
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

                                            
             
 

            
   
         
 

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 ๑๖

วันที่ ๓ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

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

ครม.แต่งตั้ง “กฤษฎา  บุญราช” ศิษย์เก่า ม.ร.

ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

   
 
 

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จัดโครงการอบรม “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำาหรับผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ” (การใช้ Applications 

บนอุปกรณ์พกพา) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และเพ่ือเสริมทักษะความรู้ 

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ 

ผู้สูงวัยหรือเกษียณอายุราชการ ฟรี ดังนี้

กลุ่มที่ 1 อบรมวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558

กลุ่มที่ 2  อบรมวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558   

  เวลา 09.00-16.00 น.

อบรมคอมฯ แก่ผู้สูงวัย ฟรี

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง รับสมัครผู้สำาเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

One Day Program รุ่นท่ี 2 ประจำาปีการศึกษา 2558 

เรียนวันเสาร์ ท่ีวิทยาเขตบางนา รามฯ 2 รับสมัคร 

ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 23 กันยายน 2558 คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ จัดการศึกษาแบบ Block Course 

System ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 139,000 บาท 

ศึกษาและดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ (แบ่งชำาระ 7 งวด) 

และผ่อน 0% ตามเงื่อนไขบัตรเครดิต

   
 รามคำาแหงเปิดรับป.โท One Day Program

เรียนวันเสาร์ที่รามฯ 2 รุ่น 2

(อ่านต่อหน้า 10)

สาธิตรามฯฝ่ายประถมจัดมหาดุริยางค์เทิดพระเกียรติ “วิศิษฏศิลปิน เจ้าฟ้าสิรินธร”

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฝ่ายประถม) จัดการแสดงมหาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติ “วิศิษฏศิลปิน เจ้าฟ้าสิรินธร” เนื่องในโอกาสที ่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 

พระมหากษัตริย์และเป็นแบบอย่างให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช (อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.จัดงานอนุรักษ์และเผยแพร่ภูษาสยาม

 สำานักหอสมุดกลาง  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ า แ ห ง  

จัดโครงการการอนุรักษ์และ

เผยแพร่ภูษาสยาม  โดยมี   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดี

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ า แ ห ง  

เป็นประธาน ณ บริเวณลาน

หน้าสำานักหอสมุดกลาง ม.ร. 

เมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม ทีผ่่านมา

 รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย์ รองผู้อำานวยการสำานักหอสมุดกลาง กล่าวว่า 

การจดังาน “ภษูาสยามความงามแห่งวฒันธรรม” เพือ่ส่งเสรมิให้นกัศกึษา อาจารย์ ข้าราชการ บคุลากร 

ของมหาวิทยาลัย ได้เข้าใจและตระหนักในวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่

21 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 

ข ้าราชการให ้ดำารงตำาแหน่งประเภท

บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 

จำานวน 9 ราย โดย 1 ในผูท้ีไ่ด้รบัการแต่งตัง้

ครั้งนี้ คือ นายกฤษฎา  บุญราช อธิบดีกรม-

การปกครอง ทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่ง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

 สำาหรบั นายกฤษฎา  บญุราช ว่าทีป่ลดักระทรวงมหาดไทยคนใหม่ 

เกดิเมือ่วนัที ่ 5 กรกฎาคม 2500 สำาเร็จการศกึษาปริญญาตรี ศลิปศาสตรบณัฑติ 

(รฐัศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ปี 2522 ปรญิญาตร ี นติศิาสตรบณัฑติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2546 และปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(บรหิารรฐักจิ)  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 2537 ก่อนมาดำารงตำาแหน่ง 

อธิบดีกรมการปกครองในปัจจุบัน เคยดำารงตำาแหน่งสำาคัญ เช่น  

ผูว่้าราชการจงัหวดัยะลา และผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลา รวมทัง้ยงัได้รบั 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง เมื่อปี 2557 

 ทั้งนี้ นายกฤษฎา  บุญราช เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

คนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

    

    

สาธิตรามฯ ฝ่ายประถมจัดมหาดุริยางค์เทิดพระเกียรติ “วิศิษฏศิลปิน เจ้าฟ้าสิรินธร”      (ต่อจากหน้า 1)

 ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  

“วศิิษฏศลิปิน  เจ้าฟ้าสรินิธร”  พธิถีวายพระพรสมเดจ็- 

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดง 

เฉลิมพระเกียรติชุด “วิศิษฏศิลปิน เจ้าฟ้าสิรินธร” 

การแสดงประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ส้มตำา  

และเมนูไข่ และการแสดงเทิดพระเกียรติประกอบ 

การบรรเลงเพลงนารรีตันา ซึง่เป็นการแสดงจากอาจารย์  

และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฝ่ายประถม) ทั้งสิ้น

 โอกาสนี้ รศ.นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  กล่าวรายงานว่าโครงการมหาดรุยิางค์ 

เฉลิมพระเกียรติ “วิศิษฏศิลปิน เจ้าฟ้าสิรินธร” จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนและครูอาจารย์ได้แสดงความจงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้รู้และเข้าใจทักษะดนตรีประเภทต่างๆ การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ 

ตระหนักในคุณค่าและชื่นชมในพระปรีชาสามารถในด้านดนตรี นาฏศิลป์ และผลงานด้านต่างๆใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ด้าน ผศ.วฒุศิกัดิ ์ อธกิารบด ีม.ร. นำาผูเ้ข้าร่วมงานกล่าวถวายพระพร และกล่าวเปิดงานว่าขอขอบคุณ 

คณะกรรมการที่ได้จัดการแสดงมหาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติ “วิศิษฏศิลปิน เจ้าฟ้าสิรินธร” ขึ้นมาเพื่อช่วย 

ปลูกฝังจิตสำานึกของเยาวชนไทยตั้งแต่เยาว์วัยได้ตระหนักถึงพระปรีชาสามารถและมหากรุณาธิคุณ 

ของเจ้าฟ้าสิรินธร ซึ่งพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อชาวรามคำาแหงเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้จัดงาน 

ขึ้นมาได้อย่างอลังการ ขอบคุณที่ได้ช่วยกันทุ่มเทแรงกายแรงใจจัดงานจนประสบความสำาเร็จ โอกาสนี้  

ขออวยพรให้ทกุท่านมีความสขุความเจริญ คดิสิง่ใดสมปรารถนา และขอให้เยาวชนได้เรยีนรูถ้งึศลิปะการแสดงต่างๆ 

เกิดความรักและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย

ม.ร. จัดงานอนุรักษ์ฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)
 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี -  

11 สิงหาคม 2558 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ที่ฝ่ายวิชาการ  

สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สอบถามรายละเอียด  

โทร. 0-2310-8816-18 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ  1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีพื้นฐานการ 

    ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

   2. มีอุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ  

    IOS หรือ Android

อบรมคอมฯ                                  (ต่อจากหน้า 1)

 ศนูย์ศกึษาเอเชยี คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง จะจัดโครงการอบรมทางวิชาการ

สามเสาหลักอาเซียน ประเด็นหัวข้อ “ASEAN 

From Below : อาเซียนกับคนตัวเล็กๆ”  ในวันที่ 4  

สงิหาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องศิลปาชพี 

ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสามเสาหลัก

ของประชาคมอาเซยีน และการเตรยีมความพร้อม 

ของมหาวทิยาลยัและประเทศไทย รวมทัง้ส่งเสรมิ 

ความตื่นตัวในแวดวงวิชาการและพื้นที่สาธารณะ 

ให้หันมาสนใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และเพื่อ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะมากยิ่งขึ้นด้วย

 สำาหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 

การบรรยาย หัวข้อ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(สำาหรบั SME)” โดย ดร.สภุรกัษ์  สรุยินัเกยีรตแิก้ว 

นักวิชาการอิสระ การบรรยาย หัวข้อ “ประชาคม

การเมืองและความมั่นคง (ของคนตัวเล็กๆ)” โดย 

คณะรัฐศาสตร์ จัดงาน “ASEAN  
From Below : อาเซียนกับคนตัวเล็กๆ”

และสืบสานความเป็นไทยก้าวไปพร้อมกับความก้าวหน้า

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

    โอกาสนี ้ผศ.วุฒิศักด ิ์ กล่าวว่าผมขอขอบคุณ

สำานักหอสมุดกลางที่ได ้มีความคิดสร้างสรรค์ 

ในการจัดงานครั้งนี้ งานผ้าไทยถือเป็นภูมิปัญญา

อย่างหนึ่งของทุกชาติ ทุกวัฒนธรรม จะมีวิธีการ 

ในการถักทอผ้าต่างๆให้มีความแตกต่างกันออกไป 

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการการจัดงานที่ได้ช่วย 

ส่งเสริมและอนรัุกษ์ผ้าไทย พร้อมกระตุ้นให้ประชาชน

ชาวไทยได้ตระหนัก รับรู้คุณค่าของผ้าไทยอันเป็น 

มรดกทางวัฒนธรรมอันลำ้าค ่าของประเทศไทย 

ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสาน

  กจิกรรมภายในงานประกอบด้วยการนำาเสนอ

สารสนเทศลายผ้าไทย การจัดนิทรรศการการแสดง

แบบให้เห็นถึงลายผ้าที่งดงามของไทยผ่านการ 

เล่าเรื่องโดยผู้แสดงแบบ กิจกรรมถ่ายภาพ “ใส่ผ้าถุง 

นุ่งผ้าไทย” การสาธิตประดิษฐ์ของที่ระลึกจากผ้า 

รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยรู 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ต้านภัย

สิ่งเสพติด” เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากรและ

ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยตระหนักรู้ถึงปัญหา

และพษิภยัของสิง่เสพตดิ โดยม ีพล.ต.ท.เรวชั  กลิน่เกษร 

ผู้บัญชาการตำารวจปราบปรามยาเสพติด และ   

รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะ-

วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.ร. ร่วมพิธ ี

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องโถง ชั้น 1 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 โอกาสนี้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีนโยบายพัฒนาสังคม

และชี้นำาชุมชนในการแก้ปัญหาและการสร้างเสริม

คณุค่าชุมชนและสังคม ในด้านสุขภาพและส่ิงเสพติด 

รวมทั้งมีแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่สีขาวที่ปลอดจากสิ่งเสพติด

และอบายมุข โดยการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากร 

นักศึกษา และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

ใช้เวลาว่างในการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ และ

ร่วมกันต่อต้านป้องกันสิ่งเสพติด 

ม.ร. จัดนิทรรศการ “ต้านภัยสิ่งเสพติด”

คุณทรงฤทธิ์  โพนเงิน นักวิชาการอิสระ และการบรรยาย 

หัวข้อ “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ของชาวบ้าน)” 

โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รจุริะ  โรจนประภายนต์ 

อาจารย์ประจำาคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบัน-

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ และคณุวชัรนิทร์  เศรษฐกดุัน่ 

ผู้สื่อข่าวต่างประเทศสำานักข่าวไทย 

 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และ 

ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการ “ASEAN 

From Below : อาเซียนกบัคนตัวเลก็ๆ” ตามกำาหนดการ 

ดงักล่าว โดยสามารถแจ้งความจำานงเข้าร่วมโครงการได้ที ่

ศนูย์ศกึษาเอเชยี คณะรฐัศาสตร์ ม.ร. โทร. 0-2310-8483-89 

ต่อ 49



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำาแหง” พูดถึงมหาวิทยาลัย

ตลาดวิชา อย่าง

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ที่ตรงนี้หลายครั้งหลายหนว่า

 ร า ม คำ า แ ห ง เ ป ็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย

ที่ ให ้ โอกาสแก ่ผู ้ ต ้องการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอย่างแท้จรงิแก่ทกุผู้ทกุนาม

 ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งสำาเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 หรือผู้ที่กำาลังอยู่ในวัยทำางาน

 เมือ่เรว็ๆนีท่้านอธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจรญิทรพัย์ ได้ให้สมัภาษณ์สือ่มวลชน

ตอนหนึ่งว่า

 ขณะนี้มีคนทำางานอยู ่ประมาณ 

๓๐ กว่าล้านคน

 ในจำานวนนี้มีเพียง ๑๘ เปอร์เซ็นต์

ที่สำาเร็จชั้นปริญญาตรี

 ที่ เหลือนี้สามารถมาศึกษาได ้ที่

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงในลักษณะ

 ท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย

 นอกจากนั้น ขณะนี้เราได้มีการ

ปรบัเพิม่หน่วยกติเทยีบโอนตามเกณฑ์ของ

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 ซึ่งตอนนี้ทำาไปแล้ว ๓ คณะ คือ

 คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ 

และคณะมนุษยศาสตร์

 ซึ่ งคนที่สำา เร็จอนุปริญญาหรือ

ต้องการเรียนปริญญาที่สอง

 สามารถน�าหน่วยกติมาเทยีบโอนได้

ศิษย์เก่านิติศาสตร์ เผยเส้นทางความสำาเร็จ
พลิกชีวิตยากลำาบาก..ขึ้นแท่นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 

 นายณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม ผู้พิพากษา

หวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครวั จงัหวดัมกุดาหาร ศษิย์เก่า 

คณะนิติศาสตร์ที่พลิกชีวิตจากเด็กยากจน มุ่งมั่นตามฝัน 

ฟันฝ่าชวีติจนข้ึนเป็นผูพิ้พากษา เผยประสบความสำาเรจ็

ในหน้าที่การงาน เพราะมีรามคำาแหงให้ทางและเป็น 

ทีพ่กัพงิ ปัจจบุนัเป็นผูเ้ขยีนหนงัสอื “กว่าจะได้นัง่บลัลงัก์ศาล 

และบันทึกลับฉบับคนอยากนั่งบัลลังก์ศาล” เพ่ือให ้

กำาลังใจกับผู ้คนที่ท้อแท้และแนะเส้นทางสู ่การเป็น 

ผูพ้พิากษา ในพธิปีฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2558 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร KTB ชั้น 2 

วิทยาเขตบางนา 

 นายณฐัปกรณ์ ศษิย์เก่าคณะนติศิาสตร์ กล่าวเริม่ต้นว่า 

ขอให้กำาลังใจกับทุกคนว่า การดำาเนินชีวิตของแต่ละคน

เราสามารถไปถึงความสำาเร็จได้ เพียงแต่ว่าเราเห็นคุณค่า 

ของตวัเรามากน้อยแค่ไหน รามคำาแหงให้โอกาสทางการศกึษา

กับทกุคนแล้ว ขอให้คว้าโอกาสทีด่ทีีส่ดุนีไ้ว้ อยากให้น้องๆ

ได้รู้ว่า กว่าที่ผมจะมาถึงวันนี้ชีวิตผมเกิดมาบนความ

ยากลำาบากและความยากจน เกิดที่อำาเภอควนขนุน 

จงัหวดัพทัลงุ เกดิมาไม่มพ่ีอ แม่เป็นใบ้พดูไม่ได้ตัง้แต่กำาเนดิ  

ต่อมาแม่แต่งงานใหม่กบัคนใบ้อีกหมู่บ้านหนึง่ ทำาให้ผม 

ต้องอาศยัอยูก่บัยาย ซึง่ยายก็เล้ียงมาโดยไม่ได้ให้ความรัก 

แต่ผมไม่เคยทิง้ยาย ทำางานรบัจ้าง เงนิทีไ่ด้ทกุบาทกใ็ห้ยาย

ทั้งหมด

 “เมื่อเข้าโรงเรียนกางเกงแจกเป็นชุดแรกที่มี 

โอกาสได้ใส่ ต้องใส่ตัง้แต่ชัน้ ป.1-ป.6 พอจบ ป.6 เพือ่นๆ 

ที่เรียนมาด้วยกันก็ไปเรียนชั้น ม.1 แต่ยายไม่มีเงินส่งเสีย 

ให้เรียน ผมต้องท�างานรับจ้าง ไถนา ด�านา งานอะไร

ก็ตามที่ท�าแล้วได้เงินผมไม่เกี่ยงเพื่อให้ได้เงินมาจุนเจือ

ครอบครวั เมือ่ถงึวนัหนึง่กม็านัง่คดิว่า เราเกดิมาตวัคนเดยีว 

เราไม่ควรอยูใ่นสภาพแบบนี ้ และอยากจะประสบความส�าเรจ็

ในชีวิต”

  ผู้พพิากษานักสู ้ กล่าวต่อไปว่าจดุเปลีย่นของชวีติ 

ประการแรก คือ กล้าที่จะก้าวออกไป แต่ละก้าวที่ผม 

เดินออกไปตัดสินใจด้วยตนเอง บางคร้ังต้องเจ็บปวด 

บางครัง้ต้องร้องไห้คนเดยีว และยังมีเสียงดหูม่ินดแูคลน

ว่าจะเรียนได้อย่างไร เมื่อก้าวออกไปแล้ว เจออุปสรรค 

ก็ต้องฟันฝ่า ตอนนั้นเลือกมาเรียนที่ ม.รามคำาแหง 

เมือ่ปี 2531 เพราะเป็นมหาวทิยาลัยตลาดวชิาทีใ่ครก็ตาม

ทีอ่ยากเรยีนหนงัสอืกไ็ด้เรยีน และมองหาโอกาสในทกุก้าวเดนิ 

ผมเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ ด้วยเหตุผล ที่เป็นค่านิยม

จากเพื่อนๆที่ภาคใต้ และไม่เก่งภาษาอังกฤษ จึงเลือก

เรียนกฎหมายที่บังคับเรียนภาษาอังกฤษแค่ 2 เล่ม และ

ลองเรียนวิชาที่ยากที่สุดก่อน คือ วิชากฎหมายอาญา 3 

เพื่อทดสอบตนเองว่าถ้าผมสอบผ่านวิชานี้ได้ แสดงว่า

ผมสามารถเรียนคณะนิติศาสตร์ได้อย่างแน่นอน และ

ผมกส็อบผ่านได้จรงิๆ ต่อมาอุปสรรคทีก้่าวไปสูค่วามส�าเรจ็

ของมนุษย์ คอื ความกลวั อย่าประเมนิค่าตวัเองตำา่ อย่ากลวั

ว่าเราไม่เก่ง อย่ากลัวว่าเราไม่มีเส้นสาย อย่ากลัวว่าเรามี

ต้นทุนตำ่า และอย่ากลัวอุปสรรคที่รออยู่ข้างหน้า  

  ประการทีส่อง ต้องมคีวามใฝ่ฝัน ชวีติผมเริม่ฝัน

อยากเป็นตำารวจ แต่มอีปุสรรคจงึฝันอยากเป็นช่างซ่อมรถ 

ช่วงแรกเข้าทำางานโดยไม่ขอรับเงินเดือน ขอแค่ให้มี 

ความรู้ติดตัว ใช้เวลา 5 ปีในการเป็นช่างซ่อมรถ  

เกิดจุดเปลี่ยนอีกครั้ง คือ เพื่อนแนะนำาให้ไปเรียนรามฯ 

จึงมุ่งมั่นไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่สตรีพัทลุง พอจบ ม.ปลาย

กอ็ยากเรยีนปรญิญาตร ี ตอนนัน้อาย ุ 22 ปีแล้ว ตัดสนิใจ

เข้ามาเรยีนรามฯ ช่วงปีแรกผมทำางานด้วยการขายนำา้เต้าหู้

ไปด้วยเรยีนไปด้วย ไม่มโีอกาสเข้าเรยีน แต่ไปยมืคำาบรรยาย

มาฟัง เดนิไปไหนกเ็อาความรูใ้ส่หตูลอดเวลา ซือ้ชทีมาอ่าน 

พอขึ้นปี 2 การเรียนยากขึ้นทำาให้ต้องเลิกขายนำ้าเต้าหู้ 

และช่วงหนึ่งยังต้องอาศัยหลังคาห้องนำ้าข้างอาคาร 

KLB เป็นที่นอน แต่ในที่สุดแล้วความพยายามก็ทำาให้

เรียนจบได้ในเวลา 3 ปี 

 ประการที่สาม ตั้งเป้าหมายและวางแผนในชีวิต 

กำาหนดเป้าหมายของชีวติเสียต้ังแต่วนันี ้โดยบอกตนเองว่า 

ไม่มเีวลาเหลอืพอสำาหรบัชีวติทีอ่ยูไ่ปวนัๆอกีแล้ว เมือ่ใด 

ท่ีเรากำาหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน เมื่อนั้นก็จะกลายเป็น

อีกคนหนึ่งไปทันที และอนาคตของเราจะเปลี่ยนแปลง

ไปในทางบวก หลังจากจบปริญญาตรี ผมก็ไปเรียน 

เนตบิณัฑติยสภา นำาความรูจ้ากทีเ่คยเรยีนรามฯมาใช้สอบ

ทัง้หมดจนผ่าน ใช้เวลาเรียน 1 ปี สมยันัน้มคีนจบ 366 คน 

ผมสอบได้ลำาดับที่ 14 เมื่อสอบผ่านเนติบัณฑิตแล้ว 

ความฝันของผมคือ อยากเป็นผู้พิพากษา สอบไป 3 ครั้ง 

ได้ครั้งที่ 3 ทำางานเป็นผู้พิพากษาตั้งแต่ปี 2540-ปัจจุบัน

 ประการทีส่ี ่ ต้องลงมอืท�า ต้องลงมอืกระทำาด้วยใจรกั 

ถ้าเรารักที่จะทำาสิ่งใดแล้ว เราก็ย่อมทำาสิ่งนั้นได้ดีและ

จะไม่เกียจคร้าน ต้องลงมือกระทำาด้วยใจอดทนพยายาม

และทำาด้วยใจที่มีความหวัง 

 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ กล่าวในที่สุดว่า “รามฯ

ไม่ได้ให้เพียงแต่ความรู้ ยังให้ที่นอน ที่พักพิง ผมต้องสู ้

ต้องอดทนมาก กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ รามฯให้โอกาส

ทุกคนเดินมาอย่างถูกทาง ใครที่มุ่งมั่นมาเรียนรามฯ 

ถ้าตัง้ใจตัง้แต่วนิาทแีรก มเีป้าหมายให้สงู ขอเพยีงอย่ากลวั

ความล้มเหลว อย่าท้อถอย ตั้งใจฟันฝ่า 

 ขอย�า้ว่า เราอย่าประเมินคณุค่าตนเองต�า่ ต้องมีความฝัน 

มีเป้าหมาย และต้องลงมือท�าให้ส�าเร็จให้ได้ เมือ่น้องๆ 

ได้เรยีนในคณะทีช่อบ คณะทีร่กั เราจะท�าได้ด ี อย่ากลัว 

อย่าท้อแท้ คิดไว้ว่า พรุง่นีต้้องดกีว่าวันนี ้ ท่ีส�าคัญท่ีสดุ คือ 

ต้องท�าให้พ่อแม่ภมูใิจและมคีวามสขุกบัตวัเรา ขอให้ใช้ชวีติ

ในสังคมอย่างผู้รู้ เรียนรู้วิชาชีวิต ก�าหนดทิศทางชีวิต 

ให้ชดัเจน  แล้วความส�าเรจ็จะเป็นของเราอย่างแน่นอน” 

  

    



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

มารู้จักระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงกันเถอะ (ตอนที่ 2)

 ปัจจุบันแนวพื้นที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor) 

ในลุ่มแม่นำ้าโขง แบ่งออกเป็น 3 แนว ได้แก่ แนวพื้นท่ี

เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic  

Corridor: EWEC), แนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเหนอื - ใต้  (North - South 

Economic Corridor: NSEC) และแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ 

(Southern Economic Corridor)

 1. แนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตะวนัออก - ตะวนัตก (East -West 

Economic Corridor: EWEC) เชือ่มโยงเวยีดนาม-ลาว-ไทย-พม่า 

เป็นการเชื่อมโยงพื้นที่ด้านตะวันออกจากเวียดนาม ผ่าน สปป.ลาว บนเส้นทาง R9 

เส้นทาง R9 มีจุดเชื่อมโยงเมืองสำาคัญต่าง ๆ ดังนี้ เมาะละแหม่ง - เมียวะดี (พม่า) 

แม่สอด - พษิณโุลก - ขอนแก่น - กาฬสนิธุ ์- มกุดาหาร (ไทย) สะหวนันะเขต - แดนสะหวนั 

(ลาว) - ลาวบาว - เว้ - ดองฮา - ดานัง (เวียดนาม) ข้ามสะพานแม่นำ้าโขงแห่งที่ 2  

เข้าสู่ไทย และไปสู่สหภาพพม่า หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางเช่ือมโยงระหว่าง

ทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามัน โดยมีระยะทางรวมประมาณ 1,450 กิโลเมตร

 EWEC มีจุดที่เชื่อมต่อกับเส้นทางในแนวเหนือ-ใต้หลายเส้นทาง ได้แก่  

(1) ย่างกุ้ง-ดาไว (2) เชียงใหม่-กรุงเทพฯ (3) หนองคาย- กรุงเทพฯ (4) เส้นทาง

หมายเลข 13 ในลาว และ (5) ทางด่วน 1A ในเวียดนาม 

 EWEC จงึมบีทบาทสำาคญัในการเป็นทางเปิดไปสูท่่าเรอืสำาหรบัภาคตะวนัออก-

เฉยีงเหนอืของไทยและภาคกลางของลาว รวมทัง้เป็นการเปิดโอกาสให้แก่เมอืงขนาดกลาง

หลายเมืองในประเทศ ลุ่มแม่นำ้าโขง 4 ประเทศ

	 ✯ วัตถุประสงค์ของการริเริ่ม EWEC คือ 

  (1) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอำานวยความสะดวก 

ทางการค้าและการลงทุน และการพัฒนาระหว่างประเทศลาว พม่า ไทย และเวียดนาม 

  (2) เพื่อลดต้นทุนการขนส่งในพื้นที่ และทำาให้การเคลื่อนย้ายสินค้าและ 

คนโดยสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  (3) เพือ่ลดความยากจน สนบัสนนุการพฒันาในพ้ืนท่ีชนบทและพ้ืนท่ีชายแดน 

เพิ่มรายได้ในกลุ่มคนที่มีรายได้ตำ่า สร้างโอกาสการจ้างงานสำาหรับสตรี และส่งเสริม

การท่องเที่ยว และเน้นการสร้างโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและ 

การท่องเที่ยว

 2.  แนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเหนอื - ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) 

เชื่อมโยงไทย-พม่า/ลาว-จีน ประกอบด้วยเส้นทางหลัก 3 เส้นทาง ได้แก่

 (1) เส้นทาง R3E : คนุหมิง - ยซู ี- หยวนเจียง - โมเฮย - ซเิมา - เฉยีวเมงิหยาง - 

บ่อหาน (จนี) - บ่อเตน็ - ห้วยทราย (ลาว) - เชยีงของ - เชยีงราย - ตาก - กรงุเทพฯ (ไทย)

 (2)  เส้นทาง R3W : เชียงตุง - ท่าขี้เหล็ก (พม่า) - แม่สาย - เชียงราย - ตาก - 

กรุงเทพฯ (ไทย)

 (3) เส้นทาง R5 : คุนหมิง - หมี่เหลอ - หยินซ่อ - ไคหยวน - เม่งซือ -  

เฮียโค่ว (จีน) - ลาวไค - ฮานอย - ไฮฟอง (เวียดนาม)

 ✯ วัตถุประสงค์ของการริเริ่ม NSEC คือ 

       (1) เพื่ออำานวยความสะดวกการค้าและการพัฒนาระหว่างลาว พม่า ไทย 

เวียดนาม และจีน 

  (2) เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งในพื้นที่ภายใต้โครงการและทำาให้การเคลื่อน

ย้ายสินค้าและคนมีประสิทธิภาพ 

  (3) เพื่อลดความยากจน สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ชนบทและชายแดน 

เพิ่มรายได้ของกลุ่มคนรายได้ตำ่า สร้างโอกาสในการจ้างงานสำาหรับสตรี และส่งเสริม

การท่องเที่ยวในพื้นที่

 3. แนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เช่ือมโยง 

ไทย-กมัพชูา-เวยีดนาม เป็นการพฒันาแนวเส้นทางเชือ่มระหว่างไทย-กมัพชูา-เวยีดนาม 

มีเส้นทางสำาคัญ 2 เส้นทางคือ เส้นทาง R1 มีจุดเช่ือมโยงเมืองสำาคัญต่าง ๆ ดังนี้  

กรุงเทพฯ - กบินทร์บุรี - สระแก้ว - อรัญประเทศ หรือ 

กรุงเทพฯ - แหลมฉบัง - พนมสารคาม - กบินทร์บุรี - สระแก้ว -  

อรญัประเทศ (ไทย) - ปอยเปต - ศรโีสภณ - เปอสาด - พนมเปญ -

นาคหลวง - บาเวด (กัมพูชา) - มอคไบ - โฮจิมินต์ซิตี้ - วังเตา 

(เวียดนาม) และ R10 มีจุดเชื่อมโยงเมืองสำาคัญต่าง ๆ ดังนี้ 

กรุงเทพฯ - ตราด - หาดเล็ก (ไทย) - แชมแยม - เกาะกง -  

สะแรอัมเปิล - กำาพต - ลอก (กัมพูชา) - ฮาเตียน - คาเมา - 

นามคาน (เวียดนาม)

 ✯ วัตถุประสงค์ของการริเริ่ม SEC คือ 

  (1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาค สนับสนุนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 

สนบัสนนุการขยายตัวของการค้าและการลงทนุ และอำานวยความสะดวกการแลกเปลีย่น

และการพัฒนาตามแนวพื้นที่ด้านตะวันออก-ตะวันตก ระหว่างไทย กัมพูชา เวียดนาม 

และบางส่วนทางตอนใต้ของลาว

  (2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจที่ครอบคลุมเมืองสำาคัญ 

ในไทย กัมพูชา และเวียดนาม โดยผ่านโครงสร้างเครือข่ายถนนและทางรถไฟ

 4.  แนวพื้นที่เศรษฐกิจอื่น

  (1) เส้นทาง : คุนหมิง - ฉูฉง - ต้าลี่ - เป่าซาน - หลุ่ยลี่ (จีน) - มูเซ -  

ลาชิโอ (พม่า)

  (2) เส้นทาง : เวียงจันทน์ - บ้านลาว - ท่าแขก - เซโน - ปากเซ (ลาว) - 

สะตรึงเตร็ง - Kratie - พนมเปญ - สีหนุวิลล์

  (3) เส้นทาง : นาเตย - อุดมไชย - ปักมอง - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ -  

ท่านาแล้ง (ลาว) - หนองคาย - อุดรธานี - ขอนแก่น - กรุงเทพฯ (ไทย)

  (4) เส้นทาง : เวียงจันทน์ - ปอลิคัมไซ (ลาว) - ฮาติน (เวียดนาม)

  (5) เส้นทาง : จำาปาสัก (ลาว) - อุบลราชธานี (ไทย) 

 ทัง้นี ้สำาหรบัจังหวดัของไทยซึง่ตัง้อยูต่ามแนวพืน้ทีพ่ฒันาเศรษฐกจิ (Economic 

Corridors) มี 26 จังหวัด สามารถสรุปได้ดังนี้

 แนวตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ประกอบด้วย 

 7 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร

 แนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) ประกอบด้วย 

13 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำาปาง นครสวรรค์ อยุธยา ลำาพูน พะเยา แพร่ 

อุตรดิตถ์ กำาแพงเพชร (ตาก พิษณุโลก) กรุงเทพฯ

 แนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ประกอบด้วย 8 จังหวัด 

ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และกาญจนบุรี

 ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนา

 1. ระดับประเทศ กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่พัฒนาซึ่งเป็น 

พืน้ทีย่ากจนส่งผลต่อการกระจายรายได้และบรรเทาความยากจนประชาชน ผ่อนคลาย

กฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการค้า การลงทนุระหว่างประเทศ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เช่ือมโยงทัง้ภายในและประเทศเพ่ือนบ้าน บรกิารทางการศกึษา สาธารณสขุ เพ่ือส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิตของประชาชน

 2. ระดบักลุม่ลุม่แม่นำา้โขง ดงึดดูนกัลงทนุต่างชาตใิห้เข้ามาลงทนุในอนภุมูภิาค

นำาไปสูก่ารพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขนัของลุม่แม่นำา้โขงกบักลุม่ประเทศอืน่ในทีส่ดุ

 3. แนวทางการดำาเนินการร่วม 6 ประเทศ ประกอบด้วย การพัฒนาพื้นที่และ

โครงสร้างพืน้ฐาน เชือ่มโยง และพฒันาพืน้ทีเ่ป้าหมายหลกั ปรบัปรงุนโยบาย กฎระเบยีบ 

พิธีการ แผนงานการสนับสนุนระบบข้อมูลการค้าและการลงทุน การศึกษาวิจัย

โครงการต่าง ๆ การพัฒนาทักษะฝีมือ โดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมาย เพิ่มความสามารถ

ในการเข้าถึงแหล่งทุนและเงินอุดหนุน การพัฒนาองค์กรและสถาบันเพื่อรองรับ 

การพัฒนาในพื้นที่      

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                    คณะนิติศาสตร์
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อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำาพนรักษ์                 aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน ไม่หนี ไม่มี ไม่จ่าย

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ท่านผู้อ่านที่ยังวัยรุ่นอยู่อาจจะไม่เคยได้ยินคำาพูดนี้ แต่ถ้าใครที่อาวุโส

สักหน่อยและดำาเนินชีวิตอยู่ในยุคที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ

ร้ายแรงทีส่ดุในช่วง 50 ปีมานีค้อืวกิฤตปี 2540 ทีเ่รยีกกนัว่า “วกิฤตต้มยำากุง้” 

ก็อาจพอจะจำาได้ว่ามีนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งในตอนนั้นให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว 

ด้วยวลีที่เป็นที่ฮือฮากันไปทั่วว่า “ไม่หนี ไม่มี ไม่จ่าย” เมื่อธุรกิจของเขา

ประสบปัญหาเป็นหนี้สินจนแทบจะล้มละลาย 

 ท่ีพดูอย่างนีไ้ด้กเ็พราะเขามธีรุกจิใหญ่โตเป็นหลักประกนั เจ้าหน้ีกต้็องเกรงใจ 

และไม่อยากให้เป็นหนี้สูญเนื่องจากจะสะเทือนถึงฐานะของสถาบันการเงิน 

ที่เป็นเจ้าหนี้ได้ และลูกหนี้แบบนี้เขาพอมีทรัพย์สินที่จะชดใช้หนี้ได้ต่อไป 

ถ้าเศรษฐกิจฟ้ืน เจ้าหนีจ้งึใช้ไม้อ่อนโดยการเจรจาท่ีเขาเรยีกกนัว่า “ปรบัโครงสร้างหนี”้ 

ดีกว่า แต่ถ้าลองเป็นตาสีตาสาชาวบ้านทั่วไปสิครับ ไม่มีสิทธิบอกว่าไม่หนี

ไม่มไีม่จ่ายหรอก เพราะต้องโดนไม้แขง็คอืฟ้องยดึทรพัย์แน่ ๆ ถ้าเป็นหนีใ้นระบบ

คือเจ้าหนี้เป็นสถาบันการเงิน แต่ถ้าเป็นหนี้นอกระบบก็คงไม้แข็งกว่านั้นอีก

     ที่ผมย้อนอดีตมาเล่าเรื่องเก่าให้ฟัง ก็เพราะจะเทียบเคียงกับเหตุการณ์ 

ท่ีกำาลังเป็นเรื่องสั่นสะเทือนเศรษฐกิจโลกในตอนนี้นั่นก็คือวิกฤตเศรษฐกิจ

ของประเทศกรีซ ซึ่งรัฐบาลเป็นหนี้ต่างประเทศจำานวนมหาศาล และในการ

เลือกตั้งครั้งล่าสุดฝ่ายที่ชนะการเลือกตั้งหาเสียงว่าจะไม่ยอมทำาตามข้อเสนอ

ของฝ่ายเจ้าหนี้คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารกลาง

ของยุโรปที่ให้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายซึ่งทำาให้คนจำานวนมากตกงานและ

ที่ยังมีงานทำาอยู่ก็ค่าจ้างเงินเดือนลดลง เพราะมาตรการรัดเข็มขัดแบบนี้ทำาให้

คนกรีกจำานวนมากเดือดร้อนแสนสาหัส หรือพูดง่าย ๆ  ก็คือตอนนี้รัฐบาลกรีซ 

ชุดปัจจุบันจะบอกว่า ไม่หนี ไม่มี ไม่จ่าย นั่นเอง

 จะว่าไปแล้วกรีซก็คงเหมือนกับนักธุรกิจไทยท่ีพูดวลีนี้ออกมานั่นเอง

คือไม่ใช่ว่าจะชักดาบคือไม่จ่ายหนี้เสียทีเดียว เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินจะจ่าย 

ดังนั้นเจ้าหนี้ก็ต้องมาเจรจากัน ซึ่งโดยปกติสำาหรับลูกหนี้รายใหญ่ ๆ ที่ยัง 

พอมีโอกาสผ่อนชำาระหนี้ได้ต่อไปนั้น สถาบันการเงินอาจจะผ่อนปรนให้บ้าง

โดยการเจรจาต่อรองเพือ่ปรบัโครงสร้างหนี ้(ภาษาองักฤษใช้คำาว่า debt restructuring) 

เพื่อให้ลูกหนี้สามารถผ่อนชำาระได้ไม่ต้องกลายเป็นหนี้สูญ

     หลักการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ก็คือฝ่ายลูกหนี้จะต้องทำาแผนฟื้นฟู

กจิการให้เจ้าหนีพ้จิารณาก่อนว่าจะมเีงนิมาผ่อนชำาระได้อย่างไร รวมทัง้กำาหนด

ทัง้จำานวนเงนิและระยะเวลาการผ่อนชำาระในอนาคตด้วย ซึง่ในส่วนนีอ้าจต่อรอง

ขยายเวลาชำาระหนี้ออกไปและให้มี “hair cut” ซึ่งไม่ได้แปลตรง ๆ ว่าตัดผม 

แต่หมายถงึให้เจ้าหนีป้รบัลดเงนิต้นหรอืดอกเบีย้ให้หรอืถ้าจะใจดจีะลดหย่อน

ให้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยก็ได้

 ผมฟังนักวิเคราะห์ข่าวทางโทรทัศน์บางคนวิจารณ์ว่ารัฐบาลกรีซ 

ดือ้แพ่งและจะชักดาบคอืไม่ยอมจ่ายหนีใ้ห้กบัเจ้าหนีร้ายใหญ่สุดคือสหภาพยุโรป 

ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ เพราะแม้กรีซจะต้องออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

หรือออกจากยูโรโซน(คือใช้เงินยูโรเป็นเงินตราอย่างเป็นทางการ) แต่หนี้สิน 

ก็ยังไม่หายไปไหน สิ่งที่รัฐบาลกรีซทำาอยู่ตอนน้ีคือการต่อรองเพ่ือขอปรับ

โครงสร้างหนี้เท่านั้น 

 ถ้าติดตามข่าวจะเห็นได้ว่ารัฐบาลกรีซต้องทำาแผนเสนอให้ที่ประชุม

สหภาพยุโรปพิจารณาซึ่งก็เหมือนกับแผนฟื ้นฟูกิจการของธุรกิจท่ียื่นต่อ

สถาบนัการเงนินัน่เอง และในแผนกค็งต้องขอขยายเวลาชำาระหนีอ้อกไปรวมทัง้

ขอลดเงินต้นและดอกเบี้ยลงบ้างด้วย ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องด้ือแพ่งผิดปกติเพราะเป็น

ไปตามหลักการปรับโครงสร้างหนี้ทั่วไปที่ผมบอกไปแล้วนั่นเอง

 นกัธรุกจิไทยทีบ่อกว่า ไม่หนไีม่มไีม่จ่ายคนนัน้ ปัจจบัุนกฟ้ื็นฟูกจิการธุรกจิ

เติบโตไปได้ดี และจ่ายคืนหนี้สินสำาเร็จตามแผนเมื่อเศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจาก

วิกฤตมาได้ 

   เขือ่งดืม่  หมายถงึ   เครือ่งดืม่   ไม่ว่าประเทศใดทีอ่ยูท่ัง้ภาคตะวนัออก

หรอืภาคตะวนัตกของโลก   ส่วนใหญ่จะให้ความสำาคญัในเครือ่งดืม่  ไม่เพยีงแต่ 

จะเป็นการดื่มประกอบการรับประทานอาหารเท่านั้น  ยังมีธรรมเนียมการ

ดืม่เครือ่งดืม่ในโอกาสต่างๆ ทีส่ำาคญัและเวลาปกติอีกด้วย เครือ่งดืม่มหีลายประเภท   

ในที่นี้จะกล่าวแต่เพียง 3 ประเภท   ตามลักษณะการผลิตดังนี้คือ

 1.  เขื่องดื่มบ่อมีแอนกอฮอ  หมายถึงเครื่องดื่ม 

  ไม่มีแอลกอฮอล์ 

 2.  เขื่องดื่มที่มีแอนกอฮอ  หมายถึงเครื่องดื่มที่ม ี

  แอลกอฮอล์

 3.   เขือ่งดืม่แบบผะสม  หมายถงึเครือ่งดืม่แบบผสม 

  เครือ่งดืม่ประเภทน้ีไม่ได้ผ่าน    การหมกั    การกล่ัน 

  หรือ  การปรุงรสด้วย

 แอลกอฮอล์  ที่ประชาชนนิยมดื่ม  เช่น   นำ้าดื่ม    นำ้าก้อน 

หมายถงึนำา้แข็ง   นำา้กรอง    นำา้ต้ม  นำา้แร่ต่างๆ 

นำ้าอัดลม ส่วนมากจะมีส่วนผสมของนำ้าผลไม้ พืช ผัก  ปรุงแต่งรส  กลิ่น  สี  

แล้วอดัแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  บรรจขุวด  หรอืกระป๋อง  นำา้หวาน 

เป็นนำา้ทีล่ะลายนำา้ตาลให้มรีสหวาน  แล้วปรงุแต่งรส กล่ิน ส ี นำามาบรรจขุวด 

 นำ้าผลไม้สด  ได้จากการนำาผลไม้ชนิดต่างๆมาคั้น  บรรจุขวด 

หรือกระป๋อง  นำ้าชา เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  กาเฟ   

หมายถึงกาแฟ  ได้มาจากเมล็ดกาแฟ  นำามาตากให้แห้งนำาไปค่ัว  แล้วบดด้วย

เครื่องบด   เมล็ดกาแฟมีหลายชนิดสายพันธุ์มีเกือบทุกประเทศ  นำาผงกาแฟ 

ท่ีบดแล้วมาเจือนำ้าร้อนชงดื่ม   ในลาวกาแฟที่มีรสชาติคือกาแฟจากปากช่อง 

 แขวงจำาปาสัก  อยู่ทางภาคใต้ของลาว

 สรุปแล้วเคร่ืองดื่มในลาวก็คล้ายๆกับเครื่องด่ืมในประเทศไทยเรา 

เพียงแต่รสชาติอาจจะแตกต่างกันบ้าง  เพราะปัจจุบันสินค้าจากต่างประเทศ

มีเกือบทุกชนิดทุกยี่ห้อมีจำาหน่ายในสปป.ลาว



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ระหว่างวนัท่ี  19  เมษายน  ถงึวนัที ่19 พฤษภาคม 2558 ผูเ้ขยีนและผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จนิดา ศรรีตันสมบญุ ได้มโีอกาสไปอบรมและดงูาน ณ มหาวทิยาลยัเยนา 

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งการไปครั้งนี้เป็นการไปในกรอบของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงและภาควิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศ (Institut für Auslandsgermanistik) มหาวิทยาลัยเยนา สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ได้เปิดสอนภาษาเยอรมันในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทซ่ึงเป็นโปรแกรมนานาชาติ ในโปรแกรมนี ้

มีนักศึกษาต่างชาติที่สนใจมาเรียนจากหลายประเทศ เช่น จากเวียดนาม โปแลนด์ ออสเตรีย และจากเยอรมนี และเพื่อให้การเรียนการสอนภาษาเยอรมัน 

ทุกระดับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางสาขาวิชาภาษาเยอรมันได้ร่วมมือกับ Institut für Auslandsgermanistik มหาวิทยาลัย Friedrich-Schiller แห่งเมืองเยนา 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่มีชื่อเสียงทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมันทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ความร่วมมือดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบ

ความร่วมมือทางวิชาการที่เรียกว่า MOU โดยที่อาจารย์จากท้ังสองสถาบันทำางานทางวิชาการร่วมกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ให้กันและกัน  

ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนภาษาเยอรมันแนวใหม่ การใช้ส่ือท่ีทันสมัยมาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีคุณภาพมากขึ้น การทำาวิจัย

และตำาราร่วมกัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้วยการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน เป็นต้น

 ความร่วมมือดังกล่าวได้ดำาเนินมาแล้วประมาณปีเศษ โดยทางมหาวิทยาลัยเยนาได้ส่ง Prof. Dr. Hermann Funk, Dr. Dirk Skipa, Dr. Christine Kuhn และ 

Dr. Eva Chen มาบรรยายทางวิชาการให้แก่อาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์แล้วและสาขาวิชาภาษาเยอรมันก็ได้ส่ง 

รองศาสตราจารย์ภาคนิ ี อคัรมาส, PD Dr. Salifou Traore และอาจารย์ Michaela Zimmermann ไปดงูานและบรรยายทางวชิาการที ่ Institut für Auslandsgermanistik 

ด้วยเช่นกนั การแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนันีจ้ะดำาเนนิต่อไปจนส้ินสุดโครงการซ่ึงผู้เขียนจะขอเล่าประสบการณ์ขณะอบรมและดงูาน ณ มหาวทิยาลยัเยนา 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดังนี้

 สถาบันแห่งนี้ได้เปิดทำาการเรียนการสอนภาษาเยอรมันระดับปริญญาตรี  

โท และเอก เน้นด้านการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ 

และภาษาทีส่อง ในการดงูานครัง้นีผู้เ้ขยีนและ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. จนิดา ศรรีตันสมบญุ  

ได้รบัการต้อนรบัจากทมีงานของทางสถาบนัอย่างอบอุ่น มีการจดังานเล้ียงต้อนรบั

และแนะนำาตวัอย่างเป็นทางการจากทัง้สองฝ่าย เพือ่เป็นการอำานวยความสะดวก

ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ผู้เขียนได้รับอนุญาตให้ใช้บริการจากห้องสมุดของ

สถาบันและของมหาวิทยาลัย โดยใช้บัตรที่ทางสถาบันจัดไว้ให้และสามารถ 

ถ่ายเอกสารต่างๆ ฟร ี สามารถใช้ห้องสมดุของสถาบนั (Lernwerkstatt) ได้ตลอดเวลา 

ห้องสมุดดังกล่าวนี้เป็นห้องสมุดเล็กๆ ที่มีหนังสือเฉพาะท่ีเกี่ยวกับสาขาวิชา 

ของสถาบันรวบรวมไว้เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าได้สะดวกและใกล้มือ เช่น 

หนังสือทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน หนังสือเรียนที่ใช้สอน

ภาษาเยอรมันทุกระดับ มีคอมพิวเตอร์สำาหรับให้นักศึกษาค้นคว้าและพิมพ์งาน 

มีการจัดเวรให้นักศึกษามาดูแลห้องสมุดและให้คำาแนะนำาช่วยเหลือผู ้ที่ 

เข้ามาใช้บรกิาร นอกจากนีท้างสถาบนัได้จดัให้นกัศกึษามาแนะนำาสถานทีส่ำาคญั

ในมหาวิทยาลัยและในเมืองเยนาแก่ผู้เขียนเพื่อให้ความรู้เบื้องลึกตั้งแต่ประวัติ

ความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ ที่ควรรู้จัก เช่น เมืองเก่า โบสถ์ สถานที่สำาคัญ

ของเมือง รวมถึงคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การเรียนรู้หรือการเที่ยวชม 

สถานที่ต่างๆ คนเยอรมันจะเน้นให้ความรู้เบ้ืองลึก เน้นประวัติความเป็นมา 

และพัฒนาการต่างๆจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ผู ้ฟังได้รับความรู้เต็มที่และเข้าใจ

พัฒนาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเมือง ได้อย่างถ่องแท้

 การเข้าร่วมสังเกตการณ์การเตรียมการสอนภาษาเยอรมันของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่เตรียมจะจบออกมาเป็นครูสอนภาษาเยอรมัน โดยใช้หนังสือ 

studio d ทีท่มีงานของสถาบนัได้ผลติขึน้ อาจารย์ผูส้อนคอื อาจารย์ Dr. Dirk Skipba 

เป็นผู ้ให้ความรู ้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาเยอรมันแบบเน้นผู ้ เรียน 

เป็นศูนย์กลางและการเตรียมการสอนที่เป็นระบบ โดยอาจารย์จะสอนวิธีการ 

เขียนแผนการสอน การเตรียมการเรียนการสอนและจะนัดนักศึกษามาพูดคุย 

และปรับปรุงแผนหรือวิธีการสอนก่อนที่นักศึกษาจะทดลองลงมือสอน

นักศึกษาต่างชาติที่เรียนภาษาเยอรมันในชั้นเรียนจริงๆ นักศึกษาต้องเตรียม 

บทเรียนที่จะสอนเป็นเวลาประมาณ 90 นาที และแจกแผนการสอนที่ได ้

แก้ไขแล้วให้อาจารย์และเพื่อนนักศึกษาในชั้นได้เห็นขั้นตอนการสอนของ 

ผูส้อนชดัเจน ในการพูดคุยสนทนาในกลุ่ม นักศึกษาคนอื่นที่ไม่ได้สอนสามารถ

แสดงความคิดเห็นและแนะนำาเพ่ือนในเรื่องต่างๆ ที่จะทำาการสอนได้ ทำาให้

แผนการสอนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในการเขียนแผนการสอนจะมีขั้นตอนที่สำาคัญ 

เช่น มีการเขียนวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนว่าผู้เรียนสามารถนำาความรู้

ที่เรียนไปแล้วไปใช้สนทนาหรือสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ในชีวิตประจำาวันอะไร

ได้บ้าง การนำาเสนอเข้าสู่บทเรียนที่ต้องใช้สื่อที่เป็นรูปภาพประกอบ หรือ

การระดมความคิดท่ีเป็นลักษณะ mind mapping เป็นต้น การเข้าสู่บทเรียน

โดยใช้บทฟังหรือบทอ่าน  การช่วยความเข้าใจด้วยการอธิบายคำาศัพท์โดยใช้

ประโยคตัวอย่างช่วยอธิบายให้เข้าใจเนื้อหา การจัดทำาแบบฝึกหัดลักษณะต่างๆ 

เช่น แบบฝึกหัดท่ีเน้นความเข้าใจ แบบฝึกหัดแบบปิด แบบเปิด หรือทั้งปิด 

และเปิด รวมถึงแบบฝึกหัดที่เอ้ือให้ผู้เรียนใช้คำาศัพท์และสำานวนที่เรียนแล้ว

มาพดูสนทนาหรอืเขยีนเรือ่งต่างๆ ในชวีติประจำาวนัได้ อกีทัง้รวมไปถงึแบบฝึกหดั

ที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเอง สำาหรับการพูดคุยและเตรียม

การเรียนการสอนดังกล่าวที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ใช้เวลาทั้งหมด

ประมาณ 2 ชั่วโมง และนักศึกษาผู้สอนสามารถนำาผลที่ได้จากการพูดคุยไป

ปรับปรุงการสอนของตนต่อไป

เก็บตกจากการอบรมและดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเยนา ประเทศเยอรมนี

1. Institut für Auslandsgermanistik 2. การเข้าร่วมสังเกตการณ์การเตรียม

การสอนภาษาเยอรมันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

(อ่านต่อหน้า 7)
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  รศ.ดร.ประภาวดี  กุศลรอด                                ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 การฝึกสอนภาษาเยอรมัน

แก่คนต่างชาติของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จะเป็นไปตามแผนการ

สอนดังที่กล่าวไว้ในข้อ 2 ข้างต้น 

ส่วนห้องเรียนที่ใช้ในการทดลอง

สอนเป็นห้องที่มีกระดานไฟฟ้า 

(smartboard) ในห้องยงัประกอบด้วย

เครือ่งฟังเสยีง กระดานธรรมดา และ 

visualizer เป็นต้น นกัศกึษาทีม่าเรียน 

เป็นนักศึกษาต่างชาตท่ีิเรยีนภาษาเยอรมนั 

ในระดับกลาง การจัดห้องเรียนจะ 

จัดโต๊ะให้นักศึกษานั่งเป็นกลุ่มๆ 

เพื่อให้นักศึกษาได้โต้ตอบสนทนาและทำากิจกรรมคู่หรือกิจกรรมกลุ่มได้ง่าย  

ในการสอนอาจารย์จะเตรียมบทฟัง บทอ่าน และแบบฝึกหัดที่มีลักษณะ 

เป็นเกมให้เล่น ระหว่างการเรียนการสอนผู้สอนจัดให้ผู้เรียนออกมาเขียน 

บนกระดานเพือ่ให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในชัน้เรยีน ทกุขัน้ตอนเป็นไปตามแผนการสอน

ทีว่างไว้อย่างเป็นระบบจนถึงข้ันทีผู่เ้รียนสามารถนำาสิง่ทีเ่รยีนไปประยกุต์ใช้ได้จรงิ 

ส่วนการบ้านมีลักษณะให้นักศกึษาได้มโีอกาสใช้ภาษาเยอรมนักับคนเยอรมนัจรงิๆ 

เช่น การสัมภาษณ์คนเยอรมัน หรือการเขียนรายงานเรื่องต่างๆ ที่เป็นการแสดง

ความคิดเห็น เป็นต้น

 โปรแกรมนี้ทางสถาบันนำามาใช้ประโยชน์ได้สองลักษณะ คือใช้เป็น 

โปรแกรมสำาหรับสอนทางไกลและช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของท้ัง 

ผู้สอนและผู้เรียน โดยเฉพาะกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโท

ภาษาเยอรมันเพ่ือสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศและภาษาที่สอง  

ที่สำาคัญคือทั้งอาจารย์และนักศึกษาต้องมีความรู้ในการใช้โปรแกรมดังกล่าว   

สำาหรับโปรแกรมการสอนทางไกลน้ัน อาจารย์จะบรรจุเน้ือหาการเรียนเป็นบทๆ 

พร้อมแบบฝึกหัด การบ้าน links ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้หาอ่านเพิ่มเติม ก่อนการใช้

โปรแกรมนักศึกษาต้องมีรหัสสำาหรับการเข้าถึงโปรแกรมและการใช้งาน มีการ

แนะนำาตัวผ่านโปรแกรม  มีข้อมูลและคำาแนะนำาในการใช้โปรแกรมเป็นขั้นตอน 

หากมีข้อสงสัยก็สามารถโต้ตอบสนทนากับผู้สอนผ่านโปรแกรม และผู้เรียน 

คนอ่ืนสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ  ผ่านโปรแกรมดังกล่าวได้เช่นกัน แต่ในวิชา 

ที่เกี่ยวกับภาษาที่ต้องฝึกทักษะการฟัง การพูด สนทนาโต้ตอบ รวมถึงการฝึกฝน

การออกเสียงให้ถูกต้องนั้น การเรียนผ่านการใช้สื่อ online อย่างเดียวอาจจะ 

ได้ผลไม่ดีเท่ากับการเรียนในชั้นเรียน

 ส ่วนการใช ้ โปรแกรมนี้อีกลักษณะคือใช ้ ในการช ่วยสนับสนุน 

การเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น อาจารย์ผู้สอน 

สามารถใส่เนื้อหาของการเรียนการสอนไว้ในโปรแกรมได้ทั้งหมดเช่นกัน  

รวมทัง้แบบฝึกหดั การบ้าน บทความอืน่ๆ ทีผู่เ้รยีนควรอ่านเพิม่เตมิ รวมทัง้ links 

ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักศึกษาได้เปิดอ่านก่อนเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเข้า

ชั้นเรียน ข้อดีคืออาจารย์ไม่จำาเป็นต้องแจกชีทให้นักศึกษาหรือสั่งให้นักศึกษา

ถ่ายเอกสารที่ต้องอ่านจำานวนมาก  การบ้านที่ทำาเสร็จแล้วสามารถส่งผ่านและ 

ถูกตรวจผ่านโปรแกรมแบบ online ดังนั้นในชั้นเรียนจะเน้นการเรียนการสอน 

แบบการสนทนาและการแก้ปัญหาจากเนื้อหารวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ 

จากทุกคน นอกจากนีม้กีารเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนเขยีนแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั

การเรียนการสอน ซึ่งทั้งอาจารย์และนักศึกษาคนอื่นๆ สามารถร่วมตอบปัญหา

และแสดงความคิดเห็นผ่านโปรแกรมดังกล่าวได้ ระหว่างเรียนผู้เรียนสามารถ

นำาคอมพิวเตอร์มาเปิดใช้ในห้องเรียนได้ และเปิดดูบทเรียน หรือคำาส่ังต่างๆ 

จากอาจารย์ผูส้อนได้ทนัทโีดยไม่ต้องใช้กระดาษให้สิน้เปลือง โปรแกรมดังกล่าวนี้

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ได้นำาร่องเปิด

โอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองใช้แล้วในบางวิชา

5. การเข้าร่วมสังเกตการณ์การเรียนการสอนในวิชาต่างๆ

 นอกจากการเข้าร่วมสังเกตการณ์การเรยีนการสอนวชิาภาษาเยอรมนัแล้ว 

ทางสถาบันได้จัดให้ผู้เขียนเข้าชมและสังเกตการณ์การเรียนการสอนวิชาอ่ืน 

ทีน่่าสนใจ เช่น วชิาการสอนภาษาเยอรมนัด้วยวรรณกรรมสำาหรบัวยัรุน่และเด็ก 

ในชั่วโมงแรกๆอาจารย์จะนำาเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ ด้านการเรียนการสอน

ทีเ่กีย่วข้องกบัวรรณกรรม มกีารต้ังกระทูใ้ห้ผูเ้รียนแสดงความคดิเหน็ในหวัข้อต่างๆ 

เช่น ข้อดีข้อเสียของการนำาวรรณกรรมวัยรุ่นและเด็กมาช่วยสนับสนุนการเรียน

การสอนภาษาเยอรมัน ผลของการเรียนแบบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน 

ชั้นเรียนสรุปได้ว่าในวรรณกรรมผู้เรียนได้ซาบซึ้งกับความงดงามของภาษา  

ได้เรียนรู้แนวคิดและปัญหาทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

นอกจากนี้ยังมีไวยากรณ์ คำาศัพท์ สำานวนใหม่ๆ ที่แฝงอยู่ในบทวรรณกรรม 

ทำาให้ผูเ้รยีนเรยีนรูท้กุด้านไปพร้อมๆ กนั ส่วนข้อเสยีกม็ ี เช่น ความยากของภาษา 

ปัญหาการตคีวาม หวัข้อทีเ่กีย่วกบัเรือ่งการเมอืง สงคราม ท่ีอาจไม่ดึงดูดให้ผูเ้รยีน

อยากอ่าน รวมถึงการนำาวรรณกรรมมาใช้ผิดประเภท นอกจากนั้นผู้สอนยังเน้น

การเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนเลือกอ่านวรรณกรรม

ที่ตนเองสนใจและนำาเสนอวิธีการสอนวรรณกรรมในชั้นเรียน หรือมีการทำา

รายงานตามหัวข้อที่ผู้เรียนเลือกโดยทำาเป็นกลุ่มหรือทำาเดี่ยว  

 วิชาที่น ่าสนใจอีกวิชาคือวิชาที่ เกี่ยวกับทฤษฎีด ้านการเรียนภาษา   

การเรยีนภาษาให้ได้ดต้ีองเน้นการเรยีนท่ีครบท้ังสีทั่กษะ (ฟัง พูด อ่าน และเขยีน) 

นอกจากนี้การเรียนคำาศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพต้องมีการถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ 

แก่ผู้เรียน เช่น การเรียนคำาศัพท์ด้วยการจัดหมวดหมู่ การจัดทำา mind mapping 

การทำารายการคำาศัพท์ที่มีความหมายเหมือนหรือต่างกัน การหาความหมาย 

ของคำาจากบริบท เป็นต้น ส่วนอีกวิชาที่น่าสนใจคือการนำาสื่อใหม่ๆ มาใช ้

ในการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ หรือมือถือในการ 

สืบค ้นข ้อมูลที่ เป ็นประโยชน์และช ่วยสนับสนุนการเรียนการสอน 

ภาษาเยอรมันเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลผู้เรียนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในการ 

ดึงข้อมูลจากสื่อต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอนหรือการเผยแพร่งาน ในการ

เขียนงาน บทความต่างๆ ต้องมีวิธีการอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง เป็นต้น

 นอกจากการเข้าสังเกตการณ์การเรียนการสอนและการสัมมนาต่างๆ 

แล้วผู้เขียนยังมีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่ที่น่าเรียนรู้ต่างๆ  

ในเมืองใกล้เคียง เช่น 

 Weimar เป็นเมืองบ้านเกิดของ 

ยอดกวีเอก Goethe และ Schiller ผู้- 

ประพนัธ์งานอนัโด่งดงัเป็นทีรู่จั้กไปทัว่โลก 

ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด Annamalie 

ทีม่สีถาปัตยกรรมอนัสวยงาม ท่ีนีม่หีนงัสอื

มากมายให้ค้นคว้าและเป็นห้องสมุด 

ที่ทันสมัยมากแห่งหนึ่งในเยอรมนี Bad 

Langensalza และ Bad Salzungen เป็น

เมอืงตากอากาศและพกัผ่อน เมอืงนีเ้หมาะ 

เก็บตกจากการอบรมและดูงานฯ               (ต่อจากหน้า 6)

3. การเข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนภาษาเยอรมัน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

4. การอบรมการใช้งานโปรแกรม moodle

6. การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และซึมซับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนเยอรมัน

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ห้องสอน

(อ่านต่อหน้า 8)

ห้องสมุด Annamalie ที่เมือง Weimar



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

สำาหรบัผูท้ีม่ปัีญหาเกีย่วกบัปอดและระบบการหายใจ  เพราะผู้ป่วยหรอืบคุคลทัว่ไป

สามารถสูดดมไอเกลือที่ระเหยจากนำ้าเกลือที่ถูกดูดขึ้นมาจากใต้ดิน กระบวนการ

สำาคัญคือนำ้าเกลือจะถูกดูดขึ้นมาจากแหล่งใต้ดินแล้วถูกปล่อยให้ไหลลงมาช้าๆ

บนกิ่งไม้แห้งที่สุมไว้อย่างหนาและสูงมาก ตามกิ่งไม้จะมีเกลือตกผลึกขาวโพลน 

สวยงาม หากเดนิไปใกล้ๆ กจ็ะได้กลิน่เกลอืทีด่ต่ีอสขุภาพมาก และรูส้กึเยน็สบาย

ในหน้าร้อน 

 Berlin เป็นเมืองหลวงของประเทศ เป็นที่ตั้งของรัฐสภาและมหาวิทยาลัย

สำาคัญๆ เช่น มหาวิทยาลัย Humboldt และมหาวิทยาลัยเสรีเบอร์ลิน นอกจากนั้น 

ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์มากมายให้เข้าชม มีพระราชวังที่ควรค่าแก่การเข้าชม เช่น  

วัง Charlottenburg และวัง Sanssouci อยู่ที่เมืองPotsdam และโอกาสนี้ผู้เขียน 

ได้มีโอกาสเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของศิลปินชื่อดัง Max Liebermann ที่มีผลงาน 

คล้ายกับผลงานของศิลปินชาวฮอลันดา (Vincent van Gogh) ได้อย่างบังเอิญ 

ภาพท่ีแสดงเป็นภาพเก่ียวกับความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชาวนา ธรรมชาติ เป็นต้น

 นอกจากนีก้ารรูจ้กัวรรณกรรมและนกัเขยีนหน้าใหม่ๆกถ็กูบรรจไุว้ในการ

ไปอบรมดูงานครั้งนี้ด้วย ผู้เขียนมีโอกาสเข้าฟัง Lesung หมายถึงการฟังบทกว ี

ที่นักแต่งตัวจริงมานั่งอ่านให้ผู ้สนใจได้ฟังและเปิดโอกาสให้มีการซักถาม 

เกี่ยวกับวรรณกรรมหรือบทกวีนั้นๆ อีกด้วย

 อาจกล่าวได้ว่าคนเยอรมันให้ความสำาคัญและสนใจในวรรณกรรมมาก 

มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและมีการแสดงความสนใจในเร่ืองดังกล่าวโดยการ

พูดคุย อภิปราย และสนทนาโต้ตอบกันในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับ

โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ และแม้แต่ในชีวิตประจำาวัน ส่วนเรื่อง

การท่องเที่ยวนั้น แต่ละเมืองจะมีจุดเด่นและจุดขายที่ดึงดูดให้ผู้คนจากใน 

และนอกประเทศเข้ามาท่องเที่ยวและหาความรู้ด้านต่างๆ  โดยมีการจัดการ

ด้านสาธารณูปโภคที่ทันสมัยสะดวกสบายทุกเมือง

 มหาวิทยาลัยแห่งเมืองเยนามีชื่อเต็มว่า Friedrich - Schiller Universität 

เป ็นมหาวิทยาลัยที่ก ่อตั้งโดย  

Johann Friedrich ที ่1 แห่ง Sachsen 

ในปี ค.ศ. 1547 เป็นมหาวิทยาลัย

เก่าแก่ของยุโรปและได้มีการพัฒนา 

มาตามลำาดับจนเป็นมหาวิทยาลัย

ทีม่ชีือ่เสยีงลำาดบัต้นๆ ของเยอรมน ี

โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาโทด้านภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศและ

ภาษาที่สองติดอันดับหนึ่งในสิบของหลักสูตรปริญญาโทท่ีดีท่ีสุดของประเทศ 

ลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัยที่นี่คือ คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้กระจาย

อยู่ทั่วเมือง โดยที่ตัวเมืองเองมีขนาดไม่ใหญ่นัก เมื่อเทียบกับบ้านเรา เมืองเยนา

เป็นเหมือนเมืองต่างจังหวัด ไม่เหมือนเมืองใหญ่ๆ แบบ เบอร์ลิน  ฮัมบวร์ก หรือ

มิวนิค ภายในเมืองเราสามารถเดินถึงกันได้อย่างรวดเร็ว อาคารของคณะต่างๆ

นั้นจะแทรกหรืออยู่ท่ามกลางอาคารพาณิชย์อื่นๆ  หรือไม่ก็อยู่ชิดศูนย์การค้า 

ทีท่ำาให้การจบัจ่ายซือ้ของทีจ่ำาเป็นสะดวกสบาย ทีน่่าสนใจคอืส่วนทีเ่ชือ่มคณะต่างๆ

น้ันผสมผสานกลมกลืนจนแทบไม่รู้สึกว่าท่ามกลางร้านรวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

ร้านกาแฟ ร้านขนมปัง ร้านเสื้อผ้า มีอาคารของคณะต่างๆแทรกแฝงตัวอยู่  

ส่วนในบริเวณของสถาบัน จะมีรถรางเดินสายเข้ามาจอดเทียบท่าอยู่ ไม่ต้อง 

เดินทางไกลเพื่อหาของกินของใช้ที่จำาเป็น  ไม่ทำาให้เสียเวลาในการเดินทาง 

เลยทำาให้มีเวลากับการเข้าสัมมนาและค้นคว้าอย่างเต็มที่ ข้อดีอีกประการคือ 

เราสามารถใช้เวลาอนัส้ันและรวดเรว็เดินทางไปยงัจดุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานรีถไฟ 

ธนาคาร ไปรษณีย์ และที่อื่นได้ เพราะการจัดการผังเมืองที่เป็นระบบและลงตัว

เหมาะสำาหรับรับนักศึกษาต่างเมืองและจากต่างชาติให้ได้มาศึกษาและยังเป็น

เมืองต้นแบบที่ควรนำาไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนาประเทศของตนต่อไป 

 นอกจากนี้ในมหาวิทยาลัยยังมี 

โรงอาหารที่มีคุณภาพ  ราคาถูกมาก 

สำาหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที ่

และบคุคลทัว่ไป มรีะบบให้ทกุคนแยกขยะ 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และผู้คนมีวินัย  

มีการเข้าแถวซื้ออาหารหรือของต่างๆ 

มรีะบบจดัเกบ็ถาดอาหารทีร่บัประทานแล้วไปไว้ในทีเ่ก็บอย่างเป็นระเบยีบเรยีบร้อย

 สิ่งท่ีดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาเรียนที่นี่อีกประการคือ แต่ละมหาวิทยาลัย 

มีการแข่งขันและคิดวิธีให้มีผู้เรียนเพิ่มขึ้นด้วยการทำาให้มหาวิทยาลัยมีจุดขาย

และจดุเด่นดงัทางวชิาการด้านใดด้านหนึง่ เช่น Institut für Auslandsgermanistik 

มีชื่อเสียงด้านการถ่ายทอดความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาเยอรมันแก่ผู้ท่ีจะ

เป็นครผููส้อนภาษาเยอรมนัในฐานะภาษาต่างประเทศและภาษาท่ีสอง  ทางสถาบัน 

ได้จดัอาจารย์ออกสูช่มุชนและทำา MOU กับมหาวทิยาลัยท้ังในเอเชยี ยุโรป และอเมริกา  

ผลิตตำาราเรียนภาษาเยอรมันที่ทันสมัย  เน้นการใช้สื่อใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 

จัดหาสถานท่ีฝึกงานให้นักศึกษา อาจารย์เดินสายจัดสอนภาษาให้แก่บุคลากร

ในสถาบันอื่นๆ เช่น ให้ชาวต่างชาติที่ทำางานให้แก่บริษัทผลิตรถ Volkswagen 

หรือแก่ผู้อพยพที่ลี้ภัยเข้ามาอยู่ในเยอรมนี เป็นต้น  มีการจัดหาคอมพิวเตอร์และ

โปรแกรมต่างๆ ฟรีแก่นักศึกษา  และทุกปีทางรัฐจะมอบเงินให้นักศึกษาทุกคน 

เป็นทุนคนละประมาณ 100 ยูโร ในห้องเรียนทุกห้องมีสื่อที่ทันสมัย มี WIFI  

มีอินเทอร์เน็ต มีที่ชาร์จไฟทุกมุมสำาหรับคอมพิวเตอร์ มีห้องนั่งพักให้นักศึกษา

ได้ทำางานและใช้อินเทอร์เน็ตตลอดวัน ไม่เว้นแม้เป็นวันหยุด จะเห็นว่าวันเสาร์

วันอาทิตย์ นักศึกษาก็สามารถเข้ามานั่งทำางานได้ในที่ที่จัดไว้จำานวนไม่น้อยเลย   

มีที่ถ่ายเอกสารเองราคาถูกทุกมุมและทุกชั้นของอาคารเรียน

 ที่สำาคัญมากคือค่าครองชีพในเมืองน้ีถูกมาก ทำาให้นักศึกษาหรือผู้ม ี

รายได้น้อยอยู่ได้ รัฐบาลได้ออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ผู้มีรายได้ตำ่าสามารถ

ดำารงชีพได้อย่างไม่ขัดสนอยู่ เพราะราคาเครื่องบริโภคที่เป็นขนมปัง เนย นม ไข่  

ผกั ผลไม้ อยู่ในราคาตำา่มาก ทำาให้ปัญหาทางเศรษฐกจิและสงัคมลดลง ยิง่ไปกว่านัน้

การศกึษาท่ีเยอรมนไีม่มกีารเกบ็ค่าเทอม เพยีงแต่เสยีค่าธรรมเนยีมบำารงุห้องสมดุ

และรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาเท่านั้น นักศึกษาสามารถเดินทางฟรีและ

ท่องเท่ียวไปท่ัวรัฐ Sachsen ได้ และนักศึกษายังได้สิทธิลดค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

ท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น ได้รับส่วนลดในการ 

เข้าชมนิทรรศการต่างๆ หรือเข้าชมภาพยนตร์และชมพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ  

กล่าวได้ว่าทุกอย่างเรียนฟรเีพราะทางมหาวทิยาลยัมห้ีองสมดุและระบบการเรยีน

ที่ทันสมัย นักศึกษาไม่ต้องเสียเงินซื้อตำาราแพงๆ

 นอกจากนีห้้องสมดุใหญ่ของมหาวทิยาลัยมคีวามทันสมยัมาก ใช้ระบบดิจติอล 

การค้นคว้าหาข้อมลูต่างๆ เป็นระบบ มเีจ้าหน้าท่ีให้คำาแนะนำาและช่วยเหลอืทุกชัน้ 

ทกุโต๊ะสำาหรบัทำางานจะมคีอมพวิเตอร์ไว้ให้ผูม้าใช้บรกิารได้สบืค้นทางอนิเทอร์เนต็

จะเห็นได้ว่าการที่จะทำามหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและดึงดูดผู้เรียนขึ้นอยู่กับการ

บริหารงานและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

 จากการไปฝึกอบรมและดูงานครั้งนี้ผู้เขียนสามารถนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้มา

ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาเยอรมันของสาขาวิชาภาษาเยอรมัน เช่น การใช้

สือ่ทีท่นัสมยั (moodle) เพือ่ให้การเรยีนการสอนระดับปรญิญาตรแีละปรญิญาโท 

มีประสิทธิภาพมากและทันสมัยยิ่งขึ้น

เก็บตกจากการอบรมและดูงานฯ               (ต่อจากหน้า 7)

7. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งเยนา

วัง Sanssouci ที่เมือง Potsdam

ในมหาวิทยาลัย

โรงอาหารในมหาวิทยาลัยเยนา



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

  พ.ต.อ.นิธิศ บุญเจริญ ผู้กำากับการสถานีตำารวจ- 

นครบาลอุดมสุข กล่าวว่าขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

ที่จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ทำาให้ประชาชน

โดยรอบมหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 

 ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปหมกมุ่นกับส่ิงเสพติด 

และได้ออกกำาลังกายให้สุขภาพแข็งแรง ซึ่งปัจจุบันนี้

การออกกำาลังกายถือเป็นกิจกรรมที่สำาคัญกิจกรรมหนึ่ง

ท่ีครอบครัวและคนในชุมชนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย

 “เจ้าหน้าท่ีต�ารวจยินดีให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งการรณรงค์ 

ต่อต้านสิ่งเสพติด ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยจากสิ่งเสพติด รวมทั้ง

ช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆท่ีสืบเน่ืองมาจากส่ิงเสพติด เพ่ือให้เด็ก

และเยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติด และสังคมอยู่กันอย่างสงบสุข”

  น้องฟ้า รัชฎาภรณ์   หวังแก้ว  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

ผู้ประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2015 กล่าวว่าสถาบันครอบครัว 

เป็นจุดเล็กๆท่ีสำาคัญย่ิง ในการดูแลเอาใจใส่สร้างความอบอุ่น 

ระหว่างพ่อ แม่ ลูก และช่วยบอกกล่าวตักเตือนให้เยาวชน

ได้ทำากิจกรรมท่ีดีท่ีเป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเก่ียวกับส่ิงเสพติด 

โดยวันนี้ได้เห็นภาพที่คนในชุมชน นักเรียน นักศึกษา 

และหน่วยงานต่างๆ มาร่วมกันทำากิจกรรมต้านภัยส่ิงเสพติด 

ทั้งนี้การร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วนที่จะต่อต้าน

สิ่งเสพติดให้หมดไปจากประเทศ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและเป็นแบบอย่างให้

หน่วยงานอื่นๆ ได้ทำากิจกรรมดีๆเช่นนี้ต่อไป

  นายดนัย  ไกรอักษร ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์สี- 

กองทัพบก ช่อง 7 กล่าวว่าสื่อมวลชนมีบทบาทสำาคัญ

ในการช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซ่ึงคร้ังน้ีได้มีโอกาส 

มาร่วมทำาข่าวกิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยส่ิงเสพติด” 

 ทำาให้ได้เห็นถึงการรวมพลังของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง 

ในการต่อต้านสิ่งเสพติด ตั้งใจว่าจะนำาข่าวนี้ไปเผยแพร ่

ต่อประชาชนทั่วไป ให้เกิดการกระตุ้นเตือนในสังคม 

และหันมาทำากิจกรรมดีๆ เช่นน้ีกันทุกหน่วยงาน และเม่ือ 

ข่าวสารน้ีเผยแพร่ออกไป ก็ยังเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีช่วยยืนยันได้ว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจดูแลนักศึกษา เยาวชน และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

สร้างความเช่ือม่ันและความสบายใจให้กับผู้ปกครองท่ีส่งบุตรหลานมาเรียนด้วย

 นางสาวอารียา  จันทร์ศรี  นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  

กล่าวว่าดีใจที่ Facebook : PR Ramkhamhaeng  

University เปิดโอกาสให้แฟนเพจได้มาร่วมทำากิจกรรมดีๆ 

เช่นนี้กับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง สิ่งที่ได้รับจากการ 

เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากจะได้รับเสื้อแจกฟรีแล้ว ยังได ้

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ พิษภัยจากสิ่งเสพติด

และได้ร่วมออกกำาลังกายเต้นแอโรบิก เพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรงด้วย 

ตนเองยินดีร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และต้ังใจว่า

จะบอกต่อ รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดกับเพื่อนๆ ในกลุ่มต่อไป 

ผู้ร่วมงาน “ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด”
ยืนยัน “กิจกรรม-ความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยต้านภัยสิ่งเสพติด”

 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการชี้นำา ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดกิจกรรม  

“ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด”  เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบ ม.ร. ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยสิ่งเสพติด และเพื่อให้มี

สุขภาพพลานามัยที่ดี ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของ ม.ร. ให้เป็นสถานศึกษาสีขาวที่ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข

 “ข่าวรามคำาแหง” ได้มีโอกาสพูดคยุกับผู้ร่วมงานถึงมุมมองเรื่องสิ่งเสพติดและสิ่งที่ได้รับจาการร่วมงานในครั้งนี้

 พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผู้กำากับการสถานี-

ตำารวจนครบาลหัวหมาก กล่าวว่าการร่วมมือกันของ

ทุกภาคส่วนถือเป็นส่ิงท่ีดีอย่างย่ิง เพราะเป็นการช่วยเผยแพร่ 

ข้อมูลข่าวสารการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น และนอกจากการรณรงค์แล้ว 

มหาวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมออกกำาลังกายให้ทุกคน 

ได้มีส่วนร่วมกันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเก่ียวกับ

ส่ิงเสพติด อีกท้ังยังส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วย

 “การต่อต้านสิ่งเสพติดที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจก�าลังท�าอยู่ในขณะนี้คือ เข้าไป 

ในชุมชน หาแนวทางป้องกันเยาวชนในชุมชน ซ่ึงเป็นจุดอ่อนไหวท่ีสุดและเส่ียง 

ต่อการติดส่ิงเสพติดได้ง่าย โดยพยายามเข้าไปคัดกรองและน�ามาสู่การท�ากิจกรรมต่างๆ

ที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนเพื่อให้พวกเขาห่างไกลสิ่งเสพติด

มากที่สุด”

 น้องทับทิม มัลลิกา  จงวัฒนา (หลีกภัย) นักศึกษา

คณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่าเยาวชนในปัจจุบันมีความคิด

และรับรู้ข้อมูลข่าวสารในโลกที่เปิดกว้างมากขึ้นผ่านสื่อ 

ออนไลน์ต่างๆ รูปแบบการรณรงค์ท่ีเข้าถึงในทุกภาคส่วน

จึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะทำาให้พวกเขาได้รู้และเข้าใจถึงโทษภัย

ของส่ิงเสพติดและผลกระทบท่ีมีต่ออนาคต ก็จะมีส่วนช่วย

ให้เยาวชนหลีกเลี่ยงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดได้

 “ตนเองท�ารายการที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

มากมาย จึงต้องตระหนักเสมอว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

หรือแม้กระท่ังส่ิงมึนเมาต่างๆ ท�าให้พวกเขาได้เห็น และคอยบอกกล่าวให้คนใกล้ตัว 

ครอบครัว และผู้ที่ติดตามผลงานได้ท�าตามแบบอย่างที่ดี และให้พวกเขาเหล่านี้

ไปบอกต่อเยาวชนในรุ่นต่อๆ ไป ก็จะช่วยให้อนาคตเยาวชนไทยห่างไกลส่ิงเสพติด

มากขึ้น” 

 นายจิรภัทร  ต้ังถาวรวงศ์  นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน 

 พรีเซ็นเตอร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ม.ร. ปีนี้ กล่าวว่า  

ส่ิงเสพติดพ้ืนฐานท้ังส่ิงมึนเมา สุรา บุหร่ี เป็นส่ิงท่ีนักเรียน 

นักศึกษา ชอบทดลองเสพ เพราะมองว่าไม่ผิดกฎหมาย 

และมีตัวอย่างมากมายในสังคมทำาให้เห็น แต่สิ่งเหล่านี ้

เป็นสิ่งที่ เมื่อลองไปแล้วก็จะทำาให้กล้าที่จะทดลอง 

สิ่งเสพติดอื่นๆ ตามมา ทำาให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย จิตใจ

ของผู้เสพ และส่งผลต่อถึงครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

ดังน้ันการรณรงค์ต่อต้านส่ิงเสพติดท้ังสุรา บุหร่ี และส่ิงเสพติดอ่ืนๆ เป็นส่ิงสำาคัญ 

เพราะเมื่อได้รู้ถึงโทษและผลกระทบต่างๆ อาจช่วยให้ผู้เสพคิดได้และเลิกเสพ 

ในที่สุด

 “ผมมองว่าการดูแลใส่ใจระหว่างกันในครอบครัวเป็นสิ่งส�าคัญ ผู้ใหญ ่

ต้องเป็นแบบอย่างให้เด็กและเยาวชนเห็น รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง คอยบอกกล่าว 

เร่ืองการคบเพ่ือนด้วย และชวนกันไปท�ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ เช่นกิจกรรม 

ต่อต้านส่ิงเสพติดท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดข้ึนในคร้ังน้ี ก็สามารถช่วยให้เยาวชน 

ห่างไกลสิ่งเสพติดได้แล้วครับ”   (อ่านต่อหน้า 10)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ร่วมงานฯ                                   (ต่อจากหน้า 9)

 นางสาวจณิสตา  จันทร์ศรี 

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  

กล่าวว่าได้มาร่วมกิจกรรม

ต่อต้านสิ่งเสพติดกับเพื่อนๆ 

เพราะได้ไปลงทะเบียนร่วม

งานผ่านทาง Facebook : PR 

Ramkhamhaeng University 

ดีใจมากท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง และหน่วยงานต่างๆ 

เห็นความสำาคัญในเร่ืองของส่ิงเสพติดท่ีเป็นภัยร้ายแรง

ต่อสังคมและประเทศชาติ เพราะเมื่อผู้เสพสิ่งเสพติด 

ไปแล้ว ก็จะก่อคดีอาชญากรรมต่างๆ ตามมา ท้ังชิงทรัพย์ 

ข่มขืน และทำาร้ายร่างกายคนรอบข้างเพ่ือให้ได้เงินไปซ้ือ 

ส่ิงเสพติด เป็นวัฏจักรเวียนไปไม่จบส้ิน เพราะฉะน้ัน 

การร่วมใจกันของทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน รณรงค์ 

ต่อต้านสิ่งเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

โดยการออกกำาลังกาย ก็ช่วยให้เยาวชนห่างไกลส่ิงเสพติด

ได้ส่วนหน่ึง อยากให้หน่วยงานและชุมชนอ่ืนๆ นำาไป 

เป็นแบบอย่าง ประสานงานและเป็นเครือข่ายป้องกัน 

เฝ้าระวังต่อไป 

ถาม ดฉินัเป็นนักศกึษาท่ีสอบท่ีรามฯ 1 อยากทราบว่า 

ในช่วงการสอบแต่ละครัง้ ดิฉนัจะทราบตารางสอบไล่-

รายบุคคลได้ทางใดบ้าง 

ตอบ การรับตารางสอบไล่รายบุคคล (นักศึกษา

ส่วนกลาง)  นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและนกัศกึษา 

Pre-degree ทุกชั้นปี สามารถทราบรายละเอียด

ของตารางสอบ รวมทัง้ทราบหมายเลขแถว-ทีน่ัง่สอบ

ของตนเองได้อย่างถกูต้อง โดยนักศกึษาสามารถติดต่อ

ขอทราบรายละเอียดของตารางสอบรายบุคคลได้  

4 วิธีดังนี้ 

 1. ติดต่อขอรับตารางสอบรายบุคคลด้วย

ตนเอง โดยใช้บัตรประจำาตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จ

รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีน ไปตดิต่อขอรบัได้ตามสถานที่ 

ทีม่หาวทิยาลัยกำาหนด ซึง่แบ่งเป็น 2 แห่ง โดยกำาหนด

วันที่บริการตารางสอบดังนี้ 

  1.1 ก่อนมีการสอบ 1 สัปดาห์จนถึง

วันสดุท้ายของการสอบ นักศึกษาทุกชั้นปี และผู้ที ่

ศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (Pre-degree) ทุกชั้นปี ให้ติดต่อขอรับ

ตารางสอบรายบคุคลได้ที ่ งานบรกิารจุดเดยีวเบด็เสรจ็ 

(One Stop Service) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 

 (รามฯ1)

   1.2 นักศึกษาทุกชั้นป ีและนักศึกษา 

Pre-degree ขอรับตารางสอบไล่รายบคุคลทีก่องงาน-

วทิยาเขตบางนา  อาคารพระมาส (PRB)  ช้ัน 1  รามฯ 2 

 2. ติดต ่อขอทราบรายละเอียดตาราง- 

สอบรายบคุคลจากระบบบริการข่าวสารทางโทรศพัท์

แบบอัตโนมัติ ท่ีหมายเลข 0-2310-6000 และ 

0-2310-6100 ก่อนมีการสอบ 2 สัปดาห์ 

  3. ติดต ่อขอทราบรายละเอียดตาราง-

สอบรายบุคคลได ้จากระบบข ้อมูลข ่ าวสาร 

ทางคอมพวิเตอร์ ณ จดุบรกิารต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 

 4. นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตาราง-

สอบรายบุคคล ได้จากระบบ Internet ที่เว็บไซต์ 

www.ru.ac.th หัวข้อ ปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ตั้งแต ่

ก่อนวันที่มีการสอบไล่ 2 สัปดาห์

  อนึ่ง หากนักศึกษาตรวจพบข้อผิดพลาด

ในตารางสอบ ให้ตดิต่อสอบถามทีฝ่่ายจดัตารางสอบ 

อาคาร สวป. ชั้น 6 ก่อนสอบ

ถาม  ผมกำาลังจบการศึกษา ถ้าผมต้องการเรียน 

จบอีกสาขาโดยลงทะเบียนเรียนเก็บวิชาของสาขาใหม ่

พร้อมกนัไปเลยได้หรอืไม่ครบั ถ้าได้ผมสามารถแจ้งจบ 

ทั้ง 2 สาขา พร้อมกันเลยได้หรือไม่ หรือถ้าทำาไม่ได้ 

แนะนำาด้วยว่าต้องทำาอย่างไร

ตอบ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา 

อีกสาขาหนึ่งได้ แต่ถ้านักศึกษาเรียนครบหลักสูตร 

สาขาที่สมัครครั้งแรกแล้ว นักศึกษาต้องไม่แจ้งจบ กองบรรณาธิการ

หลักสูตรการศึกษาก่อนเพราะถ้านักศึกษาทำาเรื่อง 

จบการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะหมดสิทธ์ิการลง-

ทะเบยีนเรยีน เมือ่นกัศกึษาเรยีนครบทัง้ 2 สาขาแล้ว 

นักศกึษาจะแจ้งจบหลกัสตูรทัง้ 2 สาขาพร้อมกนัไม่ได้ 

นักศึกษาต้องแจ้งจบ สาขาใดสาขาหนึ่งก่อนซึง่ควร 

แจ้งจบสาขาที่สมัครเรียนครั้งแรก เมื่อนักศึกษา

ได้ใบรับรองคณะหรอืใบรับรองสภาฯแล้วให้นกัศกึษา

สมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ โดยใช้วฒุปิ.ตร ีสาขาแรกสมคัร 

และใช้สิทธิเ์ทียบโอนหน่วยกติในสาขาท่ีสมคัรใหม่ 

ซึง่การเทยีบโอนนักศกึษาใช้ Transcript ป.ตร ี สาขาแรก

ในการเทยีบโอน คณะจะเทยีบโอนให้ตามผลการเรยีน

ที่ปรากฏใน Transcript แต่ทั้งนี้การเทียบโอนต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะด้วย ว่าจะได้ครบ

ทุกกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาสอบได้ท้ังหมดหรือไม่ 

ดังนั้นเพื่อความถูกต้องในการเทียบโอน นักศึกษา

ควรไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่คณะที่สมัครใหม่

ก่อนว่าถ้าสมัครใหม่โดยใช้วุฒิป.ตรีในสาขาแรกแล้ว 

จะเทยีบโอนได้ทกุวชิาทีป่รากฏใน Transcript ทีส่อบได้

ท้ังหมดหรอืไม่เพราะบางคร้ังอาจจะโอนไม่ได้ทุกวชิา 

เนื่องจากหลักเกณฑ์การเทียบโอนของแต่ละคณะ

ไม่เหมือนกัน

ถาม  ดฉินัเกบ็หน่วยกติได้ 45 หน่วยกติ เพือ่นดฉินั 

เก็บหน่วยกิตได้ 30 หน่วยกิต แต่ทำาไมเกรดเฉลี่ย 

ของเพื่อนดิฉันได้ สูงกว่าดิฉัน ซึ่งดิฉันเก็บหน่วยกิต

ได้มากกว่า ควรจะได้เกรดเฉลี่ยมากว่า ช่วยอธิบาย

ให้เข้าใจด้วยค่ะ

ตอบ มหาวิทยาลัยประเมินผลการเรียนโดย

กำาหนดเป็นเกรด A,B,C,D และ F และมีค่าคะแนน 

A=4.00,B+=3.5,B=3.00,C+=2.50,C=2.00,D+=1.50, 

D=1.00 และ F = 0 ดังนั้น การได้เกรดสูงหรือไม่ 

ไม ่ได ้ ข้ึนอยู ่กับเก็บหน่วยกิตได ้มากหรือน้อย  

แต่ขึน้อยูก่บัว่าเกรดแต่ละวชิา เกบ็ได้ค่าคะแนนเท่าใด  

ถ้าเก็บค่าคะแนนได้ 4, 3.5, หรือ 3 มากๆนักศึกษา 

จะได้เกรดสูง

ถาม  ผมไม่เข้าใจเรื่องวิชาโทนะครับ คือเราต้อง

ไปเรียนวิชาโทของคณะอื่นใช่ไหมครับ และเราจะรู้

ได้อย่างไรครับว่าเปิดวิชาโทอะไรบ้าง

ตอบ  ในกรณีคณะที่ในหลักสูตรของสาขา

ท่ีนักศึกษาเรียนมีวิชาโทในหลักสูตรและคณะ 

มีวิชาโทให้เรียนซ่ึงคณะจะกำาหนดวิชาให้เรียน 

ตามหลกัเกณฑ์ของคณะ นกัศกึษาต้องลงเรยีนตามนัน้ 

หรือนักศึกษาจะไม่เรียนวิชาโทของคณะตนเองได้ 

โดยนำาวิชาของคณะอื่นไปเป็นวิชาโทได้ แต่ทั้งนี้

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะของนักศึกษา 

หรือถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ให้ใช้หลักเกณฑ์ของคณะ 

ที่เป็นเจ้าของวิชา ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบได ้

จากระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและ 

แผนกำาหนดการศึกษาช้ันปริญญาตรีส่วนกลาง 

(หรือภูมิภาค) พ.ศ. (ปีที่นักศึกษาสมัครเรียน) 

การงดสอนกระบวนวิชา
ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

 ด้วยคณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มีความจำาเป็น 

บางประการ ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา 

ACC4340, CSO4204, ECT2501, ECT2902, 

ENG3802, INB3111, INB3191, INB3192, INB3195, 

INB3196, INB4193 และ POL 4187 ที่ประกาศ

เปิดสอนใน ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 นี้ได้

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา

ดังกล่าวใน ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 นี้

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ 

สมัครได้ที่ 

หัวหมาก วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.  

  รับสมัคร ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 15 ห้อง 1501

  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 19.00 น.  

  รับสมัคร ณ อาคารสวป. ชั้น 5 และชั้น 7 

วิทยาเขตบางนา วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.  

  รับสมัคร ณ อาคารอำานวยการใหม่ ชั้น 1  

  วันเสาร์- วันอาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. 

  รับสมัคร ณ อาคารอำานวยการใหม่ ชั้น 2  

  และชั้น 3

โทรศัพท์  081-803-3803, 095-245-5196, 086-300-2335, 

084-639-8272, 081-438-6064,  0-2310-8941 และ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่ 

www.mbaoneday.ru.ac.th    

รามค�าแหงเปิดรับ ป.โทฯ                  (ต่อจากหน้า 1)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

คณะสื่อสารฯ                              (ต่อจากหน้า 12)

และมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามช่วงรหัสเพื่อพบ

อาจารย์ทีป่รกึษาของแต่ละคน และในช่วงเยน็ 18.00 น. 

เป็นต้นไป เป็นพธิบีายศรรีบัขวญัน้องใหม่ และกจิกรรม

สานสมัพนัธ์น้องพีส่ือ่สารมวลชน พบกบัพีร่หสั และ

รุ่นพี่จากชมรมสื่อสารมวลชน และกลุ่ม TM CLUB 

มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

 “คณะสื่อสารมวลชนจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น 

ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยสานสัมพันธ์ระหว่าง

คณาจารย์และนักศึกษา ให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ได้มีทั้ง

คณาจารย์ รุน่พี ่ เพือ่นและรุน่น้อง คอยดแูลให้ค�าปรกึษา 

และในขณะเดยีวกนัในช่วงทีเ่รยีนหนงัสอื รามค�าแหง

ก็จะบ่มเพาะให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์

การใช้ชีวติ และท�ากิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่างๆร่วมกัน 

รวมทั้งเสริมสร้างให้เป็นผู ้ที่มีความรู ้คู ่คุณธรรม 

ถึงแม้รามค�าแหงจะเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

นักศึกษาก็สามารถที่จะมาเรียนได้อย่างมีความสุข 

และประสบความส�าเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ออกไปสูส่งัคม และยงัมเีครอืข่ายพีน้่องไว้คอยช่วยเหลอื

เกือ้กลูกนัในอนาคตด้วย”  อาจารย์จเลิศกล่าวในท่ีสดุ

 สำาหรับกิจกรรม “นิติศาสตร์พาน้องทัวร์รอบ

รั้วรามฯ (RULAW Campus Tour)” เกิดขึ้นเพื่อให้

บริการข้อมูลและคำาแนะนำาเกี่ยวกับสถานที่และ

สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ที่ทางสถาบัน รวมทั้ง 

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ อีกทั้ง 

ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความผูกพัน 

กับสถาบัน ทั้งด้านกายภาพ สังคมและจิตใจ พร้อม

สามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างมคีวามสขุ และประสบความสำาเรจ็

ในการศึกษาต่อไปในอนาคต

นิติฯ จัด “RULAW Campus Tour”  (ต่อจากหน้า 12)

สามารถไปเกดิได้ในต่างภูเขา ไปเกดิได้ต่างพืน้ทีเ่ช่นเดียว 

กนักบันกัศกึษา อยูต่่างจงัหวดักอ็าจจะย้ายเข้ามาหรอืเข้ามา 

เพือ่ศกึษาในกรงุเทพมหานคร หรอือาจไปทีจ่งัหวดัอืน่ 

ไปท่องเที่ยว หากมีการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะคน สัตว ์

สิง่ของย่อมเป็นพาหะย่อมเป็นพาหนะของความมพีนัธุ์ 

ไม่ว่าจะพันธุ์ของโรค หรือพันธุ์ของการเกิดเป็นสัตว ์

เป็นพันธุ์ไม้กล่าวได้อย่างง่าย ๆ ก็คือ การเกิดการ 

กลายพันธุ์การเริ่มแพร่พันธุ์ หรือเริ่มงอกงามหรือ

เริ่มเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงไปก็ย่อมเป็นไปได้ทั้งสิ้น

 ครูอยากจะให้สังเกตเรื่องเหล่านี้เวลาว่าง ๆ 

นั่งลองคิดทบทวนจะเห็นเหตุได้ว่าการเปล่ียนแปลง

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยเราจะไปห้ามก็คงจะยาก  

เราจะขจัดก็คงจะยากเพราะว่ามีกลไกในหลายเรื่อง 

มีตัวประกอบที่จะให้เกิดที่จะทำาให้เป็นในเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างที่ครูกล่าวมาข้างต้น

 การสังเกตเช่นนี้นักศึกษาก็ควรจะสังเกต 

ให้ลึกไปอีกว่า การเคลื่อนย้ายต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต 

ของสัตว์หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น เปลือกโลกเป็นไป 

อย่างเชือ่งช้ากมี็ อย่างรวดเร็วกม็ ีทีเ่ป็นไปอย่างเชือ่งช้า

เพราะเป็นผืนใหญ่หนักอย่างเช่น ทวีปออสเตรเลีย

ที่มีการแยกตัวจากทวีปใหญ่ หรือประเทศญี่ปุ่น

ประเทศเกาหลีอะไรต่าง ๆ เหล่านี้มีการกล่าวกัน 

หรอืว่ามีการพดูถงึการแยกตวัออกมาจากแผ่นดนิใหญ่ 

ก็เป็นไปได้ การที่มีการแยกตัวการที่เคลื่อนย้าย 

ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ถ้าหากว่าแผ่นดินมีชีวิตแผ่นดิน 

ก็คงจะทรมานก็คงจะกล่าวได้ว่ายากเย็นแสนเข็ญ

กว่าจะเคลือ่นไปได้สกัระยะ เป็นนิว้เป็นหลาเป็นกโิลเมตร

เป็นร้อยเป็นพันกิโลเมตร ดอกไม้เมล็ดพันธุ์ปลิว 

ไปด้วยความยากลำาบาก ถกูลมพดัลมเพลมพดัไปทีใ่ด 

กแ็ล้วแต่กระแสลม ตกลงไปแล้วกว่าจะงอกได้กต้็อง 

ดูว่าเป็นดินที่จะงอกได้หรือไม่ ถ้าพัดแล้วตกลงไป 

ในปล่องภเูขาไฟ พดัและตกลงไปในโขดหินทีไ่ม่สามารถ 

งอกออกมาได้ มนษุย์กเ็ช่นเดยีวกนั อพยพพาโรคไปสู่

อีกประเทศหน่ึงเกิดเป็นโรคระบาดทำาให้ล้มตายได้

แต่ในขณะเดยีวกนัในการเคลือ่นย้ายชาตพินัธุต่์าง ๆ 

ท้ังหลายก็ย ่อมไปแพร่พันธุ ์ในอีกประเทศหนึ่ง  

ไปผสมพนัธุก์บัคนในอกีชาตหินึง่ ทำาให้เกดิมลีกูครึง่

มีผู้มีคนเพิ่มขึ้น มีพันธุ์ท่ีผสมหลากหลายพันธุ์ข้ึน  

แต่ในขณะเดยีวกนัในความทีม่นัเกดิขึน้ได้นัน้แฝงด้วย 

ความยากลำาบากอย่างทีค่รวู่า ทกุอย่างต้องอาศยัอณุหภมูิ 

อาศัยลมอาศัยแดดอาศัยพื้นดินอาศัยพื้นที่อาศัย 

กนัไปอาศยักนัมา ในการเกดิในการเคลือ่นย้ายในการ 

ทำาอะไร มิได้หมายความว่าอยากเกดิกเ็กดิได้ อยากเคลือ่น 

กเ็คลือ่นได้ อยากเป็นอะไรกเ็ป็นได้อยากมอีะไรกม็ไีด้ 

เช่นกันกับลูกศิษย์เมื่อเคลื่อนย้ายเมื่อเรียนหนังสือ 

ย ้ายจากบ้านเคล่ือนจากบ้านมาเรียนหนังสือท่ี

มหาวิทยาลัย ก็เป็นดุจเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลง

ของทุกสรรพสิ่งย่อมมีความยากลำาบาก

 ยากลำาบากทั้งการเดินทาง ยากลำาบากทั้งการ

เป็นอยู่ ยากลำาบากทั้งการที่จะใช้เวลาเหน็ดเหนื่อย

เมื่อยล้า ทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นได้ว่าก่อให้เกิดความ

ท้อแท้ท้อถอยไม่อยากมาเรียน อยากไปเท่ียวบ้าง

อยากไปทำาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่าง ๆ 

 ครูพูดนี้อยากจะสรุปเอาสั้น ๆ เพราะว่าพื้นที่ 

จำากัดก็อยู่ตรงท่ีว่า เมื่อมีหน้าท่ีเรียนหรือตั้งใจท่ีจะ 

วางเข็มของชีวิตต้องการที่จะปลิวไปกับสายลม  

หรอืต้องการทีจ่ะหยดุอยูท่ีใ่ดทีห่นึง่ทีจ่ะเจรญิงอกงาม 

พูดง่าย ๆ ว่าจะต้องวางแผนชีวิตให้ดีต้องหาทาง 

มองให้ทะลุปรโุปร่งว่าอปุสรรคมอียู่อย่างไรจะแก้ไข 

อย่างไร มีอะไรที่เราจะแก้ไขล่วงหน้ามีอะไรที่เราจะ

แก้ไขถ้าหากมันเกิดขึ้น

 ความพากเพียรเป็นเรื่องที่ครูยำ้าเสมอ ในเรื่อง 

ความพากเพียรนั้น ย่อมก่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผล 

ก่อให้เกิดความสำาเร็จต่าง ๆ ได้ แม้จะลำาบาก

ยากแค้นเพียงใด ถ้าหากไม่ท้อแท้เสียแล้วก็จะไปถึง 

ปลายทางได้ ทุกคนเป็นตัวอย่างได้ว่าชีวิตต้องม ี

ความยากแค้น เพียงแต่ว่าความยากแค้นน้ันจะ 

มากน้อยกว่ากันมากน้อยแค่ไหนเพียงใด อยู่ที่ส่วน- 

ประกอบต่าง ๆ แต่ถ้าหากเราไม่ท้อแท้ท้อถอย  

ความยากแค้นแสนเข็ญนั้นก็จะแก้ปัญหาได้ นักกีฬา

จะต้องฝึกฝนตนอยู่ไม่หยุด นักแต่งเพลงนักร้อง 

จะต้องฝึกต้องหัด นักศึกษาก็จะต้องฝึกหัดต้องคิด 

ต้องเขยีนต้องอ่านต้องขวนขวายความรูค้วามสามารถ 

นี่อย่างนี้เป็นต้น แล้ววันหนึ่งเราก็จะยืนได้ด้วยความ

ภาคภูมิใจเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ดังนี้เป็นต้น

 ลูกศิษย์ครับ ไม่มีอะไรดีเท่ากับเรามีกำาลังใจ

ในการต่อสู้ไม่ท้อแท้ท้อถอย แล้ววันหนึ่งแสงสว่าง

ที่อยู่ไกล ๆ นั้นก็จะมาอยู่ต่อหน้าลูกศิษย์นั้นนั่นเอง 

ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยครับ พบกันใหม่

ฉบับหน้า สวัสดีครับ

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง มมีตเิหน็ชอบให้

เปลีย่นชือ่ อาคารบรกิารและบรหิาร (PSA) ซึง่เป็น

ทีท่ำาการของกองอาคารสถานที ่เป็น อาคาร “เบกพล” 

ชือ่ย่อภาษาองักฤษคอื BPB

 สำาหรบัชือ่ “เบกพล” เป็นชือ่ช้างทีพ่่อขนุ-

รามคำาแหงมหาราช ทรงยุทธหัตถีและมีชัยชนะ

ขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด และชื่อ “เบกพล” นี ้

เคยเป็นชื่ออาคารในมหาวิทยาลัยรามคำาแหงมาแล้ว  แต่ปัจจุบันอาคารดังกล่าวถูกรื้อถอนไปแล้ว

เปลี่ยนชื่อตึกบริการและบริหารเป็น “เบกพล”



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๖) วันที่ ๓ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

สังเกต

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   ลาภเจริญทรัพย์    อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง    นำาคณะผู้บริหาร 

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิม-

พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี   เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

 ลูกศิษย์ที่รักครับ ถ้าเราสังเกตสิ่งต่าง ๆ  

ทีร่อบตวัเรา มองตัง้แต่ตวัเราออกไปไกลไปเรือ่ย ๆ 

หรือมองจากที่ไกล ๆ เข้ามาหาตัวเรา มองด้วย

ความคิดมองด้วยสายตา รับรู้ด้วยสติปัญญาแล้ว

ลองพิจารณาดูก็จะพบความรู้ก็จะพบความรู้สึก

ก็จะพบว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่บอกว่า 

ทกุสรรพสิง่ย่อมเปลีย่นแปลงไปนัน้ มคีวามเป็นมา 

อย่างไรไปอย่างไรมาอย่างไรได้  เหมือนทุกวันนี ้

ลกูศษิย์เดนิทางไกลมาถงึมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

มาได้อย่างไรก็ลองพิจารณาดู

 ในการ เปลี่ ยนแปลงการ เคลื่ อนย ้ าย 

การแบ่งตัวการแยกออกไป ต้นไม้แพร่พันธุ์ด้วย

การปลิวไปตามลมหรือไหลไปตามกระแสนำ้า

หรอืไปตามพาหะอืน่ การเคลือ่นย้าย เช่น คนอพยพ

จากถิ่นหนึ่งไปยังอีกถิ่นหนึ่ง ก็เหมือนกับมีการ

อพยพถิน่ทีอ่ยูห่รอืบางทีกอ็าจจะย้ายทีห่าอาหารได้ 

หรือย้ายในการเปลี่ยนภูมิอากาศ อย่างเช่น นก

ท่ีหนาวจัดจากแถบขั้วโลก ก็อาจจะเคลื่อนย้าย

มาอยู่มาหาอาหารในเขตอบอุ่น เพ่ือหนีหนาว 

และถ้าหากอากาศเปลี่ยนแปลงไปอีกเขาก็จะ 

ย้ายกลับไป หรือย้ายไปถิ่นที่อื่นที่เขาอยู่ได ้

เขาหาอาหารได้นี่อย่างนี้เป็นต้น การเคลื่อนย้าย 

ไม่ว่าเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมีการ 

เคลื่อนย้ายได้เสมอ

 พื้นแผ่นพื้นโลกก็อาจจะย้ายอย่างรวดเร็ว 

เพราะแรงระเบิดของภูเขาไฟ หรืออาจจะค่อย ๆ 

เคลื่อนตัวกลายไปเป็นคนละประเทศคนละทวีป

ดังที่เราทราบ ในการสังเกตเราจะพบว่าบางครั้ง

นกที่อพยพก็นำาเชื้อโรคมาแพร่ ที่เรารู้จักกันมาก

ทราบกนัมากกค็อืไข้หวดันกหรอืโรคอืน่ ๆ อกีมากมาย 

อาจจะเป็นโรคพชือาจจะเป็นโรคจากสตัว์ทีอ่พยพ 

อาจจะเป็นโรคจากผูค้นทีเ่คลือ่นย้ายจากประเทศหนึง่ 

ไปทำางานอกีประเทศหนึง่อาจจะมโีรคติดต่ออาจจะม ี

โรคที่ติดมาจากท้องถิ่นที่เขาเคยอยู่ก็เป็นไปได้ 

หากมีการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นพาหะเสียเอง

คอืเป็นตัวนำาเชือ้โรคเสียเอง เช่น ยงุบนิมาแพร่เชือ้เอง 

หรอืโดยอาศยัพาหนะ เช่น มตีวัเหบ็ตวัไรมเีชือ้โรค 

กต็ามแต่ตดิมากับเครือ่งบนิ กับผูท้ีโ่ดยสารเครือ่งบนิ 

กับลมพัดลมพายุนำ้าไหลอะไรก็แล้วแต่ที่มีการ 

เคลื่อนมาได้ ก็อาจจะทำาให้เชื้อโรคแพร่กระจาย 

แล้วเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับทำาให้ 

ต้นไม้พันธุ ์ไม ้สามารถไปเกิดได้ในต่างทวีป 

 คณะสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

จดักจิกรรม “วนัพบอาจารย์ทีป่รกึษา” (Advisors Day) 

เชิญชวนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา รับทราบข้อมูลข่าวสารของคณะ และ

พูดคุยปรึกษาปัญหาการเรียน และการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา

  โอกาสนี้ อาจารย์จเลิศ   

เจษฎาวลัย์ คณบดคีณะสือ่สาร-

มวลชน เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 

2558 นี ้ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ได้เดนิหน้าระบบอาจารย์ทีป่รึกษา

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย  

“ดแูลลกูศษิย์เหมอืนลกูหลาน” 

ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง อย่างเป็นรปูธรรม

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาทั้งในด้านการวางแผนการเรียน  

และการประกอบอาชพีในอนาคต คณะสือ่สารมวลชน 

ได้ขานรับนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว โดย

จดักจิกรรม “วนัพบอาจารย์ทีป่รึกษา” (Advisors Day) ขึน้ 

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 21.00 น.  

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเบกพล (อาคารบริการ 

และบริหารเดิม) เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกับอาจารย ์

ที่ปรึกษาสร้างความคุ ้นเคยระหว่างนักศึกษา 

กับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลนักศึกษาคนนั้นๆ และ

แลกเปลี่ยนไลน์-เฟสบุ๊คระหว่างกัน นอกจากน้ี 

คณะยังได้จัดสายรหัสของพี่รหัสและน้องรหัส

แต่ละคนด้วย

 สำาหรับกิจกรรม “วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา” 

(Advisors Day) เริ่มเวลา 13.30 น. พิธีเปิดเริ่มด้วย 

ผูแ้ทนนกัศกึษาใหม่ฝากตวัเป็นศษิย์ จากนัน้ ผูช่้วย-

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จะกล่าวถึงระบบอาจารย์

ที่ปรึกษาของ ม.ร. 

คณะผู้บริหารบันทึกเทป โทรทัศน์ถวายพระพร

คณะสื่อสารฯ จัดกิจกรรม 

“วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา”
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 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

จัดโครงการนิติศาสตร์พาน้องทัวร์รอบรั้วรามฯ 

(RULAW Campus Tour) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.วณิฏัฐา  แสงสขุ คณบดคีณะนติศิาสตร์  เป็นประธาน 

มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำานวนมาก เม่ือวนัที่ 

16 กรกฎาคม ทีผ่่านมา ณ ห้องประชุม 1303 อาคาร 1 

คณะนติศิาสตร์  และบรเิวณรอบมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

 โอกาสนี ้ ผศ.ดร.วณิฏัฐา กล่าวว่าขอต้อนรบั

นักศึกษาใหม่ท่ีเข้ามาศึกษาในคณะนิติศาสตร์ 

ม.รามคำาแหง สำาหรับในช่วงปีแรกของการศึกษา

สำาหรบันกัศกึษาใหม่ การเตรยีมความพร้อมทางการเรยีน 

รวมถงึการเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาความรูค้วามสามารถ

ในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

ให ้กับนักศึกษาถือ เป ็นสิ่ งที่คณะนิติศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้ความสำาคัญยิ่ง รวมทั้ง 

การให้คำาปรึกษา แนะแนวทางด้านการเรียน และ

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา  

การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป ็นอีกกิจกรรมหนึ่ง 

ที่คณะได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

นิติฯ จัด “RULAW Campus Tour”
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