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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๑๑

วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
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เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
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(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

   
 
 
หลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร

(อ่านต่อหน้า 9)

นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.ร.

รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 

(อ่านต่อหน้า 9)

    
รามคำาแหงจับมือศูนย์การค้าเซ็นทรัล  จัดงาน RU Road Show 2015

(อ่านต่อหน้า 2)

 “นายอัครพนธ์ วัชรพลากร 

นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ได้รับคัดเลือก 

รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 

เขตกรุงเทพมหานคร ประจำาปีการศึกษา 

2557 เชิดชูความเป็นคนดีในสังคม

ทั้งด้านการศึกษา และอุทิศตนเพื่อ 

ส่วนรวมเป็นจิตอาสาลงพ้ืนท่ีให้ความรู้ 

และตรวจสุขภาพสายตาให้แก่ประชาชนในโรงเรียน ชุมชน และ

จังหวัดต่างๆ

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ-

นักศึกษา เปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ได้รับทราบผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

จากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงได้มีการประเมินคัดเลือก 

นักศึกษาตามโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา 

เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

ประจำาปีการศึกษา   2557   น้ัน       ผลปรากฏว่า นายอัครพนธ์    วัชรพลากร 

นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ได้รับคัดเลือก 

ให้รับรางวัลพระราชทานตามโครงการดังกล่าว

   
 

   
 ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา

ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์ (ฟรี)
 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เปิดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์ใน

สำานักงาน” คร้ังท่ี 2/58 สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ฟรี เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

หลักสูตรท่ีเปิดอบรม Windows 7- Word 2010 - Excel  

2010 - Power Point 2010 - Internet (Google Chrome)  

มีกลุ่มให้เลือกอบรม ดังน้ี 

✰	กลุ่มวันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ 

 เวลา 09.00-13.00 น. อบรมวันท่ี 3-24 ก.ค. 2558 

✰	กลุ่มวันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันเสาร์ 

 เวลา 09.00-13.00 น. อบรมวันท่ี 2-23 ก.ค. 2558

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

ที่สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 โทร. 0-2310-8800 ต่อ 

2269, 0-2310-8853 หรือ www.ctc.ru.ac.th

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

กำาหนดไว้ว่านักศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียน 

ในภาคปกติ และมีผลการสอบอักษร 

ระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ของจำานวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 

ทั้งหมด และผลการสอบอักษรระดับ 

คะแนน A น้ัน ต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 ปรากฏว่ าในการสอบไล่ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง มอบใบรับรองหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ท่ีได้รับการรับรองปริญญา

เป็นคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรมโยธาจากสภาวิศวกร 

ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ รักษาราชการแทนคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ มีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร. 

ร่วมเป็นสักขีพยาน เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร ม.ร. 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจับมือเจ้าสัว สุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ จัดกิจกรรม 

RU Road Show 2015 แนะนำาการเรียนการสอนและอำานวยความสะดวกในการ

สมัครนักศึกษาใหม่แก่ผู้สนใจด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว โดยอธิการบดี ม.ร. 

ยืนยัน “รามฯ เป็นที่พึ่งทางการศึกษาของประชาชนและทุกคนสามารถกำาหนด

อนาคตของตนเองได้ที่ ม.รามคำาแหง” 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นประธานเปิดงาน RU Road Show 2015 เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2558 ณ ลานช้ัน 1 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว มีคณะผู้บริหาร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ท่ีมีช่ือเสียงและประสบความสำาเร็จจากหลากหลายอาชีพ ร่วมในงาน อาทิ เจ้าสัว 

สุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อัยยณัฐ  ถินอภัย 

ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมเกียรติ คุณานิธิพงศ ์ ผู้จัดและศิลปิน

ช่ือดัง ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ สุวิช สุทธิประภา ผู้อำานวยการสถานีวิทยุ คล่ืน 96.5 

เวทีความคิด ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ นุช วิลาวัลย์ อาร์สยาม ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ร่วมด้วยบุญชอบ ล้ออุไร ผู้อำานวยการฝ่ายสื่อสารมวลชน 

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ประจำาภาค 2 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาส่วนกลาง 

อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเรียนดีตามระเบียบข้างต้น 

จำานวน 122 ราย ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการยกเว้น 

ค่าธรรมเนียม และค่าบำารุงการศึกษาในภาคเรียน 

ปกติถัดไป ท้ังน้ีไม่รวมค่าปรับในการลงทะเบียนเรียน 

ไม่ตรงตามกำาหนดและค่าข่าวรามคำาแหง 

 ดังน้ันเพ่ือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ต้ังใจ 

ศึกษาเล่าเรียนให้ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  

ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาส่วนกลางดังกล่าว 

ในภาค 1 ปีการศึกษา 2558 โดยให้นักศึกษาที่ม ี

ผลการเรียนดีตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ อาคาร สวป.ชั้น 1 ช่อง 4 

  อน่ึง หากนักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว 

ขอให้นำาหลักฐานการชำาระเงินเพื่อขอรับเงิน 

ค่าธรรมเนียม และค่าบำารุงการศึกษาคืน  

ศูนย์บ่มเพาะฯ จัดอบรมแผนธุรกิจ

 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สิน- 

ทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะจัดอบรม 

ตามแผนกลยุทธ์การให้บริการและวิชาชีพแก่สังคม 

และชุมชน ปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร “กลยุทธ์

การทำาแผนธุรกิจ” ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558  

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสวรรคโลก 

ชั้น 3 ห้อง 301 ผู้สนใจเข้าอบรมติดต่อได้ที ่

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง โทร. 0-2310-8884

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา จารุวรรณ จิตต์กระจายแสง ผู้จัดการอาวุโสแผนกอาคารสถานที่ 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  ว่าน-มัสยา ดวงศรี และปุย-นิสา ธนอรรถวุฒิ นักตะกร้อหญิงทีมชาติไทย 

นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มาร่วมด้วย

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า การจัดงาน RU Road 

Show 2015 ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นปีที่สี่ ด้วยความร่วมมือและ 

การสนับสนุนจากคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และผู้บริหารศูนย์การค้า-

เซ็นทรัลพลาซา ที่ได้ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมแนะนำา

และรับสมัครนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 2 แห่ง  

คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ระหว่างวันท่ี 10 - 12 มิถุนายน 2558 

และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ระหว่างวันท่ี 22-24  มิถุนายน  2558

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นมหาวิทยาลัย

ตลาดวิชาที่เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางให้แก่ประชาชน 

ทุกคน ซ่ึงภายในงาน RU Road Show หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยได้มาจัดกิจกรรม ท้ังการเปิดรับสมัคร

นักศึกษาใหม่โดยใช้บัตรประจำาตัวประชาชนเพียงใบเดียว แนะแนวการศึกษาเลือกสาขาวิชาและคณะท่ีจะศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนได้มาสัมผัสกับ ม.รามคำาแหงซึ่งที่เป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นสถาบันที่ทุกคนสามารถ 

มากำาหนดอนาคตของตนเองได้ ยิ่งไปกว่านั้นตลอด 44 ปีที่ผ่านมา รามคำาแหงสามารถสร้างบุคลากรที่ออก

ไปทำางานรับใช้บ้านเมืองในหน้าที่การงานต่างๆได้อย่างมีคุณธรรม 

 “ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ขอขอบคุณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีการจัดงาน 

ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย และทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ช่วยกันจัดงานนี้จนสำาเร็จ 

ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและศิษย์เก่าทุกคนท่ีให้เกียรติมาร่วมงานในวันน้ี ขอฝากให้ผู้ปกครองและประชาชน

ที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาใน ม.รามคำาแหง สามารถสอบถามและรับฟังคำาแนะนำาต่างๆได้ เพื่อที่จะได้รู้ว่า 

รามฯมีสาขาวิชาที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของลูกหลานและทุกคนท่ีต้องการเรียนหนังสือ 

ด้วยค่าเล่าเรียนที่ถูก เพียงหน่วยกิตละ 25 บาท และสามารถเลือกเรียนได้ในสาขาวิชาที่ตรงใจด้วย”

  

  

  

  

  

  

   

  

                        

 กิจกรรมในงานมีนิทรรศการอาณาจักรการศึกษารามคำาแหง 

แนะแนวการศึกษากับการเลือกสาขาวิชาและคณะที่ตรงใจ  

โดยสำานักบริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล (สวป.) 

บริการตรวจสุขภาพสายตาโดยคณะทัศนมาตรศาสตร์ และแนะแนว 

การศึกษาโดยรุ่นพ่ีท่ีประสบความสำาเร็จจากการเรียนระบบ Pre-degree  

โดย ต้นคูณ-ณัฐพงศ์  ลาภบุญทรัพย์  บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร ์

จบเกียรตินิยมอันดับหน่ึงเหรียญทอง และสนุกสนาน 

กับการแสดงความสามารของนักศึกษาจากวง 

RU  Chorus,  RU  Band,   กลุ่ม  RU Step,  โฟล์คซอง  

จากคณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาเขตบางนา 

การแสดงจาก มนัชญา อาร์ยู Thailand’s Got Talent  

และฟังเพลงอมตะจากศิลปินรับเชิญ นายวินัย พันธุรักษ์ 

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์โดยตลอดการจัดงานได้รับ

ความสนใจจากจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักศึกษาและ

นักเรียน ร่วมกิจกรรมและเข้าชมงานกันอย่างคึกคัก

 ด้านผลการประกวดรายการ RU Young Talent 

อีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ม.ปลายเข้ามา 

ประชันความสามารถในด้านการแสดงต่างๆ 

สุดยอด 5 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ 

ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม BOY THE ACTS 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1 ได้แก่ ทีม The Erawan DSRU โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

ได้แก่ วงเควสชั่นมาร์ค แบนด์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ 

และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีมมาเล่นกันเถอะ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และทีม Z.I.  โรงเรียนศึกษานารี 

นายวินัย  พันธุรักษ์

รามคำาแหงจับมือศูนย์การค้าเซ็นทรัล  จัดงาน RU Road Show 2015                                    (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีฯ                   (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 พระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ 

ปรสิทุโธ ซึง่มรณภาพไปเมือ่ ๑๖ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ สั่งสอนศิษยานุศิษย์ของท่าน

เสมอมา ว่า

 “ยิ่งเอา มันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมด  

มันยิ่งได้”

 คำาสอนน้ีทำาให้เห็นจริยวัตรของท่าน

ได้อย่างชัดเจน

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พินัยกรรม” ซึ่ง

เป็นเสมือนคำาสอนสุดท้ายของท่าน ดังนี้

 หนึ่ง หลังจากละสังขาร ให้นำาศพ 

ของท่านมอบแก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพือ่นำาไปใช้ศกึษาค้นคว้าตามวตัถปุระสงค์

 สอง ด้านพธิกีรรมศาสนา ในการสวด 

พระอภิธรรมศพ ให้คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำาพิธีสวดที่คณะ-

แพทยศาสตร์ ๗ วัน

 สาม เมื่อสิ้นสุดการศึกษาค้นคว้า

ของภาควชิากายวภิาคศาสตร์แล้ว ให้จดังาน

ด้วยความเรียบง่าย ละเว้นพิธีสมโภชใดๆ 

และห้ามขอพระราชทานเพลิงศพ และ

พระราชพธิอีืน่ๆ เป็นกรณพีเิศษเป็นการเฉพาะ 

ให้ทำาพิธีเช่นเดียวกับอาจารย์ใหญ่ของ

นักศึกษาแพทย์ทั่วไป

 สี่ ให้นำาอัฐิเถ้าถ่านและเศษอังคาร 

ทัง้หมดไปลอยทีแ่ม่นำา้โขง จงัหวดัหนองคาย

ตามที่เห็นสมควร เหมาะสม

 “ข่าวรามคำาแหง” ขอกราบมาแทบเท้า

ของหลวงพ่อด้วยความเคารพและศรัทธา

ในวตัรปฏบิติัและคำาสอนอนัมคีณุค่าอย่างยิง่

 ขออนุญาตใช้คำาตามท่ีหลวงพ่อชอบใช้

ตลอดมาว่า

 “หลวงพ่อ หลวงพ่อแน่มาก”

รู้จักแบ่งเวลา-มุ่งมั่น-มีวินัย 

สูตรสำาเร็จของนักศึกษา Pre-degree รามคำาแหง

 กระแสตอบรับการเรียนระบบ Pre-degree 

ของมหาวทิยาลยัรามคำาแหงเพิม่มากข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 

นกัศกึษาทีเ่รยีนในระบบ Pre-degree มัน่ใจในศกัยภาพ

ของตัวเองและพร้อมพิสูจน์ให้เห็นว่าการเรียนที่

รามคำาแหงคูข่นานกบัการเรยีนมธัยมปลายไม่เป็นอปุสรรค   

 นางสาวปฏมิา  เกดิหนู 

‘น้องม้ิม’ นกัศกึษา Pre-degree 

คณะสื่อสารมวลชน สาขา

สื่อสารมวลชน จบชั้น ม.6 

จากโรงเรียนสายปัญญารังสิต  

สายอังกฤษ-จีน สามารถ

สะสมหน่วยกติได้ 132 หน่วยกติ 

เหลอือกีเพยีง 12 หน่วยกติเท่านัน้จะสำาเรจ็การศกึษา

ด้วยวัยเพียง 18 ปี

 ‘น้องมิ้ม’ กล่าวว่ารู้จักการเรียนระบบ Pre-degree 

จากการได้ร่วมฟังประสบการณ์ของ “อาจารย์พิ้งค์ ” 

สริพชิญ์ สนิมา ผูจ้ดุประกายความฝันเกีย่วกบัความสำาเรจ็

จากการเรียนระบบ Pre-degree โดยในอนาคตตน

ตัง้ใจจะทำางานเป็นนกัข่าวภาคภาษาจนี ประกอบกบั

คณุพ่อคณุแม่ให้การสนบัสนนุเตม็ที ่จงึมาสมคัรเรยีน 

Pre-degree คณะสื่อสารมวลชน เมื่อมีเป้าหมาย

ชัดเจนที่จะสำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีในเวลา 

อนัรวดเรว็  จงึวางแผนการเรยีนโดยในแต่ละภาคเรยีน

จะลงทะเบียนเต็ม 8 วิชา วางแผนในเรื่องการสอบ 

โดยแบ่งวิชาสอบ บางวิชาเน้นสอบภาคปกติ และ

บางวิชาไปรอสอบซ่อม ต้องจัดตารางอ่านหนังสือ

ให้สอดคล้องกัน ตลอดระยะเวลาที่เรียน คุณพ่อ 

คุณแม่เป็นกำาลังใจและให้คำาปรึกษาเรื่องการเรียน  

 “อยากแนะนำารุ ่นน้องที่กำาลังเรียนอยู ่ชั้น

ม.ปลายว่า การเรียนคู่กัน 2 สถาบันไม่ยากอย่างที่คิด 

เพราะวชิาพ้ืนฐานทีร่ามคำาแหงใกล้เคยีงกบัวชิาทีเ่รยีน

ในโรงเรียน ช่วงที่ผ่านมา จะมีช่วง ม. 5 - ม.6 ที่ต้อง 

เตรียมตัวสอบ ONET, GAT/PAT ทำาให้มีเวลาอ่าน

หนงัสอืมาสอบทีร่ามคำาแหงน้อยลง แต่ด้วยความมุ่งม่ัน 

พยายามกับการเรียนทั้ง 2 แห่ง จึงสามารถเรียนจบ

ชัน้ ม.ปลาย ด้วยเกรดเฉลีย่ 3.75 และสำาหรับการเรียน

ที่รามคำาแหงนั้น ตั้งแต่เข้าเรียนจนถึงปัจจุบันมีวิชา

ที่สอบไม่ผ่านเพียง 2 วิชาเท่านั้น

 ... ขอขอบคุณรามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่

ให้โอกาสให้เรียนจบเร็ว มีโอกาสจบการศึกษาได้เร็ว 

ก่อนคนอื่น และสอนให้รู้ว่าขอเพียงมีเป้าหมาย 

ความมุ่งมั่น พยายาม รู้จักแบ่งเวลาเรียน ทุกอย่าง 

ไม่ยากเกินไป 

 นางสาวกัญญาวีร ์  

มหาขนัตร ี“น้องจิก๊” นกัศกึษา 

Pre-degree คณะนติศิาสตร์ 

สะสมหน่วยกติได้ 122 หน่วยกติ 

จบชัน้ ม.6 จากโรงเรยีนสระบรุ-ี 

วิทยาคม สายวิทย์-คณิต 

 ‘น้องจิก๊’ กล่าวว่าคณุพ่อ 

และคุณแม่เป็นศิษย์เก่าที่รามคำาแหง แนะนำาระบบ 

Pre-degree ตั้งแต่อยู่ชั้น ม.4 โดยคุณพ่อแนะนำาให้

เรียนกฎหมาย ซึ่งเมื่อได้เรียนจริงจัง ก็รู้สึกชอบ 

 “การเรียนสายวิทย์คู่กับการเรียนกฎหมาย

ต้องแบ่งเวลาให้ดี มีวินัย โดยเฉพาะช่วงที่เรียน ม.5 

เริม่ยากขึน้ ในขณะเดียวกนั เรากต้็องอ่านหนังสอืสอบ 

ท่องมาตรากฎหมายต่าง  ๆ   เพื่อสอบที่รามคำาแหง 

ต้องวางแผนว่าวิชาไหนจะเน้นสอบเทอมใหญ่  

วิชาไหนแบ่งไว้รอสอบซ่อม 

 ช่วงแรก ยังจับแนวทางการอ่านหนังสือไม่ได ้

อ่านไม่เข้าใจ มท้ีอบ้าง แต่ไม่คดิจะหยดุเรยีน พยายาม

ปรับตัว โชคดีที่ได้คำาแนะนำาจากคุณพ่อ และขอยืม

เลคเชอร์จากรุ่นพี่  เปิดดูการบรรยายย้อนหลังทาง 

อนิเทอร์เนต็ e-Learning  รวมทัง้ฝึกเขยีนตอบข้อสอบ 

ฝึกทำาข้อสอบเก่า ทำาให้อ่านหนงัสอืได้เป็นระบบมากข้ึน

และมีหลักเวลาเข้าสอบ

 ขอฝากว่าหากใครท้อแท้หมดกำาลงัใจในการเรยีน 

ขอให้มุง่มัน่ มัน่คงในเป้าหมาย ทกุอปุสรรคสามารถ 

ผ่านพ้นได้ด้วยความพยายามของเราเอง ขอขอบคุณ

รามคำาแหงที่ให้โอกาสกับนักศึกษา Pre-degree”

 น้องจิ๊ก กล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งใจว่าจะสอบ 

เนติบัณฑิตและตั๋วทนายให้ได้ ซึ่งต้องผ่านการสอบ

อีกหลายสนามสอบ การเรียนระบบ Pre-degree 

ช่วยให้มเีวลาเตรยีมตวัเพือ่การสอบในแต่ละสนามสอบ

มากขึ้น ช่วยให้ก้าวกระโดดไปสู่สายอาชีพได้เร็ว 

และมีเวลาหาประสบการณ์มากขึ้น 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

“ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม”



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 

ส่วนภูมิภาค ประจำาปีการศึกษา 2558 ผ่านทางระบบดาวเทียม โดยมีผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และมี รองศาสตราจารย์  ดร. 

นวลละออ  แสงสุข รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาส่วนภูมิภาค รองศาสตราจารย์  

ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 24  

พฤษภาคม 2558  ณ  ชั้น 5  สำานักเทคโนโลยีการศึกษา

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศัิกด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง กล่าวว่ายินดี

ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโททุกท่าน เข้าสู ่

การปฐมนเิทศ ซึง่ถอืเป็นพธิสีำาคญัทีน่กัศกึษาจะได้ 

ทำาความรู้จักกบัประวตัคิวามเป็นมาของมหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง ระบบการเรียนการสอน คณาจารย์  

และเจ้าหน้าทีผู่ท้ีจ่ะคอยให้คำาปรึกษาและคอยดแูล

นักศึกษา รวมทั้งได้รับรู้กฎเกณฑ์ กติกาต่างๆ  

ของสถาบนัการศกึษาแห่งนีด้้วย สิง่เหล่านีจ้ะทำาให้เรามีสตใินการเรยีนและใช้ชวีติ

ในมหาวทิยาลยัอย่างระมดัระวงั และประสบความสำาเรจ็เป็นมหาบณัฑิตดงัทีต่ัง้ใจ

  ปัจจุบันการศึกษาระดับ 

อุ ด ม ศึ ก ษ า เ ป ็ น เ รื่ อ ง ที่ มี

ความสำาคัญต ่อบ ้านเมือง  

ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ได ้ทำาหน ้าที่ เป ็นตักกสิลา 

ทางปัญญา และเป็นมหาวทิยาลยั

ท่ีพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ให้ลูกศิษย์ที่มุ ่งมาแสวงหาความรู้มาโดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเมื่อ  

พ.ศ. 2514 โดยเปิดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัย

สองระบบ ทั้งระบบเปิดและระบบปิด คือ ถ้านักศึกษาต้องการเข้าเรียนก็มี

ชั้นเรียนให้ และรับแบบไม่จำากัดจำานวน เปิดโอกาสให้คนไทยที่อยู่ทุกแห่งหน

ในประเทศไทย ไม่จำากดัเพศ อาย ุ และฐานะได้เรยีนหนงัสอืทัง้ระดบัปรญิญาตร ี

และปรญิญาโทอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม โดยได้ขยายโอกาสทางการศกึษา เปิดสาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัดทั่วประเทศ และจัดการเรียนการสอน

เป็นมาตรฐานเดยีวกนักบัส่วนกลางทกุแห่ง ซึง่ม.รามคำาแหง ปฏบิตัหิน้าทีเ่ช่นนี ้

มาแล้ว 44 ปี ได้ผลิตบณัฑติออกไปรบัใช้สงัคมแล้วกว่า 8 แสนคน เป็นทีย่อมรบั

ของสังคมและนายจ้างว่าบัณฑิตรามคำาแหง มีคุณภาพ มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และ

มีความรู้คู่คุณธรรม ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวรามคำาแหงทุกคน

รู้สึกภาคภูมิใจกับการทำาหน้าที่ด้านการศึกษาและยืนยันที่จะทำาหน้าที่นี้ต่อไป

 ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้มอบนโยบายให้แก่

อาจารย์ผู้สอน ให้การปรับโครงสร้างการประเมินผลการเรียน จากคะแนนเต็ม 

100 คะแนน โดยแยกออกเป็น 4 ส่วน คือ คะแนนเข้าห้องเรียน 10% คะแนน

สอบรายสัปดาห์ 30% คะแนนรายงาน 20% และคะแนนสอบปลายภาค 40%  

เพือ่ความยตุธิรรมและเป็นแนวปฏบิติัเดียวกนัทกุวชิา ทัง้นีน้กัศกึษาต้องเข้าชัน้เรยีน 

ไม่น้อยกว่า 80% ถงึจะมสีทิธิส์อบปลายภาค ทัง้นีย้งัได้ตระหนักถงึปัญหาด้านเศรษฐกจิ  

ที่มีผลต่อภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา จึงได้ประสานงานไปยังธนาคารทหารไทย 

เปิดโอกาสให้นกัศกึษาชำาระค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติ โดยแบ่งชำาระ 0% นาน 3  เดอืนด้วย 

 “มหาวทิยาลยั ขอชืน่ชมทกุคนทีเ่สยีสละเวลาส่วนตวัและตัง้ใจมาเรยีนหนงัสอื 

แม้ว่าจะต้องทำางานไปด้วย เรียนไปด้วย หลายคนมีครอบครัวก็ต้องแบ่งเวลา

มาเข้าเรียน และหลายคนต้องเดินทางไกลมาจากหลายที่หลายแห่ง จึงอยากให้

นกัศกึษาจดจำาถึงวนัท่ีเดนิมาสมคัรเรยีน จำาวนัทีต่ัง้ใจมาเรยีน ถ้าวนัใดทีรู่ส้กึท้อ 

ให้ฝันถงึวนัทีอ่ยากเรยีนปรญิญาโท นกึถงึอุปสรรคต่างๆทีไ่ด้ฟันฝ่ามา ถ้าทกุคนมสีติ 

และความเพียรพยายามพัฒนาตนเอง ก็จะประสบความสำาเร็จ เจริญก้าวหน้า 

ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป”

 อธิการบดี กล่าวอีกด้วยว่า ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยได้ใช้คำาขวัญ

ว่า “อนาคตก�าหนดได้ทีร่ามค�าแหง” เพราะมหาวทิยาลยัแห่งนี ้ ได้ให้โอกาสทกุคน

ท่ีต้องการศึกษาหาความรู้ในระดับชั้นปริญญาตรีได้เข้ามาค้นหาและค้นพบตัวเอง 

ด้วยค่าหน่วยกิตที่ถูกที่สุดเพียง 25 บาท ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังเพิ่มศักยภาพ 

ความเป็นตลาดวชิา โดยปรบัหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกติเพ่ิมขึน้แก่ผูส้มคัร

นักศกึษาใหม่ทีจ่บอนุปรญิญาขึน้ไป และผูท้ีจ่ะเรยีนปรญิญาตรใีบทีส่อง ให้มโีอกาส

ได้เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำางาน ในหลักสูตร 4 คณะ คือ  

คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน 

อธิการบดีฝากนักศึกษาป.โท ส่วนภูมิภาค
ตั้งใจเรียน รู้จักแบ่งเวลา และสร้างสามัคคีในห้องเรียน

 “มิกค์ ทองระย้า” นักศกึษาคณะสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

นกัแสดงจากเรือ่ง ลกูผูช้ายพันธ์ุดี ออกอากาศทางสถานโีทรทัศน์สกีองทัพบก 

ช่อง 7 อัพเดทชีวิตเร่ืองเรียน และเรื่องงาน ในวันที่มาสอบที่รามคำาแหง 

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

 ช่วงนี้มีถ่ายทำาละครไทย 2 เรื่อง และภาพยนตร์จีนอีก 1 เรื่อง  มีเรื่อง 

ตะพดโลกนัตร์ เป็นภาคต่อของลูกผูช้ายไม้ตะพด อยูใ่นช่วงถ่ายทำา ส่วนทะเลไฟ 

กำาลังจะเปิดกล้อง  และหนังจีนเป็นเรื่องที่ 2 เรื่องแรกถ่ายเสร็จแล้วอยู่ในช่วง

ตัดต่อ และจะออนแอร์ในประเทศจีน   เรียกว่าทั้ง 7 วัน ทำางานทุกวัน หาเวลา 

มาเรียนได้น้อยมาก แต่ผมถือว่าการเรียนเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด จึงต้องอาศัย 

การอ่านหนงัสอืเองเป็นหลกั  แบ่งเวลาหลงัเลกิจากกองถ่าย  โดยเฉพาะช่วงก่อนสอบ

จะพยายามอ่านให้ได้ประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนนอน 

  อย่างไรกต็าม ทัง้การเรยีนและการทำางาน ผมม ี

คณุแม่เป็นกำาลงัใจสำาคญั ซึง่ผมบอกกบัคณุแม่เสมอว่า 

การทำางานตรงจุดนี้ทำาให้เรียนจบช้า แต่ผมเชื่อว่า 

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนคาดหวังและเฝ้ารอวันที่ลูก 

จะประสบความสำาเร็จ ผมเชื่อว่า ไม่มีอะไรที่ยาก 

จนเกินไปและตั้งใจเต็มที่ที่จะไม่ทำาให้ท่านผิดหวัง 

เป็นความเหนื่อยเพื่อความสำาเร็จในอนาคต

 “ผมเลือกเรียนสื่อสารมวลชนเพราะเหมาะกับตัวเองและตรงกับงาน 

ได้ความรู้จากการเรียนมาใช้ในงาน และนำางานมาประยุกต์กับทฤษฎีที่เรียน   

เมื่อได้เรียนในสิ่งท่ีชอบ  ก็จะเรียนจะอ่านหนังสือได้อย่างสนุก ไม่เบื่อหน่าย 

และมกีำาลงัใจในการทำางานด้วย เพราะการทำางานควบคูก่บัการเรยีนเป็นเรือ่งยาก  

ต้องรูจ้กัแบ่งเวลา  มุง่มัน่และจรงิจัง เวลาทำางานต้องโฟกัสกับงานเตม็ที ่ นอกเวลางาน 

ต้องมีสมาธิกับการอ่านหนังสือ” 

 ระบบการเรยีนทีร่ามคำาแหง ตอบโจทย์ของผม และหลาย ๆ คนทีต้่องการ

ทำางานไปด้วยเรียนไปด้วย เป็นสถาบันที่ให้โอกาสในการเรียนคู่ขนานกับ

การทำางานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงผมเองทำางานไม่เป็นเวลาตลอด 

7 วัน แต่ผมจัดเวลาเรียนได้ลงตัวกับการทำางาน  จึงมีเวลาทั้งสำาหรับงานและ

สำาหรับการเรียน   ขณะนี้ เหลืออีก 3 วิชาก็จะสำาเร็จการศึกษาแล้วครับ” 

 ขอฝากถึงน้องๆว่า ที่ทำางานควบคู่กับการเรียนว่า อย่าทิ้งการเรียน 

อย่างน้อยเราต้องมคีวามรูส้ำาหรบัอนาคต  และเมือ่เรียนแล้วทุกคนก็ควรต้องมุง่หน้า 

ให้สำาเร็จการศึกษา ได้รับปริญญา  ถ้าอยากจะเรียนให้มีความสุข ต้องเลือกเรียน 

ในสิง่ทีช่อบ จะทำาให้มพีลงัใจในการเรยีน รามคำาแหงเปิดสอนหลากหลายสาขาวชิา 

ผมเชื่อว่า ต้องมีอย่างน้อยสาขาหนึ่งที่น้องๆ สนใจและเรียนได้ดีครับ

มิกค์ ลูกผู้ชายพันธุ์ดี เผยชีวิตคู่ขนาน
มุ่งมั่นการเรียน-เต็มที่กับการแสดง

(อ่านต่อหน้า 11)

มิกค์ ทองระย้า
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ตอน เดินสวน

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 คำาเรียกอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องเขียน เคร่ืองใช้ห้องครัว 

เครื่องใช้ห้องนำ้า ฯลฯ ในภาษาเมียนมามีดังนี้

 คำาว่า “เดนิสวน” ในทีน่ีไ้ม่ได้หมายถงึเดนิเล่นชมสวนดอกไม้หรอืสวนผลไม้ 

แต่อย่างใด และก็ไม่ได้หมายถึงการเดินสวนกันไปสวนกันมาหรือสวนสนามด้วย 

“เดินสวน” ที่ผมจะเขียนถึงในตอนนี้เป็นคำาโบราณที่หมายถึงการสำารวจว่าราษฎร

ปลกูหรอืมสีวนต้นไม้อะไรบ้างอยูท่ีบ้่าน ซึง่ถ้าจะใช้ศพัท์แบบนกัสถติปัิจจบุนัอาจจะ 

เรยีกว่าเป็นการทำาสำามะโนเกษตรกไ็ด้ เพราะเมือ่เดนิสวนแล้วกม็กัจะมกีาร “เดนินา” 

อีกด้วยซึ่งเป็นการสำารวจว่าใครทำานากันบ้าง ทำาคนละกี่ไร่ ที่นาให้ผลดีดีหรือเปล่า

 เป็นท่ีรู้กันอยู่แล้วว่าคนไทยสมัยก่อน คือสมัยอยุธยาหรือรัตนโกสินทร ์

ตอนต้นนั้นทำามาหากินด้วยการทำาสวนทำานาเป็นหลัก นอกจากนั้นก็ทำาประมง

หากุ้งหาปลาท่ีมอียู่มากมายตามธรรมชาต ิซึง่ในกรณหีลงันีก้ม็กีารสำารวจโดยทางราชการ

ด้วยเหมอืนกนัว่าชาวบ้านแต่ละครวัเรอืนนัน้จบัสตัว์นำา้ด้วยอะไร มเีครือ่งมอืประมง

อะไรบ้าง

 อย่าเพิ่งภูมิใจว่าคนไทยสมัยก่อนได้รับการดูแลเอาใจใส่เข้ามาสำารวจ 

การทำามาหากินและจัดทำาสิ่งที่ยุคปัจจุบันคงเรียกได้ว่าเป็นฐานข้อมูลอย่างละเอียดนะครับ 

เพราะฐานข้อมลูทีว่่านีเ้ป็นฐานข้อมลูสำาหรบัการจดัเกบ็ภาษ ี ดงันัน้จงึแปลความได้ว่า 

การทำามาหากินไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ถูกเก็บภาษีโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย

 ผมขอขยายความเร่ืองการเดนิสวนตามชือ่ตอนนีก่้อนกแ็ล้วกนั ผลจากการสำารวจ

จะทำาให้ทราบว่าบ้านใครปลูกต้นไม้ยืนต้นและล้มลุกอะไรบ้าง อย่างละกี่ต้นเพ่ือ

เก็บภาษีที่เรียกว่าอากรสมพัตสร (ชาวบ้านเรียกอากรสวนใหญ่) อากรที่ว่านี้จัดเก็บ

ตามจำานวนและชนดิของต้นไม้ทีแ่ต่ละครอบครัวปลูก เรียกว่านับต้นเก็บกันเลยทเีดียว 

เช่นเก็บทุเรียนต้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เสียภาษีสูงสุด เพราะ มะม่วง มังคุด 

ลางสาดต้นละแค่เฟ้ืองเดยีว ในขณะทีม่ะพร้าวเสยีภาษต้ีนละ 50 เบีย้ เท่าน้ัน อตัราภาษี 

ทีว่่านีเ้ป็นอัตราสมยัต้นรัตนโกสนิทร์ ซึง่การเทยีบค่าหน่วยเงนิตอนน้ันกค็อื 800 เบีย้

เป็น 1 เฟื้อง  2 เฟื้องเท่ากับ 1 สลึง และ 4 สลึงเป็น 1 บาท

 การเก็บอากรสวนใหญ่น้ีไม่ได้สนใจว่าปลูกไว้ขายหรือเปล่านะครับ  

นบัจำานวนต้นขึน้บญัชไีว้แล้วเกบ็ภาษทีัง้หมดทกุต้น เช่นเดยีวกบัอากรค่านาซึง่กใ็ช้ 

ฐานข้อมูลจากการ “เดินนา” ดูว่าถ้าเป็นที่นาในเขตที่นำ้าท่าบริบูรณ์ปลูกได้ผลดี

สมำ่าเสมอ (เรียกว่านาคู่โค) ก็จะจัดเก็บตามพื้นที่ถือครองโดยไม่ต้องดูว่าจะใช้พื้นที่

นานั้นปลูกข้าวเต็มท่ีหรือไม่ หรือก็คือแม้พื้นที่บางส่วนจะไม่ได้ปลูกข้าวก็ต้อง 

เสียภาษีด้วย ส่วนท่ีดูจะยุติธรรมขึ้นมาหน่อยนั้นเป็นการเก็บภาษีสำาหรับที่นา 

ในเขตที่อาจจะลุ่มเกินไปหรือดอนเกินไปซึ่งผลผลิตมีโอกาสเสียหายหลายส่วน 

ทุกปี (เรียกว่านาฟางลอย) นาแบบน้ีจะเสียอากรค่านาเฉพาะส่วนที่เพาะปลูก 

ได้ผลจริงเท่านั้น

 การทำาการเกษตรอีกอย่างหน่ึงที่มีการสำารวจอย่างถี่ถ้วนคือการทำาประมง

นั้นก็เพื่อจุดมุ ่งหมายเดียวกันกับการเดินสวนและเดินนาซึ่งก็คือจัดเก็บภาษี  

โดยภาษทีีเ่กบ็นีเ้รยีกว่าอากรค่านำา้ จดัเกบ็ตามชนดิและเครือ่งมอืทำาประมงทีช่าวบ้านใช้

เช่นแห อวน เป็นต้น

 น่าเสยีดายอยูอ่ย่างหนึง่ทีข้่อมลูซึง่ถกูบนัทกึไว้จากการเดนิสวนเดนินาเหล่าน้ี

ไม่ได้มีการเก็บรักษาไว้มาถึงปัจจุบัน เพราะถ้ามีก็จะทำาให้เรารู้ได้ละเอียดเลยทีเดียว

ว่าในอดีตนั้นคนไทยเขาปลูกอะไรกันบ้างถึงขนาดนับต้นกันได้ถ้วน ๆ ทีเดียว

ค�าศัพท์ ค�าอ่าน ค�าแปล

เย โช้ กาน อ่างอาบนำ้า

แล่ เซ้ กาน / เบ ซีน อ่างล้างมือ

เย ปาน เค้า ผักบัว

เอน ตา จเว คแว่ ชักโครก

เย นเว้ แซ่ เครื่องทำานำ้าอุ่น

โก โต่ ตะ แบ่ ผ้าเช็ดตัว

เย แล้ เอน จี เสื้อคลุมอาบนำ้า

เย โช้ โอ่ โท่ หมวกคลมุผมอาบนำา้

เค้า ชอ เย แชมพู

ซะ ปยา สบู่

ตะ บุ ตาน แปรงสีฟัน

ตว้า ไต่ เซ้ ยาสีฟัน

จิ มาน กระจก

พีน เซ้ เย ไป่ สายชำาระ

เอน ตา โต้น แซ่ กู ทิชชู่

เย โช้ ค้าน กะ ละ กา ผ้าม่าน (แยกส่วนแห้ง / เปียก)

เช โต่ โพน ผ้าเช็ดเท้า

เย่า จ้า เอน ตา จเว คแว่ โถปัสสาวะ (ของผู้ชาย)

แล่ โต่ ดะ แบ่ ผ้าเช็ดมือ

อไม่ โป้น ถังขยะ

ค�าศัพท์ ค�าอ่าน ค�าแปล

กะ ดีน เตียง

อวิ บี โด ตู้เสื้อผ้า

คาน ซี้ ผ้าม่าน

เค้า โอน หมอน

เซา ผ้าห่ม

ควะ โอน หมอนข้าง

ชีน เดา มุ้ง

ชีน กา ดะ ก้า มุ้งลวด

อโย่ ตุ๊กตา

ก่อ ซอ พรม

เอน แท้ ซี พะ นะ รองเท้าใส่ในบ้าน

ซา โอ่ ซีน ชั้นวางหนังสือ

ที วี / โย่ มยีน ตาน จ้า โทรทัศน์

รี โม่ รีโมต

บี้ หวี

เปา ดา แป้ง

นะ คาน น ี/ นะ คาน โซ เซ้ ลิปสติก



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

อนัมสยามมิตร: ตามรอยเสด็จท่องเที่ยวเวียดนาม (2)

 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนาม 

เป็นสถานที่ที่เก็บรักษาสิ่งของที่ได้มาอันสะท้อน 

ให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เก่าแก่ รวมถึงการก่อตั้ง 

ประเทศและการปกป้องรักษาประเทศของ 

ชาวเวยีดนาม ต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังประเทศกระทัง่เป็น 

ประเทศสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนามในปัจจุบัน 

 พพิธิภณัฑ์แห่งนีส้ร้างขึน้เมือ่ปีครสิต์ศกัราช  

1958 มีพ้ืนทีก่ารจัดแสดงกว้างขวาง ได้รบัการ 

ตบแต่งอย่างเป็นระบบของการจดัการพพิธิภัณฑ์ 

ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนน จ่าง เตี่ยน (Tràng Tiên)

ตำาบล ฮว่าน เกี๋ยม (HOàn Kiếm)ไม่ไกลจากทะเลสาบคืนดาบเท่าใดนัก

 พระราชนิพนธ์ อนัมสยามมิตร (2556 : 9-24) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารีทรงบันทึกไว้ว่า “พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ช่วยสรุปให้คนที่มาดู

ได้เข้าใจประวัติศาสตร์เวียดนามได้ในเวลาสั้นๆ” โดยในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแบ่งการจดั 

นิทรรศการออกเป็นแผนกต่างๆ ตัง้แต่สมยัหนิเก่า หนิใหม่ ยคุสำารดิ ซึง่เป็นช่วงสำาคญั 

ทีถ่ือกำาเนิดชนชาติเวียดนาม สมัยเอิว หลาก (ÂU LạC) อาณาจักรเวียดนามถูกจีนรุกราน 

ในยุคสมัยของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ยุคการรบสงครามบ่าจ ดั่ง (BạCh Đằng) ที่สามารถ

ประกาศอิสรภาพจากจีนได้สำาเร็จ จากนั้นเป็นยุคการทำาสงครามกับพวกจามเพื่อ

ยดึครองอาณาจกัรจมัปา จากนัน้ถกูราชวงศ์หมงิหรอืเหมง็ของจนีเข้ายึดครอง ชาวเวยีดนาม 

ต่อสู้กับจีนจนได้รับชัยชนะในการรบลามเซิน (Lam SƠn) กระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 18 

เกิดสงครามภายใน แบ่งแยกอาณาเขตเป็นเวียดนามเหนือ-ใต้ และจากนั้นเป็นการ

แสดงให้เห็นภาพของยุคที่ชาวเวียดนามต่อต้านฝรั่งเศส กระทั่งส่วนสุดท้าย เป็นยุค

การกู้ชาติของประธานาธิบดีโฮจิมินห์

 

 พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรม (ßảO tàng 
Mỹ thUật Việt Nam บ่าว ต่าง หมี ถวด 

เหวยีด นาม) ตัง้อยูเ่ลขที ่66 ถนนเหงวยีน 

ท้าย ฮ่อก (NgUyễn Thái HỌc) ตำาบล 

บา ดิ่ง (ßa Ðình) เป็นสถานที่จัดแสดง

ศลิปกรรมแขนงต่างๆ ของประเทศเวยีดนาม 

 ในพระราชนพินธ์ (2556 : 24-29) 

พระองค์ทรงบันทึกไว้ว่า 

 ขึ้นไปดูชั้นที่ 2 มีเสื้อผ้าชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น เผ่าม้ง เย้า โลโล ไทขาว เวียดนาม

เรียกท้ายจั๊ง เรียกตัวเองว่า ไทยออน ไทดำา ไทหนุ่ง กินห์(เวียดนาม) เป็นต้น นอกจาก

เสื้อผ้า มีเครื่องดนตรี ของใช้ รูปจำาลองบ้านเรือน

       ศิลปะสมัย Ly คริสต์ศตวรรษที่ 14 ได้รับอิทธิพลอินเดียและจีน ศิลปะจาม (บ้าน

ประตูไม้) สมัยเล แสดงเครื่องบูชา ศิลปะในคริสต์ศตวรรษที่ 17-19 ศิลปะยุคปัจจุบัน 

มีภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ไม้ ใช้สีธรรมชาติ เนื้อหาภาพมีเรื่องความงามของสตรี ฤดูกาล 

งานฉลองปีใหม่ วีรสตรีบาเจียว การต่อสู้ที่เดียนเบียนฟู และสมัยสงครามเวียดนาม 

ภาพเขียนแบบยุโรปก่อน ค.ศ. 1945 ภาพประดิษฐ์ด้วยเปลือกไข่ปิดทอง มีเนื้อหา 

เกี่ยวกับธรรมชาติและประวัติศาสตร์สงคราม เช่น ลากปืนใหญ่ที่เดียนเบียนฟู  

ทหารยกทพัในป่า  การทำาขวาก  ทหารบาดเจบ็  นอกจากนัน้ยงัมเีครือ่งรกัแบบเวยีดนามโบราณ

 ณ จัตุรัสบา ดิ่งห์ (ßa Ðình)บนถนน เดียน เบียน ฟู เป็นสถานที่ตั้งของอาคาร

หลงัหนึง่ สร้างจากหนิอ่อน ต้ังอยูอ่ย่างสง่างาม ชาวฮานอยเรยีกว่า ลงั บัก๊ (Lăng ßắc)  

หรือเรียกว่า ลงั จู่ ต๊ิก โห่ จ๋ี มญิ (Lăng chủ tích Hồ chí Minh ) หมายถงึ สสุานประธานาธบิด ี

โฮจิมินห์ ภายในอาคารนี้มีร่างไร้วิญญาณอาบนำ้ายาของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ บรรจุ

อยูใ่นโลงแก้ว ในห้องปรบัอากาศ เพือ่เป็นอนสุรณ์ให้ชาวเวยีดนามทีร่ำาลกึถงึคณุความดี

ที่ท่านมีต่อประเทศชาติ ทั้งที่ความประสงค์ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์น้ันต้องการ

ให้เผาศพ สุสานแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 (หลังประธานาธิบดีโฮจิมินห์เสียชีวิต 

4 ปี) สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2518 ชาวเวียดนามหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะ

เข้าไปเคารพศพท่านจะเดินเรียงแถวเข้าไปด้วยอาการสงบ แต่ห้ามนำากล้องถ่ายรูป 

กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือติดตัวเข้าไป

 สถานทีแ่ห่งนี ้ มกีารรกัษาความปลอดภยัอย่างเข้มงวด และจะปิดเพือ่ชำาระล้าง 

ซ่อมแซมศพของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน 

ถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

 สสุานโฮจมินิห์เป็นอาคารสีเ่หลีย่ม สร้างขึน้ด้วยสถาปัตยกรรมทีเ่รยีบง่าย ตัง้อยู ่

บนฐานสงูหลายชัน้ สร้างจากหนิอ่อน หนิแกรนติ และไม้มค่ีาจากทัว่ประเทศเวยีดนาม

 ด้านหลังของสุสานตบแต่ง

เป็นสวนทีร่่มรืน่ มบ่ีอนำา้เลีย้งปลาคาร์ฟ 

อยู ่บริเวณด้านหน้าของบ้านพัก

ประธานาธบิดโีฮจมินิห์ ท่านเคยพำานกั 

อยู่ที่นี่ระหว่างปี พ.ศ. 2501 - 2512 

บริเวณนี้มีสถานที่ราชการลักษณะ

เป ็นอาคารชั้นเดียวทาสี เหลือง

หลายหลังเรียงรายอยู่โดยรอบ

 บ้านพักของประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง  

ชัน้ล่างโปร่งไม่มผีนงั เป็นทีพ่กัผ่อนและต้อนรับแขก มีบนัไดขึน้ไปชัน้บน เป็นห้องสมุด 

และห้องทำางาน ถดัไปห้องที ่ 2 เป็นห้องนอน และมบีนัไดเดนิลงมาชัน้ล่าง แสดงให้เหน็ 

ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย แต่สะอาด และเป็นระเบียบยิ่ง

 ด้านหลงับรเิวณนีม้หีลมุหลบภัยของประธานาธบิดีโฮจิมินห์ รวมทัง้ห้องประชมุ

เพื่อใช้วางแผนการรบ การปกครองกับบรรดาทหารคู่ใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรตี  ปรีชาปัญญากุล                                                                      คณะมนุษยศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 7)

ภาพเขียนการสู้ ในสงครามบ่าจ ดั่ง

สุสานโฮจิมินห์ยามค่ำาคืน

บ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟด้านหลังสุสานด้านหน้าบ้านพักประธานาธิบดีโฮจิมินห์

สุสานโฮจิมินห์ตบแต่งด้วยดอกท้อ ช่วงเทศกาลปี ใหม่ / ชาวฮานอยมาพักผ่อนหน้าสุสานโฮจิมินห์ยามค่ำาคืน

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรม ( )

บ้านพักของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ครั้งยังมีชีวิตอยู่

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรม  (ßảO tàng Mỹ thUật Việt Nam)

สุสานโฮจิมินห์

กลองทองเหลืองดงเซิน

`



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 คณะกรรมการผูรั้บผดิชอบ 

การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห ์

ได้ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผน

ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นเมื่อวันที่ 

25 พฤศจกิายน ครสิต์ศกัราช 1970 

และหลังจากนั้น 20 ปี จึงพร้อม 

ที่จะเปิดให้ประชาชนชาวเวียดนาม 

และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าชม 

ในวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม คริสต์ศักราช 1990 ซึ่งเป็นโอกาสเดียวกันกับการฉลอง

ครบรอบอายุ 100 ปีของประธานธิบดีโฮจิมินห์

 พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวประวัติของท่านประธานาธิบดี 

โฮจิมินห์ ดังที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์อนัมสยามมิตร (2556 : หน้า 48-49) ว่า

 การจัดทำาเป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา คือ แสดงวัฒนธรรมประเพณี

ของเวยีดนาม ผสมผสานกับประวตัขิองโฮจมิินห์ จงึทำาให้น่าสนใจ ใช้สญัลกัษณ์ต่างๆ 

เช่น ต้นไทรเป็นสัญลักษณ์ของความยั่งยืนยาวนาน ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของ

ความบริสุทธิ์สูงส่ง ดังคำากล่าวว่าดอกบัวอยู่ใกล้โคลนตม แต่ไม่แปดเปื้อน ข้างบน 

มีคติพจน์ของลุงโฮ ซึ่งมักจะเกี่ยวกับธรรมะพุทธศาสนา เพราะเคยอยู่วัด มีส่วน

ที่เกี่ยวกับรัฐบุรุษทั้งหลาย...ส่วนที่เป็นประวัติของลุงโฮ เป็นตัวอย่างของผู้อยู่ใน 

ครอบครัวปัญญาชนที่ได้เรียนหนังสือ จึงมีความรู้ทั้งลัทธิขงจื๊อและศาสนาพุทธ  

เมื่อไปได้รับความคิดทางตะวันตก ก็สามารถประยุกต์ใช้ความดีเด่นของปรัชญา

ตะวันออกได้...

 ภายในพิพิธภัณฑ์นี้เก็บรักษาเอกสารกว่า 12,000 ฉบับ วัสดุอุปกรณ์ ภาพถ่าย

ดั้งเดิม เกี่ยวกับกระบวนการปฏิวัติของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ เหล่านี้เป็นรากฐาน 

ที่สำาคัญยิ่งของคนเวียดนามในการศึกษารากเหง้าของประเทศ และก่อให้เกิดจิตสำานึก

ที่แรงกล้าในการรักชาติ ทั้งเป็นการศึกษากระบวนการคิดในการก่อสร้าง และกอบกู้

ประเทศของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับชาวเวียดนาม

ในยุคหลังที่จะได้ติดตามความจริง และกระบวนการทำางานใหญ่ยิ่งในการกอบกู้

ประเทศของชาวเวียดนาม

 วัดเสาเดียว ชาวเวียดนามเรียกว่า จั่ว โหมด 

โก่ด (chÙa Một Cột) หรือบางคนเรียกว่า เดี่ยน 

ฮวื้ว (Ðiền HứU) หมายถึงวัดเสริมบุญ วัดแห่งนี ้

สร้างด้วยไม้ทั้งหลังต้ังอยู่ตรงกลางระหว่างสุสาน

ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ กับพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 

โดยสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 1592 ซ่อมแซม พ.ศ. 2465 และถูกฝรั่งเศสเผาเมื่อปี พ.ศ. 2497 

และได้รับการซ่อมแซมอีกครั้งใน พ.ศ. 2498

 วัดเสาเดียวมีลักษณะเป็นรูปเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว 

กลางสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของโลกในดอกบัว 

ภายในศาลาประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นปางแสดงอภินิหาร มี 10 กร แต่ละกร 

ถอืของมงคลรวม  8  สิง่ ด้านหน้ามีบันไดปูน  สามารถเดนิข้ึนไปนมสัการเจ้าแม่กวนอมิข้างบนได้

 มตีำานานกล่าวไว้ว่า กษตัรย์ิในราชวงศ์ลี ้พระนามว่า พระเจ้าลี ้ท้าย โต่ (Lý Thái TỔ)  

ทรงพระสบุนิเหน็เจ้าแม่กวนอมิประทบัอยูบ่นใบบวั และส่งเดก็ชายในอ้อมแขนให้พระองค์ 

ต่อมาไม่นานพระองค์ได้อภเิษกสมรสกบัสตรสีาวสามญัชนลกูชาวนาคนหนึง่ และนาง 

ได้ให้กำาเนิดทายาทเพศชายแก่พระองค์ตามที่ทรงพระสุบิน พระองค์จึงโปรดให ้

สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม ที่เรียกว่าเจดีย์เสาเดียว  

ในลกัษณะเป็นศาลากลางนำ้า

 สัญลักษณ์วัดเสาเดียวเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำาคัญของ

เมืองฮานอย ซึ่งปรากฏอยู่ด้านหลังของเหรียญ 5,000 โด่ง ของ

ประเทศเวียดนาม

 พิพิธภัณฑ์ทหาร (bảO tàng qUân đội บ่าว 

ต่าง กวน โด่ย) ต้ังอยูเ่ลขที ่ 30 ถนนเดยีนเบยีนฟู 

(Điện ßiên Phủ) ตำาบลบาดิง่ (ßa Đình) เป็นพพิธิภณัฑ์

แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการศึกสงคราม 

ต้ังแต่ครั้งทำาสงครามกับอเมริกาและฝรั่งเศส 

เป็นการแสดงความภาคภูมิใจของชาวเวียดนาม 

ทีส่ามารถรบชนะข้าศกึ แม้จะมียทุโธปกรณ์ท่ีล้าหลงักว่า 

ภาพประวติัศาสตร์ครัง้ทำาศกึสงคราม เช่น ขบวนการ

ทีช่่วยกนัต่อสูม้ทีัง้ชาวนาและกรรมกร ชาวเมอืงฮานอย

บางส่วนอพยพหนี สถานีวิทยุเวียดนามถูกบอมบ์ 

ภาพเส้นทางโฮจิมนิห์ทัง้ทางทะเลและทางบก ภาพการลงนามในสนธสิญัญาปารสีเพ่ือให้

สหรฐัถอยออกจากเวยีดนาม  รวมถงึภาพกองกำาลงัเวยีดนามเหนอืตไีซ่ง่อนได้เป็นผลสำาเรจ็

  พระองค์แสดงพระราชทัศนะไว้เกี่ยวกับเรื่องสงครามที่เดียนเบียนฟู ไว้ว่า

 ข้าพเจ้าคิดว่าฝรั่งเศสคงนึกไม่ถึงว่าเวียดมินห์จะสามารถนำาปืนใหญ่ขึ้นเขาได้ 

จงึเลอืกเดยีนเบยีนฟเูป็นทีต่ัง้ ได้ทราบว่าต้องลากปืนใหญ่ขึน้เขาเป็นระยะทางไกลมาก 

ในป่าทบึไม่มถีนน ถามเขาว่าใช้ช้างลากปืนใหญ่ หรอืถอดปืนใหญ่เป็นชิน้ๆ ได้หรอืไม่ 

เขาบอกว่าไม่มีช้าง เอาช้างมาไม่ได้เพราะต้องเก็บเป็นความลับ ใช้แรงคนลาก ผูกเชือก-

มนิลา เส้นหวาย และไม้ไผ่ การถอดปืนใหญ่ก็ทำาไม่ได้ เพราะต้องอาศัยความรวดเร็ว 

ยทุธวธิขีองฝรัง่เศสคอืรวมกนัต่อต้านอยู่ในฐาน แต่ยุทธวธิขีองเวยีดนามคอืกระจายกำาลัง

แต่เวลายิงปืนใหญ่ต้องยิงไปที่เดียวกัน (หน้า 64)

บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ โฮจิมินห์

นิทรรศการที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ โฮจิมินห์ (อ่านต่อฉบับหน้า)

อนัมสยามมิตร: ตามรอยเสด็จท่องเที่ยวเวียดนาม (2)        (ต่อจากหน้า 6)

พิพิธภัณฑ์ โฮจิมินห์

วัดเสาเดียว

วัดเสาเดียวตั้งอยู่กลางสระบัว

เจ้าแม่กวนอิมภายในวิหารวัดเสาเดียว

กระถางธูปที่นักท่องเที่ยวมักจะนมัสการเจ้าแม่กวนอิม

พิพิธภัณฑ์ทหาร

ซากเครื่องบิน B 52 ที่เวียดนามยิงตก



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 ชายใดไม่เที่ยวเทียวไป ทุกแคว้นแดนไพร มิอาจประสบพบสุข ชายใดอยู่เหย้า

เนาว์ทุกข์ ไม่ด้ันซนซุกก็เช่ือว่าช่ัวมัวเมา เป็นบทหน่ึงในนิทานเวตาล เร่ืองท่ี 16 ท่ีทำาให้

ผู้เขียนยึดเป็นสรณะในการเสาะแสวงหาข้อความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะและลีลา

ชีวิตในการเป็นอยู่และดำารงอยู่  และเมื่อวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้

มีโอกาสเดินทางไปนำาเสนอบทความวิชาการที่ Istanbul University, Turkey ผู้เขียน

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำาแหง และบุคลากรทุกฝ่ายที่ทำาให้การเดินทางครั้งนี ้

ประสบความสำาเร็จและราบรื่นไปด้วยดี ในการนี้ยิ่งทำาให้ผู้เขียนมีปณิธานที่หาญกล้า 

ที่จะสร้างศรัทธาความเป็นนักวิชาการให้เป็นไปตามเจตจำานงของมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงที่ว่า “สร้างความรู้สู่สากล Universal Knowledge Building”

    บทความวิชาการที่ผู้เขียนนำาเสนอครั้งนี้ ชื่อ “Thai Education : Breathing of the  

Marginal  People”  (การศึกษาไทย : ลมหายใจของคนชายขอบ)  ด้วยเหตุผลว่าทุกสังคมน้ัน 

ประกอบด้วยคนสองประเภท คือ ผู้ที่ได้เปรียบ (exploiting) และผู้ที่เสียเปรียบ 

(exploited) ซ่ึงกล่าวถึงคนชายขอบ คือ ผู้คนท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมในทุกๆด้าน

โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาท่ีรัฐจัดให้ บทสรุปของบทความ คือ การสร้างพลังศรัทธา

อันแน่วแน่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders)ทั้งหมดที่จะมีเจตจำานงเพื่อสรรค์สร้าง 

“หน่อราก” ทางการศึกษาให้ออกมาเป็นเชิงประจักษ์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ ผู้เขียน 

ได้นำาเสนอว่า ควรมีการดำาเนินการดังนี้

 1. รัฐบาลต้องให้เงินสนับสนุนทางการศึกษาให้มากขึ้นกว่าเดิม หากพิจารณา

จากข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว คนชายขอบได้รับการดูแลในเร่ืองการศึกษาค่อนข้างน้อยมาก 

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้  เสื้อผ้า อาหาร และสิ่งอื่นๆอีก  

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ มีลักษณะขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างแท้จริง ความเป็นไปตาม

อัตภาพและตามยถากรรม  จึงดูดซึมและซึมซับจนเป็นเน้ือเดียวกันกับคนชายขอบท่ีลงตัว

 2. ครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจใน “อัตลักษณ์ตัวตน” ของคนชายขอบอย่างด ี

และชัดเจน เพราะกลุ่มคนเหล่าน้ีต้องการความเป็นหน่ึงเดียวเช่นคนกลุ่มอ่ืนๆในสังคม 

แต่สิ่งที่สังคมหยิบยื่นให้ คือ ความเป็นอื่น (the otherness) ครูผู้สอนกลุ่มคนชายขอบ

ต้องพยายามสอนให้พวกเขา/เธอเกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมอย่างไม่หวาดระแวง 

พยายามช้ีให้เห็นถึงความเด่นและเอกภาพ (outstanding and unity) ของกลุ่มคนเหล่าน้ีให้ได้  

ตลอดจนสอนวิธีการอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและสง่างาม สายธารแห่งการพัฒนาน้ี

จะเป็นการสร้างคุณค่าแห่งตัวตนของพวกเขาได้มีค่ามากข้ึน

 3. ทุกคนในชาติต้องเห็นความสำาคัญของคนชายขอบมากขึ้นให้ตระหนักและ

เข้าใจพวกเขาเหล่านี้มากขึ้น เพราะคนชายขอบต่างก็คือคนไทยเช่นกัน มิใช่   “จำาเลย” 

ของสังคม เพียงแต่พวกเขา/เธอได้รับและขาดโอกาสน้อยกว่าคนกลุ่มอื่น ฉะนั้น 

โอกาสทางการศึกษาท่ีควรได้รับและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง คือ วิชาชีพท่ีเหมาะสมกับวัย 

เพศ และความสนใจ ซึ่งวิชาชีพจะเป็นเส้นทางให้เกิดการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็น 

การพัฒนาชาติทางอ้อมได้อีกมิติหนึ่ง

 4. การศึกษาต้องตระหนักถึงการเรียนการสอนที่สามารถนำาพาให้คนชายขอบ 

สามารถอ่านออก เขียนได้ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สร้างวิธีการสื่อสารที่เข้าใจบนฐาน 

แห่งความเป็นจริงของสังคม สิ่งนี้ก็จะทำาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐชาติแบบ

องค์รวมได้อย่างดียิ่ง

 ตุรกี เป ็นประเทศที่มี

พื้นที่ตั้งอยู ่ในทวีปเอเชียและ

ยุโรป เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มี

อารยธรรมอันยาวนานตั้งแต่

ยคุหนิ 20,000 ปีก่อนครสิต์ศกัราช 

ตรุกเีป็นประเทศทีม่เีมอืงโบราณ

สร้างโดยอาณาจกัรกรกีโรมนัมคีวามยิง่ใหญ่อลังการ ติดอยูใ่นอันดับสามของเมอืงทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

ภายใต้อาณาจักรโรมัน ( Roman Empire) ซึ่งอยู่บริเวณเอเชียไมเนอร์  ( ตุรกี ซีเรีย และ

ปาเลสไตส์ ในปัจจุบัน) อนึ่ง ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์เชิงลึกจะพบว่า เมืองหลวงแห่ง

อาณาจักรโรมนัตะวนัออก ไบเซนไทน์ ( Bizentine) กรงุ  Constantinople  กม็ทีีต่ัง้ในตรุกี 

ปัจจุบันถูกเรียกว่า Istanbul ความยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่ง คือ ยังมีเมือง Pamukkale 

เมอืงโบราณทีม่คีวามงดงามของนำา้แร่ธรรมชาตขินาดใหญ่ทีใ่ช้รกัษาโรคให้กบัแม่ทพั 

นายกองในวัยเกษียณ

 จะเห็นได้ว่า ตุรกีเองก็

มีประวัติศาสตร์แห่งการสร้าง

ความยิ่งใหญ่ของชนเผ่ามาเป็น

เวลานาน มีการเปลี่ยนแปลง

ผู้ที่ เข้ ามาครอบครองต้ังแต่  

ชาวอัสซีเรียน ทรอย ฮิตไตน์ กรีก 

เปอร์เซีย โรมัน ไบเซนไทน์ ออตโตมัน 

จนถึงชาวเติร์กในปัจจุบัน  สิ่งนี้ 

ทำาให้ผู้เขียนนึกไปว่า ดินแดนแห่งอารยธรรมของตุรกีนี้ ช่างเป็นสักขีพยานแห่งการ

เกิด ดับ ของอาณาจักรต่างๆหลายยุคหลายสมัย เฉกเช่นอำานาจของรัฐเช่นกัน  แต่เมื่อ

พิจารณาความดีงามของซากปรักหักพังต่างๆ ทำาให้เข้าใจยิ่งขึ้นว่า นี่คือร่องรอยแห่ง

อารยะที่ทำาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา “รากเหง้าของแผ่นดิน” และทำาให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกันว่า “ทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดและดับไป” เช่นกัน

 วกกลับมาถึงเร่ืองท่ีจัด International 

Conference หัวข้อส่วนใหญ่ที่ Keynote 

Speakers มาบรรยายน้ัน ส่วนมากจะเป็นเร่ือง 

เก่ียวกับการออกแบบการเรียนรู้และการนำา 

สื่อมาผนวกรวมกับการเรียนการสอน จะม ี

Professors ท้ังท่ีมาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป 

เน้นจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนในหลากหลาย

รูปแบบ (variety of activity-based learning) เป็นสำาคัญ ในการน้ีผู้เขียนได้เสนอฐานคิดของ 

ครูรังสรรค์ แสงสุข (Siamese Scholar) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ในท่ีประชุม 

ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาน้ัน ผู้สอนอย่าสถาปนาความศักด์ิสิทธ์ิของตนเอง

ว่ารู้ทุกเรื่อง “เราเป็นครูคนละอย่าง (We are different on scholar.) และให้พิจารณา

ต่อไปว่า ถ้าเป็นครูผู้สอนต้องตระหนักว่า Teacher is contributor, a fulfiller and a 

kind person (ครู คือ ผู้ให้ ผู้เติมเต็ม และผู้มีเมตตา) สังเกตสีหน้าและแววตาของนักวิชาการ 

ที่เข้าร่วม Conference ได้ข้อคิด (consideration) เพิ่มมากขึ้น  เพราะการเรียนการสอน 

ในอุดมศึกษาเป็นเทวาลัยแห่งการเรียนรู้นั้น จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการผสมผสาน

ประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือสร้างการใช้ลีลาชีวิตให้กับผู้เรียนได้อย่างราบร่ืนต่อไปในอนาคต

 ท้ายสุดผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. นวลละออ แสงสุข 

ผู้ท่ีมีส่วนเติมเต็มประสบการณ์ทางวิชาการให้กับผู้เขียนในการนำาเสนอผลงานวิชาการคร้ังน้ี 

เช่นเดียวกับ ท่านครูรังสรรค์ แสงสุข ผู้ที่เคยเติมเต็มให้กับผู้เขียนเมื่อครั้งไป present 

ที่ศรีลังกาในหลายปีก่อน

 การนำาเสนองานครั้งนี้ ใคร่ฝากข้อคิดว่า ลมหายใจของคนชายขอบ ยังถือว่า

เป็นลมหายใจที่เหมือนคนทั่วไป เพียงแต่รัฐและคนรอบข้างจะได้ยินเสียงลมหายใจนี ้

หรือไม่ อย่างไรก็ตาม อยากตะโกนดังๆว่า อย่าปล่อยความต้องการทางการศึกษา

ของคนกลุ่มน้ีให้เป็นเพียง “ลมหายใจท่ีไม่ได้ยิน ตัวตนท่ีไม่มีใครเห็น” (unheard and  

unseen from the majority)  ขอรับท่าน !!!!

เมื่อไป Present งานวิชาการที่ตุรกี

มารู้จักตุรกีกันดีกว่า

  รศ. ดร.ธงชัย  สมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์

อุดมศึกษา: ประเด็นใน Conference



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ถาม ผมเป็นนักศึกษาที่สอบต่างจังหวัด  มีความ 

สงสัยว่ามีหลักเกณฑ์เร่ืองการบอกเลิกกระบวนวิชา

อย่างไรบ้าง ช่วยอธิบายให้ทราบด้วยครับ

ตอบ	หลัก เกณฑ ์การบอกเลิกกระบวนวิชา

สำาหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค

 1. เป ็นกระบวนวิชาที่นักศึกษายังไม ่รู ้ 

ผลสอบของภาคที่ผ่านมา เมื่อลงทะเบียนเรียนซำ้าไว้

ในภาคถัดไปแล้ว มารู้ผลสอบภายหลังว่าสอบผ่าน

  2. นั ก ศึ ก ษ า ต ้ อ ง ดำ า เ นิ น ก า ร บ อ ก เ ลิ ก

กระบวนวิชาที่ลงซำ้าไว้ ตามข้อ 1 ก่อนการสอบ

กระบวนวิชาที่ต้องการบอกเลิก ภายในภาคการศึกษา

ที่ลงทะเบียนเรียนซำ้าไว้นั้น

2.1 นกัศกึษาทีส่อบผ่านในภาค 1 ลงทะเบยีนเรียนซำา้ 

 ไว้ในภาค 2 ของปีการศึกษาเดียวกัน สามารถ 

 บอกเลิกกระบวนวิชาที่ลงซำ้าไว้ในภาค  2  ได้   

 ก่อนการสอบวิชานั้นๆ

2.2  นักศึกษาที่สอบผ่านในภาค 2 ลงทะเบียนเรียน 

 ซำ้าไว้ในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาเดียวกัน 

 หรอืลงไว้ในภาค 1 ของปีการศกึษาถดัไป สามารถ 

 บอกเลิกกระบวนวิชาที่ลงซำ้าไว้ในภาคฤดูร้อน 

 ของปีการศึกษาเดียวกันนั้น หรือภาค 1 ในป ี

 การศึกษาถัดไปได้ ก่อนการสอบวิชานั้นๆ

2.3 นักศึกษาที่สอบผ่านในภาคฤดูร้อน ลงทะเบียน- 

 เรียนซำ้าไว้ในภาค 1 ปีการศึกษาถัดไป สามารถ 

 บอกเลิกกระบวนวิชาที่ลงซำ้าไว้ในภาค 1 ในปี 

 การศึกษาถัดไป ก่อนการสอบวิชานั้น

 หลกัฐานและขัน้ตอนการบอกเลกิกระบวนวชิา

  นักศึกษาที่มีความประสงค ์จะบอกเลิก

กระบวนวิชา ต้องมีหลักฐานประกอบการบอกเลิก

กระบวนวิชา ดังนี้

  1. แบบใบคำาร้องขอบอกเลิกกระบวนวิชา

กรณีพิเศษสำาหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค (ม.ร. 50/1) 

ซึ่งมีอยู ่ในคู ่มือการลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียน 

กรอกข้อความ พร้อมลงนาม

  2.   สำาเนาใบเสรจ็รบัเงนิ (ม.ร. 18) ภาคทีส่อบผ่าน 1 ฉบบั

  3. ใบเสรจ็รับเงินฉบบัจริงของภาคทีล่งซำา้ไว้

พร้อมสำาเนา 1  ฉบับ (ถ่ายสำาเนาไว้เข้าสอบ 1 ฉบับ)

  4. สำาเนาบตัรประจำาตวันกัศกึษา และลงนาม

สำาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

  5. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนที่อยู ่

จ่าหน้าซองถึงตวันกัศกึษาเองให้ชดัเจน เพือ่ส่งเอกสาร

ที่ดำาเนินการแล้วคืนให้นักศึกษา

  6.  นำาเอกสารข้อ 1-5  ใส่ซอง  ส่งถึง

 หัวหน้างานบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา

 อาคารสำานักบริการทางวิชาการและ  

 ทดสอบประเมินผล  มหาวทิยาลัยรามคำาแหง

 แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรงุเทพฯ 10240

 การขอบอกเลิกกระบวนวิชาและรับเงินคืน 

นักศึกษาต้องกรอกรายละเอียดใหนังสือมอบอำานาจ

พร้อมพยานผูร้บัมอบ  ซึง่อยูด้่านหลังของคำาร้อง  แล้วส่ง 

กลับคืนงานบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา 

กองบรรณาธิการ

หลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธาฯ      (ต่อจากหน้า 1)นักศึกษาคณะทัศนมาตรฯ              (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสน้ี รศ.ปรีชา พหลเทพ เปิดเผยว่าหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร. 

ได้รับการรับรองปริญญาเป็นคุณวุฒิในวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามมาตรา 8(3) แห่ง 

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 จากสภาวิศวกร 

สำาหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 

2560 ภาคการศึกษาปกติ ที่เรียน ณ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง หัวหมาก ในการประชุมคณะกรรมการ

สภาวิศวกร คร้ังท่ี 47-5/2558 เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558

 สำาหรับ หลักสูตรต่างๆท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรแล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา  

2540 ได้แก่ 

1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม 

 ส่ิงแวดล้อม (รับรองคุณวุฒิในสาขาวิศวกรรมโยธา) 

3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม- 

 อุตสาหการ 

4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม- 

 ส่ิงแวดล้อม 

  เป็นผลให้ผู้สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว 

สามารถย่ืนขอรับใบประกอบวิชาชีพได้ต้ังแต่เร่ิมมีผู้สำาเร็จ

การศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2543 จนถึงปัจจุบัน 

 ทั้งนี้ ผู้สำาเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาตรี 

จากหลักสูตรดังกล่าว มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ระดับ

ภาคีวิศวกร ในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

และหมวดวิชาวิศวกรรม หลักเฉพาะสาขาตามข้อบังคับ

สภาวิศวกร โดยเกณฑ์การผ่านแต่ละหมวดวิชาต้อง

ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และสามารถสะสม

การสอบผ่านได้ภายใน 2 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วภายใน 

1 ปี ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อม

ในการประกอบวิชาชีพ ผู้ท่ีผ่านการทดสอบความพร้อมฯ 

สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรแก่ผู้สำาเร็จ 

การศึกษาดังกล่าว

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน 

5 สาขาวิชา ได้แก่ 

 1) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 2) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 3) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 4) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 5) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ 

การเรียนการสอนได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร. 

โทร. 0-2310-8577-8

 สำาหรบัโครงการนี ้ เป็นโครงการทีก่ระทรวง

ศกึษาธกิารได้ดำาเนนิการมาตัง้แต่ปี 2506 ซึง่เป็นการ 

สนองพระราชปรารภพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ที่ทรงมีพระราชดำาริจะพระราชทานรางวัลให้แก่

นักเรียนท่ีมีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี และ

สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาได้มาตรฐาน รวมทัง้นักศกึษา 

ระดับอุดมศึกษา คัดเลือกโดยแบ่งพื้นที่เป็น 5 เขต 

คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งนักศึกษาที่มีสิทธิ

เสนอช่ือจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี

กำาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และต้องมีเกรดเฉลี่ย

สะสมไมต่ำา่กว่า 2.75 และคณะกรรมการจะประเมิน

และคัดเลือกนักศึกษาจากคุณลักษณะพื้นฐาน ได้แก่ 

การศึกษาเล่าเรียน การมีทักษะในการจัดการและ 

การทำางาน สุขภาพอนามัย ความประพฤติ คุณธรรม 

จรยิธรรม การอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดล้อม 

และด้านกิจกรรมและผลงานดีเด่นของนักศึกษา  

ทัง้ด้านความมีคณุประโยชน์ คณุภาพ และมคีณุธรรม

ดีงามหรือสร้างสรรค์

 อาจารย์สมหมาย กล่าวต่อไปว่านายอัครพนธ์ 

วัชรพลากร นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ เป็น

นักศึกษาที่มีผลงานในการทำากิจกรรมเป็นจิตอาสา

และบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมมาโดยตลอด และ

เคยได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ ในโอกาสครบรอบ 

43 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ปี 2557 

ทั้งยัง ช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะทัศนมาตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 

ด้วยการอุทิศตนเพ่ือสังคมในการให้ความรู้และ

บริการตรวจสุขภาพสายตาในหลายกิจกรรม อาทิ

 โครงการจิตอาสาบริการตรวจสุขภาพสายตา 

เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557 ณ คลินิกศูนย์แพทย์-

พัฒนา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, โครงการ

บริการตรวจสุขภาพสายตาร่วมกับโครงการเพ่ือนข้างห้อง 

เตือนภัย ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557, 

โครงการบริการตรวจสุขภาพสายตาเพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลฯ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือวันท่ี 

8 - 9 สิงหาคม 2557, โครงการตรวจสุขภาพสายตา

และให้ความรู้แก่คณาจารย์ร่วมกับโรงเรียนเทพลีลา 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557, โครงการบริการ

ตรวจสายตาแก่บุคลากรและประชาชน ภาค 2 ณ คลินิก

ทัศนมาตรศาสตร์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 

ถึงเดือนมีนาคม 2557, โครงการจิตอาสาบริการ

ตรวจสุขภาพสายตาแก่ประชาชนทั่วไป ณ จังหวัด

อุทัยธานี เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557, โครงการ

รณรงค์ตรวจสายตาให้กับเด็กร่วมกับสโมสรไลออนส์สากล 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556, โครงการตรวจสุขภาพ

สายตาและให้ความรู้แก่คณาจารย์ร่วมกับโรงเรียน

เทพลีลา เมื่อวันที่ 4 - 9 กรกฎาคม 2556, โครงการ

ออกหน่วยตรวจวัดสายตาประชาชน ณ วัดบางปะกอก 

ร่วมกับ สโมสรไลออนส์แห่งประเทศไทย, โครงการรณรงค์ 

ตรวจสายตาให้กับเด็ก ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากล 

ประจำาปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึง

เดือนธันวาคม 2556, โครงการบำาเพ็ญประโยชน ์

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กผู้ด้อยโอกาส และโครงการ

ปลูกป่าชายเลนตามแนวพระราชดำาริ ณ แก่งกระจาน

รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม -  

1 สิงหาคม 2553 เป็นต้น



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 FRE 4517 (FR435) 

วรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัย

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

 FRE 3505 (FR331) 

การวิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น

รศ.ดร. นงนภัส  ตาปสนันทน์

 วัน-เวลา-สถานที่เรียน  (ตาม ม.ร.30) พฤหัสบด ี

11:30 - 13:20 น. อาคาร SLB ห้อง 302 (อาจมีการ 

เปลี่ยนแปลงตามความจำาเป็นและความเหมาะสม   

ให้ดูประกาศหน้าห้องด้วย)

 ขอบเขตเน้ือหาวิชา   ศึกษาความเป็นมาโดยสังเขป 

ของศาสตร์การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศฝรั่งเศส   

ฝึกปฏิบัติการอ่านและเขียนวิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศส 

เบ้ืองต้น  โดยเลือกศึกษาจากบทอ่านวรรณกรรมท่ีตัดตอน 

มาทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง

 ต�าราเรียน        มีเอกสารประกอบการสอน  ให้ติดต่อผู้สอน 

 ข้อแนะน�า ควรมีพื้นฐานความรู้ด้านประวัติ- 

วรรณคดีฝรั่งเศส  และควรอ่านภาษาฝรั่งเศสออก เข้าใจ 

รู้เรื่องพอสมควร   ผู้สนใจเรียนควรต้องมาเข้าชั้นเรียน 

หรือพบผู้สอนด้วย

 การวัดผล    ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ  คะแนนเต็ม 100  คะแนน 

เวลาสอบ  2 ชั่วโมงครึ่ง   วัน-เวลาสอบตามใน ม.ร.30

รศ.ดร. นงนภัส  ตาปสนันทน์

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

11:30 - 13:20 น.  อาคาร SLB ห้อง 605  (อาจมีการเปล่ียนแปลง 

ได้ตามความเหมาะสม ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

 ต�าราเรียน วรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัยระหว่าง 

สงครามโลกคร้ังท่ี 1- 2 (ค.ศ. 1919 - 1939)   ผู้เขียน รศ.ดร. 

นงนภัส  ตาปสนันทน์  ซื้อได้ที่ศูนย์ตำาราฯ

 วรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัย 2 และการวิจารณ ์

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

ซื้อได้ที่ศูนย์ตำาราฯ

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา    ศึกษาสภาพสังคม  พัฒนา 

การแนวคิดของนักเขียนฝร่ังเศสในการสร้างงานวรรณกรรม 

ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1   -สงครามโลกครั้งที่ 2 

(ค.ศ.1919-1939) และศึกษาตัวอย่างผลงานของนักเขียน

ที่มีชื่อเสียงหลายคนในช่วงเวลาดังกล่าว   เช่น   Marcel 

Proust, Georges Duhamel, François Mauriac, Marcel 

Pagnol,  Saint-Exupéry, André Malraux  เป็นต้น  เพื่อ 

ความรู้ที่กว้างและลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดต่อมนุษย์ 

และสังคมจากวรรณกรรมท่ีถ่ายทอดโดยนักเขียนเหล่าน้ัน

 การวัดผล    ข้อสอบอัตนัย  5  ข้อ  เวลาสอบ  2 ช่ัวโมงคร่ึง 

วัน-เวลาสอบตามใน ม.ร.30  

 ข้อแนะน�า ควรมีพื้นฐานความรู้ด้านวรรณคดี- 

ฝรั่งเศส   และควรอ่านตัวงานวรรณกรรมฝรั่งเศสรู้เรื่อง 

เข้าใจพอควร  ถ้าไม่มาเข้าชั้นเรียน    ควรติดต่อผู้สอน 

เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น  รับรู้แนวการเรียนการสอน 

การสอบด้วย

ENG 2401 (EN 205) 

การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉทสั้นๆ

Sentences and Short Paragraphs

อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

 	วัน/เวลา/สถานที่เรียน 

Section 1  TH 09:30 - 11:20 น.  ห้อง VKB 402 

Section 2  W 13:30 - 15:20 น. ห้อง VKB 502 

Section 3  M 11:30 - 13:20 น.  ห้อง VPB 502  

 	อาจารย์ผู้สอน  

Section 1: รศ.นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

Section 2: อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

Section 3: อาจารย์กัลยาณี  สุภวัน

 	ต�าราที่ใช้   EN 205 การเขียนประโยคต่าง ๆ  

และอนุเฉทสั้น ๆ แต่งโดย รศ.รมณี กอวัฒนา

 	ค�าอธบิายกระบวนวชิา ศกึษาลกัษณะของ

ภาษาเขียน ฝึกเขียนประโยคชนดิต่าง ๆ ให้สือ่ความหมาย  

ที่ต้องการ โดยเริ่มจากประโยคเดี่ยวไปสู่ประโยค

ความรวม และประโยคความซ้อน ตลอดจนฝึกเขยีน

อนุเฉทสั้น ๆ ตามเรื่องที่อ่านหรือภาพที่เห็น 

 	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

  1. เพื่อให้ผู ้เรียนเข้าใจโครงสร้างและ

ส่วนประกอบของประโยคพื้นฐาน

  2. เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเขียนประโยค

ความรวม และรู้จักใช้คำาเชื่อมชนิดต่าง ๆ ได้

  3. เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเขียนประโยค

ความซ้อนชนิดต่าง ๆ ได้

  4. เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเขียนประโยค

ความเดียวชนิดซับซ้อนชนิดต่าง ๆ ได้

  5. เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเขียนประโยค 

ที่มี Gerund หรือ Infinitive ได้ 

  6.  เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถเขียนอนเุฉทสัน้ ๆ 

เพือ่อธบิายหรอืแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ต่าง ๆ  ได้

  7. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และ 

อธิบายโครงสร้างของประโยคและอนเุฉทชนดิต่าง ๆ ได้

 	แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ 

PowerPoint และฝึกทำาแบบฝึกหัด

 	เนื้อหาวิชา  ส่วนประกอบของโครงสร้าง

ประโยคพื้นฐานชนิดต่าง ๆ รวมทั้งโครงสร้างของ

ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำาถาม 

ประโยคคำาสั่ง ประโยคขอร้อง  ประโยคที่มี “there” 

เป็นประธาน และประโยคกรรมวาจก ประโยคความรวม

และคำาเชือ่มชนดิต่าง ๆ ประโยคความซ้อนชนดิต่าง ๆ 

และประพันธสรรพนาม ประโยคความเดียวชนิด

ซับซ้อน ประโยคที่มี Gerund และ Infinitive รวมทั้ง 

ประโยคทีข้ึ่นต้นด้วย “it” การเขยีนอนเุฉท ส่วนประกอบ

ของอนุเฉทและโครงสร้างของอนุเฉท

 	ลกัษณะข้อสอบ/วนัสอบ  อตันยั 110 คะแนน 

 สอบวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 

 เวลา 09:30-12:00 น.

 	รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ  ข้อสอบ

แบ่งออกเป็น 5 part ดังนี้

Part I. Combine each of the following sentences  

 into a compound or complex sentence 

 by using one of the connectors given  

 below. Be sure to use each of them only 

 once and put the punctuation where  

 necessary.   (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้มี 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน  

ให้นักศึกษาเอาประโยคสองประโยคมารวมกัน 

โดยเลือกคำาเช่ือมท่ีมใีห้ ในการทำานกัศกึษาจะต้องใช้ 

คำาเชือ่มทีใ่ห้มาคำาละครัง้เดยีวเท่านัน้ ถ้าใช้คำาเชือ่มซำา้ 

ประโยคอื่น ๆ ที่ใช้คำาเชื่อมที่ใช้ไปแล้วจะไม่นับ-

คะแนนให้ นอกจากนี้ นักศึกษาต้องใส่เครื่องหมาย

วรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

Part II. Change each of the following complex  

 sentences into a simple one by using  

 participle modifiers in a suitable position.  

 Use the correct punctuation where necessary. 

   (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเปลี่ยนประโยค

ท่ีเป็นประโยคความซ้อนให้เป็นประโยคความเดียว

ชนิดซับซ้อน และนักศึกษาต้องใส่เครื่องหมาย

วรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

Part III. Fill each of the following blanks with  

 a suitable clause.  Be sure to use punctuation  

 where necessary. (30 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเติมอนุประโยค

หรือประโยคหลักในช่องว่างที่กำาหนดให้ และ

นักศึกษาต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอนตามความ

เหมาะสมด้วย

Part IV.  Change the word within the parentheses  

 into the correct form of infinitive or  

 gerund. Be sure to use tense and voice  

 correctly. (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเปลี่ยนคำากริยา 

ที่ให้ไว้ในวงเล็บเป็น Gerund หรือ   Infinitive  ทีเ่หมาะสม 

ในการเขียนตอบ นักศึกษาจะต้องคำานึงถึงเรื่องกาล

และวาจกด้วยว่าเป็น present หรือ past tense เป็น 

active voice หรือ passive voice  

Part V.  Paragraph Writing 

 Choose One of the following  topics  to  write   

 a  good  paragraph of at least 8 sentences. 

 Also underline the topic sentence.  (20 marks)

  ข้อสอบ  part นี ้ให้นกัศกึษาเลอืกเขยีนอนเุฉท

หรือย่อหน้าหนึ่งย่อหน้าจากหัวข้อที่มีให้

 หมายเหตุ ในการสอบ ให้นักศึกษาเขียนด้วย

ปากกาเท่านัน้ ถ้าใช้ดนิสอท�าข้อสอบ อาจารย์ผูต้รวจ

จะไม่ตรวจข้อสอบให้  
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๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นางปุญญิสา	อรพินท์
	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข
	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			 นายสยุมพล	ศรพรหม
	 นายภาณุพงศ์	พิงไธสง	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

 วางพวงมาลา นายจักรกฤช ศรีธนกฤช 

ผูอ้ำานวยการกองกลาง ม.ร. เป็นผูแ้ทนมหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง วางพวงมาลาถวายราชสกัการะพระบรม-

ราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 

มหาอานันทมหดิล พระอฐัมรามาธบิดนิทร เน่ืองใน 

วันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

ณ พระบรมราชานสุาวรย์ีฯ วดัสทัุศนเทพวราราม-

ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

โดยผูใ้ช้วฒุอินปุรญิญาเทยีบโอนได้สงูสดุ 61 หน่วยกติ 

และวุฒิปริญญาตรีเทียบโอนได้สูงสุด 96 หน่วยกิต 

รวมทัง้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยผูส้มคัรนักศกึษาใหม่

สามารถชำาระค่าใช้จ่ายในการสมัครและลงทะเบียน

ผ่านบตัรเครดติได้ทกุธนาคาร และสทิธพิเิศษสำาหรบั

ผู้ชำาระผ่านบตัรเครดติธนาคารทหารไทย ทีม่ค่ีาใช้จ่าย 

1,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำาระ 3 เดือน ดอกเบี้ย 

0% ด้วย โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้เปิด

รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ ระดบัปรญิญาตร ีทัง้ส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค ภาค 1/2558 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 

6 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาปริญญาโท 

ทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้กับคนรู้จัก เพื่อนๆ 

ที่ทำางาน หรือญาติพี่น้อง ที่ยังไม่ได้เรียนหนังสือ

ในระดบัปรญิญาตร ี ให้พวกเขาได้เข้ามาเรยีนทีร่ามคำาแหง 

ถอืเป็นการทำาบญุกศุลครัง้ใหญ่ ให้คนทีไ่ม่มีโอกาสเรยีน

ได้พัฒนาตนเอง มีศักยภาพและเจริญเติบโตก้าวหน้า 

รวมถึงคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย

 “การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา

ต้องเป็นผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่เรยีน มคีวามรบัผดิชอบ ตรงต่อเวลา 

และศึกษาหาความรู้รอบตัวเพิ่มเติมในด้านที่เป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจ 

ในเทคโนโลยีและสามารถนำาไปใช้พัฒนาสังคม 

ประเทศชาต ิทำาให้เกดิองค์ความรูใ้หม่ทีเ่ป็นประโยชน์

อย่างแท้จรงิ และหากมปัีญหาขอให้นกัศกึษาปรกึษา-

อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ประจำาสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดที่นักศึกษาสังกัดอยู่ เพื่อที่จะได้ช่วยกัน

อำานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลลุ่วงไปได้ 

ด้วยด ี และสิง่สำาคญัคอืเมือ่เข้ามาเป็นลกูพ่อขนุฯแล้ว 

ทกุคนมคีวามเสมอภาค เท่าเทยีมกนั ขอให้รกั สามคัค ี

ช่วยกันศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ทีเ่ป็นประโยชน์ซึง่กนัและกนั รวมทัง้ เคารพครอูาจารย์ 

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 

เพื่อดำารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม”

เราว่างไม่ได้เราจะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วจะต้อง 

อธิบายให้ได้ น่ีอย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นการเริ่มต้น 

พดูเรือ่งกฬีา จงึใช้ชือ่ว่าเหรยีญทองแดง เพราะเป็นเหรยีญ 

ลำาดับที่สามของการแข่งขัน การที่ได้เหรียญทองแดง 

น่าจะเป็นเหรยีญเริม่ต้นทีด่เีพราะต่อไปจะเป็นเหรยีญเงนิ 

เอาไว้พบกับเหรียญเงินในฉบับหน้าครับ

คณะมนุษยศาสตร์ท่ีผ่านมาช้ีให้เห็นว่า คณะควรเพ่ิม 

ศักยภาพทางด้านการวิจัย ทั้งเชิงด้านปริมาณและ 

คุณภาพ  โดยควรเพิ่มจำานวนบทความวิจัยที่ได้รับ 

การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

รวมถึงการนำาเสนอผลงานผ่านเวทีการประชุม

วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้น 

คณะมนุษยศาสตร์ยังมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่ง 

ในด้านการวิจัยโดยส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ 

สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เพื่อมุ่ งหวังให้ผลงานวิจัย เป็นนวัตกรรมหรือ 

องค์ความรู้ใหม่ที่สะท้อนกลับมาเป็นประโยชน์ 

ต่อการสอนนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการ

พัฒนาอาจารย์ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ให้มีคุณภาพ             

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่าปัญหาหลักของ

ผู้วิจัยรุ่นใหม่คือการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย 

ซ่ึงเป็นข้อตกลงระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ทุนอุดหนุนวิจัย 

เพ่ือแสดงรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการวิจัย นอกเหนือ 

จากการเลือกหัวข้อวิจัยและออกแบบงานวิจัยแล้ว 

ผู้เริ่มต้นทำาวิจัยมักประสบปัญหาในการเขียนแบบ 

เสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย 

และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานท่ีเป็นแหล่งสนับสนุน

ทุนวิจัย อันจะนำามาซ่ึงการพิจารณาสนับสนุนให้ทุนวิจัย 

จากแหล่งทุนวิจัยน้ันๆ ดังน้ันเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ 

คณาจารย์ผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง 

โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนท้ังภายใน

และภายนอก 

 “คณะมนุษยศาสตร์หวังว่าโครงการสัมมนาน้ี 

จะช่วยให้บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ 

เก่ียวกับการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย เสนอแหล่งทุน 

สนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ รู้เทคนิคในการเสนอ 

หัวข้อวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนที่เหมาะสมกับประเภท

งานวิจัยของตนเอง  และหวังว่าการสัมมนาน้ีจะผลักดัน 

ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถสร้างสรรค์

ผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงคุณภาพ 

และปริมาณ เป็นข้อมูลสะท้อนกลับอันเป็นประโยชน์

ด้านผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนักศึกษา   และส่งผล 

ให้คณะฯมีผลงานวิจัยเพ่ือการศึกษาบรรลุตาม

เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา”  

แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร และเป็นอีกหนึ่ง

กำาลังสำาคัญเพ่ือช่วยขับเคล่ือนกรุงเทพมหานครให้เป็น 

มหานครแห่งความปลอดภัย อีกท้ังกรุงเทพมหานคร

จะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาศักยภาพ-

แกนนำา การสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำากิจกรรม 

การอำานวยความสะดวกในการลงพ้ืนท่ี เป็นต้น ท้ังน้ี

กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือทุกภาคส่วน 

ในสังคมเพื่อเป็นพลังภาคีสนับสนุนการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกลุ่มพลังต่างๆ  

ในสังคม เพ่ือร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานคร

ที่ปลอดภัยจากยาเสพติดในทุกพื้นที่อย่างแท้จริง 

 สำ าหรับสถาบันการศึกษาที่ ร่วมลงนาม 

ความร่วมมือครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-

พระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-

พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-

ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ มหาวิทยาลัยเกริก 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัย-

ราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

และมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ม.ร.ร่วมมือ กทม.ฯ                        (ต่อจากหน้า 12)

อธิการบดีฝากฯ                               (ต่อจากหน้า 4)

ด้วยรักและผูกพัน                         (ต่อจากหน้า 12) คณะมนุษยศาสตร์                         (ต่อจากหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๑) วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

เหรียญทองแดง

(อ่านต่อหน้า 11)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ภาค 1/2558

วันที่ 27 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 (ทุกวัน)

ทั้งส่วนกลาง (ม.ร. หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด)

ชำาระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร*** สิทธิพิเศษ ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท 

ชำาระผ่านบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย แบ่งชำาระ 3 เดือน 0 %    

 หากจะไม่พดูถงึกฬีาซึง่เป็นยาวเิศษแก้กองกเิลส

ทำาคนให้เป็นคน คงจะเป็นเร่ืองท่ีน่าเสยีดาย ท่ีบอกว่า

เป็นเรื่องน่าเสียดายก็เพราะว่า กว่าที่คนจะเข้าใจ

เรื่องกีฬา ไม่ใช่เฉพาะคนที่เล่นกีฬา ไม่เฉพาะคนชม 

ไม่เฉพาะคนสอน ไม่เฉพาะคนท่ีเกีย่วข้อง ไม่เฉพาะ

คนที่ออกแบบเสื้อผ้า ออกแบบเครื่องแต่งกาย  

ออกกฎกติกา ออกรูปร่างของสนามกฬีา ออกกลวธีิ

อะไรต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวกับกีฬา  เช่น วทิยาศาสตร์การกีฬา

เกีย่วพนัไปเยอะแยะมากมาย เพราะคำาว่ากฬีาคำาเดยีว 

แตกออกไปได้หลายเรื่อง ถ้าเป็นการจัดการก็เป็น 

วิทยาการจัดการท่ียิ่งใหญ่ มีโลจิสติกส์แอนด์-

ซัพพลายเชน มีการเงินการทองมีการซื้อขาย 

มีการค้าแข้งมีอะไรต่าง ๆ เยอะแยะ ถ้าพูดถึงกีฬา

เราก็จะต้องมองตั้งแต่ศีรษะไปจรดเท้านักกีฬา 

หมวกชนดิต่าง ๆ  ท่ีมผีูค้ดิมผีูป้ระดษิฐ์รปูแบบใหม่ ๆ  

รูปแบบเพื่อความปลอดภัย รูปแบบที่ให้ทั้งความ

สวยงามปลอดภัยและเป็นเครื่องช่วยในการทำา 

ให้สขุภาพจติด ีป้องกนัแสงแดด ป้องกนัการกระแทก

อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ไปถึงเรื่องกีฬาจะเห็นได้ว่า

มีเรื่องเล่าตั้งแต่เช้าจรดเย็น จนถึงเช้าอีกวันหนึ่ง

และเช้าอีกวันหนึ่ง และเช้าอีกอาทิตย์หนึ่งและเช้า

อีกปีหนึ่ง ก็น่าจะไม่จบสิ้น

 คนทีเ่ข้าสูก่ระบวนการของกฬีานัน้ แต่เดมิมา 

ก็คงมองไม่ค่อยจะเห็นความสำาคัญกันเท่าไรนัก  

ต่อเมื่อมีรูปแบบหลากหลายเกี่ยวกับกีฬา กีฬามี

หลายชนิดกีฬาที่ใช้สติปัญญา ใช้ร่างกาย ใช้ความ

แข็งแรง ใช้เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ เช่น กีฬายิงปืน  

กฬีายงิธน ู นอกจากจะมคีวามแขง็แรง มคีวามแม่นยำา 

มคีวามเทีย่งตรง แล้วกต้็องอาศยัเครือ่งมอืทีท่นัสมยั 

หรืออาศัยเครื่องมือที่ดี เครื่องมือที่เที่ยงตรง และ 

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ อีกมากมาย เหมอืนลูกฟุตบอล

กว่าจะมาเป็นลูกฟุตบอลที่มองเห็น ที่ใช้ในการ

แข่งขนัทกุวนันีเ้ปลีย่นรปูแบบกนัมาแล้วไม่รูต้ัง้กีค่รัง้

กี่หน ตะกร้อจากที่เป็นหวายก็มาเป็นพลาสติก 

 จากยาบำารุงกำาลังก็มาเป็นยาเสริมสร้าง

กล้ามเนื้อ เสริมสร้างความแข็งแรง เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของร่างกายในบางส่วนบางอัน  

โดยเฉพาะเจาะจงได้

 ทกุสิง่ทกุอย่างจะเหน็ได้ว่าจากคำา ๆ เดยีว คำาว่า 

กีฬาก็ไปได้ไกล ถ้าหากจะไปให้ถึงถ้ามีโอกาสคิด

ก็คิดกันดู ไม่ใช่เป็นการคิดเลื่อนลอยแต่เป็นการ

สร้างหนทาง สร้างวิถี สร้างวิธี สร้างสิ่งที่จะเกิด 

ความเคยชินกับตัวของเราว่า

 คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ

ด้านการวิจัยเรื่อง “การเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย 

เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนตามแนวนโยบายของแหล่งทุนวิจัย”  

โดยมี อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย นิลกรณ์ หัวหน้าส่วน 

การฝึกอบรมและพัฒนา สำานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ  (วช.)   และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ปราณี   นิลกรณ์  

อาจารย์ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

ศิลปากร เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 

ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิ อินทโกสุม รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่าการจัดโครงการน้ีสืบเน่ือง 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

 Tan Sri Prof.Dr. Nordin Bin Kardi 

อธกิารบดจีาก KOLEJ UNIVERSITI ISLAM 

SULTAN  AZLAN   SHAH   SULTAN  AZLAN 

SHAH  ISLAMIC  UNIVERSITY COLLEGE 

ประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยรามคำาแหง โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ และวจิยั รองศาสตราจารย์ 

ร�าไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ  

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

     การมาเยี่ยมชมครั้งนี้ คณะผู้มาเยือนฯ รับชมวีดิทัศน์แนะนำามหาวิทยาลัยรามคำาแหง พร้อมทั้งได้ม ี

การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทางด้านวชิาการระหว่างกนั โดยผูม้าเยีย่มชมได้กล่าวชืน่ชม มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ที่มีการจัดการศึกษาเจริญก้าวหน้าทุกระดับและขอขอบคุณที่เปิดโอกาสให้มาดูงานที่ก่อเกิดประโยชน์ยิ่ง

ผู้บริหารสถานศึกษาประเทศมาเลเซียเยี่ยมชมม.ร.

(อ่านต่อหน้า 11)

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง อาจารย์สมหมาย  สุระชัย  รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

ในการจัดต้ังอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 

เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ จำานวน 17 สถาบัน 

โดยมี ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ-

กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการแถลงข่าวและ 

ลงนามบันทึกข้อตกลง 

 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 

คร้ังน้ี เป็นนิมิตหมายท่ีดีในการสนับสนุนให้สถานศึกษา 

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและ

ม.ร.ร่วมมือ กทม.จัดตั้งอาสาสมัครระวังภัย
ยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

(อ่านต่อหน้า 11)


