุชฌงค์ หรือบี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

ช้ันปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นักกีฬาร่มร่อนหญิงทีมชาติไทย 

คว้ารางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันประเภทบินลงเป้าแม่นยำ 

บุคคลหญิง ในการแข่งขันรายการชิงแชมป์ระดับเอเชีย “2nd FAI 

ASIAN PARAGLIDING ACCURACY CHAMPIONSHIPS 2014” 

ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 12 - 19 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมี 

นักกีฬาจากนานาประเทศเข้าร่วมแข่งขัน (อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.จัดประชุมวิชาการนานาชาติประชาคมอาเซียน+3

สถาบันนานาชาติปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

มุมมองภายนอกต่ออาเซียน จากประเทศฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ เกาหลี มาเลเซีย บรูไน รัสเซีย และอินเดีย เป็นต้น

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์	อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง กล่าวว่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัย 

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยยูนนาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีนและสถาบันการศึกษา 

ในเอเชีย จัดประชุมวิชาการนานาชาติประชาคม 

อาเซียน +3 : ความท้าทายทางสังคมการเมือง อัตลักษณ์ 

และความแตกต่างขึ้น

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ เอ็นจีโอ 

ผู้กำหนดนโยบาย และตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ 

ได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน ร่วมกันป้องกัน และ 

หาทางออกเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากความ 

หลากหลายเม่ือมีการรวมตัวของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 

และยังเป็นการส่งเสริมนโยบายของมหาวิทยาลัย 

และนโยบายของประเทศที่ส่งเสริมให้ประชาชน 

ต่ืนตัวและเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ในปี 2558

 อธิการบดี	 ม.ร.กล่าวต่อไปว่าในนามของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอขอบคุณ ดร.เตช	บุนนาค	

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

ศาสตราจารย์	 ดร.ลิขิต	 ธีรเวคิน	 ผู้แทนทูตจากประเทศ 

อาเซียนและเอเชีย และนักวิชาการระดับแนวหน้า 

ของประเทศไทย ที่ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงหวังว่าการประชุม 

ครั้งนี้ซึ่งเป็นการประชุมและสัมมนาเชิงลึกที่เน้น 

การแลกเปล่ียนการศึกษาปัญหาและแนวทางในการ 

จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น จะสามารถศึกษาได้ดีกว่า 

การศึกษาในวงแคบเพียงแต่ในประเทศใดประเทศหน่ึง

หรือในกรอบของอาเซียนเพียงอย่างเดียว การที่มีอีก 

3 ประเทศ คือ จีน เกาหลี และญ่ีปุ่น เข้ามาเป็นส่วนหน่ึง 

ของการศึกษาคร้ังน้ี มุมมองท่ีแตกต่างจะนำมาสู่การ 

ขับเคลื่อนในด้านการจัดการและนโยบายทางสังคม

วัฒนธรรมและการเมืองจนเกิดความเข้าใจต่อประเด็น

ที่สังคมต้องการทางออกมากขึ้นด้วย”

 ด้าน	 ดร.เตช	 บุนนาค	 อดีตรัฐมนตรีว่าการ- 

กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าการจัดประชุม 

วิชาการนานาชาติประชาคมอาเซียน +3 : ความท้าทาย 

ทางสังคมการเมือง อัตลักษณ์ และความแตกต่าง 

ครั้งนี้ต้องการเห็นมุมมองที่แตกต่างจากประเทศ 

อาเซียน+3 คือ ประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น  

ซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนมีอยู่ 10 ประเทศ 

ประชาชนอาเซียนเองยังไม่รู้จักกันดีพอจึงควรสร้าง 

วัฒนธรรมของมิตรภาพ ความเข้าใจอันดีระหว่างอาเซียน 

ม.ร.จัดประชุมฯ																											(ต่อจากหน้า	1)

ข้ึนมา และในอนาคตให้สามารถขยายไปยังประเทศ 

เพ่ือนบ้านในเอเชียได้มากข้ึน เพราะประเทศจีน เกาหลี 

และญี่ปุ่นเอง มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับประเทศ 

อาเซียน ซ่ึงต่อไปอาจจะผสมผสานข้ึนเป็นวัฒนธรรม 

ของเอเชียก็เป็นได้ สังเกตเห็นได้ว่าในปัจจุบัน 

วัฒนธรรมเอเชียมีแนวโน้มไปทางตะวันตกมากเกินไป 

จึงควรส่งเสริมวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เอเชียตะวันออก รวมถึงเอเชียใต้ ให้คงความโดดเด่น

และอัตลักษณ์ของตนเองให้คงอยู่ต่อไป

 “สำหรับวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ ไขปัญหา 

ความแตกต่างน้ัน คือ การได้พบปะกันระหว่างประเทศ 

สมาชิกและประเทศเพ่ือนบ้าน เช่นการประชุมวิชาการ 

ครั้งนี้ที่มีผู้แทนทูตมาจากทั่วเอเชีย มีนักวิชาการ 

ชั้นแนวหน้าระดับประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นเพ่ือหาคำตอบและให้เกิดความเข้าใจกัน

มากข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศไทย

และประเทศในเอเชียควรสานต่อและระดมนักวิชาการ 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่อง 

 โดยเฉพาะนักวิชาการมีส่วนสำคัญในการ 

สร้างทัศนคติ สร้างมิตรภาพ ขจัดความขัดแย้ง เรียนรู้ 

จากมุมมองอื่นๆ จนสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับ 

นักศึกษาและเยาวชนในประเทศนั้นๆให้ เกิด 

ความรู้สึกของการเป็นประชาชนในภูมิภาคหรือ 

เป็นคนอาเซียน ซึ่งต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ 

และสร้างความเหมือนบนความแตกต่างแต่ยังคง 

อัตลักษณ์ของตนเองเอาไว้ ขอฝากให้ทุกท่านได้ช่วยกัน 

นำแนวทางที่ได้จากการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ 

ไปส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศเกิดความตื่นตัว 

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งสานความ- 

เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียร่วมด้วย”  

ดร.เตช บุนนาคกล่าว 

สถาบันนานาชาติฯ																							(ต่อจากหน้า	1)

และ 2 สาขาวิชาเป็นภาคภาษาจีน มีนักศึกษา 

จำนวน 1,300 คน ซึ่งมาจาก 40 ประเทศทั่วโลก

 “สถาบันการศึกษานานาชาติ หรือ IIS เป็น

สถาบันที่เปิดสอนอย่างมีคุณภาพด้วยบรรยากาศ 

การเรียนการสอนที่เป็นสากล และเป็นสถานที่ 

ที่เหมาะกับการค้นคว้าหาความรู้ เพราะมีนักศึกษา 

ที่มาจากหลายประเทศ มีอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่มาจากทั่วโลก 

เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ 

นิวซีแลนด์ ออสเตรีย จีน และ ไทย ซ่ึงจะทำให้นักศึกษา

มีมุมมองที่หลากหลาย และเกิดความคิดสร้างสรรค์

ใหม่ในการเรียนที่สถาบันฯด้วย”

 ผู้อำนวยการสถาบันฯ	 กล่าวต่อไปว่าสำหรับ 

การเรียนการสอนนักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้ 

กับเพ่ือนท่ีมาจากหลายประเทศ ซ่ึงนอกจากการเรียน

ในห้องเรียนแล้ว สถาบันฯยังได้ลงนามความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนท่ัวโลก เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับสถาบันฯ พร้อมเปิดรับมุมมองที่แตกต่าง 

จากประเทศที่ทำความร่วมมือ จึงเชื่อว่านักศึกษา 

จะได้รับโอกาสที่ดีจากเพื่อนที่มาจากหลายประเทศ 

และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและ 

การทำงานเป็นทีมได้ 

 อีกทั้ง หลังจากที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

จากสถาบันฯไปแล้ว สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน ์

กับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ต่างประเทศ 

หรือการทำงานระดับนานาชาติก็ตาม ดังท่ี ชาลส์	ดาร์วิน 

ผู้ให้กำเนิดทฤษฎีวิวัฒนาการอันโด่งดังเคยกล่าวไว้ว่า 

“ไม่ใช่เผ่าพันธ์ุที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุดที่จะ 

อยู่รอด แต่เป็นเผ่าพันธุ์ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง

ได้มากที่สุด”

 นอกจากนี้ สถาบันฯยังมีทุนการศึกษามอบ 

ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมแต่ละภาค 

การศึกษามากกว่า 3.80 เพ่ือเป็นกำลังใจและส่งเสริม 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี อุทิศตนต่อการเรียน และ 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท่ีสำคัญ สถาบันฯยังสอน 

ให้นักศึกษาเป็นผู้มีศีลธรรม มีจิตสาธารณะ และ 

สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมด้วยการให้นักศึกษาเรียน 

วิชา RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม โดยมีกิจกรรม  

เชน่         ทศันศกึษาและทำบญุทีว่ดัในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

กิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับเพ่ือนชาวต่างชาติ  และ 

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร. 

เป็นต้น

 “สถาบันฯมั่นใจว่า การเรียนที่นี่จะช่วยเติม 

เต็มความรู้ด้านภาษา จนทำให้นักศึกษาสามารถนำ 

ปรับใช้ได้จริงในเวทีระดับสากล ขอแนะนำว่านักศึกษา 

ควรท่ีจะเข้าเรียนให้ตรงเวลา แบ่งปันความรู้และทักษะ

กับเพ่ือนๆ จะย่ิงทำให้มีความสุขและสนุกกับการเรียน 

วันนี้ขอขอบคุณนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน ถ้านักศึกษา 

มีข้อสงสัยใดๆทางสถาบันฯพร้อมที่จะช่วยเหลือ 

และดูแลนักศึกษาตลอดการศึกษาที่ IIS แห่งนี้”

 อ า จ า ร ย์ ด นั ย		

ตันเกิดมงคล  รักษาการ 

ใ น ต ำ แ ห น่ ง ค ณ บ ดี  

คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

นำคณาจารย์ ข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่คณะทัศนมาตรศาสตร์ศึกษาดูงาน 

ด้านทัศนมาตรศาสตร์ ณ คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค เขตบริหารพิเศษ 

ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่  

9 - 11 กรกฎาคม 2557

 การไปศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับ 

และนำชมห้องปฏิบัติการคลินิก การจัดการเรียนการสอน 

อุปกรณ์การตรวจสุขภาพสายตาที่ใช้ในการสอน  

และการให้บริการตรวจสุขภาพสายตาแก่ประชาชน 

จากคณะผู้บริหารของคณะทัศนมาตรศาสตร์   

มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิคอย่างดียิ่ง ซึ่งผลที่ได ้

จากการศึกษาดูงานคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการพัฒนา 

สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์และคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้พัฒนาก้าวหน้าทัดเทียม

นานาชาติต่อไป

ศึกษาดูงานด้านทัศนมาตรศาสตร์



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 วันที่	 ๒๙	 เดือนกรกฎาคม	 เป็น 

วันภาษาไทยแห่งชาติ

 มีคนชอบถามว่า “ข่าวรามคำแหง” 

คิดถึงอะไรเมื่อถึงวันนี้

 ก็มักจะตอบไปว่าคิดถึงหลายอย่าง

 แต่อย่างแรกก็คือ

 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

 เนื่องเพราะในวันนี้นั้น พระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงมีพระราช- 

ดำรัสให้เราสำนึก และภาคภูมิใจที ่

ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง

 ภาษาไทย ซึ่งมีทั้ง

 ภาษาพูด ภาษาเขียน และวรรณคดี

 จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยที่จะ 

รักษาภาษานี้ไว้

 ไม่ว่าโลกจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร

 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่าใด

 อย่างในปีน้ี ราชบัณฑิตยสถานได้ 

แสดงความเป็นห่วงการใช้ภาษาไทย 

ทางโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ เฟซบุ๊ก ว่า 

 มีการใช้คำหยาบ	คำรุนแรง	ก้าวร้าว	

 ราชบัณฑิตฯจึงจะเน้นการรณรงค์ 

ให้สื่อต่างๆ ทั้งสื่อสารมวลชน 

 นักแสดง ศิลปิน รายการโทรทัศน์ 

และรายการวิทยุ ให้ใช้ภาษาไทยให ้

ถูกต้อง ซึ่ง

 ปีนี้จะชูแนวคิดหลัก-ภาษาไทย	

ภาษาสื่อ

 “ข่าวรามคำแหง” เห็นด้วยกับ 

ราชบัณฑิตยสถาน และขอร่วมรณรงค์ 

เรื่องนี้ด้วย

 นายณัฐปกรณ์	 พิชญปัญญาธรรม ผู้พิพากษา 

รองหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 

ที่ประสบความสำเร็จในการเรียนและหน้าที่การงาน 

ผู้เขียนหนังสือ “กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล” เผย ‘ชีวิตต้อง 

มีเป้าหมาย	 ต่อสู้กับความยากจน	 มุ่งมั่นเรียนหนังสือ

จนจบปริญญาตรี	 และยึดถือความกตัญญูกตเวที’ เป็น 

แบบอย่างในการดำรงชีวิตให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย-

รามคำแหง ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 

2557 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ อาคาร KTB ชั้น 2 

วิทยาเขตบางนา 

 นายณัฐปกรณ์ ศิษย์เก่านักสู้ เล่าว่า ตนเข้ามา 

เรียนรามฯเมื่อปี 2531 รามฯให้โอกาสทางการศึกษา 

อย่างท่ีสุด มาถึงวันน้ีพูดได้คำเดียวว่า “ถ้าไม่มีรามคำแหง 

คงไม่มีผมในวันน้ี” อยากให้น้องๆได้รู้ว่ากว่าจะมาถึงวันน้ี 

และจะทำอย่างไรให้ชีวิตประสบความสำเร็จนั้น 

ชีวิตผมเกิดมาบนความยากลำบาก เกิดท่ีอำเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง เกิดมาไม่มีพ่อ แม่เป็นใบ้พูดไม่ได้ตั้งแต ่

กำเนิด ตอนเกิดมาหมอตำแย ก็ทำนายไว้ว่า ‘เด็กคนนี ้

ถ้าดีก็ดีใจหาย ถ้าร้ายก็จะร้ายสุดๆ’ ต่อมาแม่ได้แต่งงาน 

ใหม่กับคนใบ้อีกตำบลหนึ่ง ทำให้ผมต้องอาศัยอยู่กับ 

ยาย ซึ่งยายก็เลี้ยงมาโดยไม่ได้ให้ความรัก แต่ผมไม่เคย 

ทิ้งยาย ทำงานรับจ้าง เงินที่ได้ทุกบาทก็ให้ยายทั้งหมด  

ผมจึงเหมือนเป็นลูกคนสุดท้องของยาย

 “เมื่อเข้าโรงเรียน กางเกงแจกเป็นชุดแรกที่ม ี

โอกาสได้ใส่ และต้องใส่ตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6 พอจบ ป.6 

เพื่อนๆที่เรียนมาด้วยกันก็ไปเรียนชั้น ม.1 แต่ยายไม่มี 

เงินส่งเสียให้เรียน ผมต้องทำงานรับจ้างไถนา ดำนา  

งานอะไรก็ตามที่ทำแล้วได้เงิน ผมไม่เกี่ยงเพื่อให้ได้เงิน 

มาจุนเจือครอบครัว เมื่อถึงวันหนึ่งก็มานั่งคิดว่า เรา 

เกิดมาตัวคนเดียว เราไม่ควรอยู่ในสภาพแบบนี้ และ 

อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิต”

 ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ 

กล่าวต่อไปว่า จุดเปลี่ยนของชีวิต ประการแรก	 คือ 

กล้าท่ีจะก้าวออกไป แต่ละก้าวท่ีผมเดินออกไปตัดสินใจ 

ด้วยตนเอง บางครั้งต้องเจ็บปวด บางครั้งต้องร้องไห ้

คนเดียว และยังมีเสียงดูหมิ่นดูแคลนว่าจะเรียนได ้

อย่างไร เมื่อก้าวออกไปแล้ว เจออุปสรรค ก็ต้องฟันฝ่า  

ตอนนั้นจึงเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เพราะเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาท่ีใครก็ตามท่ีอยากเรียน 

หนังสือก็ได้เรียน และต้องพยายามสอบให้ผ่านถึงจบ และ 

ศิษย์เก่ารามฯเผยเส้นทางชีวิต
ผันตัวจากเด็กยากจน...จนได้นั่งบัลลังก์ศาล

มองหาโอกาสในทุกก้าวเดิน ผมเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ 

ด้วยเหตุผล คือ เป็นค่านิยมจากเพื่อนๆที่ภาคใต้ และ 

ไม่เก่งภาษาอังกฤษ จึงเลือกเรียนกฎหมาย โดยลอง 

เรียนวิชาที่ยากที่สุดก่อน คือ วิชากฎหมายอาญา 3  

เพื่อทดสอบตนเองว่าถ้าผมสอบผ่านวิชานี้ได้ แสดงว่า 

ผมสามารถเรียนคณะนิติศาสตร์ได้อย่างแน่นอน 

 “ปัญหาของมนุษย์อยู่ที่ความคิด จากการวิจัย 

พบว่า 87% ของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะมีแต ่

คำถาม แต่คนที่ประสบความสำเร็จ 13% มีแต่คำตอบ 

เสมอ ถ้าเรามองโลกในแง่ลบ ก็จะได้รับแต่สิ่งที่ไม่ด ี

ในชีวิต ถ้าเรามองบวก มองเห็นแต่ความสำเร็จเราก็จะ 

ประสบความสำเร็จ เพราะอุปสรรคที่ก้าวไปสู่ความ 

สำเร็จของมนุษย์ คือ ความกลัว อย่ากลัวว่าเราไม่เก่ง  

อย่ากลัวว่าเราไม่มีเส้นสาย อย่ากลัวว่าเรามีต้นทุนต่ำ  

และอย่ากลัวอุปสรรคที่รออยู่ข้างหน้า”

 ประการที่สอง	ต้องมีความใฝ่ฝัน ชีวิตผมเริ่มฝัน 

จากการเป็นช่างซ่อมรถ อยากเรียนจบ ม.ปลายก็ไป 

เรียนศึกษาผู้ใหญ่จนจบ พอจบ ม.ปลายก็อยากเรียน 

ปริญญาตรี ช่วงที่เรียนรามคำแหง ช่วงปีแรกผมทำงาน 

ด้วยการขายน้ำเต้าหู้ไปด้วยเรียนไปด้วย ไม่มีโอกาส 

เข้าเรียน แต่ไปยืมคำบรรยายมาฟัง เดินไปไหนก็เอา 

ความรู้ใส่หูตลอดเวลา ซื้อชีทมาอ่าน และช่วงหนึ่งยัง 

ต้องอาศัยหลังคาห้องน้ำเป็นที่นอน แต่ในที่สุดแล้ว 

ความพยายายามก็ทำให้เรียนจบได้ในเวลา 3 ปี หลังจาก 

นั้นผมก็ไปเรียนเนติบัณฑิตยสภา นำความรู้จากที่เคย 

เรียนรามฯมาใช้สอบทั้งหมดจนผ่าน สมัยนั้นมีคนจบ  

360 กว่าคน ผมสอบได้ลำดับที่ 14 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ  

ใช้เวลาเรียน 1 ปี เมื่อสอบผ่านเนติบัณฑิตแล้ว ความฝัน 

ของผมก็คือ อยากเป็นผู้พิพากษา เพราะเป็นอาชีพที่เรา

สามารถสร้างความยุติธรรมให้แก่คนในสังคมได้เต็มที่ 

 ประการที่สาม	 ตั้งเป้าหมายและวางแผนในชีวิต 

กำหนดเป้าหมายของชีวิตเสียตั้งแต่วันนี้ โดยบอก 

ตนเองว่า ไม่มีเวลาเหลือพอสำหรับชีวิตที่อยู่ไปวันๆ 

อีกแล้ว เมื่อใดที่เรากำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อนั้นก็

จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปทันที และอนาคตของเราจะ 

เปลี่ยนแปลงไปในทางบวก 

 ประการที่สี่	 ต้องลงมือทำ ต้องลงมือกระทำด้วย 

ใจรัก ถ้าเรารักที่จะทำสิ่งใดแล้ว เราก็ย่อมทำสิ่งนั้นได้ด ี

และจะไม่เกียจคร้าน ต้องลงมือกระทำด้วยใจอดทน 

พยายามและทำด้วยใจที่มีความหวัง 
(อ่านต่อหน้า 9)



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าคนดัง 

ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพจากหลากหลาย 

วงการร่วมพิธีเปิดงาน ‘RU Road Show 2014’  

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา สาขาลาดพร้าว  

ชื่นชมมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้โอกาสทาง 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มีความรู้คู่คุณธรรมออกไปพัฒนาประเทศในทุก 

สาขาอาชีพ

 ‘ข่าวรามคำแหง’ ได้มีโอกาสพูดคุยกับศิษย์เก่า 

คนดังถึงมุมมองที่มีต่อมหาวิทยาลัย ความภาคภูมิใจ 

ท่ีสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตลูกพ่อขุนฯ และการจัด 

กิจกรรม ‘RU Road Show 2014’ ในวันนี้

 นายสุทธิเกียรติ	 จิราธิวัฒน์	 กรรมการสภา- 

มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ 

กล่าวว่า ภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที ่

มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม เพราะมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ที่เปิดโอกาส 

และให้โอกาสทางการศึกษากับคนทุกเพศ ทุกวัย 

ทุกฐานะและทุกชนช้ัน เม่ือเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย 

แห่งนี้ทำให้ได้รับทั้งความรู้ แนวคิด ประสบการณ ์

และสังคม รวมทั้งได้รู้จักเพื่อนๆ จากหลากหลาย 

สาขาอาชีพ ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างกัน ซึ่ง 

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการ 

ดำรงชีวิตและการทำงานด้วย

	 นายอัยยณัฐ	 ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษ 

แห่งประเทศไทย ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้โอกาสทางการศึกษา 

แก่ผู้ท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียน ดังคำขวัญท่ีว่า ‘เปลวเทียนให้แสง 

รามคำแหงให้ทาง’ ลูกศิษย์ทุกคนต้องแข่งขัน 

กับตนเอง เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ทำให้

เมื่อสำเร็จการศึกษาก็สามารถออกไปแข่งขันในเวที 

ต่างๆ และประสบความสำเร็จอยู่ในแถวหน้าได้เสมอ 

และมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ 

ผมประสบความสำเร็จในอาชีพการงานดังเช่นทุกวันน้ี

 “วันนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงออกมามอบ 

โอกาสทางการศึกษา อำนวยความสะดวกให้กับทุกคน 

ถึงห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน และสามารถสมัครเป็น 

นักศึกษาใหม่ได้โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน 

เพียงใบเดียว ขอให้คว้าโอกาสนี้ไว้ และตั้งใจศึกษา- 

เล่าเรียน มุ่งม่ันอดทน ก็จะสามารถสำเร็จการศึกษา 

ที่มีคุณภาพได้ในอนาคต”

 นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ ดารานักแสดงช่ือดัง 

มหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ปัจจุบันเป็นนักศึกษา 

ปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.ร. 

กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษา 

ของครอบครัว และเมื่อเข้ามาเรียนก็รู้ว่า ไม่ได้เรียน 

จบง่ายๆ  หากไม่มีเวลาเรียนต่อเนื่องก็ต้องหาเวลา 

มาติดตามการเรียนจากอาจารย์และเพื่อนๆด้วย 

เพราะรามคำแหงมีคุณภาพมาตรฐานในการคัดกรอง 

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปในทุกระดับ 

ทำให้รู้สึกภูมิใจในสถาบันแห่งนี้ และดีใจที่ได้ม ี

โอกาสเรียนและสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง

 “การเรียนเป็นเรื่องของตัวเราเอง ต้องขยัน 

อดทน มีความรับผิดชอบ ขวนขวายหาความรู้อยู ่

เสมอ และต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ และการ 

แบ่งเวลาก็ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ทำงานไปด้วย 

เรียนไปด้วย อาจมีท้อแท้บ้างก็ต้องพยายามสร้าง 

แรงจูงใจให้กับตนเองให้อยากมาเรียนอยู่เสมอ”

 นายพัชรพล	สุทธิธรรม “ไทด์” อดีตนักศึกษา 

Pre-degree และ Pre-master degree นักธุรกิจวัย 

23 ปี จากธุรกิจเคร่ืองสำอาง “IREAL” กล่าวว่า ได้รับ 

แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่หลายๆ คนที่สำเร็จการศึกษา 

จากหลักสูตร Pre-degree ด้วยอายุไม่ถึง 20 ปี 

ตนเองจึงตั้งใจสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ควบคู่กับ 

การเรียนในชั้น ม.ปลาย และเมื่อเรียนในระดับ 

ปริญญาตรี ก็ลงเรียนหลักสูตร Pre-master degree 

เรียนปริญญาโทล่วงหน้าได้ก่อนเพ่ือนๆในวัยเดียวกัน 

ขณะที่เรียนปริญญาโทอยู่ ก็ได้ฝึกทำธุรกิจตั้งแต่อยู ่

ในห้องเรียน ปัจจุบันนี้ตนเองประสบความสำเร็จ 

ทั้งด้านการเรียนและอาชีพการงาน เพราะหลักสูตร 

Pre-degree และ Pre-master degree ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ที่สร้างเด็กธรรมดาๆ คนหนึ่ง ให้มีความรู้ 

ความสามารถ และมีคุณธรรม ออกไปพัฒนาตนเอง  

องค์กร และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

ชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

  นางสาวสิรพิชญ์	 สินมา อาจารย์พิเศษ 

คณะนิติศาสตร์ ม.ร. อดีตนักศึกษา Pre-degree 

จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และจบ 

ปริญญาโทด้านกฎหมายจากสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า 

ตนเองเริ่มเรียน Pre-degree ตั้งแต่เรียนชั้น ม. 4 ซึ่ง 

เป็นรุ่นแรกๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว 

เพราะหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้เรียนปริญญาตรี  

ล่วงหน้าและสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้เมื่อจบ 

ม.6 ทำให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และต่อ 

ยอดการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้เร็วกว่าเพื่อนๆ 

ในรุ่นเดียวกัน แม้ว่าการเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี ้

จะยากเพราะไม่มีคะแนนเก็บ หากรู้จักวางแผนชีวิต 

ของตนเองท้ังการเรียนและการทำกิจกรรมให้เหมาะสม 

ขยัน อดทน ก็สามารถสำเร็จเป็นบัณฑิตรามคำแหงได้

 “ภูมิใจมากท่ีได้เรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และช่ืนชมหลักสูตร Pre-degree เป็นหลักสูตรท่ีดีมาก 

ท้ังน้ีการจัดกิจกรรม ‘RU Road Show 2014’ ในคร้ังน้ี 

เป็นการอำนวยความสะดวกในการรับสมัครนักศึกษา 

ใหม่นอกสถานที่ อยากให้มาสมัครกันเยอะๆ เพราะ 

นักเรียนสามารถสมัครเข้ามาเรียนเพื่อค้นหาตนเอง 

ได้ก่อน หากพบว่าวิชาท่ีเรียนไม่ใช่ ก็สามารถย้ายไปลง 

เรียนในคณะที่ตรงกับความต้องการได้ทันที อีกทั้ง 

ค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีก็ถูกท่ีสุดเพียง 25 บาท 

ซึ่งคุ้มค่ามากกับปริญญาที่จะได้รับในอนาคต”

 จ่าอากาศเอก	 ดร.สุวินท์ รักสลาม อดีตนักศึกษา 

Pre-degree และ Pre-master degree จบปริญญาเอก 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง อายุ 23 ปี กล่าวว่า 

การจัดกิจกรรม RU Road Show เป็นการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่นอกสถานท่ี โดยใช้เพียงบัตรประจำตัว 

ประชาชนใบเดียว ซึ่งอำนวยความสะดวกอย่างมาก 

ในการสมัครเรียนท้ังยังมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 

และบริการอื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อ 

ผู้สนใจอย่างยิ่ง

 “ภูมิใจที่เป็นลูกพ่อขุนฯ เพราะมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง 

ผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักวางแผนชีวิต แบ่งเวลาให้ถูกต้อง 

ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ แม้จะไม่มีเวลา 

เข้าเรียน ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็สามารถจบ 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งน้ีได้ ท้ังยังมีหลักสูตร 

Pre-degree ให้นักเรียน ม.ปลาย เรียนปริญญาตรี 

ล่วงหน้า และ Pre-master degree ให้นักศึกษา 

ปริญญาตรีได้เรียนปริญญาโทล่วงหน้า ซึ่งทำให ้

สำเร็จการศึกษาในระดับนั้นๆได้เร็วยิ่งขึ้น”

ศิษย์เก่าคนดังร่วมงาน RU Road Show 2014
ชื่นชมรามคำแหง ‘ให้โอกาส-สร้างคนดีสู่ทุกสาขาอาชีพ’

นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ นายอัยยณัฐ  ถินอภัย น.ส.เขมนิจ  จามิกรณ์ นายพัชรพล  สุทธิธรรม น.ส.สิรพิชญ์  สินมา จ่าอากาศเอก ดร.สุวินท์ รักสลาม



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ตอน  รวยกระจุกจนกระจาย

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 วลีที่ว่า  จนกระจุก รวยกระจาย 

เอ๊ย...โทษที รวยกระจุก จนกระจาย 

นั้นได้ยินแพร่หลายกันอยู่ระยะหนึ่ง 

มาแล้ว โดยว่ากันว่าผู้ท่ีเร่ิมใช้วลีน้ีก็คือ 

สภาพัฒน์ ฯ ของเรานี่เอง เพราะเป็นวล ี

ที่แสดงถึงปัญหาการกระจายรายได้ 

ไม่เป็นธรรมได้อย่างเห็นภาพชัดเจนท่ีสุด

 อะไรคือ “การกระจายรายได้” ซ่ึงมาจากภาษาอังกฤษว่า income distribution 

และอย่างไรถึงจะเรียกว่าไม่เป็นธรรมซึ่งภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า inequality ซึ่ง 

แปลว่าไม่เท่าเทียม

 การกระจายรายได้นั้นหมายถึงการจัดสรรรายได้กระจายไปยังคนกลุ่ม 

ต่างๆในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าหากจัดสรรอย่างเป็นธรรมหรือเท่าเทียมแล้ว  

รายได้ของคนกลุ่มต่างๆในสังคมก็จะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ที่เป็นปัญหา 

กับทุกประเทศอยู่ตอนนี้ก็คือการกระจายหรือจัดสรรมันไม่เป็นธรรมหรือ 

ไม่เท่าเทียมซึ่งอธิบายได้ด้วยวลีที่ผมยกมาเป็นชื่อตอนนี้ก็คือ “รวยกระจุก  

จนกระจาย” ซ่ึงแปลว่ารายได้หรือความม่ังค่ังกระจุกตัวอยู่ท่ีในหมู่คนกลุ่มเล็ก ๆ  

(คนรวย) ในขณะที่ความจนมันกระจายอยู่ทั่วไปในหมู่คนส่วนใหญ่

 ความเหลื่อมล้ำในรายได้ระหว่างคนรวยซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยๆของ 

ประเทศกับคนจนซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ (มา....ก) นั้นไม่ต้องไปใช้เครื่องมือสถิต ิ

อะไรมาวัดให้ซับซ้อนหรอกครับ ดูง่ายๆจากข้อมูลที่ทำเป็นข่าวเผยแพร่กัน 

ทุกปีเรื่องอันดับมหาเศรษฐีของเมืองไทย ซึ่งในที่นี้ผมคงไม่ระบุว่าใครรวย 

อันดับ 1 อันดับ 2 นะครับ แต่เอาข้อมูลรวมเลยก็แล้วกันว่า 50 ตระกูลที่รวย 

ที่สุดของไทยนั้นมีทรัพย์สินรวมกันมูลค่าสักเท่าไหร่ในปี 2557 ใครตอบได้ไหม 

ครับ.....? คำตอบก็คือ..ก็คือ... 3.16 ล้านล้านบาท  ถูกต้องแล้วคร้า..บ

 3.16 ล้านล้านนะครับไม่ใช่แค่ 3.16 ล้านบาท มูลค่าความมั่งคั่งนี้คิดแล้วก ็

เกือบ 1 ใน 4 ของมูลค่ารายได้ประชาชาติของประเทศไทยแล้ว และถ้าลองเปรียบ 

เทียบดูในจินตนาการสิครับว่าครอบครัวคนจนสักกี่ครอบครัวรวมกันจึงจะมี 

ทรัพย์สินรวมกันมูลค่า 3.16 ล้านล้านเท่ากับแค่ 50 ตระกูลนี้ได้ ผมจินตนาการ 

อย่างไรก็นึกภาพไม่ออก

 จากข้อมูลพื้นๆที่เผยแพร่ทั่วไปนี้ก็จะเห็นได้ว่า “รวยกระจุก” จริง ๆ  

ส่วนพวก “จนกระจาย” นั้นก็ไม่ต้องไปค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอะไรให้วุ่นวาย 

เพราะแค่มองไปที่คนรอบ ๆ ตัวที่ทำมาหากินแบบหาเช้ากินค่ำก็เรียกได้ว่าแทบ

จะเดินชนกันทุกวันอยู่แล้ว

 ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่มักนำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ำในรายได ้

ระหว่างคนรวยกับคนจนก็คือความแตกต่างในรายได้ระหว่างกลุ่มคนที่รวย 

ที่สุดกับกลุ่มจนที่สุดว่าต่างกันกี่เท่า ซึ่งตัวเลขนี้ของไทยอยู่ที่ประมาณ 14 เท่า  

แต่นี่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะถ้าเทียบกันจริง ๆ  เป็นรายคนเราอาจจะพบว่า 

มหาเศรษฐีบางคน(แน่นอนว่าเขาอยู่ในกลุ่มรวยที่สุดแน่) มีรายได้สูงกว่าคน 

ทั่ว ๆ ไป ซึ่งไม่ใช่กลุ่มจนที่สุดด้วยซ้ำเป็นพันเป็นหมื่นเท่าเลยทีเดียว

 เพื่อลดความหดหู่ว่าคนรวยคนจนนี่รายได้ต่างกันราวฟ้ากับเหว ผมขอยก 

ข้อมูลของโลกมาปลอบใจก็แล้วกันครับว่าจากข้อมูลของนิตยสาร Forbes ซ่ึงเขา 

จัดอันดับคนรวยที่สุดในโลกทุกปีบอกว่าคนรวยที่สุดในโลกแค่ 85 อันดับแรก 

มีทรัพย์สินรวมเท่าๆกับคนจน 3,500 ล้านคน....ใช่แล้วครับ 3,500 ล้านคน 

มีทรัพย์สินรวมเท่ากับคน 85 คนเท่าน้ัน  ระดับโลกยังเป็นอย่างน้ีคนไทยก็ไม่ต้อง 

คิดมาก

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                 aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ยานพาหนะในภาษามลายู

 

 ปัจจุบันยานพาหนะถือเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งของมนุษย์ 

ในการดำรงชีวิตบนโลกน้ีเพราะมนุษย์ต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทางจาก 

สถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่ง  ในครั้งนี้ผมใคร่ขอนำเสนอการเรียกชื่อ 

ยานพาหนะในภาษามลายูให้ผู้สนใจได้รู้จักกัน เราลองมาดูสิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง 

ดังตารางข้างล่างนี้   

ภาษามลายู คำอ่าน ความหมายภาษาไทย

Kenderaan เกินเดอราอัน ยานพาหนะ

Basikal บาซีกัล จักรยาน

Beca เบจา จักรยานสามล้อ

Motosikal โมโตซิกัล มอเตอร์ไซค์

Kereta เกอเรตา รถยนต์

Bas บัส รถบัส

Lori โลรี รถบรรทุก

Kereta bomba เกอเรตา บมบา รถดับเพลิง

Ambolans อัมโบลันส์ รถพยาบาล

Teksi เท็กซี่ รถแท็กซี่

Kereta api เกอเรตา อาปี รถไฟ

Kapal terbang/Pesawat กาปัล เติรบัง/เปอซาวัต เครื่องบิน

Perahu เปอราฮู เรือเล็ก

Kapal กาปัล เรือเดินทะเล

Kapal tangki กาปัล ตังกี เรือบรรทุกน้ำมัน

Kapal selam กาปัล เซอลัม เรือดำน้ำ

Rakit ราเก็ต แพ

Kurangkan laju กูรังกัน ลายู ลดความเร็ว

Jalan sehala ยาลัน เซอฮาลา เดินทางเดียว (ทางวันเวย์)

Perhentian bas เปิรเฮินเตียน บัส ป้ายหยุดรถบัส

(ป้ายรถเมล์)

Lapangan terbang ลาปางัน เติรบัง สนามบิน

Stesen kereta api สเตเซ็น เกอเรตา อาปี สถานีรถไฟ

Hentian  bas เฮินเตียน บัส สถานีขนส่งรถบัส

Stesen petrol สเตเซ็น เปโตรล ปั๊มน้ำมัน

Pelabuhan เปอลาบูฮัน ท่าเรือ

Lampu isyarat ลัมปู อีชารัต สัญญาณไฟ

 รายช่ือยานพาหนะท่ีกล่าวข้างต้นน้ันเป็นช่ือเรียกกันท่ัวไปในประเทศ 

สมาชิกอาเซียนที่ใช้ภาษามลายูอย่างเช่น มาเลเซีย บรูไน และสิงคโปร์ ซึ่ง 

จะแตกต่างกับประเทศอินโดนีเซียที่มีการเรียกชื่อยานพาหนะที่ไม่เหมือน 

กับคำศัพท์ที่ได้กล่าวมา เช่น kereta หมายถึง รถไฟ mobil หมายถึงรถยนต์   

bis หมายถึงรถบัส และ sepeda motor หมายถึงมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น ในคร้ังน้ี 

ผมขอนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อน แล้วพบกันใหม่ Jumpa lagi.



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

(อ่านต่อหน้า 7)

ประชาคมอาเซียน :  จาก “เพื่อนบ้าน” สู่ “ครอบครัว”
 “เพื่อน” เมื่อเราเอ่ยถึงคำนี้ เราก็มักจะนึกถึง 

บุคคลที่เรารู้จักหรือคุ้นเคย อาจจะเป็นเพื่อนที่เรียนหรือ 

ที่ทำงาน ทั้งนี้ล้วนแล้วแต่กลุ่มคนที่แต่ละคนนั้นได้พบ 

เจอและรู้จัก แต่มีเพื่อนอีกประเภทหนึ่งที่มีความใกล้ชิด 

กับเราไม่น้อยไปกว่าเพื่อนอื่นๆ  เพราะเพื่อนคนนี้ คือ 

“เพื่อนบ้าน” เพื่อนคนนี้อยู่ใกล้กับเราเสมอเพียงแค่ขอบ 

รั้วกั้นเท่านั้น   

 “เพื่อนบ้าน” ไม่ใช่แค่เพียงคนที่มีบ้านติดกัน 

เท่านั้น “เพื่อนบ้าน” ยังคงมีความหมายที่คุ้นชินของคน

ไทยว่า ลักษณะของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกัน เช่น   

เราเรียกว่าฝรั่งเศสว่าเป็นเพื่อนบ้านกับอิตาลี  แคนาดา 

เป็นเพื่อนบ้านกับสหรัฐอเมริกา บราซิลเป็นเพื่อนบ้าน 

กับอาร์เจนตินา เป็นต้น สำหรับประเทศไทยเราอาจจะ 

คิดว่าเรามีเพื่อนบ้านแค่ 4 ประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่ม ี

อาณาเขตติดต่อกัน ได้แก่  พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย  

แต่ในความเป็นจริงแล้ว เพ่ือนบ้านของแต่ละประเทศน้ัน 

ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีชายแดนท่ีติดต่อกันเท่าน้ัน  เพียงแค่ 

อยู่บริเวณเดียวกัน ใครเป็นบ้านใกล้เรือนเคียง ประเทศ 

เราและประเทศเขาต่างก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกัน   อย่างที่ 

เห็นได้ชัดในตอนนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ของโลก เกิดกลุ่มเพื่อนบ้านอยู่รวมกันอยู่ถึง 10 ประเทศ 

ด้วยกันภายใต้ชื่อว่า “ASEAN”

 “ASEAN” เป็นคำย่อ จากการนำอักษร 5 ตัว 

ของคำว่า “Association of South East Asian Nations”  

หรือ “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ประกอบด้วยกลุ่มเพื่อนบ้าน 10 ประเทศที่อยู่ในภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้แก่  ราชอาณาจักรไทย   

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธ- 

รัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย- 

ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) 

และราชอาณาจักรกัมพูชา “เพื่อน” ทั้ง 10 ประเทศนี้ 

ไม่ได้มีความหมายแค่เพียงมีที่ตั้งของประเทศอยู่ภูมิภาค 

เดียวกัน แต่ยังหมายถึงสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างทุกประเทศ 

ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม  ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและ 

เกื้อหนุนกันเสมอมา  แต่อีกไม่นาน “เพื่อน” กำลังจะ 

เปล่ียนไป “เพ่ือน” จะเป็นมากกว่าเพ่ือน เพราะ “อาเซียน” 

นั้นจะกลายเป็น “ครอบครัว”

  โบราณว่า “เลือดข้นกว่าน้ำ” หมายถึงการที่สาย

สัมพันธ์ของญาติพี่น้องย่อมสำคัญกว่าบุคคลภายนอก  

“ครอบครัว” ย่อมมาก่อน “เพ่ือน” ครอบครัวคือโครงสร้าง 

พื้นฐานของสังคม เป็นสถาบันซึ่งเป็นรากฐานให้กับ 

การพัฒนาไปสู่สถาบันอื่น  ดังนั้นการที่ประเทศอาเซียน 

ก้าวจากคำว่า “เพื่อน” ไปสู่การเป็น “ครอบครัว” นั้น  

แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้ง 10 ประเทศ 

ที่มีให้กัน แม้ความรักฉันมิตรที่มีอยู่เดิมนั้นถือว่าเป็น 

สายสัมพันธ์อันดีอยู่แล้ว   แต่การเป็นครอบครัวย่อม 

หมายถึงความรักอันมั่นคงอีกระดับที่อบอุ่นกว่าเดิม  

 “ครอบครัวอาเซียน” ของเราเป็นการเริ่มต้นที่ด ี

สู่การพัฒนาครั้งใหญ่ของภูมิภาคบ้านเรา  ความรู้สึก 

ความเป็นบ้านพ่ีเมืองน้องจะช่วยส่งเสริมให้ความร่วมมือ 

ท่ีมีร่วมกันน้ันเป็นได้ด้วยดีย่ิงข้ึน ท้ังน้ีประชาคมอาเซียน 

มี 3 เสาหลักจุดมุ่งหมายด้วยกันประกอบไปด้วย ด้าน 

การเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม 

และวัฒนธรรม สามด้านน้ีเป็นเกณฑ์กำหนดให้ครอบครัว 

ของเรานั้นพัฒนาไปทางทิศทางเดียวกัน เพื่อการก้าวไป 

ข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  เพิ่มอำนาจการ 

ต่อรองกับนานาประเทศ กลายเป็นกลุ่มประเทศที่ม ี

ความเข้มแข็งและสามารถกำหนดทิศทางอนาคตของ 

ตนเองได้ จากแต่ก่อนเราเป็นเพื่อนบ้านกันนั้น การเดิน 

ทางระหว่าง 10 ประเทศ อาจจะสะดวกอยู่แล้วในระดับ 

หน่ึง กล่าวคือไม่ต้องพ่ึงการทำวีซ่าหรือเอกสารมากมาย 

ให้ยุ่งยาก แต่เมื่อมาเป็นครอบครัวแล้ว การเดินทาง  

เคล่ือนย้ายแรงงานหรือบริการน้ันสามารถทำได้อย่างเสรี 

เพียงแค่หนังสือเดินทางน้ันระบุช่ือ “อาเซียน” เท่าน้ันเอง 

สิ่งเหล่านี้ไม่ต่างอะไรกับคนที่นามสกุลเดียวที่มีความ 

เกี่ยวข้องกันอยู่แล้ว  การไปมาหาสู่กันย่อมทำได้อย่าง 

อิสระและสนิทใจ ถือเป็นสัญญาณเร่ิมต้นของการรวมกัน 

เป็นหนึ่ง

 เสาหลักแรกของครอบครัวอาเซียนเริ่มด้วย 

การเมืองและความมั่นคง แม้จะดูเป็นการยากที่จะมา 

ร่วมมือกันเพราะแต่ละประเทศต่างคนต่างปกครองกัน 

ต่างรูปแบบออกไปอย่างสิ้นเชิง  แต่ในครอบครัวหนึ่งๆ 

นั้น พี่น้องอาจคิดต่างกัน แต่อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะ 

แยกขาดกันอยู่ได้  ดังนั้นต้องอาศัยการปรับตัวเข้าหากัน 

เลือกส่วนที่เป็นดีมาปฏิบัติต่อกัน ทุกประเทศสามารถ 

ดำรงการปกครองเดิมของตนไว้ หากแต่ต้องมีการแสดงใจ 

ทางด้านการปกครองให้แก่กัน เป็นต้นว่าเร่ือง การระงับ 

ข้อพิพาทอย่างสันติเพื่อป้องกันสงครามและทำให้ 

ประชาคมอาเซียนอยู่ด้วยกันได้โดยสงบสุข หรือให ้

ความร่วมมือต่อกันในการต่อต้านการก่อการร้ายและ 

อาชญากรรมข้ามชาติ   เมื่อทุกประเทศมีความเข้าใจและ 

รักในสันติภาพต่อชาติร่วมครอบครัวเดียวกันแล้วนั้น   

ความม่ันคงย่อมเกิดข้ึนได้ด้วยความสามัคคีจากทุกประเทศ 

เกิดเป็นรากฐานของการสร้างครอบครัวท่ีอบอุ่นได้อย่าง 

ยั่งยืน

 ใช่มีเพียงแต่ความมั่นคงแล้วอาเซียนจะอยู่ได้ 

อย่างสมบูรณ์ ครอบครัวย่อมจะอยู่ไม่ได้ หากไม่มีการ 

ทำมาหากินดำรงชีพ เลี้ยงปากท้องของสมาชิกแต่ละคน   

หากเป็นเพียงเพื่อนแน่นอนว่า เป็นเรื่องส่วนตัวของใคร 

ของมันท่ีต้องรับผิดชอบตนเอง อย่างมากคือทำได้เพียงแค่ 

หยิบยืมกันอุปโภคบริโภค หรือแบ่งปันร่วมกันเท่านั้น    

แต่ในส่วนของครอบครัวแล้วเป็นหน้าที่ของสมาชิก 

ทุกคนที่จะรับผิดชอบฐานะของครอบครัว เช่น รู้จัก 

หารายได้ เปรียบได้กับอาเซียนที่ต้องรู้จักเปิดภูมิภาค 

เป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือส่งออกสินค้าตามท่ีแต่ละประเทศ 

มีความโดดเด่นในด้านน้ันๆ รู้จักใช้ทรัพยากรท่ีมีในแต่ละ 

ประเทศอย่างคุ้มค่า  มีจิตสำนึกรักในทรัพยากรของ 

ประเทศอื่นๆเหมือนกับเป็นประเทศตัวเอง และอีกหนึ่ง 

ข้อสำคัญ ได้แก่ การรู้จักเก็บออม เพราะภาวะเศรษฐกิจ

นั้นเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก หากไม่มีเงินทุนสำรองเอา 

ไว้ใช้ในยามลำบากย่อมทำให้เกิดการล้มของเศรษฐกิจได้ 

แม้เพียงประเทศเดียวก็สามารถทำให้เกิดความเสียหาย 

เป็นวงกว้างได้ ดังตัวอย่างของประเทศกรีซในสหภาพ- 

ยุโรป ที่เกิดการล้มของภาวะด้านการเงินอย่างฉับพลัน  

ส่งผลให้เศรษฐกิจส่วนรวมนั้นเกิดมีภาวะตกต่ำลงอย่าง 

เห็นได้ชัด  ด้วยเหตุนี้ครอบครัวอาเซียนจึงจะต้องมี 

ความร่วมมือร่วมใจกันให้เป็นหน่ึงเดียวในการท่ีผลักดัน 

เศรษฐกิจบ้านเราให้ก้าวไปพร้อมๆกัน เพื่อความเจริญ 

รุ่งเรืองที่จะเข้ามาสู่ภูมิภาคของเรา

 และอีกหนึ่งเสาหลักสำคัญ คือ เสาหลักของ 

สังคมและวัฒนธรรม เสาหลักท่ีเป็นเป้าหมายท่ีจะทำให้ 

ความแตกต่างที่มีของทั้งสองด้านนี้มาผสมผสานกัน 

เป็นหนึ่ง สำหรับสังคมเพื่อนนั้นคือการรวมกันของ 

ความหลากหลายเพราะว่าเพ่ือนน้ันมาจากร้อยพ่อพันแม่ 

จึงมีความแตกต่างกันออกไป   แต่ความเป็นครอบครัวน้ัน  

หมายถึงความเป็นรูปแบบเดียวกัน อาจจะแตกต่างบ้าง 

แต่ย่อมเดินไปทิศทางเดียวกันเสมอ ทิศทางของครอบครัว 

อาเซียนของเราได้วางความร่วมมือทางด้านสังคมและ 

วัฒนธรรมไว้ทั้ง 6 ด้านดังนี้ ด้านการพัฒนาทรัพยากร- 

มนุษย์ ด้านการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ด้านสิทธิ- 

และความยุติธรรมทางสังคม ด้านความยั่งยืน ด้าน- 

สิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และด้าน- 

การลดช่องว่างทางการพัฒนา จากทั้ง 6 ด้านนี้ล้วนแล้ว 

แต่มีความสำคัญท่ีจะเป็นแรงผลักดันให้อาเซียนน้ันเป็น 

ครอบครัวที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ สมาชิกทุกประเทศ 

จะสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และเป็นส่วนหน่ึง 

ของสังคมโลกได้อย่างภาคภูมิ

 แต่ทุกอย่างบนโลกใบนี้ย่อมมีด้านดีและด้านเสีย 

การสร้างครอบครัวในคร้ังน้ีก็เช่นเดียวกัน เรารวมตัวกัน 

เพ่ือสร้างผลประโยชน์  แต่หากไม่ระมัดระวังย่อมอาจจะ 

ทำให้เกิดผลเสียได้   เพราะผลประโยชน์นั้นอาจจะทำให ้

แต่ละประเทศเจริญข้ึนได้ ในอีกมุมหน่ึงอาจสร้างประเทศ 

ที่เห็นแก่ตัวขึ้นมาได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน 

เศรษฐกิจ ซ่ึงมีเร่ืองราวของผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง 

เช่น การสร้างเขตการค้าเสรี จะต้องมีการงดภาษีสำหรับ 

ประเทศภายในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ซ่ึงแน่นอนว่าย่อมมี 

ประเทศที่ได้เปรียบและเสียเปรียบ จากจุดนี้ทุกประเทศ 

จึงต้องใช้หลักของความมีน้ำใจเข้ามาเป็นหลักในการ 

อยู่ร่วมกัน เหมือนกันกับในชีวิตจริงของคนเราเองก็มีคน 

ท่ีเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนอยู่ในสังคมเช่นกัน หลายคน 

อาจมีเพื่อนเห็นแก่ตัว บางคนเราก็ว่ากล่าวตักเตือนให ้

เขาคิดได้ หากแต่บางคนก็ไม่ยอมรับ และพาลจะทำให้ 

มีปัญหาต่อกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าจะพอผ่อนปรนให ้

กับนิสัยเช่นนั้นได้มากน้อยเพียงไร สำหรับครอบครัวนั้น 

เพียงแค่สิ่งที่ดีของใครคนใดคนหนึ่งในบ้านนั้นก็ 

นับว่าเป็นประโยชน์ของทุกคน  หากใครคนใดคนหน่ึงทำตัว 

ไม่ดีย่อมเป็นท่ีเส่ือมเสียแก่วงศ์ตระกูล ครอบครัวอาเซียน 

จะอยู่ได้อย่างมีความสุขก็ต่อเมื่อประเทศสมาชิกในบ้าน

หลังน้ีมีความรักท่ีจริงใจและไม่คิดจะเอารัดเอาเปรียบกัน   

เพราะพวกเราจะต้องก้าวไปพร้อมๆกันและอยู่ไปด้วยกัน 

อีกนานตราบถึงรุ่นลูกหลาน



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีปิด 

การแข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 38 ด้วย 

บรรยากาศของมิตรภาพและความประทับใจ โดยมี  

อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักกีฬา  

เป็นประธานปิดการแข่งขัน และมีคณะผู้บริหาร  

บุคลากร ร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 

2557 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้ อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์  

ผู้อำนวยการสำนักกีฬา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬา 

บุคลากร ‘สุพรรณิการ์เกมส์’ ครั้งที่ 38 จัดขึ้นเพื่อ 

ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมด้านกีฬา 

ร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและ 

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน 

และการพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เจริญก้าวหน้า 

และเชื่อมั่นว่าการแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งนี้ จะเป็น 

จุดเร่ิมต้นแห่งความสัมพันธ์ท่ีดีและการร่วมมือร่วมใจ 

กันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน 

ต่างๆร่วมกันต่อไป ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ที ่

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเสมอมาและขอบคุณ 

หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็น 

จำนวนมากด้วย 

 สำหรับ ผลการแข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกมส ์

ครั้งที่ 38 แบ่งออกเป็น 16 ชนิดกีฬา คือ 1) กอล์ฟ 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 ได้แก่ สำนักพิมพ์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ 2) เซปักตะกร้อ รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ สำนักงานอธิการบด ีรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และรองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ 3) ตะกร้อลอดห่วง รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และรองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ 4) เทเบิลเทนนิส รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ สำนักงานอธิการบด ีรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

คณะบริหารธุรกิจ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 

คณะวิทยาศาสตร์ 5) แบดมินตัน รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ สำนักงานอธิการบด ี รองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่ สำนักพิมพ์และศูนย์ส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สถาบันคอมพิวเตอร์ 

6) โบว์ลิ่ง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สำนักเทคโนโลยี- 

การศึกษา 7) ปาเป้า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงาน- 

อธิการบดี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย 

และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ 

และคณะมนุษยศาสตร์ 8) เปตอง รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

คณะศึกษาศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 

คณะวิทยาศาสตร์ 9) ฟุตบอลทีมชาย 11 คน รางวัล 

ชนะเลิศ ได้แก่ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 ได้แก่ กองงานวิทยาเขตบางนา และรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและสถาบันคอมพิวเตอร์ 

10) วอลเลย์บอลชายหาดชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

คณะบริหารธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

บัณฑิตวิทยาลัย และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 

คณะวิทยาศาสตร์ 11) วอลเลย์บอลชายหาดหญิง  

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักหอสมุดกลาง รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 ได้แก่ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะนิติศาสตร์  

12) วอลเลย์บอลทีมชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

คณะบริหารธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

คณะวิทยาศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก ่

คณะรัฐศาสตร์ 13) วอลเลย์บอลทีมหญิง รางวัล- 

ชนะเลิศ ได้แก่ สำนักหอสมุดกลาง รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ และรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 ได้แก ่ คณะนิติศาสตร ์ 14) สนุกเกอร์และ 

บิลเลียด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองงานวิทยาเขตบางนา 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สวป.และคณะ- 

นิติศาสตร ์ 15) หมากกระดาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

สำนักงานอธิการบด ี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

บัณฑิตวิทยาลัย และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 

คณะวิทยาศาสตร์ และ 16) แอโรบิก รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ สำนักพิมพ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

สำนักงานอธิการบด ี และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  

คณะนิติศาสตร์ และขบวนพาเหรด รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ สำนักหอสมุดกลาง รองชนะเลิศอันดับ 1  

ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2  

ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์

พิธีปิดสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 38

 จากระยะเวลาที่ผ่านมาประชาคมอาเซียนใช้ 

เวลาหลายสิบปี โดยเริ่มเพียงจากห้าประเทศมาจนเป็น 

สิบประเทศ จากคำว่า “เพื่อนบ้าน” ได้แปรเปลี่ยน 

มาเป็น “ครอบครัว” กลายเป็นสายสัมพันธ์ท่ีชิดใกล้กัน 

มากยิ่งขึ้น ด้วยคำคำนี้จึงทำให้เราทุกคนต้องตระหนัก 

ถึงหน้าที่ของตัวเองที่จะทำให้ประเทศของเรานั้น 

กลายเป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัวน้ี การเตรียมตัวถือเป็น 

ส่ิงสำคัญอย่างย่ิง ท้ังด้านภาษาและความรู้ความสามารถท่ี 

จะต้องอยู่ในสังคมที่กว้างมากขึ้น  อยู่ด้วยกันฉันญาต ิ

อย่างบ้านพี่เมืองน้อง เสมือนสายเลือดเส้นเดียวกัน 

เพื่อครอบครัวอาเซียนที่อบอุ่นและสมบูรณ์ยิ่ง

ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเรียงความ

 จากการประกวดวรรณกรรมรามคำแหง  

คร้ังท่ี 3 โดย นางสาวจิรวรรณ จอมศิลป์ โรงเรียนสาธิต- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2557  

ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ 

ประชาคมอาเซียนฯ     (ต่อจากหน้า 6)

 งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการและ 

สารสนเทศ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ- 

ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกแนะแนว 

การศึกษาตามสถานศึกษาต่างๆ ตามโครงการแนะแนว 

การศึกษาเชิงรุกในส่วนภูมิภาค เม่ือวันท่ี 8-10 กรกฎาคม 

2557 และวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียน 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เช่น โรงเรียนดัดดรุณี โรงเรียน- 

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ และโรงเรียนในจังหวัดนครนายก 

เช่น โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนเลขธรรม-

กิตติ์วิทยาคม 

  ถ้าสถานศึกษาใดมีความประสงค์จะให้งาน-

บริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ  

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

ไปให้บริการแนะแนวการศึกษาในส่วนการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถติดต่อได้ที่  

โทร. 0-2310-8616

สวป.แนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดโครงการอบรม “พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพิการ”	 เพื่อ 

ช่วยเหลือให้นักศึกษาพิการมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

สามารถสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นวิชาบังคับตามหลักสูตรได้ โดยมี อาจารย์ 

สมหมาย	 สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง 201 อาคารศรีจุฬาลักษณ์

  โอกาสนี้ นายสำราญ	 คำแพ รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริการและ 

สวัสดิการนักศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หลักของสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนาการจัดการการเรียนรู้ของผู้พิการและการอบรม 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพิการ คือ เป็นภารกิจหลักที่สำคัญของกองกิจการ 

นักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.บุญชาล	 ทองประยูร	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์- 

คนึงนิตย์	 จันทุรัตน์ และคณะ จากภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557  

วันละ 6 ชั่วโมง รวม 5 วัน ทั้งนี้มีนักศึกษาพิการและอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน 

เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน

 จากนั้น อาจารย์สมหมาย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงตระหนักถึง 

ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ 

ให้ได้รับบริการและสวัสดิการเป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับ 

คนพิการในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังน้ียุทธศาสตร์ 

ประเด็นหนึ่งใน 4 ด้าน คือ การพัฒนาการจัดการการเรียนรู้ของผู้พิการ โดยที่ 

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและโอกาสให้นักศึกษาพิการได้รับ 

การบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษ สามารถเข้าถึงระบบการเรียน 

การสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป และบรรลุเป้าหมาย 

ทางการศึกษาได้ 

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงเน้นให้นักศึกษาพิการได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการ  

วิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม การอบรมครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาทักษะของ 

นักศึกษาพิการด้านวิชาการ สำหรับด้านวิชาชีพ มหาวิทยาลัยจะร่วมกับกรมพัฒนา 

ฝีมือแรงงานในการฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาพิการ เพื่อจะได้มีโอกาสในการทำงาน 

มากขึ้น ในส่วนของการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้น มหาวิทยาลัยจะจัด 

โครงการปลูกป่า และนำนักศึกษาพิการไปร่วมปลูกป่าด้วย 

 ถึงแม้นักศึกษาพิการอาจจะมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย แต่เช่ือว่าสามารถ 

ทำประโยชน์เพื่อสังคมได้ บางคนเกรงว่านักศึกษาพิการจะเคลื่อนไหวไม่สะดวก  

ไม่สามารถทำกิจกรรมปลูกป่าได้  มหาวิทยาลัยจึงอบรมนักศึกษาอาสาสมัครเพื่อ 

คอยติดตามอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาพิการระหว่างทำกิจกรรมปลูกป่า  

หรือถ้าผู้ปกครองสนใจสามารถเดินทางไปพร้อมกับนักศึกษาได้ ถือเป็นการสร้าง 

ความสัมพันธ์กับนักศึกษาพิการด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมปลูกป่าจะจัดขึ้น จำนวน 3 วัน 

2 คืน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาด้านจิตใจให้กับนักศึกษาพิการ

อีกด้วย” 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 บุญชาล	 ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้โอวาทนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วรานนท์	 คงสง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557  

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารลายสือไท

  โอกาสน้ี ผศ.ดร.วรานนท์	 คงสง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

กล่าวว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม 

และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมาย- 

วิศวกรรม เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นความรู้ด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมและกฎหมายที ่

เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม ถือเป็นศาสตร์ที่สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ  

รวมท้ังความชำนาญการเฉพาะด้านในเร่ืองการตรวจสอบ มาบูรณาการเพ่ือใช้ประกอบ 

การตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือการสอบทานได้ ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ 

ค้นคว้าวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม  

จิตสำนึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.บุญชาล	ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย กล่าวว่า การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จะช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักสถาบัน 

การศึกษา และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมท้ังแนะแนวการเรียนการสอน 

การทำกิจกรรม และแนะนำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่จะคอยช่วยให้คำปรึกษาในระหว่าง 

เรียน ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นคณะที่จัดการเรียน 

การสอนโดยบังคับเข้าเรียนเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยปิดและมีคุณภาพมาตรฐานเป็น

ที่ยอมรับของสังคม

 “อาชีพวิศวกร เป็นอาชีพที่ทรงเกียรติอาชีพหนึ่ง ที่ดำเนินการต่างๆ อยู่ใน 

กรอบของการคิดอย่างมีเหตุมีผล รู้จักคิดแยกแยะส่ิงต่างๆ ได้ดี ดังน้ันขอให้นักศึกษา 

ทุกคนภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน นำเอาองค์ความรู้ที ่

ได้รับเพิ่มเติมในระดับบัณฑิตศึกษาไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพ การทำงาน 

และการดำรงชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม ประเทศชาติต่อไป”

 ผศ.ดร.บุญชาล กล่าวต่อไปว่า การประยุกต์วิชาชีพทางวิศวกรรมและ 

กฎหมายเข้าด้วยกัน ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะอาชีพทุกอาชีพล้วนอยู่ภายใต ้

กฎหมาย และเมื่อรู้จักกฎหมายก็จะสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อ 

ความเสียหายให้กับส่วนรวม แต่ก็ต้องไม่ลืมเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรม” ด้วย 

ขอให้นักศึกษาตระหนักด้วยว่า การที่จะสำเร็จเป็นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ม ี

คุณภาพ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้คู่กับคุณธรรม เพราะสังคมปัจจุบันผู้ที่มีความรู้เพียง 

อย่างเดียวไม่สามารถที่จะดูแลสังคมและประเทศชาติให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 

ทัดเทียมนานาประเทศได้ ต้องมีทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาการ และมีจิตสำนึก 

ท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม จึงจะออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า 

และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ม.ร. พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพิการ คณะวิศวะปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ถาม ผมเป็นนักศึกษาปี 1 ผมได้รับอุบัติเหตุต้องเข้า 

รักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 2 วัน ขณะนี้ผมได้ 

ออกจากโรงพยาบาลแล้วและได้ชำระค่ารักษาพยาบาล 

เรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่าผมสามารถเบิกค่าประกัน- 

อุบัติเหตุจากทางมหาวิทยาลัย โดยนำใบเสร็จรับเงิน 

จากทางโรงพยาบาลมาเบิกได้หรือไม่

ตอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ได้เก็บค่าประกัน- 

อุบัติเหตุของนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละ 

ครั้งหรือในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย

ก็ไม่ได้เก็บค่าประกันอุบัติเหตุเช่นกัน

 ดังนั้น นักศึกษาไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงิน 

จากทางโรงพยาบาล เพื่อไปทำเบิกที่มหาวิทยาลัยได้  

เนื่องจากงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กอง- 

กิจการนักศึกษา ได้มีการเชิญชวนให้นักศึกษาทำ 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยเสียค่าเบี้ยประกันใน 

อัตรา 150 บาทต่อปี คุ้มครอง 24 ชั่วโมง กรณีได้รับ 

อุบัติเหตุเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ครั้งละไม่เกิน  

10,000 บาท และกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ 

จะได้รับเงินชดเชย 150,000 บาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้ทำข้อตกลงร่วมมือกับบริษัทกรุงเทพ- 

ประกันภัยจำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกันภัย- 

อุบัติเหตุส่วนบุคคลดังกล่าวและการคุ้มครองครอบคลุม 

อุบัติเหตุต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

 - การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา

 - ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 -  การถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย

 -  การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 - การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 

(10,000 บาท)

 การใช้สิทธิประโยชน์

 1. ผู้เอาประกันสามารถใช้บัตรประกันภัย- 

อุบัติเหตุ (PA-CARD) ควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน 

หรือบัตรประจำตัวข้าราชการเข้ารักษาพยาบาล ในกรณี 

ท่ีได้รับอุบัติเหตุตามสถานพยาบาลในเครือท่ัวประเทศ 

ที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท

 2. กรณีท่ีไม่สามารถเข้ารับการรักษาตามรายช่ือ 

สถานพยาบาลที่ระบุ ผู้ประกันภัยสามารถเข้ารับการ 

รักษาในสถานพยาบาลอื่น ๆ โดยให้สำรองค่าใช้จ่าย 

ล่วงหน้าและรวบรวมเอกสารมาเรียกร้องสิทธิประโยชน์ 

กับทางบริษัทฯ โดยผ่านทางมหาวิทยาลัย ดังนี้

 - ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)

 -  ใบรับรองแพทย์

 ผู้สนใจสมัครทางไปรษณีย์ปฏิบัติดังนี้

 1. ส่งธนาณัติ จำนวน 150 บาท สั่งจ่ายในนาม 

“หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา”

 2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

 3. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด  

1 ฉบับ กองบรรณาธิการ

 4. ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จำนวน 2 ซอง 

เขียนชื่อที่อยู่ถึงตนเองให้ชัดเจน ส่งงานบริการและ 

สวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคาร- 

กิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการและ 

สวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคาร- 

กิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 โทร. 0-2310-8076

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2557  จำนวน	 14	 วิชา ดังน้ี 
         เลขพิมพ์									รหัสวิชา									ราคา/ค่าส่ง											ชื่อวิชา	 	 												ชื่อผู้แต่ง

 57068 CEN 4106 68/25 ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ  รศ.ดร.สันทนา  สุธาดารัตน์

  (TL 426)

 57075 CHI 3107 96/25 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

  (CN 344)

 57032 CMS 4604 90/25 ชีวเคมีขั้นสูง รศ.ดร.ธีรนุช  วิชญานันต์

  (CM 464)  

 57069 CSO 3207 45/25 การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน ผศ.กุลชญา  วงษ์เพ็ญ

  (SD 334)  สังคมไทยสำหรับครูสังคมศึกษา

 57044 CTH 3106 36/25 การวิเคราะห์หนังสือเรียน รศ.ราตรี  เพรียวพานิช

  (CU 216)  ภาษาไทย

 57055 EDA 3137 28/25 การบริหารและการจัด รศ.ดร.สุธีรา  สุริยวงศ์

  (EA 337)  การศึกษาปฐมวัย

 57071 ENV 4803 150/25 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม รศ.ดร.นิตยา  ภู่แสนธนาสาร

  (EA 479)  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 57060 HIS 4905 61/25 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง รศ.นันทนา  เตชะวณิชย์

  (HIS 495)  สมัยใหม่

 57073 HRM 4323 61/25 การจัดการเพ่ือความก้าวหน้า อาจารย์บุญรวย  ฤาชัย

  (HR 419)  ในงานอาชีพ

 57015 KOR 1001 (H) 33/25 แบบฝึกหัดภาษาเกาหลี 1 ผศ.บุญมา  พิพิธธนา

  [KO 101 (H)]

 57047 MAL 1001 60/25 ภาษามลายูพ้ืนฐาน รศ.ดร.สุมาลี  นิมมานุภาพ

  (ML 101)  

 57025 MGT 2201 33/25 จริยธรรมทางธุรกิจและ รศ.ดร.นภาพร  ขันธนภา

  (GM 416)  ความรับผิดชอบต่อสังคม

 57012 MGT 2102 61/25 การจัดการการดำเนินงาน รศ.สมพล  ทุ่งหว้า

  (GM 303)  และโซ่อุปทาน

 57014 MGT 3307 43/25 ธุรกิจและส่ิงแวดล้อม ผศ.วรรณเพ็ญ  มูลสุวรรณ

  (GM 414)

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

ต่อ 1101, 1103                                                

                                                   ข่าวโดย 	ชวรัตน์		ธนิตนิติมกูล	

 “ผมเรียนรามฯด้วยความต้ังใจ ว่างเม่ือไรก็อ่านหนังสือ 

รามฯไม่ได้ให้เพียงแต่ความรู้ ยังให้ที่นอน ที่พักพิง  

ผมต้องสู้ต้องอดทนมาก กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ รามฯ 

ให้โอกาสทุกคนเดินมาอย่างถูกทาง ใครที่มุ่งมั่นมา- 

เรียนรามฯถ้าตั้งใจตั้งแต่วินาทีแรก มีเป้าหมายให้สูง  

ตั้งเป้าถึงเกียรตินิยม จะได้หรือไม่ก็ไม่เป็นไร ขอเพียง 

อย่ากลัวความล้มเหลว อย่าท้อถอย ให้คิดเสมอว่า  

การเรียนคือการลงทุน ผมลงทุนเรียนมา 8 ปีครึ่ง ตั้งแต่ 

ม.1 จนจบเนติบัณฑิตยสภา ฉะนั้น เมื่อผมเริ่มต้นการ 

เป็นผู้พิพากษาเม่ืออายุ 30 ปี ผมจึงมีเวลาเก็บเก่ียวความสุข 

ที่มาจากการลงทุนเรียนได้ถึงอายุ 70 ปี เช่นกัน”

 ที่สำคัญที่สุด ผมยังทำให้แม่มีความสุข แม่- 

ภาคภูมิใจในตัวผม อยากให้น้องๆประสบความสำเร็จ 

ในชีวิตเหมือนที่ผมได้เคยผ่านมา วันนี้ผมได้มาอยู่ท่าม- 

กลางน้องๆร่วมสถาบันเดียวกัน อยากให้น้องๆได้ยึดม่ัน 

และเดินบนเส้นทางที่ได้แนะนำ ผมขอบคุณสิ่งดีๆที่ได ้

รับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผมไม่ได้เพียงแต่ความรู ้

สถาบันแห่งนี้ยังเป็นที่พักพิง เป็นที่อยู่อาศัย เป็นที ่

ให้ชีวิต จนก้าวมาถึงความสำเร็จในชีวิต คือ การได้นั่ง- 

บัลลังก์ศาลด้วย

 ศิษย์เก่ารามฯ																																(ต่อจากหน้า	3)
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ภาค 1 / 2557

GER2101 (GN226) 
การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 1 
(German Listening and Speaking 1)

 SPN 3141
การเขียนภาษาสเปน 1
(Writing Spanish 1)

 เอกสารประกอบการสอน การเขียนภาษาสเปน 1 

(SPN3141) โดย รศ.สมร วิเศษมณี

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา		

 - ความรู้เกี่ยวกับการเขียน (Los conocimientos 

en la redacciόn) ได้แก่ การเขียนประเภทต่างๆ  กลวิธ ี

ในการเขียนที่ดี

 -  อักขรวิธีภาษาสเปน (La ortografía) ได้แก่ 

การเขียนตัวอักษรภาษาสเปน การเขียนเครื่องหมาย 

เน้นเสียงหนัก การใช้เครื่องหมายวรรคตอนภาษาสเปน

การใช้อักษรย่อ และการใช้ตัวเลขแบบต่างๆ

 - วจีวิภาคภาษาสเปน (La morfología) ได้แก่ 

การสร้างคำภาษาสเปน  การใช้คำไวยากรณ์ต่างๆ

 - อรรถศาสตร์ภาษาสเปน (La semántica) ได้แก่ 

ประเภทของความหมายของคำ วิธีการใช้คำในการเขียนท่ีดี

 - วากยสัมพันธ์ภาษาสเปน (La sintaxis) ได้แก่ 

ประโยคภาษาสเปนชนิดต่างๆ  วิธีการเขียนประโยคท่ีถูกต้อง

และได้ใจความ

 - การเขียนย่อหน้าที่ดี ทั้งการเขียนเรียงความ 

และย่อความ

 -  การเขียนข้อความสั้นๆ

 -  การเขียนจดหมายสั้นๆ

 ข้อแนะนำ				 นักศึกษาควรผ่านกระบวนวิชา 

SPN 2002 มาก่อน จะได้มีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์ 

และไวยากรณ์ภาษาสเปนพอสมควรที่จะศึกษาวิชา 

การเขียนซึ่งเป็นวิชาทักษะ  โดยนักศึกษาควรติดต่อ 

ขอรับเอกสารประกอบการสอนจากอาจารย์ผู้สอนก่อน 

แ ล ะค ว ร มี เ ว ล า เ ข้ า ชั้ น เ รี ย นบ้ าง เ พื่ อ ฝึ ก ฝ น แ ล ะ 

รับคำแนะนำในการเขียนตามหัวข้อต่างๆ

 สำหรับผู้ท่ีไม่สามารถไปเข้าฟังการบรรยายในช้ันเรียน 

ได้ก็ให้ทำตามข้อแนะนำข้างต้นเช่นกันและควรหาเวลา 

ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอคำแนะนำต่างๆ เพิ่มเติม 

โดยติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ตามตารางเวลาบรรยาย 

หรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

 วิธีการสอน 

 - บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละบท ตามเอกสาร 

ประกอบการสอนโดยใช้โปรแกรม Power Point และ 

เว็บไซต์ภาษาสเปน

 - ฝึกการอ่านออกเสียงคำ วลี และประโยคท่ีถูกต้อง

 -  ฝึกการฟังและเขียนตามคำบอก

 - ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลยคำตอบ พร้อมทั้ง 

อธิบายข้อผิด (error) และข้อผิดพลาด (mistake)

 -  ฝึกเขียนคำและประโยค

 -  ฝึกการเขียนภาษาสเปนตามหัวข้อต่างๆ                                 

 การประเมินผล	  ข้อสอบอัตนัย 10 ข้อใหญ่ 

เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที    

คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนสอบผ่าน 50% 

บรรยาย วันพุธ เวลา 13.30 - 15.20 น. 

 สถานที่บรรยาย ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1  

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3

 วัน - เวลาสอบเป็นไปตามตารางของมหาวิทยาลัย

รศ.สมร		วิเศษมณี

อาจารย์ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  โตพ่ึงพงศ์

วันเวลาและสถานที่เรียน ศุกร์ 09.30-11.20 น.  

ห้อง LAB/ HOB 1 ชั้น 3

 กระบวนวิชา GER2101 (GN226) เป็นวิชาเอกบังคับ 

เนื่องจากในการเรียนภาษาต่างประเทศ นักศึกษาจำเป็น 

ต้องฝึกฝนทักษะการพูดและการฟังภาษาเยอรมัน 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน 

ให้สามารถเจรจาโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่วและมี 

ประสิทธิภาพ ในกระบวนวิชาน้ีนักศึกษาจะได้เรียนรู้จัก 

คำศัพท์สำนวนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อม 

ทั้งนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถตั้งคำถามและตอบ 

คำถามพ้ืนฐาน รวมท้ังแต่งประโยคง่าย ๆ ให้ถูกต้องตาม 

หลักไวยากรณ์

คำอธิบายกระบวนวิชา

 ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาเยอรมันโดย 

อาศัยสื่อประเภทต่าง ๆ   

จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

 - นักศึกษาฝึกฝนทักษะการฟังภาษาเยอรมันใน

สถานการณ์ต่างๆ

 - นักศึกษาเข้าใจและสามารถตอบคำถามเก่ียวกับ 

สถานการณ์ที่ฟัง

 - นักศึกษาฝึกฝนทักษะการพูดภาษาเยอรมัน 

โดยแต่งเป็นประโยคง่ายๆ และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 - นักศึกษาสามารถตั้งคำถามภาษาเยอรมันเพื่อ 

เป็นหัวข้อสนทนาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 - นักศึกษาเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนที่จำเป็น 

สำหรับการสนทนาในหัวข้อต่างๆ

วิธีประเมินผล

 สอบปลายภาค 100 คะแนน (ทดสอบทักษะ 

การฟัง 50 คะแนน และทักษะการพูด 50 คะแนน)

 กำหนดสอบ คณะจัดสอบเอง (นักศึกษาติดตาม

ประกาศของทางสาขาวิชาฯ อีกครั้ง)

เนื้อหาวิชา		       

 Organisatorisches, Einleitung und Pretest 

 - แนะนำกระบวนวิชา เน้ือหาในรายวิชา เง่ือนไข 

การวัดผล อบรมคุณธรรมจริยธรรมเบื้องต้นในส่วนที ่

เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชา

  Lektion 1 : Wer bist du?

 (เนื้อหา : การแนะนำตัวเอง การทำความรู้จัก 

เพื่อนใหม่ และการสอบถามข้อมูลส่วนตัว)

 Lektion 2 : Mein Studentenleben

 (เนื้อหา : กิจกรรมในชีวิตประจำวัน ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับตารางเวลาการเรียนหรือการทำงาน)

 Lektion 3 : Wo wohnen die Studenten? 

 (เนื้อหา : รูปแบบที่อยู่อาศัยของนักศึกษา เช่น 

หอพักนักศึกษา อพาร์ตเมนต์เช่ารวม หรืออาศัยอยู่บ้าน 

พ่อแม่ ตลอดจนถึง ทำเลที่ตั้ง ขนาดห้องพัก ราคา ข้อด ี

และข้อเสีย)

 Lektion 4 : Geburtstagsparty und Einladung

 (เนื้อหา : การเชื้อเชิญเพื่อนไปร่วมงานวันเกิด 

การสอบถามสถานที่และเวลาจัดงาน การกล่าวอวยพร 

เนื่องในวันเกิด การให้และรับของขวัญในงานวันเกิด)

 Lektion 5 : Einkaufen

 (เนื้อหา : การระบุความต้องการในการซื้อของ 

เป็นพิเศษ การถามราคา ขนาด สี รูปทรง การเลือกซื้อ 

สินค้า การต่อรองราคา การแลกสินค้าคืน) 

 Lektion 6 : Wir gehen auswärts essen!

 (เนื้อหา : บทสนทนาทั่ว ๆ ไปในร้านอาหาร 

การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การสอบถามถึงอาหารที่ 

แนะนำ การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเฉพาะอย่าง 

เช่น อาหารมังสวิรัติ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้ง 

การชำระเงินและให้ทิปแก่พนักงาน)

 Lektion 7 : Beim Arzt

 (เนื้อหา : การไปพบแพทย์ การนัดหมาย 

ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ การเล่าถึงอาการของโรค และ 

การวินิจฉัยโรค) 

 Lektion 8 : Wir planen unseren Urlaub! 

(Verkehrsmittel)

 (เนื้อหา : การวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว  

การสอบถามราคาค่าเดินทาง การเลือกใช้พาหนะใน 

การเดินทางแบบต่าง ๆ  การสอบถามราคาที่พัก ห้องว่าง 

รูปแบบห้อง เช่นเตียงเดี่ยว เตียงคู่ มีห้องน้ำในตัว ฯลฯ  

ตลอดจน สภาพอากาศ และการให้บริการด้านอื่น ๆ  

ในที่พัก )

 Lektion 9 : Meine Reise

 (การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 

ในประเทศไทย และประเทศอ่ืน ๆ   การเล่าถึงประสบการณ์ 

การเดินทางท่องเท่ียวของตนเอง การสอบถามถึงประสบการณ์ 

ท่องเที่ยวของผู้อื่น)

 Lektion 10 : Auf der Bank 

 (เน้ือหา : การเปิดบัญชีธนาคาร การให้คำแนะนำ 

เก่ียวกับการเปิดบัญชีประเภทต่าง ๆ การถอนเงิน การฝากเงิน 

สอบถามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และ 

ข้อมูลอื่น ๆ)

 Lektion 11 : Ruf mich mal an! 

 (เน้ือหา : การสนทนาทางโทรศัพท์ การสะกดช่ือ- 

ทางโทรศัพท์ การต่อสายโทรศัพท์ไปยังบุคคลที่ต้องการ  

การกล่าวคำขอโทษในกรณีที่ต่อสายโทรศัพท์ผิด  

บทพูดของเครื่องรับโทรศัพท์อัตโนมัติ)

 Wiederholung und Vorbereitung auf die Klausur 

 - สรุปย่อและทบทวนเนื้อหาทั้งหมด

 - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย

ผศ.ดร.อัญชลี		โตพึ่งพงศ์



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

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

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

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

ม.ร.อบรมคอมฯ																									(ต่อจากหน้า	12)

ด้วยรักและผูกพัน																							(ต่อจากหน้า	12)

 ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 

เป็นต้นไป	 ท่ีฝ่ายวิชาการ อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ ช้ัน 4  

ห้อง 405 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ  

กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร. 0-2310-8817-18, 

0-2310-8816 (ในวันและเวลาราชการ)

เขาจะมีระเบียบไว้ ระเบียบในการเทียบโอนหน่วยกิต 

ระเบียบในการที่จะได้หน่วยกิต ว่าอย่างไร หลักสูตร 

ว่าอย่างไร อะไรอย่างไร ครูขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า 

จะต้องอยู่ ในระเบียบแบบแผนที่มีข้อกำหนด 

เพราะเราอยู่กันเป็นแสนคน มหาวิทยาลัยเรามีลูกศิษย ์

มากมาย เราก็จำเป็นจะต้องมีปทัฏฐาน มีข้อกำหนด 

ในการปฏิบัติว่าเรื่องอย่างนี้ ให้ปฏิบัติอย่างไร เช่น 

การลงทะเบียนเรียนจะลงทะเบียนได้ เมื่ อ ไร 

การชำระเงินชำระอย่างไร ชำระเม่ือไหร่ อย่างน้ีเป็นต้น 

อย่าลืม อย่าหลง แต่เราจะต้องทำไว้ จดไว้ มีปฏิทิน 

สักอันหนึ่งก็ยังดี เราหมายเหตุไว้ ใส่ดาวไว้ หนึ่งดาว 

หมายความว่าอะไร สองดาวหมายถึงการเรียน สามดาว

หมายถึงเร่ืองข้อบังคับอ่ืน ๆ อะไรต่าง ๆ ก็ว่าไป หรือ 

แม้กระทั่งในเรื่องห้องสมุด ลูกศิษย์จะต้องเป็นคน

ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ไม่ทราบว่าจะไปที่ไหน เข้าไปห้องสมุด 

เช่ือครู ครูได้มาสอนหนังสือลูกศิษย์ท้ังหลายทุกวันน้ี 

ได้ก็เพราะว่า ครูเข้าห้องสมุดตอนที่เป็นนักศึกษา  

ไม่ทราบว่าจะไปที่ไหนเข้าห้องสมุดไว้ก่อน นะครับ 

แล้วก็ไปหาอ่านดูหนังสือ ไม่จำเป็นว่าจะต้องอ่าน 

แต่บทเรียนเท่าน้ัน อ่านไปดูไปทุกส่ิง ทุกอย่าง ทุกเร่ือง

ทุกอย่างเพราะในการเรียนน้ันมีเร่ืองราวท่ีจะต้องศึกษา 

มีวิธีการตั้งมากมาย 

 มีการสอนกันไว้ว่า ในการศึกษาเล่าเรียนนั้น

จะต้องศึกษาเป็นหัวข้อ ๆ คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา 

หัตถศึกษา และพลศึกษา มีจำนวน  4 หัวเร่ือง ท่ีเก่ียวข้อง 

กับการเรียนเป็นอย่างมากน้ัน ครูพูดง่าย ๆ  เอาเฉพาะ 

แปลกันตรงตัวไม่ต้องไปอธิบายกันมาก  ในการที่จะ 

ใช้หลักคำว่าพุทธิศึกษานั้นก็หมายความว่า ศึกษา 

ด้วยปัญญา ก่อให้เกิดปัญญา ก่อให้เกิดความรู้ ให้รู้แจ้ง 

เห็นจริง อย่างนี้เป็นต้น ในเรื่องบทเรียนของเรา 

ส่วนที่บอกว่าจริยศึกษานั้นก็หมายความว่า เราจะ 

ต้องศึกษาถึงจรรยาอันงดงาม  กิริยาอันงดงาม สิ่งที ่

ควรทำ ส่ิงท่ีพึงงดเว้น ส่ิงท่ีเราทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์ 

ต่อตนเอง ต่อสังคม ต่อบ้านต่อเมือง ไม่เป็นท่ีเดือดร้อน 

แก่ผู้อื่น พูดง่ายๆ ว่าเป็นคนดี มีศีลธรรม ปฏิบัติตาม 

ท่ีเป็นคนดีน้ัน เราก็จะมีจริยธรรมท่ีดี ส่วนหัตถศึกษาน้ัน 

หัตถ หมายถึง มือ ในที่นี้ครูให้เข้าใจเป็นแต่เพียง 

แต่ว่า เม่ือศึกษาแล้วก็จะต้องลงมือปฏิบัติ อ่านหัวข้อ 

ต่าง ๆ แล้วก็ลองลงมือฝึกหัดดู ให้ฝึกหัดดู ถ้าหากว่า 

เราไม่ฝึกตน เราจะมีทักษะได้อย่างไร แล้วการฝึกตน 

นั้นมันฝึกได้ในหลายเรื่อง ถึงบอกว่าถ้าหากว่าเป็น 

สมัยตอนครูเป็นเด็ก ๆ เรียนหัตถศึกษา หมายถึง 

ทำในเรื่องใช้งานฝีมือ อะไรต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น 

แต่ท้ังน้ีท้ังน้ัน ก็ต้องประยุกต์คำว่าหัตถศึกษาเป็นเร่ือง 

การฝึกตนแล้วก็ลงมือปฏิบัติ คำสุดท้ายที่บอกว่า 

พลศึกษา น้ันก็หมายถึงว่าลูกศิษย์จะต้องดูแลสุขภาพ 

ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย คาซัคสถาน 

เกาหลี สิงคโปร์ และประเทศไทย ซึ่งได้รับการ 

สนับสนุนจากสมาคมกีฬาทางอากาศและการบิน 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ปัจจุบันนันท์ณภัส	 ภุชฌงค ์ มีอันดับ 2 

ใน Thailand Paragliding Accuracy National Ranking 

ระดับโลก ครองอันดับท่ี 1 ประเภทบุคคลหญิง จากการ 

จัดอันดับของสหพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ (FAI) 

 โอกาสนี้ นางสาวนันท์ณภัส	กล่าวถึงการเล่น 

กีฬาร่มร่อนว่า สมัยที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยใหม่ๆ 

ดิฉันได้มีโอกาสไปฝึกตั้งร่มภาคพื้นดินกับอาที่  

เล่นกีฬาพารามอเตอร์ และเร่ิมเล่นจริงจังเม่ือทราบว่า 

จะมีการคัดตัวทีมชาติชุดเอเชียน บีช ปี 2008  

โดยก่อนที่จะติดทีมชาติก็ฝึกตั้งร่ม ควบคุมร่ม 

ในภาคพื้นดินก่อน จนไปกระโดดเนินสูง 5-6 เมตร 

ช่วงท่ีคัดตัวทีมชาติชุดเอเชียน บีช ปี 2008 เพ่ิงฝึกเล่น 

ได้ 1 เดือนและติดตัวสำรองจึงได้ฝึกทักษะในช่วง 

เก็บตัวกับการคัดตัวคร้ังน้ันทำให้คุ้นเคยกับสนามซ้อม

และเล่นเป็นประจำมาต่อเนื่อง โดยใช้สนามฝึกซ้อม

ที่ชลบุรีเป็นประจำ

 นันท์ณภัส กล่าวด้วยว่า ก่อนหน้าท่ีตัดสินใจเรียน 

ม.รามคำแหง เดิมทีเคยสอบติดพยาบาลแล้ว แต่ส่วนตัว 

ไม่ชอบ เรียนได้ 2 ปีก็ออกมาเรียนรามคำแหงเพราะ 

คิดว่าถ้าได้เรียนในส่ิงท่ีตัวเองชอบก็ต้ังใจจะส่งตัวเองเรียน 

และรูปแบบการเรียนที่รามฯก็เหมาะกับการที่ต้อง 

ฝึกซ้อมกีฬาไปพร้อมกับการเรียนด้วย จึงตัดสินใจ 

มาเรียนคณะวิทยาศาสตร์ แต่ไม่มีเวลาพอสำหรับ 

การเข้าห้องแล็ป ก็เลยตัดสินใจย้ายคณะมาเรียน 

คณะรัฐศาสตร์ พอมาเรียนรัฐศาสตร์แล้ว ช่วงซ้อม 

ก็สบาย ไม่มีปัญหา โดยจะซ้อมวันเสาร์และอาทิตย์ 

ถ้ามีช่วงเก็บตัวยาวๆก่อนแข่งขัน ก็จะแบ่งเวลา 

จัดลำดับความสำคัญ และมาสอบให้ได้มากที่สุด

 “จากน้ีไปต้ังใจจะสานฝันตัวเองให้เป็นจริงด้วย 

การเอาชนะนักกีฬาร่มร่อนชาย เพราะผู้ชายจะเหยียบ 

เสถียรกว่าผู้หญิง ถ้าชนะได้ก็ถือว่าสูงสุดแล้ว ส่วน 

ด้านการทำงานตั้งใจจะรับราชการเป็นตำรวจ ทหาร 

และจะแบ่งเวลามาเรียนรามฯให้จบไวๆ สำหรับ 

ความสำเร็จในวันนี้ ดิฉันได้รับการสนับสนุนจาก 

นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน นายกสมาคม 

กีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ีให้โอกาสได้ข้ึนมาถึงมือหน่ึง 

ของบุคคลหญิง และขอฝากเชิญชวนเพ่ือนๆนักศึกษา 

ท่ีสนใจเล่นกีฬา กีฬาร่มร่อนก็เป็นกีฬาประเภทหน่ึง 

ท่ีน่าสนใจ หลายคนอาจมองว่าอันตราย แต่ถ้าเราฝึกดี 

มีครูฝึก ฝึกอย่างถูกวิธี และปฏิบัติตามระเบียบก็จะ 

ไม่เป็นอันตรายและประสบความสำเร็จได้แน่นอน”

 ด้าน ผศ.วุฒิศักด์ิ	 ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่ามีความยินดีท่ีนักศึกษา 

ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปสร้างชื่อเสียง 

ในการแข่งขันกีฬาร่มร่อนทั้งรายการระดับเอเชีย 

และระดับโลก จนได้รับการจัดอันดับจากสหพันธ ์

กีฬาทางอากาศนานาชาติ (FAI) ให้ครองอันดับที่ 1 

บุคคลหญิง ระดับโลก 

 “มหาวิทยาลัยมีความยินดีท่ีลูกศิษย์ของรามฯ

ได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาจนเป็นท่ียอมรับระดับโลก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีพันธกิจสำคัญในการ 

สนับสนุนด้านกีฬาให้แก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการ

บริการศูนย์กีฬาในร่ม บริการยืมอุปกรณ์กีฬาต่างๆ 

สถานที่ฝึกซ้อม และอาจารย์ผู้ฝึกสอน พร้อมทั้ง 

ผลักดันให้นักศึกษาได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬา 

ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังสนับสนุน 

ทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาท่ีได้รับรางวัลประเภทต่างๆ 

เป็นประจำทุกปี สำหรับกรณีนี้มหาวิทยาลัยจะได ้

พิจารณาทุนการศึกษาเพ่ือเชิดชูเกียรติให้กับนันท์ณภัส 

ภุชฌงค์ นักกีฬาร่มร่อนท่ีมีผลงานโดดเด่นระดับโลก 

ให้สมเกียรติต่อไป”

สาวไทยเจ๋งฯ																																(ต่อจากหน้า	1)

ร่างกายของตนเอง เราจะต้องออกกำลังกาย เราจะต้อง 

ทำจิตใจให้สบาย ให้เหมาะสมกับการท่ีจะเป็นบุคคล 

ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี มีจิตใจท่ีดีงาม รู้จักกตัญญูกตเวทิตา 

รู้จักอะไรต่อมิอะไรต่าง ๆ ท่ีเป็นเรื่องดีงาม แล้วก็เมื่อ 

จิตใจที่ดีงามอยู่ในร่างกายของผู้ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ดี 

มีกำลังร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีเมื่อใดก็เมื่อนั้น 

ลูกศิษย์ก็จะเป็นคนที่มองดูแล้ว จะเป็นคนครบถ้วน 

สมบูรณ์ในการเป็นมนุษย์พอสมควรเลยทีเดียว

 พูดเรื่องเหล่านี้แล้ว ก็คงจะต้องทิ้งค้างไว้อีก 

ฉบับหน้าค่อยคุยกันใหม่ เอาไว้ฉบับหน้าพบกันครับ         

สวัสดีครับ



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๖) วันที่ ๔ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

  

ม.ร. เชิญผู้ประกอบการหอพัก

ดูงานการบริหารจัดการหอพัก

(อ่านต่อหน้า 11)

    
 
 
 
 
 

 ลูกศิษย์ครับ ในการเป็นคนที่เข้าไปอยู ่

ในองค์กร องค์การหรือเข้าไปในหมู่คณะต่าง ๆ น้ัน 

สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การที่จะต้องทำตนให้อยู่ใน 

ระเบียบแบบแผน แล้วก็ให้รู้วัฒนธรรม ให้รู ้

จริยธรรม ทั้งหลายทั้งปวงที่พึงปฏิบัติ พึงงดเว้น 

ดังนั้นครูขอย้ำ ย้ำแล้วย้ำอีกอย่าพึ่งเบื่อหน่าย 

ให้พยายามฝึกตน นะครับ คนเรานั้นฝึกอย่างไร 

ก็ได้อย่างน้ัน นะครับ แม้แต่สัตว์เล้ียงก็เหมือนกัน 

เราฝึกบ่อย ๆ เข้า เขาก็จะเกิดความเคยชิน  เขาก ็

จะเกิดความถนัด แล้วเขาก็จะทำตามท่ีเราพาบอก 

พาสั่ง พาสอน มนุษย์เราประเสริฐกว่าสัตว ์

ต้ังมากมาย มีความคิดสติปัญญาเลอเลิศกว่ากันเยอะ 

ดังนั้นเราก็จะต้องใช้สติปัญญาของเราไตร่ตรอง

ว่าสิ่งใดพึงทำสิ่งใดไม่ควรกระทำ

 เร่ืองระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ครูพูดอย่างน้ี 

อย่าพึ่งไปมองว่า เป็นเรื่องบังคับขับไส เป็นเรื่อง 

ที่กดดันอะไรต่าง ๆ มันไม่ใช่ คำว่าระเบียบในที่นี ้

ครูหมายถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียน 

การปฏิบัติตน เม่ือเป็นคนของรามคำแหง เม่ือเป็น 

สมาชิกของรามคำแหง เช่น ในการปฏิบัติตน 

ก็ง่าย ๆ นะครับ รู้จักนอบน้อมถ่อมตน แต่ว่า 

ไม่ใช่หงอ นะครับ ให้รู้จักนอบน้อมถ่อมตน 

สิ่งใดควรที่จะถ่อมตน สิ่งใดควรที่จะทำไปตาม 

ฐานะของตนเอง ถ้าหากว่าต้องการทราบเร่ืองอะไร 

เราก็ควรจะถามผู้ท่ีเก่ียวข้อง คำว่าถามผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ในท่ีน้ีน้ันหมายความว่าอาจจะถามจากท่านอาจารย์ 

หรือถามจากเจ้าหน้าที่ ที่เขามีหน้าที่โดยตรง 

หรือถามจากเพื่อนก็ได้ 

 การถามจากผู้อื่น ว่าเรื่องนี้ปฏิบัติอย่างไร 

เรื่องนี้จะต้องทำอย่างไร อะไรต่าง ๆ นั้น ลูกศิษย ์

จะต้องไม่ลืมว่า ตนพึ่งตนเองนั่นแหละดีที่สุด 

คือพ่ึงผู้อ่ืนน้ันก็เม่ือเราไม่ทราบเราก็สอบถามได้ 

ขอความรู้จากท่านผู้รู้ ขอความรู้จากพ่ี ๆ ขอความรู้ 

จากเจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์อย่างที่ว่า และใน- 

ขณะเดียวกันน้ัน เราก็ควรจะไปเปิดทบทวนดูว่า 

คำแนะนำเหล่าน้ัน มีระเบียบอยู่ตรงไหน ท่ีเรามีอยู่ 

เช่นอยู่ในระเบียบการรับสมัคร อย่างที่ครูบอกว่า 

หนังสือเล่มนั้นจะทิ้งไม่ได้เลย จะต้องเอาติดตัว 

หรือเอาไว้ในที่อันควรที่เราจะค้นได้เสมอ เพราะ 

ระเบียบมีอยู่มากมาย ระเบียบในการสอบไล่ 

ระเบียบในการลงทะเบียนเรียน ระเบียบในการ 

เข้าชั้นเรียน ระเบียบในการทำอะไรต่าง ๆ นั้น 

ผู้มาใหม่ (๓)

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์	 ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัย บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคม 2557 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

คณะผู้บริหารบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

 รามคำแหงเชิญผู้ประกอบการหอพักใน 

เครือข่ายเยี่ยมชมการดำเนินงานของหอพักย่าน  

มทจ.ธนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีบริหารจัดการ 

หอพัก และเป็นแนวทางในการพัฒนาหอพักให้ม ี

คุณภาพยิ่งขึ้น

 คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดกิจกรรม “แลกเปล่ียนเรียนรู้ ผู้ประกอบการ 

หอพัก” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น.  

เพื่อให้ผู้ประกอบการหอพักมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

วิธีบริหารจัดการหอพักกับผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัย 

อื่น ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหอพักแก่

ผู้ประกอบการ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 

ผู้ประกอบการหอพักกับมหาวิทยาลัย โดยนำผู้ประกอบการ 

หอพักในเครือข่ายของ ม.ร. ทั้งบริเวณหัวหมากและ 

วิทยาเขตบางนา ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของหอพัก 

ภายในและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- 

พระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมฟังการบรรยายแนวทาง 

การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพหอพัก จาก 

ผู้แทน มทจ.ธนบุรี และผู้แทนผู้ประกอบการหอพัก  

รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ 

และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อเป็น 

ข้อมูลสำหรับมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 

คุณภาพหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร.ต่อไป

 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จะจัดโครงการอบรม “การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

สำหรับผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และเพ่ือเสริมทักษะความรู้เก่ียวกับ 

การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 

ผู้สูงวัยหรือเกษียณอายุราชการ (อายุ 55 ปีขึ้นไป) 

ให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งทำให ้

ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และยังให้คุณประโยชน์ใน 

แง่การให้ข้อมูล ข่าวสาร และความบันเทิงหลากหลาย

  รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มละ 30 คน 

จำนวน 2 กลุ่ม

  กลุ่มที่	1 อบรมวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2557 

เวลา 09.00 - 16.00 น (สำหรับผู้ท่ีไม่มีพ้ืนฐานการใช้งาน

คอมพิวเตอร์) 

  กลุ่มที่	2 อบรมวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2557 

เวลา 09.00 - 16.00 น. (สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานและเคย 

ผ่านการอบรมโครงการฯ สำหรับผู้สูงวัย)

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิด 

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร- 

มหาบัณฑิต โครงการการจัดการทางการเมือง รุ่นที่ 12 

ประจำปีการศึกษา 2557 จัดการศึกษาแบบ Block 

Course เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 17.00-21.00 น. 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

154,000 บาท (แบ่งชำระ 4 งวด) เปิดรับสมัครตั้งแต่ 

บัดนี้	-	25	สิงหาคม	2557	

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการ 

ศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

โครงการการจัดการทางการเมือง อาคารคณะรัฐศาสตร์  

ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก โทร. 0-2310-8471, 

0-2310-8483-89 ต่อ 36 

ม.รามฯ รับนักศึกษาปริญญาโท 
การจัดการทางการเมือง

ม.ร.อบรมคอมฯ แก่ผู้สูงวัย


