
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ กันยายน - ๔ ตุลาคม 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 ๒๔

วันท่ี ๒๘ กันยายน - ๔ ตุลาคม 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

ม.ร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียวเคไซ

แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 
บุคลากรสายสนับสนุน ม.ร. ประชุมรับทราบ

ทิศทางและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 
โครงการพิเศษ เพื่อความเป็นเลิศ ม.ร. 

เปิดรับนักศึกษาป.ตรี สาขาการจัดการ

	 โครงการพิ เศษบริหารธุรกิจบัณฑิต	 

เพือ่ความเป็นเลศิ	 คณะบรหิารธรุกจิ	 มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง	 รบัสมคัรนักศกึษาใหม่ระดับปรญิญาตร ี

ภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	2558		สาขาวชิาการจดัการ           

รุ่นที่	 5/1	 (ภาคค�่า)	 เรียนวันจันทร์	 -	 วันศุกร์	 

เวลา	17.30	-	21.30	น.	ณ	คณะบรหิารธรุกจิและ 

อาคารศรชีมุ	ม.ร.หวัหมาก		(หลกัสตูร	135	หน่วยกติ) 

สามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้	 จัดระบบ

การศึกษาแบบ	Block	Course	ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตลอดหลักสูตร	144,900	บาท	(แบ่งช�าระ	9	งวด)		

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	

   
 บธ.ขยายเวลารับ นศ. M.B.A.
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่น 16

 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาใน

ระดับปริญญาโท	 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ	รุ่นที่	 16	ตั้งแต่บัดนี้ 

- 30 กันยายน 2558	เรียนวันเสาร์	เวลา	17.00-

21.00	น.	และวันอาทิตย์	เวลา	08.00-17.00	น. 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์		ไม่ท�าวิทยานิพนธ์

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่	โทร.	0-2310-8220,	087-680-0093,	098-

356-3610	 และ	 087-518-3212	 หรือเว็บไซต์	

http://www.bl-mba.ru.ac.th

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ประชุมช้ีแจงทิศทางการบริหารงานและแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรสายสนับสนุนทั้งประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ	 และประเภทลูกจ้างประจ�า	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		 

เมื่อวันท่ี		9		กันยายน	2558		ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 สาขาภาษาญี่ปุ่น	 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

คณะมนษุยศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	จดัโครงการแลกเปล่ียน 

ประสบการณ์เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในฐานะประชาคมโลก	

เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	คณะมนุษยศาสตร์	ม.ร.	และ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยโตเกียวเคไซ	 ประเทศญี่ปุ่น	 ได้แลกเปลี่ยน

ภาษาและวฒันธรรมระหว่างกนั	โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ 

เชษฐสมุน	คณบดีคณะมนษุยศาสตร์	เป็นประธาน	มรีองศาสตราจารย์ 

อะคโินร ิ เซก ิ จากมหาวทิยาลยัโตเกยีวเคไซ	 นกัศกึษาคณะมนุษยศาสตร์ 

และนักศึกษาญ่ีปุ่น	 เข้าร่วมงาน	 เมื่อวันที่	 14	 กันยายน	 2558					 

ณ	ห้องประชุม	SLB	208	ชั้น	2	อาคารศรีจุฬาลักษณ์ (อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 น�าคณะผู้บริหาร	 ม.ร.	 ทูลเกล้าฯ 

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว	 ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง	 

ณ	 ศาลาสหทัยสมาคม	 ในพระบรมมหาราชวัง	 เมื่อวันที่	 

18		กันยายน		2558



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 โอกาสนี้	 ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 กล่าวว่า 

ขอต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียวเคไซสู่มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหงและประเทศไทย	 ซึ่งกิจกรรมการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 

ในครัง้นี	้คณะมนษุยศาสตร์	โดยภาควชิาสาขาภาษาญีปุ่่นจดัขึน้ต่อเนือ่งกนัมาทุกปี	

เพ่ือให้นกัศกึษาสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ได้มโีอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์	สามารถ

ใช้ภาษาญี่ปุ่นจากที่เรียนมาได้จริง	ด้วยการพบปะพูดคุยกับเพื่อนนักศึกษาจาก

ประเทศญี่ปุ่น	

 “คณะมนษุยศาสตร์ได้รบัความร่วมมอืจาก รองศาสตราจารย์อะคโินร ิ เซก ิ

น�านกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัโตเกยีวเคไซ เข้าร่วมกจิกรรมแลกเปลีย่นภาษาและ 

วัฒนธรรม เชื่อว่าต่อไปท้ังสองมหาวิทยาลัยจะยิ่งผนึกความร่วมมือกัน

มากยิ่งขึ้นและนักศึกษาจะได้รับความรู้ ได้เพื่อนใหม่ ได้ทักษะด้านภาษา

และการใช้ชีวิตผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วย” 

 กจิกรรมภายในงานมกีารแนะน�ามหาวทิยาลัยรามค�าแหงและนกัศกึษา 

ม.รามค�าแหงน�าเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น 

ครัง้ที	่ 1	 โดยสมาคมครภูาษาและวฒันธรรมญีปุ่่นแห่งประเทศไทย	 (JTAT) 

เรื่อง	“Tomodachi	(เพื่อน)”	แนะน�ามหาวิทยาลัยโตเกียวเคไซ	การใช้ชีวิต 

ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่น	 รวมถึง 

การแสดงดนตรแีละเพลงญีปุ่น่โดยนกัศกึษามหาวทิยาลยัโตเกียวเคไซ	และการแสดงร�ามวยไทย	โดยนักศกึษา	ม.ร. 

 ด้าน	รศ.อะคโินร ิ เซก ิกล่าวว่าผมเป็นอาจารย์อยูท่ีม่หาวทิยาลยัโตเกียวเคไซ	ประเทศญ่ีปุน่	 ซ่ึงเมือ่	3	 ปีก่อน

เคยมาประเทศไทยเพื่อท�างานด้านวิจัยกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 และมีช่วงเวลาที่ได้สัมผัสและท่องเที่ยว 

เมอืงไทย	 รู้สึกชอบและประทับใจจนอยากให้นกัศกึษาญีปุ่น่ได้มารูจ้กักบัวฒันธรรมไทยและประเทศไทยบ้าง	

เมื่อนักศึกษาญี่ปุ่นได้มีโอกาสมาแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศไทยครั้งนี้แล้ว	หวังว่านักศึกษา 

ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะท�ากิจกรรมร่วมกันด้วยความสนุก	 ได้พบเพื่อนใหม่	 และเป็นการสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นด้วย

ม.ร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียวเคไซแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น           (ต่อจากหน้า 1)

บุคลากรสายสนับสนุน ม.ร.ฯ        (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี	้ผศ.วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธกิารบด	ีม.ร. 

กล่าวว่าขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ทุกคนทีช่่วยกันท�างานให้กบัมหาวทิยาลยัด้วยความรกั- 

สามัคคี	 มีประสิทธิภาพ	 และให้บริการที่เป็นเลิศ 

กับนักศึกษาและผู้มารับบริการตลอดมา	 เช่น	 

การประกาศผลสอบ	 สามารถประกาศผลได้เร็วขึ้น

ก่อนจะมีการลงทะเบียนในภาคต่อไป	 เรื่องความรัก

ความสามคัค	ี และความอดทน บคุลากรในหน่วยงานต่างๆ 

สามารถท�างานร่วมกันได้โดยไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน 

อยู่ในกฎกติกาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	 ท�าให้งาน 

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้	 เกดิความ-

เจริญก้าวหน้า	และเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการ

ยอมรับของสังคมมาจนถึงทุกวันนี้

 อธิการบดี	 กล่าวต่อไปว่าเรื่องการจัดสรร

ต�าแหน่งพนักงานงบคลัง	 มหาวิทยาลัยได้จัดสรร

อัตราและกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ	 อย่างทั่วถึง 

และยตุธิรรม	ขอให้หน่วยงานทีไ่ด้รับอัตรารีบด�าเนินการ 

บรรจบุคุลากรให้ทนัตามเวลาทีก่�าหนด	 ทัง้นีต้ัง้แต่ปี	 

2555	เป็นต้นมา	สามารถบรรจบุคุลากรเข้าสูต่�าแหน่ง

พนกังานงบคลงัได้จ�านวน	400	คน	 ส่วนสายวชิาการ 

กม็จี�านวนเพิม่ขึน้เรือ่ยๆเช่นกนั	 ส่วนเรือ่งการประหยดัเงนิ

มหาวิทยาลัยใช้เงินงบประมาณที่ได้รับมาด้วยความ-

ซือ่สตัย์	 สจุรติ	 และโปร่งใส	 เพือ่การดแูลและพฒันา

ด้านต่างๆของมหาวทิยาลยัให้เกดิความเจรญิก้าวหน้า	

ท้ังนี้บุคลากรที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน	 ขอให้

ระมัดระวังในการใช้จ่าย	 และท�าตามข้อก�าหนด	

กฎเกณฑ์ต่างๆให้ถูกต้องด้วยรวมทั้งการประหยัด

พลงังาน อนาคตอนัใกล้นีม้หาวทิยาลยัจะด�าเนนิการ

เปลี่ยนหลอดไฟจากเดิม	เป็นหลอด	LED	โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายใดๆ	 ตามโครงการทีไ่ด้ท�าข้อตกลงกบัการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค

	 “ขอขอบคณุบคุลากรทกุคนทีช่่วยกนัประหยดั 

ไฟฟ้าและน�า้ประปาในหน่วยงาน	 ท�าให้มหาวทิยาลยั

รามค�าแหงผ่านเกณฑ์การประเมินเรื่องพลังงาน	

และขอฝากบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

กับการให้บริการนักศึกษาและประชาชน	 ขอให้

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	 พ.ศ.	 2558	

โดยศึกษาคู ่มือการให้บริการอย่างละเอียดและ

ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง	 รวมทั้งขอให้ระมัดระวัง

เร่ืองเอกสารส�าคัญที่บุคคลภายนอกมาติดต่อเพื่อ 

ขอทราบข้อมลูต่างๆ	โดยเจ้าหน้าทีผู่เ้กีย่วข้องต้องแจ้ง

ให้ท�าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาที่หน่วยงาน 

และขออนุญาตผู้บังคับบัญชาก่อนให้ข้อมูลทุกครั้ง”   

 อธกิารบด	ี กล่าวอกีด้วยว่าในแต่ละปีการศกึษา 

มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงานอยู่ตลอด 

รวมถงึเรือ่งการประกนัคณุภาพการศึกษา	ทีม่หาวทิยาลยั-

ก�าลังพิจารณาให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย	 เพราะ

เรื่องคุณภาพการศึกษาถึงแม้จะไม่มีการตรวจประเมิน 

มหาวิทยาลัยก็ต้องด�าเนินการให้เป็นภาระงานประจ�า

เพื่อคุณภาพของบัณฑิต	 ซึ่งเห็นได้จากความส�าเร็จ 

ของบัณฑิต	ม.ร.	 ว่า	ทุกสนามสอบที่มีบัณฑิตรามฯ 

ลงแข ่งขันจะสามารถสอบผ ่านได ้ล�าดับต ้นๆ 

ของสนามสอบนั้น	 ณ	 วันนี้ในแวดวงการปกครอง 

มีลูกศิษย์รามฯข้ึนแท่นเป็นผู ้ว ่าราชการจังหวัด 

เกือบทุกจังหวัด	และปลัดกระทรวง	อีก	5	กระทรวง 

คือ	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร	 กระทรวงแรงงาน	 กระทรวงอตุสาหกรรม 

และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ปรับ

ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานศึกษาทั้งหัวหมากและ

วิทยาเขตบางนา	 ให้เหมาะสมส�าหรับเป็นสถานศึกษา 

ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน	 และการใช้ประโยชน์

ในด้านต่างๆ	 เช่น	 การสร้างห้องสมดุและศนูย์การเรยีนรู้ 

แห่งใหม่	 ณ	 บรเิวณอาคารเอ.ด.ี1	 เดมิเพือ่เป็นศนูย์รวม

ของความเป็นรามค�าแหง	 มีเทคโนโลยีในการเรียนรู ้

ที่ทันสมัย	 และออกแบบตัวอาคารให้คงแนวคิดของ 

อาณาจักรสุโขทัยไว้	 	การปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 

และสร้างซุ้มนักศึกษาให้กับนักศึกษาใช้เป็นพื้นที่

อ่านหนังสือและได้พบปะกัน	 สร้างบรรยากาศของ 

การเรยีนรูใ้ห้เกดิขึน้ในรามค�าแหง	ทัง้นีท้ีว่ทิยาเขตบางนา 

จะมีการสร้างอาคารใหม่	 2	 หลัง	 เพ่ือเป็นอาคาร

ส�าหรับการเรียนการสอนและก�าลังอยู ่ระหว่าง

ด�าเนนิการก่อสร้างอาคารส�าหรบัโรงเรยีนสาธิต	 ม.ร.		

โครงการต่างๆ	 เหล่านีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาวทิยาเขต 

ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 ในปีการศึกษานี้	 

มนีกัศกึษาชัน้ปีที	่ 1	 มาเรยีนทีว่ทิยาเขตบางนาจ�านวนมาก 

บางวชิามาเข้าเรียนจ�านวนกว่า	 3	 พนัคน	 ส่ิงทีน่่าภมูใิจ

กว่านัน้	 คอื	 นกัศกึษาส่วนใหญ่ใส่ชดุนกัศกึษามาเข้าเรยีน

หนังสือด้วยความตั้งใจ	และขอให้ช่วยเป็นก�าลังใจ 

ให้นกัศึกษามาเรียนหนงัสือในช้ันเรียน	 และบอกกล่าว

ให้พวกเขามแีรงบันดาลใจให้เรียนจนส�าเร็จเป็นบัณฑติ

อย่างที่ได้ตั้งใจไว้	

โครงการพิเศษฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

	 ผูส้นใจสมคัรได้ตัง้แต่บดันี ้ - 29 ตลุาคม 2558 

ดาวน์โหลดใบสมัครทาง	 www.excbba.ru.ac.th 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ส�านักงานโครงการพิเศษ

บริหารธุรกิจบัณฑิต	 เพื่อความเป็นเลิศ	 ณ	 ชั้น	 2	

คณะบรหิารธรุกจิ	 โทร.	 0-2310-8213,	 083-627-2439,	

081-831-1399



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จฯ	 เยือนประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างสม�่าเสมอ	

นบัแต่ปีพทุธศกัราช	๒๕๒๔	จนถงึปัจจบุนั

 รวม ๓๘ ครั้ง

	 ในแต ่ละครั้ งจะทรงพระอักษร

บันทึกสาระข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ 

ที่ได้เสด็จฯเยี่ยมเยือน

 นับเป็นความรู้ด้านจีนวิทยาที่เพิ่มพูนขึ้น

อย่างต่อเนื่อง

	 ประกอบกับพระอัจฉริยภาพด้าน

การประพันธ์ของพระองค์	 จึงมีผลิผลเป็น

พระราชนิพนธ์ด้านจีนวิทยาจ�านวนมาก

ถึง	๗	ด้านคือ

	 ๑.	สารคดีเสด็จพระราชด�าเนินเยือน

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจ�านวน	

๑๓	เรื่อง

	 ๒.	พระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีน	 

๒	 เรือ่งคอื	 เกจ็แก้วประกายกว	ี และ หยกใส 

ร่ายค�า

	 ๓.	พระราชนิพนธ์แปลนวนิยายจีน	

๖	 เรื่อง	 อาทิ	 ผีเสื้อ รอยยิ้มและน�้าตาของ

หัวใจ

	 ๔.	พระราชนพินธ์แปลความเรยีงร้อยแก้ว 

๑	เรื่อง	คือ แสงโคมของไอ้ร์เค่อ

	 ๕.	สารคดีวชิาการ	๑	 เรือ่ง	คอื	ชมฮ่องกง

คืนสู่จีน

	 ๖.	ปาฐกถาพระราชนิพนธ์	 ๑	 เรื่อง	

คือ	ศิลปะจีน	และ

	 ๗.	พระราชนิพนธ์แปลบทละครพูด

เรื่องร้านน�้าชา  บทละครพูด ๓ องก์

          ทั้งหมดนี้เป็นพระปรีชาด้านจีนวิทยา 

ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ  

สยามบรมราชกุมารี

นักกีฬาเรือพาย ม.ร.สร้างชื่อให้ประเทศไทย

	 นกักฬีาเรอืพาย	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 สร้างชือ่

ให้กับประเทศไทย	ร่วมคว้า	6	 เหรียญทอง	1	 เหรียญเงิน 

4	 เหรียญทองแดง	 จากการแข่งขันกีฬาเรือยาวมังกร 

ชงิแชมป์โลก	 รายการ	 12th	 WORLD	 DRAGON	 BOAT	

RACING	 CHAMPIONSHIPS	 เม่ือวนัที	่ 19-23	 สงิหาคม	 2558  

ณ	ประเทศแคนาดา	 โดยนกักฬีาเรอืพายได้เข้าร่วมแข่งขนั

ในนามของสมาคมเรอืพายแห่งประเทศไทย	 เป็นนกัศกึษา	 ม.ร. 

จ�านวน	 6	 คน	 ได้แก่	 นางสาวปราญชลี มูลเกษม นางสาวมินตรา หมั่นนอก นางสาวจริญา ขันกสิกรรม  

นายวันฉัตร ธานี  นายสุธี ฉิมชัย  และนายอภิรักษ์ สระทองเมือง

 ผูส้ร้างผลงานได้แก่	นางสาวปราญชล ีมลูเกษม ท�าผลงานได้	2	เหรยีญทอง	1	เหรยีญเงนิ	1	เหรยีญทองแดง 

ได้แก่	 1)เหรียญทอง	 ประเภทเรือยาวสากล	 10	 ฝีพาย	 รุ่นทั่วไปหญิง	 ระยะ	 200	 เมตร	 2)เหรียญทอง	 

ประเภทเรอืยาวสากล	10	 ฝีพาย	รุน่ทัว่ไปหญงิ	ระยะ	500	 เมตร	3)เหรยีญเงนิ	ประเภทเรอืยาวสากล	20	 ฝีพาย	 

รุน่ทัว่ไปผสม	ระยะ	500	เมตร	4)เหรยีญทองแดง	ประเภทเรอืยาวสากล	10	ฝีพาย	รุน่ท่ัวไปหญงิ	ระยะ	2,000	เมตร

 นางสาวมินตรา หมั่นนอก ท�าผลงานได้	 2	 เหรียญทอง	 1	 เหรียญเงิน	 1	 เหรียญทองแดง	 ได้แก ่ 

1)เหรยีญทอง	ประเภทเรอืยาวสากล	10	 ฝีพาย	รุน่ทัว่ไปหญงิ	 ระยะ	 200	 เมตร	2)เหรยีญทอง	ประเภทเรอืยาว

สากล	10	ฝีพาย	รุ่นทั่วไปหญิง	ระยะ	500	เมตร	3)เหรียญเงิน	ประเภทเรือยาวสากล	20	ฝีพาย	รุ่นทั่วไปผสม	

ระยะ	500	เมตร		4)เหรียญทองแดง	ประเภทเรือยาวสากล	10	ฝีพาย	รุ่นทั่วไปหญิง	ระยะ	2,000	เมตร

 นางสาวจริญา ขันกสิกรรม 	ท�าผลงานได้	5	 เหรียญทอง	1	เหรียญทองแดง	ได้แก่	1)เหรียญทอง 

ประเภทเรือยาวสากล	 10	 ฝีพาย	 รุ่นทั่วไปหญิง	 ระยะ	 200	 เมตร	 2)เหรียญทอง	 ประเภทเรือยาวสากล	 

10	 ฝีพาย	 รุน่ทัว่ไปหญงิ	 ระยะ	 500	 เมตร	 3)เหรยีญทอง	ประเภทเรอืยาวสากล	 10	 ฝีพาย	 รุน่อายตุ�า่กว่า	 24	 ปี	 

ระยะ	 2,000	 เมตร	 4)เหรียญทอง	ประเภทเรือยาวสากล	 10	 ฝีพาย	 รุ่นอายุต�่ากว่า	 24	ปี	 ระยะ	 500	 เมตร											 

5)เหรียญทอง	ประเภทเรือยาวสากล	10	ฝีพาย	รุ่นอายุต�่ากว่า	24	ปี	ระยะ	200	เมตร	และ	6)เหรียญทองแดง

ประเภทเรือยาวสากล	10	ฝีพาย	รุ่นทั่วไปหญิง	ระยะ	2,000	เมตร

 นายวนัฉตัร ธานี ท�าผลงานได้	 1	 เหรียญทอง	 3	 เหรยีญทองแดง	 ได้แก่	 1)เหรยีญทอง	 ประเภทเรอืยาวสากล 

20	 ฝีพาย	 รุ่นทั่วไปชาย	 ระยะ	 500	 เมตร	 2)เหรียญทองแดง	ประเภทเรือยาวสากล	 20	 ฝีพาย	 รุ่นทั่วไปชาย 

ระยะ	2,000	 เมตร	3)เหรียญทองแดง	ประเภทเรือยาวสากล	20	ฝีพาย	 รุ่นทั่วไปชาย	ระยะ	1,000	 เมตร	 

4)เหรียญทองแดง	ประเภทเรือยาวสากล	20	ฝีพาย	รุ่นทั่วไปชาย	ระยะ	200	เมตร

 นายสุธี ฉิมชัย ท�าผลงานได้	 4	 เหรียญทอง	 3	 เหรียญทองแดง	 ได้แก่	 1)เหรียญทอง	ประเภทเรือยาว

สากล	20	ฝีพาย	รุ่นทั่วไปชาย	ระยะ	500	เมตร	2)เหรียญทอง	ประเภทเรือยาวสากล	10	ฝีพาย	รุ่นอายุต�่ากว่า	

24	ปี	ระยะ	2,000	เมตร	3)เหรียญทอง	ประเภทเรือยาวสากล	10	ฝีพาย	รุ่นอายุต�่ากว่า	24	ปี	ระยะ	500	เมตร	 

4)เหรียญทอง	 ประเภทเรือยาวสากล	 10	 ฝีพาย	 รุ่นอายุต�่ากว่า	 24	 ปี	 ระยะ	 200	 เมตร	 5)เหรียญทองแดง	 

ประเภทเรือยาวสากล	 20	 ฝีพาย	 รุ่นทั่วไปชาย	 ระยะ	 2,000	 เมตร	 6)เหรียญทองแดง	 ประเภทเรือยาวสากล	 

20	ฝีพาย	รุ่นทั่วไปชาย	ระยะ	1,000	 เมตร	7)เหรียญทองแดง	ประเภทเรือยาวสากล	20	ฝีพาย	รุ่นทั่วไปชาย	

ระยะ	200	เมตร

 นายอภิรักษ์ สระทองเมือง	 ท�าผลงานได้	 1	 เหรียญทอง	 1	 เหรียญเงิน	 3	 เหรียญทองแดง	 ได้แก่	 

1)เหรียญทอง	ประเภทเรือยาวสากล	20	 ฝีพาย	 รุ่นทัว่ไปชาย	ระยะ	500	 เมตร	2)เหรยีญเงนิ	ประเภทเรอืยาวสากล	

20	 ฝีพาย	 รุ่นทั่วไปผสม	 ระยะ	 500	 เมตร	 3)เหรียญทองแดง	ประเภทเรือยาวสากล	 20	 ฝีพาย	 รุ่นทั่วไปชาย 

ระยะ	 2,000	 เมตร	 4)เหรียญทองแดง	 ประเภทเรือยาวสากล	 20	 ฝีพาย	 รุ่นท่ัวไปชาย	 ระยะ	 1,000	 เมตร						 

5)เหรียญทองแดง	ประเภทเรือยาวสากล	20	ฝีพาย	รุ่นทั่วไปชาย	ระยะ	200	เมตร



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

      

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วุฒศิกัดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบด ี

มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค� า แ ห ง	

เป ็นประธานในพิธี ไหว ้ครู 

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

เพือ่ความเป็นเลศิ	 คณะบรหิารธรุกจิ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ประจ�าปีการศกึษา	 2558	 โดยมคีณะผูบ้รหิารและคณาจารย์ 

ร่วมในพิธ	ี และนกัศกึษาร่วมแสดงความกตญัญกูตเวทต่ีอครอูาจารย์	 เมือ่วนัที่	

29		กรกฎาคม	2558	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

	 โอกาสนี	้ผูช่้วยศาสตราจารย์วุฒศิกัดิ ์  ลาภเจรญิทรพัย์ กล่าวว่ามหาวทิยาลยั 

รามค�าแหง	 เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกในประเทศไทย	 ทีเ่ปิดโอกาสทางการศกึษา 

ให้กับผู้ทีใ่ฝ่รูใ้ฝ่เรยีนอย่างแท้จริง	ไม่จ�ากดัทัง้เพศ	อาย	ุ	ฐานะ	และผูท้ีท่�างานแล้ว 

กส็ามารถเรยีนได้	 รวมทัง้ยงัมีต�าราเรยีน	 และเทคโนโลยด้ีานการศกึษาทีท่นัสมยัต่างๆ 

อ�านวยความสะดวกให้กบันกัศึกษาท้ังส่วนกลางและส่วนภูมภิาคอย่างเท่าเทยีมกัน 

ท้ังนี้	 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต	 เพื่อความเป็นเลิศ	 เป็นหลักสูตร 

ทีเ่ปิดการเรยีนการสอนภาคค�า่	 เอ้ือต่อผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่เรยีนท่ีท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วย 

ได้มีเวลาเข้าเรียนอย่างเต็มที่	 โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจถือเป็นหลักสูตรหนึ่ง 

ทีไ่ด้รบัความนิยมอย่างยิง่ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ซึง่มหาวทิยาลยัมอีาจารย์ 

ทีม่ทีัง้ความรู	้ ความสามารถ	 และมคีณุภาพพร้อมในหลายๆด้านมาคอยให้ความรู ้

และประสบการณ์ต่างๆ	แก่นักศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้ที่ท�างานแล้ว

และนักศึกษาที่เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงด้วย

 “พิธีไหว้ครูถือเป็นวันส�าคัญที่ต้องระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์  

ทีเ่คยสัง่สอนเรามา ผูท้ีม่บีญุคณุกบัเราทางด้านการศกึษา และเป็นพธิกีารท่ีลกูศษิย์

ได้มาแสดงถงึความกตญัญกูตเวที ซึง่เป็นเครือ่งหมายของคนดี ครรููส้กึปล้ืมใจ 

ทีล่กูศษิย์ทุม่เททัง้ก�าลงัแรงกาย แรงใจจดัพิธีไหว้ครใูห้ส�าเรจ็ได้อย่างดียิง่ ท�าให้

ครทูกุท่านประทบัใจและสร้างความชืน่ใจให้แก่ครอูาจารย์  ซึง่สิง่นีจ้ะเป็นก�าลงัใจ

ให้ครูทั้งหลายได้ทุ่มเทกับการสอน และดูแลนักศึกษาให้ดีที่สุด” 

 อธกิารบด ี ม.ร. กล่าวอกีด้วยว่าขอขอบคณุนักศกึษาท่ีตัง้ใจมาเรยีนหนังสอื 

ขอให้ตั้งใจเรียน	 ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัย	 และศึกษา 

หาความรู้รอบตัวเพิ่มเติมในด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา	 รู้เท่าทัน 

การเปลีย่นแปลงของโลกยุคปัจจบุนั	 และน�าองค์ความรูใ้หม่ทีไ่ด้ไปใช้พฒันาตนเอง 

สังคม	 ประเทศชาติ	 หากมีข้อสงสัยขอให้ปรึกษาอาจารย์	 สอบถามถึงข้อมูล 

ทีถ่กูต้อง	และสิง่ส�าคญัคอื	 เมือ่เข้ามาเป็นลกูพ่อขนุฯแล้ว	ทกุคนมคีวามเสมอภาค 

เท่าเทยีมกนั	 ขอให้รกั	 สามคัค	ี ช่วยกนัศกึษาหาความรู	้ แลกเปลีย่นประสบการณ์ 

ทีเ่ป็นประโยชน์ซึง่กนัและกนั	 รวมท้ัง	 เคารพครอูาจารย์	 และอ่อนน้อมถ่อมตน 

ต่อผู้ใหญ่	 เพ่ือด�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามและเมื่อส�าเร็จการศึกษาออกไป 

ขอให้ช่วยกันรกัษาเกียรตขิองวฒุบิตัรทีไ่ด้รับ	 มคีวามรู้คูค่ณุธรรม	 ซือ่สตัย์สจุริต 

ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น	 ตลอดจนใช้ความรู้ที่ได้รับนี้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

พัฒนาสังคม	ประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 ระดับบัณฑิตศึกษา 

ฝ่ายหลกัสตูรโครงการพเิศษ	โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศัิกด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธานให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม	่

และมีคณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	 และนักศึกษารุ่นพ่ีให้การต้อนรับ	 เมื่อวันที่	 30	

สิงหาคม	2558	ณ	ชั้น	3	อาคารสุโขทัย

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

กล่าวว่ายินดีต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโททุกท่าน	 เข้าสู่การปฐมนิเทศ	

ซึง่ถอืเป็นพธิสี�าคญัทีนั่กศึกษาจะได้มาท�าความรูจ้กักบัระบบการเรยีนการสอน	

คณาจารย์	 และเจ้าหน้าทีผู่ท้ีจ่ะคอยให้ค�าปรกึษาและคอยดแูลนกัศกึษา	 รวมทัง้

ได้มาพูดคุยถึงกฎเกณฑ์	กติกาของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ด้วย	

 ปัจจุบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญต่อบ้านเมือง 

ซึ่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ท�าหน้าที่เป็นตักกสิลาทางปัญญา	และเป็น 

มหาวิทยาลัยที่พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ลูกศิษย์ที่มุ่งมาแสวงหาความรู้มา 

โดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเมื่อ	 พ.ศ.	 2514	 โดยเปิดการเรียนการสอน 

แบบตลาดวิชา	 เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยสองระบบ	 ทั้งระบบเปิดและระบบปิด 

คือ	 ถ้านักศึกษาต้องการเข้าเรียนก็มีชั้นเรียนให้	 และรับแบบไม่จ�ากัดจ�านวน 

เปิดโอกาสให้คนไทยทีอ่ยูท่กุแห่งหนในประเทศไทย	 ไม่จ�ากดัเพศ	 อาย	ุ และฐานะ 

ได้เรียนหนังสือทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

โดยได้ขยายโอกาสทางการศกึษา	 เปิดสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต	ิ 23	 จงัหวดั 

ทั่วประเทศ	และในต่างประเทศ	32	ประเทศ	37	ศูนย์สอบ	รวมทั้งเปิดสถาบัน 

การศึกษานานาชาติ	 ซึ่งมีนักศึกษาต่างประเทศเข้ามาเรียนกว่า	 1,400	 คน	 

และสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติทั้งสิ้น	 อีกทั้งยังมีคณะทัศนมาตรศาสตร	์ 

ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องสายตาโดยเฉพาะ	เป็นแห่งแรกของภูมิภาคอาเซียนด้วย

 อธกิารบด	ี กล่าวต่อไปว่าการจดัการเรยีนการสอนของม.ร.	 เป็นมาตรฐาน

เดยีวกนักบัส่วนกลางทกุแห่ง	 ซึง่ม.รามค�าแหง	 ปฏบิตัหิน้าทีเ่ช่นน้ีมา	 44	 ปีแล้ว 

ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า	8	แสนคน	เป็นที่ยอมรับของสังคม

และนายจ้างว่าบัณฑิตรามค�าแหง	มีคุณภาพ	มีวินัย	 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	และมีความรู ้

คูค่ณุธรรม	 ท�างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ดี	 ซึง่เป็นสิง่ทีช่าวรามค�าแหงทกุคนรูส้กึภาคภูมใิจ

กับการท�าหน้าที่ด้านการศึกษาและยืนยันที่จะท�าหน้าที่นี้ต่อไป

 “มนุษย์เป็นผู้ที่ต้องแสวงหาความรู้ เรียนรู้ เพื่อน�ามาพัฒนาตนเอง

ให้เป็นผู้ที่รอบรู้ในด้านต่างๆ ดังนั้นพวกเราทุกคนจึงควรเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอยูต่ลอดเวลา เพือ่ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของโลกปัจจบัุน 

และสามารถแยกแยะได้ว่าสิง่ใดด ี สิง่ใดไม่ด ี เลอืกปฏบิตัใินสิง่ทีด่งีาม เป็นกศุล

ได้อย่างถูกต้อง และเมื่อเข้ามาอยู่ร่วมกันในสถาบันแห่งนี้แล้วขอให้ยึดถือว่า 

เราเป็นลูกพ่อขุนฯ เหมือนกันทุกคน และคบหากันด้วยความรัก ความสามัคคี 

ช่วยกนัศกึษาหาความรู ้ แลกเปลีย่นประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์แก่การศกึษา 

และขอให้นักศึกษารู้จักมารยาทและกาลเทศะในการเข้ามาใช้สถานท่ีราชการ 

ดูแลเร่ืองการแต่งกาย และเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา อีกทั้งดูแลคณาจารย์  

เจ้าหน้าที่ และเพื่อนนักศึกษาอย่างสมเหตุสมผล ให้ความเคารพ เกื้อกูลและ

เอื้ออาทรต่อกันด้วย”

อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษาใหม่โครงการ M.M.M ฝากให้  

 “ขยัน ตั้งใจศึกษา และรู้ทันการเปลี่ยนแปลง”

โครงการบริหารฯ ความเป็นเลิศ 
จัดพิธีไหว้ครู ปี 2558



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน เพิ่มกำ�ไรให้ช�วน�

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ท่านผูอ่้านทีอ่าวโุสสกัหน่อย 

อาจจะเคยได ้ฟ ั ง เพลงของ	 

พรภิรมย์	 มาบ้าง	 (ท่านบวชเป็นพระและมรณภาพไปแล้ว)	 โดยเฉพาะเพลง 

ที่สร้างช่ือเสียงให้แก่ท่านอย่างมาก	 เช่น	บัวตูมบัวบาน	ดาวลูกไก่	 ฯลฯ	ซึ่ง

เพลงเหล่านี้ถูกจัดอยู่ในประเภทของเพลงลูกทุ่ง	 แต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่ผมคิดว่า 

น่าจะจัดเป็นประเภทเพลงเพื่อชีวิตมากกว่า	 เพราะบรรยายได้อย่างลึกซึ้ง 

ถึงชีวิตรันทดของชาวนาจากความเหนื่อยยาก	ท�านาแล้วขายข้าวได้ราคาตกต�่า 

ไม่ใช่รันทดเพราะอกหักที่สาวชาวนาถูกหนุ่มเมืองกรุงแย่งไปเหมือนเพลงลูกทุ่ง 

ส่วนใหญ่	

	 เรื่องที่ผมจะเขียนในตอนนี้ก็เกี่ยวกับการหาทางช่วยชาวนาให้ลืมตา 

อ้าปากได้น่ะแหละครับ	 แต่ก่อนเข้าสู่เนื้อหาอย่างเป็นงานเป็นการก็จะขอยก

เอาเนื้อเพลงที่ว่ามาบรรยายให้เห็นความยากล�าบากของชาวนาเสียก่อน	

	 ต้องขอบอกว่าผมจ�าชื่อเพลงนี้ไม่ได้หรอกครับ	 เพราะเคยได้ฟังเมื่อกว่า	 

40	 ปีมาแล้ว	 และปัจจุบันไม่เคยได้ยินอีกเลย	 แต่ถึงจะจ�าชื่อไม่ได้ก็จ�าเนื้อ 

และท�านองได้นะครบั	 เพียงแต่ไม่เคยร้องให้ใครฟังเลย	 ซึง่ไม่ใช่เพราะร้องไม่เพราะ 

(ท่ีจริงร้องไม่เพราะแต่ไม่ใช่สาเหตุที่ไม่เคยร้องเพลงนี้)	ที่ไม่ร้องก็เพราะว่าจะ 

น�า้ตาไหลจนร้องไม่จบทกุครัง้	 เนือ่งจากก่อนมาเรยีนหนงัสอืจนเป็นอาจารย์นี่

ผมก็เป็นชาวนามาเหมือนกัน	ฟังเพลงแล้วมันสะท้อนใจ	

	 ลองดูเน้ือเพลงบางตอนนะครับ	 “เหล่าชาวนา	 เกิดมาช่างมีแต่กรรม	

ล�าบากตรากตร�า	 ทนท�าก็เพราะยากจน	 เช่านาเขาท�า	 หว่านด�าต้องท�าอดทน	

กร�าแดดกร�าฝน	ได้ผลไม่คุม้เหงือ่รนิ”	และทีผ่มน�า้ตาไหลแทบทกุครัง้คอืตรงทีว่่า 

“....ข้าวเปลือกได้มา	 หว่านนาหมดยอมอดกิน	 เป็นหนี้	 เป็นสิน	 เหมือนสิ้น

คนคิดเมตตา”	ขอบอกว่าถ้าไม่เคยเป็นชาวนามาก่อนคงจะไม่รู้สึกหรอกครับ 

ว่ามันสะเทือนใจแค่ไหน

	 เช็ดน�้าตาแล้วมาเขียนต่อ....	 ถามว่าผ่านมากว่า	 40	 ปีมาแล้ว	 ชีวิตของ

ชาวนาไทยมีอะไรดีขึ้นไหม	โดยเฉพาะเมื่อราคาข้าวตกต�่าจนแทบไม่ได้ก�าไร 

แทบไม่แตกต่างเลยใช่ไหมครับ	 ถ้าเช่นนั้นจะช่วยกันอย่างไร	 ผมจะไม่พูดถึง 

การช่วยเหลอืด้วยการทีร่ฐับาลเข้าไปประกนัราคา	 ไม่ว่าจะด้วยวธิกีารใดกต็าม	

เพราะเป็นประเด็นขัดแย้งจนกลายเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วและไม่ใช่วิธีช่วย

อย่างยัง่ยนื		หนทางช่วยเหลอืทีผ่มจะเขยีนถงึในทีน่ีไ้ม่น่าจะเป็นประเดน็ขดัแย้ง

และคดิว่าจะช่วยได้อย่างยัง่ยนืด้วยก็คอืหาทางช่วยให้ชาวนาลดต้นทนุการท�านาลง

	 ตามทฤษฎีนั้นก�าไรคิดจากรายรับหักด้วยต้นทุน	ดังนั้นถ้าเพิ่มก�าไรด้วย

การเพิม่รายรบัไม่ได้เพราะรายรบัคดิจากปรมิาณขายคูณด้วยราคาและราคาข้าว

ค่อนข้างตกต�่า	อีกทางหนึ่งที่จะเพิ่มก�าไรได้ก็คือต้องท�าให้ต้นทุนลดลง

	 ท่านผู้อ่านทราบไหมว่าต้นทุนการท�านาของชาวนาไทยนั้นค่อนข้าง 

สูงมาก	โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับชาวนาในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็เป็นคู่แข่ง 

ในการขายข้าวด้วย	เช่นต้นทุนท�านาของเวียดนามเฉลี่ยประมาณ	4,979	บาทต่อไร่	 

ต้นทนุของพม่าแค่	 3,000	 บาทต่อไร่	 ในขณะทีต้่นทนุท�านาของชาวนาไทยสงูถงึ 

5,950	 บาทต่อไร่	 เพราะฉะนั้นถ้าขายได้ราคาเท่า	 ๆ	 กัน	 ก�าไรของชาวนาไทย 

(ถ้ามี)	ก็จะต�่ากว่าของชาวนาเวียดนามหรือชาวนาพม่ามาก

	 การเดินทางไปต่างประเทศ	 ไม่ว่าเพื่อเรียนต่อ	 ท�าธุรกิจหรือท่องเที่ยว 

อาจจะไม่สนกุถ้าเราไม่สามารถสัง่อาหารอย่างถกูต้องในร้านอาหารได้	 ส�าหรบัครัง้น้ี 

เราจะเรยีนรูเ้กีย่วกบัประโยคการสัง่อาหารและการคดิเงนิในร้านอาหารในภาษามลายู

ภาษามลายู ค�าอ่าน ความหมายภาษาไทย

Maafkan	saya	.	

Bolehkah	saya	

beryanya,	Encik?

มาอัฟกันซายา	โบเละห์กะห ์

ซายา	เบิร	ตาญา	เอินชิก?

ขอโทษครับ/ค่ะ	

ฉนัขอถามคณุได้ไหมครับ/ค่ะ

Di	 manakah	 restoran 

makanan	Cina?

ดิมานากะห์	เรสโตรัน	

มากานัน	จีนา?
ร้านอาหารจนีตัง้อยูท่ีไ่หน

Encik	mahu	pesan	apa? เอินชิก	มาฮู	เปอซัน	อาปา? คุณต้องการสั่งอะไร

Saya	nak	nasi	

goreng	Pattaya.

ซายา	นะก์	นาซิ	โกเร็ง	

พัทตายา
ฉนัต้องการข้าวผดัพทัยา

Saya	minta	sudu ซายามินตะ	ซูดู ฉันขอช้อน

Saya	mahu	nasi	ayam. ซายา	มาฮู	นาซิ	อายัม ฉันต้องการข้าวมันไก่

Minta	gulai	ikan มินตะ	กูไล	อีกัน ขอแกงปลา

Bagi	saya	teh	tarik บากี	ซายา	เตห์	ตาริค
น�ามาให้ฉันชาชัก/

ฉันขอชาชัก

Berapakah	harga

	makanan	ini?

เบอราปากะห์	ฮัรกา	

มากานัน	อีนี?
ราคาอาหารนี้เท่าไหร่

Boleh	kurang	sedikit	? โบเละห์	กูรัง	เซอดิกิต ลดหน่อยได้ไหม

 การสั่งอาหารนั้นบางร้านมีบริกรคอยมาสอบถามว่าจะรับประทาน

และดื่มเคร่ืองดื่มอะไร	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารใหญ่ที่มีคนรับประทาน

อาหารมาก	 แต่บางร้านมีลักษณะเฉพาะคือผู้ต้องการจะทานอาหารชนิดใด 

ก็สามารถบอกให้แม่ค้าตักได้ทันที	 ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับร้านอาหาร 

ในบ้านเรา	 แต่ส�าหรับในมาเลเซียนั้นมีร้านอาหารประเภทหนึ่งที่เปิดโอกาส

ให้ผู้ที่ต้องการทานอาหารสามารถเลือกตักข้าวสวยและตักแกงได้ตามอ�าเภอใจ 

ส่วนการคิดราคานั้นแม่ค้าพิจารณาจากปริมาณและชนิดของอาหารที่ตัก 

มปีรมิาณมากน้อยเพยีงใด	 ร้านในลกัษณะดงักล่าวนัน้ผูเ้ขยีนไม่เคยพบในเมอืงไทย 

ส�าหรับครั้งนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับ	แล้วพบกันใหม่	Jumpa	Lagi.					

	 ถามว่ามีทางจะลดต้นทุนการผลิตของชาวนาไทยได้ไหม	ตอบได้ว่ามีครับ

และมีการศึกษาวิจัยมาแล้ว	แต่ปัญหาคือทั้ง	ๆ	ที่รู้ว่าลดต้นทุนการผลิตได้และมี

โครงการน�าร่องเป็นตัวอย่างแล้ว	แต่การเผยแพร่ให้ชาวนาน�าแนวทางลดต้นทุน

ไปใช้กลับมีน้อยมาก	

	 เร่ืองลดต้นทุนท่ีเขียนนี้มาจากงานวิจัยระดับปริญญาเอกของรามค�าแหง

นี่แหละครับ	ก�าลังรอให้มีการน�าผลการวิจัยไปใช้อยู่	



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

Adolf Hitler
รศ.ดร.ประภาวดี  กุศลรอด คณะมนุษยศาสตร์

 เมื่อพูดถึงเยอรมนี	 คนจ�านวน

มากมักจะนึกถึงและพูดถึงฮิตเลอร์ 

พร้อมกับชื่นชมบุคคลดังกล่าวไป

ในทางที่เป็นฮีโร่	 เป็นผู้น�าที่เด็ดขาด 

และเป็นคนเก่งของประเทศ	 แถมบางคน 

ยงันยิมใส่เสือ้ยดืทีม่เีครือ่งหมายนาซี

โดยที่ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเบื้องหลังสิ่งนั้น

จริงๆแล้วมีประวัติที่น่าสะพรึงกลัวและน่าเศร้าเพียงใด	 คนเยอรมันมักจะตกใจ

และไม่เข้าใจที่คนพูดถึงฮิตเลอร์ไปในทางบวก	 ดังนั้นเราลองมาดูว่าจริงๆแล้ว

เขาเป็นใครและท�าไมคนเยอรมันถึงไม่อยากจะเอ่ยนามนี้สักเท่าไรนัก

	 ฮิตเลอร์เป็นชาวออสเตรีย	 เกิดเมื่อวันที่	 20	 เมษายน	 ค.ศ.	 1889	 ที่เมือง	 

Braunau	ริมฝั่งแม่น�้า	 Inn	บิดาของเขาท�างานเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร	หลังจากที่บิดา

เสียชีวิตเมื่อปี	ค.ศ.	1903	เขาจ�าต้องออกจากโรงเรียนพณิชยการในเมือง	Steyr	

และได้ไปอาศัยอยู่กับมารดาที่เมือง	Linz			เมื่อมารดาเสียชีวิตลงใน	ปี	ค.ศ.	1907 

เขาจึงหมดที่พ่ึงและที่พักพิงอย่างถาวร	ระหว่างที่เขาอาศัยอยู่กับมารดา	เขาได้

เพียรพยายามเรียนรู้และฝึกวาดภาพศิลปะต่างๆ	 ด้วยความหวังที่ว่าวันหนึ่งเขา

จะกลายเป็นศลิปินชือ่ดงัเหมอืนคนอืน่		ฮติเลอร์ได้มคีวามเพยีรพยายามในการสอบ 

เข้าศึกษาต่อในสถาบันศิลปะแห่งกรุงเวียนนาถึงสองครั้ง	 แต่ก็ไม่สามารถ 

เข้าศกึษาได้	 เนือ่งจากเขาไม่ได้มพีรสวรรค์ทางด้านน้ีอย่างเพยีงพอ	หลงัจากทีผ่ดิหวงั 

จากการหมดโอกาสเข้าศึกษาในสิ่งที่เขาใฝ่ฝัน	เขาก็ไม่มีที่ไป	ได้แต่ใช้ชีวิต

คลุกคลีกับคนระดับล่าง	 และหาเลี้ยงชีพอย่างล�าบากจากการขายรูปที่วาดไว ้

เพียงไม่กี่รูป	 ซึ่งในช่วงเวลานั้นเขามีโอกาสสัมผัสกับชีวิตผู้คนหลากหลาย

ในเมืองใหญ่	 ได้พบเห็นปัญหาสังคมและปัญหาการเมืองระดับชาติในช่วง

สงครามโลกครั้งที่	 1	 นอกจากนี้เขายังมีโอกาสรับรู้ข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ	 

จากการอ่านหนังสือและหนังสือพิมพ์ต่างๆมากมาย	 ยังผลให้เขาค่อยๆเปลี่ยน

ความคิดและทัศนคติส่วนตัว	 โดยเฉพาะในเรื่องการแบ่งเชื้อชาติและเผ่าพันธุ ์

เขามคีวามเช่ือว่าชนชาตเิยอรมนัเป็นชนชาตทิีบ่รสิทุธิแ์ละโดดเด่นเหนอืเช้ือชาตอิืน่	

อนัท�าให้เกดิแนวคดิต่อไปท่ีว่า	 ชนชาตบิริสุทธิค์วรต้องคงอยูแ่ละถกูปกป้องไม่ให้

ถูกสายเลือดผสมผสานเจือปนกับชนชาติอื่นๆ	โดยเฉพาะกับชนชาติยิวที่เป็น

เผ่าพันธุ์ที่น่ารังเกียจ

	 ในปี	 ค.ศ.	 1913	 ฮิตเลอร์ได้ย้ายไปอยู่ในเมืองมิวนิคเพราะต้องการจะหนี

การเกณฑ์ทหารในประเทศออสเตรีย	 แต่ด้วยความยากจนเขาจ�าต้องไปสมัคร

เป็นทหารของรัฐบาวาเรียในปี	 ค.ศ.	 1914	 ซึ่งขณะนั้นสงครามโลกครั้งที่	 1	 

เริม่ปะทขุึน้แล้ว	ตัง้แต่เร่ิมต้นจนส้ินสุดสงครามโลกครัง้ที	่ 1	ฮติเลอร์ได้ร่วมรบใน

สงครามมาโดยตลอดและได้รับบาดเจ็บหลายต่อหลายครั้ง	 จนในท่ีสุดเขาได ้

รับเหรียญกล้าหาญส�าหรับทหารกล้า

	 ก่อนที่สงครามโลกจะสงบลง	เขาได้รับบาดเจ็บจากการถูกแก๊สพิษและได้

ไปอาศัยอยูใ่นค่ายพักทหารทีต่ัง้อยูใ่นรัฐ	Vorpommern	หลงัจากทีร่่างกายเขาฟ้ืนตัว 

จากการเจบ็ป่วยแล้ว	 ฮติเลอร์ก็เริม่หนัมาเอาดีทางด้านการเมอืง	 เส้นทางการเมอืง

ของเขาเริ่มจากการท่ีเขามีพรสวรรค์ในการพูดโน้มน้าวให้คนมาฟังและเชื่อใน

สิง่ทีเ่ขาพดู	อาจเป็นเพราะเขาเคยฝึกพูดในท่ีสาธารณะมามาก	ท�าให้เขาได้รบัเลือก

ให้เป็นโฆษกของพรรคแรงงานเยอรมัน	 และได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค	

แรงงานชาตแิละสงัคมเยอรมนั	พร้อมกนันัน้ฮติเลอร์ได้เสนอนโยบายทางการเมอืง

ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของสงัคมเยอรมนัในสมยันัน้	 เขาจงึกลายเป็นบคุคลส�าคญั

ของพรรคและมชีือ่เสยีงเป็นทีรู้่จกัติดปากอย่างรวดเรว็ในรฐับาวาเรยีในค.ศ.1923

	 ในปีเดียวกันนั้น	 ฮิตเลอร์พยายามท�ารัฐประหารยึดอ�านาจจากรัฐบาล	 แต่

ไม่ส�าเร็จ	เขาถูกจับและถูกพิพากษาให้ถูกจ�าคุก	5	ปี	แต่แล้วโชคก็เข้าข้างเขา	ในป ี

ค.ศ.	1924	 เขาได้ถูกปล่อยตัวออกจากคุกมาก่อนก�าหนด	ช่วงเวลาที่เขาถูกคุมขัง 

เขาได้เขียนหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งชื่อว่า	 การต่อสู้ของข้าพเจ้า	 (Mein	 Kampf) 

ซึ่งพรรณนาเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเมืองในความคิดของเขา	 การท�าลายล้าง 

ลทัธคิอมมวินสิต์และบอลเชวคิทีท่�าให้สงัคมตกต�า่	 รวมทัง้การพรรณนาถงึเยอรมน ี

ในฝันที่ในอนาคตจะกลายเป็นประเทศผู้น�าของโลก	 และชนชาวเยอรมันจะเป็น

ชนเผ่าบริสุทธิ์อยู่เหนือชนชั้นที่ถูกจัดว่าไม่บริสุทธิ์	เช่นชาวยิว1

	 ในปี	 ค.ศ.	 1929	 ฮิตเลอร์พยายามฟื้นฟูพรรคการเมืองเดิมของเขาขึ้นมา	

และเริ่มจะไปได้ดี	เพราะช่วงนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต�่า	ผู้คนว่างงาน	อดอยาก	

ฮิตเลอร์ได้สร้างความหวังใหม่แก่คนที่ท้อแท้สิ้นหวัง	 โดยสัญญาว่าพรรคของ

เขาจะท�าให้ทุกคนมีงานท�า		และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากชาติที่ชนะสงคราม	

	 ในปี	ค.ศ.	 1933	พรรคของเขาได้คะแนนนยิมสงูสดุจนได้เป็นพรรคท่ีก่อต้ัง

รัฐบาล	 	 เขาได้ก�าจัดพรรคอื่นๆ	 ที่มีนโยบายตรงข้ามกับพรรคของเขาไปในเวลา

เพียงไม่กี่เดือน	และยึดอ�านาจมาไว้กับตนแต่ผู้เดียว

	 ในปี	 ค.ศ.	 1934	 ฮิตเลอร์ได้แต่งตั้งตนเองเป็นผู้น�า	 เป็นทั้งนายกรัฐมนตรี	

และ	เป็นประธานาธิบดี	ในขณะเดียวกันได้ส�าเร็จ

  บคุคลส�าคญัทีช่่วยสร้างภาพให้ฮติเลอร์ 

เป็นผูน้�าทีย่ิง่ใหญ่อย่างน่าเกรงขามคอืรัฐมนตรี 

ข้างกายเขาทีช่ือ่ว่า	 Joseph	 Goebbels	 ส่วนนโยบาย 

ต่างประเทศนัน้	ฮติเลอร์ได้ผนกึเยอรมนเีข้ากบั 

ออสเตรยีในปี	ค.ศ	 1938	ท�าให้เยอรมนมีพีืน้ที่ 

เพิม่ขึน้และเขาได้ยดึรฐั	 Saarland	 กลบัคนืมา 

เป็นของประเทศได้อีกครั้ง	 นอกจากนี้เขาได ้

สัง่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยวิมากกว่าหกล้านคน 

รวมถึงชนชาติอืน่ๆ	 และชาวเยอรมนัเองท่ีพกิาร 

ไม่สมประกอบ	ป่วยทางจติ	และกลุม่ชนเยอรมนั 

ที่ต ่อต ้านนโยบายทางการเมืองของเขา 

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่	 2	 เขาได้สั่งให้มีการสร้างถนนหนทางและทางรถไฟ 

เช่ือมต่อกันท่ัวประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขนส่งทหารและอาวุธ 

ในการท�าศกึสงคราม	 ยงัผลให้ประเทศมกีารคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกมาจนถึงทุกวนันี ้

นอกจากนัน้เขาได้อนมุตัใิห้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมหนกัต่างๆ	 เพ่ือใช้ผลิตอาวธุ 

รถถัง	เรือด�าน�้า	เครื่องบินต่างๆ	ท�าให้คนที่ตกงานมีงานท�าเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้น 

ในช่วงก่อนและระหว่างสงคราม	 อันส่งผลให้เยอรมนีสามารถท�าสงครามกับ

ประเทศอื่นๆ	ในยุโรปได้

1
 ในสมัยก่อนสงครามโลก	 ชาวยิวได้กระจายกันอยู่ทั่วไปในหลายประเทศในยุโรป	 ในเยอรมนีเองชาวยิวได้ถูกจ�ากัดสิทธิในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับด้านงานช่าง	 งานฝีมือ	 งานที่เกี่ยว

กับศิลปะต่างๆ	ชาวยิวจึงหันมาท�าการค้าขาย	จนท�าให้มีฐานะดีกว่าคนเยอรมัน	ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้ชาวยิวไม่เป็นที่ชื่นชอบส�าหรับคนเยอรมัน

เรื่องเล่าจากเยอรมนี

Klara Hitler มารดา เมือง LINZ

เก่งในการพูดจูงใจคน

Goebbels

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 ทุกวันนี้คนเยอรมันไม่นิยม 

พู ด ถึ ง ฮิ ต เ ล อ ร ์ เ นื่ อ ง จ า ก 

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ 

เป็นสิ่งที่ท�าให้คนเยอรมันรู ้สึก

ขมขื่น	 ทุกคนไม่ได้เห็นด้วย 

กับนโยบายทางการเมืองของเขา 

และในยุคนั้นผู้ท่ีต่อต้านเขาต้องถูกก�าจัด	คนเยอรมันจ�านวนไม่น้อยไม่ได้รับรู ้

ถึงการกระท�าอันโหดร้ายของเขาต่อชาวยิว	 แต่ก็ต้องชมชาวเยอรมันอยู่อย่างหนึ่งคือ 

พวกเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ข้อผิดพลาดในอดีตจากประวัติศาสตร์ของตนเอง	

ยอมรับผิดในสิ่งที่คนรุ่นก่อนได้กระท�าไว้	และพร้อมที่จะรับผิดชอบแก้ไข 

ไม่ท�าผิดซ�้าอีก
แหล่งอ้างอิง 

	 Müller,	 Helmut	 M.	 (2002):	 Schlaglichter	 der	 deutschen	 Geschichte.	

Leipzig	und	Mannheim:	F.A.	Brockhaus.	S.	280	ff.

	 http://ais.badische-zeitung.de/piece/02/02/8a/18/33720856.jpg,		zuletzt	

gesehen	a	m	1.	September	2015

    

	 หากสหรัฐอเมริกาไม่เข ้า

มาร่วมรบต่อต้านเยอรมนี	 ผลของ

สงครามอาจจะพลิกผันเปลี่ยน

โลกทั้ ง โ ลก ไปอี กแบบหนึ่ ง ก็ 

เป็นได้	 ในปี	 ค.ศ.	 1945	 ฮิตเลอร์ 

ต้องหลบอยู่ในบังเกอร์ในเบอร์ลิน 

และท�าการรบแบบหลงัชนฝา	 ในทีส่ดุ 

เยอรมนีก็พ่ายแพ้สงครามอย่างราบคาบ	 ตัวเขาและแฟนสาวท่ีชื่อ	 Eva	 Braun 

ได้ฆ่าตวัตายในบังเกอร์นั้นเมื่อวันที่	30		เมษายน	ค.ศ.	1945

 

 การอบอุ่นร่างกายมีประโยชน์และส�าคัญ

อย่างมากเพราะเป็นการท�าให้อณุหภมูขิองกล้ามเนือ้ 

ส่วนที่อยู่ลึกลงไปให้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น	 และยังเป็น 

การช่วยในการยดืเส้นเอน็	(Ligament)	และเนือ้เยือ่ต่างๆ 

มีผลให้ร่างกายมคีวามอ่อนตวั	 (Flexibility)	 สามารถ 

ออกก�าลงักายได้ดขีึน้	และอตัราทางปฏิกริยิาเคมีสูงข้ึน 

รวมทั้งอัตราการไหลเวียนเลือดมากหรือการท�าให้ 

น�้ามันหล่อลื่นของข้อต่อ	(Synovial	Fluid)	ถูกผลิต 

ออกมามากขึน้อย่างพอเหมาะ	ท�าให้เกดิความคล่องตวั

ในการเคลือ่นไหวซึง่จะเป็นวธีิการป้องกนัการบาดเจ็บ 

อันอาจเกิดข้ึนกับข้อต่อในการออกก�าลังกาย	 

ตลอดจนยังเป็นการป้องกันการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ 

ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าออกก�าลังอย่างแรงเต็มที่ 

หรอืการหดตวัของกล้ามเนือ้อย่างเตม็แรง	 โดยไม่ได้

อบอุ่นร่างกายให้พร้อมก่อนการออกก�าลังกาย

 การอบอุน่ร่างกายขึน้อยู่กบัระยะเวลา	ระยะทาง 

ความหนกัเบา	อณุหภมูแิวดล้อม	และเครือ่งแต่งกาย 

ที่สวมใส่	 เวลาของการอบอุ่นร่างกายจึงควรอยู ่

ในช่วงระหว่าง	 15-30	 นาท	ี (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความแตกต่าง 

ของบุคคลและอายุ)	นอกจากนี้การอบอุ่นร่างกาย 

ยงัมผีลทางด้านจติวทิยา	 เพราะท�าให้ผูอ้อกก�าลงักาย

มีความพร้อมทางด้านจิตใจนอกเหนือจากด้าน

สมรรถภาพทางกาย

	 ผูอ้อกก�าลงักายควรจะอบอุน่ร่างกายในท่าทีใ่ช้

ส�าหรบัการออกก�าลงักายหรือกจิกรรมน้ันๆ	โดยเฉพาะ

ควรจะเริ่มต้นด้วยท่าที่ง่าย	 และจังหวะที่ปานกลาง	

เพิ่มความเร็วขึ้นจนรู้สึกว่าอุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น

และระบบการไหลเวียนของร่างกายดีขึ้นกว่าเดิม	

	 การอบอุ ่นร ่างกายควรเริ่มจากด้วยการ 

เคลื่อนไหวในรูปแบบช้าๆ	ในจังหวะที่สม�่าเสมอ 

เช่น	 วิง่เหยาะๆ	 (Jogging)	 แล้วตามด้วยการยดืเหยยีด	 

เรื่องเล่าจากเยอรมนี (ต่อจากหน้า 6)

อาจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ  ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง       

เอ็น	 ข้อต่อ	 กล้ามเนื้ออยู่กับที่	 (Static	 Stretching) 

ซึง่การยดืเหยยีดกล้ามเนือ้	 เป็นสิง่ทีผู่อ้อกก�าลงักาย

สามารถปฏิบัติได้ง่ายและเมื่อปฏิบัติเป็นประจ�า 

และถกูต้อง	 จะช่วยป้องกนัการบาดเจบ็ทีอ่าจเกดิจาก 

การออกก�าลังกาย	 และท�าให้ผู้ปฏิบัติสามารถ 

ปฏบิติัทกัษะได้ดีตามความสามารถของแต่ละบคุคล		 

แต่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วจะเกิดโทษมากกว่า 

จะเป็นผลดี	 จากเหตุผลดังกล่าวนี้จึงมีความส�าคัญ

อย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจเทคนิคต่างๆ	อย่างถูกต้อง

 1.	 ลดความตึงของกล้ามเนื้อและท�าให้

ร่างกายผ่อนคลาย

	 2.	 ช่วยให้ร่างกายคมุการท�างานของกล้ามเนื้อ 

ดีขึ้น	 โดยสมองส่งกระแสประสาทไปยังกล้ามเนื้อ

ได้คล่องตัว

	 3.	 เพิ่มช่วงของการเคลื่อนไหวของข้อต่อ

ได้มากขึ้น

	 4.		ป้องกันการบาดเจ็บ	เช่น	กล้ามเนื้อเคล็ด	

การฉีกขาดของกล้ามเนื้อ		ข้อเท้าพลิก

	 5.	 ช่วยในการท�ากิจกรรมหนักๆ	 ให้ดียิ่งขึ้น 

เช่น	 การวิง่	 การว่ายน�า้	 และการเล่นเทนนสิ	 เป็นต้น 

เพราะเป็นการเตรยีมพร้อมกล้ามเน้ือก่อนออกก�าลงักาย

	 6.	 พัฒนาการรับรู้ของร่างกาย	 กล่าวคือ 

เม่ือปฏิบตักิารยดืเหยยีดกล้ามเน้ือส่วนต่างๆ	ของร่างกาย 

ผูป้ฏบิตัจิะมุง่เน้นและได้สมัผสัส่วนนัน้ๆ	ท�าให้ผูป้ฏบิตัิ

ได้รู้จักตัวเอง

	 7.	 ช่วยผ่อนคลายด้านจติใจ	 ท�าให้ผูอ้อกก�าลงักาย

มีความพร้อมทางด้านจิตใจ

	 8.	 ส่งเสริมระบบไหลเวียนเลือด	 โดยการ 

อบอุ่นร่างกายด้วยการบริหารออกแรงเล็กๆ	น้อยๆ 

จะช่วยกระตุ้นให้ระบบหมนุเวยีนเลือดท�างานดีขึน้	

ซึง่นัน่หมายถึงการน�าออกซเิจนและสารอาหารต่างๆ	

ไปเลี้ยงร่างกายทั่วถึง	โดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณ

ที่มีการออกแรง

	 9.	 ลดการสร้างกรดแลคติกในเลือด	 ซึง่จะช่วย 

ให้เราออกก�าลังกายได้ยาวนาน	ลดความอ่อนล้า

	 10.	 อุณหภูมิของร่างกายที่สูงขึ้น		น�าไปสู ่

การเผาผลาญแคลอรีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 1.		ควรปฏิบัติเป็นประจ�า	 เพื่อให้กล้ามเนื้อ

ได้ถูกกระตุ้นอยู่เสมอ

	 2.		การปฏิบัติการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครั้งแรก 

ควรใช้เวลาประมาณ	10-30	วินาที	กับการยืดเหยียด 

กล้ามเนื้อแบบง่ายๆ	โดยปฏิบัติช้าๆ	และเบา	ๆ	

	 3.	 การที่ร่างกายต้องออกก�าลังหรือท�างาน

หนกัขึน้กว่าปกต	ิ ร่างกายจ�าเป็นต้องใช้พลงังานมากขึน้ 

การอบอุ่นร่างกายจึงเป็นการเตรียมความพร้อม 

ให้กบัอวยัวะส่วนต่าง	ๆ		เพือ่รองรบัการท�างานท่ีหนกัข้ึน

	 4.		ขณะปฏิบัติการยืดเหยียดกล ้ามเนื้อ 

ควรหายใจช้าๆ	 และเป็นจงัหวะ	 ไม่ควรกล้ันหายใจ 

ในช่วงแรกๆ	 เมื่อปฏิบัติการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 

แต่ละท่าให้นับอยู่ในใจ	 หลังจากนั้นให้ปฏิบัติ

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อตามวิธีการของตนเอง 

โดยไม่ต้องสนใจการนับ

	 ดังนั้นก ่อนออกก�าลังกายทุกครั้งควรม ี

การอบอุน่ร่างกายทกุครัง้	 เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อม 

ก่อนเข้าสูช่่วงการออกก�าลังกาย	หรอืกจิกรรมต่าง	ๆ	

อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น

จากการออกก�าลังกายได้อีกด้วย

ศพ Hitler ยิวที่ถูกฆ่าในสงคราม

โรงงานผลิตอาวุธ

กับคู่รัก Eva Braun



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เปิดรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะ เข้ าศึกษา เป็นรายกระบวนวิชา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี			เพื่อเปิดโอกาส 

ทางการศึกษา		พัฒนาความรู้		ส่งเสริมและยกระดับ 

คุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทั่วไปและเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของหน่วยงานต่าง	ๆ	 ท่ีมีความประสงค์ 

จะให้การศึกษาเพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากร	 	 อันเป็นการ 

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความส�าเร็จ 

ในอาชีพและหน้าท่ีการงานย่ิงข้ึน		ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

1. กำ�หนดก�รจำ�หน่�ยระเบียบก�รรับสมัคร

   1.1 จ�าหน่ายทางไปรษณีย์ 	ตั้งแต่วันที่	 	14 

กันยายน	2558	-	9	ตุลาคม	2558	ราคาชุดละ	140	บาท 

โดยส่งเงินเป็นธนาณัติธรรมดา	 สั่งจ่ายเงินที่	 ปณฝ. 

รามค�าแหง	 10241	 ผู้รับเงิน	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จ่าหน้าซองถึงหัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร	ตู้	 ปณ.	 1002	ปณฝ.	 รามค�าแหง	กรุงเทพฯ 

10241	โดยระบุที่ซองจดหมายว่า		“ชุดสมัครรายวิชา 

ทางไปรษณีย์”		(หากไปซื้อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 

ราคาชุดละ	 140	 บาท	 	 จ�าหน่ายที่ฝ่ายรับสมัครและ 

ตรวจสอบวุฒิบัตร		อาคาร	สวป.	ชั้น	3	มหาวิทยาลัย 

รามค�าแหง)			

   1.2 จ�าหน่ายท่ีมหาวิทยาลัย  (รามฯ 1)		ชุดสมัคร 

ด้วยตนเอง	 จ�าหน่ายตั้งแต่วันท่ี	 19	 ตุลาคม	 2558	 

ถึงวันที่	23	พฤศจิกายน	2558		ที่อาคาร	สวป.	ชั้น	1	

ชุดละ	120	บาท

   1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้อง 

ซื้อระเบียบการรับสมัคร	 สามารถ	 Download	 ได้ที่		

www.iregis.ru.ac.th

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้เข้�ศึกษ�

  	 2.1	จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	(มัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.3))	ขึ้นไป	หรือ

	 		 2.2	 เป็นข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 หรือพนักงาน 

ส่วนราชการ	องค์การรัฐวิสาหกิจ	หรือ

	 		 2.3	 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชน 

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเห็นสมควร	หรือ

	 		 2.4	 เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว		

เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้

 ท้ังน้ี	ผู้มีคุณสมบัติตาม	ข้อ	2.2,	2.3	และข้อ	2.4 

ต้องจบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.3))	หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 3. ก�รรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

             3.1 รบัสมคัรผา่นทางอนิเทอรเ์นต็  ระหวา่ง 

วันที่		1		กันยายน	2558	-	22	พฤศจิกายน	2558	ที ่

www.iregis.ru.ac.th  

   3.2 สมัครทางไปรษณีย ์	 	ระหว่างวันที ่

14	 กันยายน	 2558	 -	 22	 ตุลาคม	 2558	 ให้ผู้สมัคร 

ส่งใบสมัคร	 และเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาตามที่ได้ก�าหนดไว้ในคู่มือระเบียบการ 

รับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ให้ครบถ้วน

   3.3 รับสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย  

(รามฯ 1)	 ระหว่างวันที่	 20	 -	 23	พฤศจิกายน	 2558 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	ตั้งแต่เวลา	08.30	-	15.30	น. 

ท่ีอาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

โดยด�าเนินการสมัครได้	2	กรณี	ดังนี้

	 		 		 3.3.1	 กรณีซ้ือเล่มระเบียบการรับสมัคร 

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร	(อยู่ในเล่มระเบียบการสมัครฯ) 

แล้วน�ามาสมัคร	

	 		 		 3.3.2	 กรณี	ไม่เสียค่าใบสมัคร	ให้กรอก	 

ข้ อมู ลก ารสมั ครล่ ว งหน้ าทา งอิน เทอร์ เ น็ ต 

ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	www.ru.ac.th		ผู้สมัคร 

ต้องพิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัคร 

สมาชิกข่าวรามค�าแหงออกมา	แล้วน�ามาสมัคร

4.อัตร�ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ� ค่�ลงทะเบียนเรียน 
และค่�บำ�รุงก�รศึกษ� มีดังนี้

   4.1	ค่าสมัครเข้าศึกษา			 500.-บาท

	 		 4.2	ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา	 300.-บาท

	 		 4.3	 ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย	ภาคปกติ	 300.-	บาท 

	 		 4.4	 ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย	ภาคฤดูร้อน	200.-			บาท 

	 		 4.5	ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต		

	 		 		 หน่วยกิตละ															 		50.-บาท

	 		 4.6	ค่าบัตรประจ�าตัวผู้เข้าศึกษา	 	 60.-บาท 

	 		 4.7	 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหง	 

	 		 		 ภาคเรียนปกติละ			 100.-บาท

5. หลักฐ�นท่ีใช้ในก�รสมัคร (ถ่�ยสำ�เน�ขน�ด A4 เท่�น้ัน)

   5.1		ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(ม.ร.2)	จ�านวน		1		ฉบับ 

	 		 5.2	ส�าเนาคุณวุฒิที่ระบุวันจบการศึกษา 

ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป	จ�านวน		2		ฉบับ

	 		 5.3	ส�าเนาทะเบียนบ้าน		จ�านวน		2		ฉบับ

	 		 5.4	ส� า เน าบั ตรประจ� าตั วประชาชน	 

(หน้า	-หลัง)	จ�านวน			3		ฉบับ

	 ส�าหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ใช้ส�าเนาบัตร 

ประจ�าตัวคนพิการ		 จ�านวน		2		ฉบับ

	 		 5.5	รูปถ่ายสีหน้าตรง	ขนาด	2	นิ้ว	 เท่านั้น   

จ�านวน			1		รูป

	 		 5.6	แผ่นระบาย	ม.ร.	25	 (อยู่ในเล่มระเบียบการ 

รับสมัครฯ)	 จ�านวน		1	ฉบับ   

	 		 5.7	 ใบสมัครสมาชิ กข่ า วรามค� าแหง	 

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ)	จ�านวน		1		ฉบับ

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ - สามเณร 

ให้ด�าเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์ 

เท่านั้น ที่ www.iregis.ru.ac.th

 6. ก�รเรียนก�รสอนที่มห�วิทย�ลัย

 ผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาสามารถศึกษาได้ 

ด้วยตนเองจากส่ือการสอนต่าง	ๆ 	ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ 

อาทิ	 เช่น	ต�ารา	การบรรยายทางสถานีวิทยุโทรทัศน ์

และการบริการบันทึกเทปค�าบรรยาย	ฯลฯ		โดยไม่ต้อง 

เข้าชั้นเรียน		หรือเข้าฟังการบรรยายที่มหาวิทยาลัย 

รามค�าแหงจัดให้		แต่ให้มาสอบตามวัน	เวลา	และสถานท่ี 

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 ทั้งนี้ จะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมีสถานภาพ 

นักศึกษาในคณะหรือหลักสูตร เดียวกันของ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่อีกไม่ได้ 

	 นอกเหนือจากประกาศนี้	ให้เป็นไปตามเกณฑ ์

ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม	 ผู้ที่สนใจให้ติดต่อขอ 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร		ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(อาคาร	สวป.	ชั้น	3)		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ		กรุงเทพฯ	10240	หรือ	

โทร.	0-2310-8615,	0-2310-8623		

ก�รรับสมัครผู้เข้�ศึกษ�เป็นร�ยกระบวนวิช�เพื่อเตรียมศึกษ�
ระดับปริญญ�ตรี (Pre - degree) ภ�ค  2  ปีก�รศึกษ�  2558

 ปลูกพืชสมุนไพร มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภู 

จัดโครงการบริการวิชาการวิชาชีพแก่สังคม 

“การปลูกพืชสมุนไพรใกล้บ้านรักษาภูมิปัญญา

ท้องถิ่น”	 เมื่อวันที่	 3	 กันยายน	 2558	 โดย	ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์อดุลย์ ไทรเล็กทิม รองอธิการบด ี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู	 เป็นประธาน 

ในพิธีเปิดโครงการฯ	 และพระครูศรีปัญญวิสิฐ 

เจ้าอาวาสวัดศิริบุญธรรม	 เจ้าคณะต�าบลกุดดินจี ่

อ�าเภอนากลาง	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	 เป็นวิทยากร	 

ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน	 พร้อมสาธิต

การใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาโรคต่างๆ	 

โดยมีประชาชนชาวบ้านในเขตต�าบลนาค�าไฮ	

อ�าเภอเมอืงหนองบวัล�าภ	ู ต�าบลกดุดนิจี	่ อ�าเภอนากลาง	

จงัหวดัหนองบวัล�าภ	ู	เข้าร่วมโครงการจ�านวน	70	คน



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

•	

 ส�านักพิมพ์	ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน	กันยายน 2558	จ�านวน 17 วิชา	ดังนี้ 

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา                           ชื่อผู้แต่ง

 58148	 ACC	1101	 47/25	 การบัญชีขั้นต้น	 รศ.นิภา		รุ่งเรืองวุฒิไกร

	 	 (AC	101)

	 58169	 CHI	2501	 73/25	 การพูดภาษาจีนแต้จิ๋ว	 อาจารย์เศวรตัน์		วนาสขุพนัธ์	

  (	CN	231)

	 58164	 CTL	5001	(H)	 74/25	 สมุดปฏิบัติการฝึก	 ผศ.ขัณธ์ชัย		อธิเกียรติ

	 	 	 	 ประสบการณ์วิชาชีพครู

	 58156	 CVE	2401	 150/25	 การส�ารวจ	 ผศ.ดร.เสรย์ี		ตู้ประกาย		และคณะ

 58158	 ECO	3901	 23/25	 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย	 รศ.อสัมภินพงศ์		ฉัตราคม

	 	 (EC	391)

	 58174	 ECT	4408	 61/25	 การผลิตรายการวิทยุ	 ผศ.ดร.สุพจน์		อิงอาจ

	 	 	 	 โทรทัศน์การศึกษา

	 58143	 ENL	2002	 37/25	 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น	 ศ.ดร.อุดม		วโรตม์สิกขดิตถ์	 	

	 	 (LI	210)	 	 	 และคณะ

	 58113	 FOL	4203	(S)	 76/25	 นิทานพื้นบ้าน	 รศ.เสาวลักษณ์		อนันตศานต์

	 	 FL	474	(S)

	 58185	 HRM	2202	 60/25	 พฤติกรรมทรัพยากรมนุษย์	 รศ.กรรณกิาร์		เฉกแสงรตัน์

	 	 	 	 ในองค์กร

	 58159	 JPN	4101	 62/25	 ภาษาญี่ปุ่น	7	 อาจารย์ทาคุจิ		วาคามายาชิ

	 58152	 LAW	1001	 69/25	 หลักกฎหมายมหาชน	 รศ.ดร.ภูริชญา		วัฒนรุ่ง

	 58154	 LAW	1003	 95/25	 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 อาจารย์รติชัย		รถทอง

	 	 	 	 ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา	 และคณะ

	 58128	 LAW	4053	 51/25	 กฎหมายทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอร์	 อาจารย์	ดร.ไพจติร		สวสัดสิาร

  58170	 MCS	2460	 103/25	 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง-	 ผศ.ชนาพร		พิทยาบูรณ์	 	

	 	 	 	 เบื้องต้น	

	 58153	 POL	1101	 71/25	 การเมืองและการปกครองไทย	 รศ.วิศิษฐ์		ทวีเศรษฐ	

	 	 (PS	110)	 	 	 และคณะ

	 58149	 SCI	1003	 64/25	 วิทยาศาสตร์ทั่วไป	 ศ.สมรวดี		ฟักผลงาม

	 	 (SC	103)	 	 	 และคณะ

	 58140	 THA	2201	 32/25	 วรรณคดีสุโขทัย	 รศ.น้อมนิจ		วงศ์สุทธิธรรม

	 	 (TH	231)

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th	และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์	 (RPB)	ชั้น	 3	 โทร.	 0-2310-8757-9 

ต่อ	1101,	1103	 	 	 	 ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

กองบรรณาธิการ

ถาม  ขอทราบรายละเอียดการได้ทุน	5A

ตอบ		 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการ

ให้รางวัลเรียนดี	 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2557		

	 “ข้อ	 4	 ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเรียนดี	 จะต้องมี

คุณสมบัติ	ดังนี้

	 1.	 เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี	มหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง

		 2.	 เป็นผู ้ที่ได้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา	

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี

		 3.	 เป็นผู ้ที่ได้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	และน�าผลการศึกษา

น้ันไปเทียบโอนหน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษา	 

ชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

	 4.	 เป็นผูม้คีวามประพฤตดิ	ี	ไม่บกพร่องในศลีธรรม

		 5.	 เป็นผู้ได้ลงทะเบียนเรียนภาคปกติและมีผล

การสอบ	อักษรระดับคะแนน	A	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70 

ของจ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด	 และ

ผลการสอบอักษรระดับคะแนน	A	นั้นต้องไม่น้อยกว่า	

15	หน่วยกิต

 “ข้อ 6 ผู้ได้รับรางวัลเรียนดีตามระเบียบนี ้

จะได ้รับการยกเว ้นค ่าธรรมเนียมและค ่าบ�า รุง 

การศึกษาในภาคปกติถัดไป ทั้งนี้ไม่รวมค่าปรับในการ

ลงทะเบียนล่าช้า

  ให้ผูไ้ด้รบัรางวลัเรยีนดตีามประกาศมหาวทิยาลยั

ไปตดิต่อกองคลงั เพ่ือยกเว้นค่าธรรมเนยีมและค่าบ�ารงุ

การศึกษาตามวรรคแรก”

ถาม 		 ถ้าผมเรียนจบการศึกษาแล้ว	 แต่ไม่สามารถ

เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัรได้	 ผมจะได้รบัปรญิญา

อย่างไรครับ

ตอบ		 ขั้นตอนการติดต่อขอรับปริญญาส�าหรับ

บัณฑิตที่ไม่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

		 ส�าหรับบัณฑิตไม่สามารถเข้าพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร	สามารถติดต่อรับปริญญาบัตรได้	3	กรณี

กรณีท่ี 1 การติดต่อขอรับปริญญาบัตรด้วยตนเอง 

เตรียมเอกสารดังนี้

	 1.1	 บัตรประจ�าตัวประชาชน

	 1.2	 ใบเสรจ็ค่าขึน้ทะเบยีนบณัฑติ	/	กรณใีบเสรจ็

สญูหายใช้ส�าเนาใบรบัรองสภาฯหรอื	ส�าเนา	Transcript	

กรณีที่ 2 การมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นมาด�าเนินการรับ

ปริญญาบัตรแทน เตรียมเอกสารดังนี้

	 2.1	 หนงัสอืมอบอ�านาจ	 (หนงัสอืมอบอ�านาจทัว่ไป 

สามารถ	Download	ได้ทาง	Internet)

	 2.2		 ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนของผูม้อบอ�านาจ

	 2.3	 ส� า เนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของ 

ผู้รับมอบอ�านาจด�าเนินการแทน

	 2.4		 ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต	 /	กรณีใบเสร็จ

สญูหายใช้ส�าเนาใบรบัรองสภาฯหรอื	 ส�าเนา	 Transcript

กรณทีี ่ 1 และ 2	 ติดต่อทีง่านแจ้งจบและเตรยีมปรญิญาบตัร 

อาคาร	สวป.ชั้น	1	ช่อง	6	

กรณีที่ 3 การจัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ 

 3.1 กรณีบัณฑิตส่วนกลาง เตรียมเอกสารดังนี้

3.1.1		 ยื่นแบบแสดงความจ�านงให้จัดส่งปริญญาบัตร

3.1.2		 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

3.1.3		 ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

3.1.4	 ซองกันกระแทกซองใหญ่พร้อมติดแสตมป์	 

	 42	บาท	และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน

 3.2 กรณีบัณฑิตภูมิภาค เตรียมเอกสารดังนี้

3.2.1	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

3.2.2	 ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

3.2.3	 ซองกันกระแทกซองใหญ่พร้อมติดแสตมป	์ 

 42	บาท	และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน

3.2.4		 น�าเอกสารดังกล่าวใส่ซองส่งไปรษณีย์

 จ่าหน้าซองถงึ		หวัหน้าฝ่ายหนงัสือส�าคัญ	งานแจ้งจบ 

และเตรียมปริญญาบัตร	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

อาคารสวป.	ชั้น	 1	 ช่อง	 6	 แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ	

กรุงเทพฯ	10240



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

	แนวสังเขปวิชา วิเคราะห์ครอบครัวในฐานะเป็น 

หน่วยทางสังคม	 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและอิทธิพล 

ท่ีมีต่อระบบครอบครัวและเครือญาติ	 ศึกษาระบบครอบครัว 

ในประเทศต่างๆ	ในแง่ชาติพันธ์ุวิทยาและประวัติศาสตร์

โดยเน้นสังคมไทยและศึกษาระบบเครือญาติเปรียบเทียบด้วย

	เอกสารการเรียน ต�ารา	AN	278	ครอบครัวและเครือญาติ 

โดย	รศ.ศิริพันธ์	ถาวรทวีวงษ์	(จ�าหน่ายที่ศูนย์หนังสือ)

	วันเวลาและสถานท่ีติดต่ออาจารย์ นักศึกษาสามารถ

ศึกษาบทเรียนจากวิดีโอค�าบรรยายย้อนหลังในภาค	 2/56	

จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	 เน่ืองจากไม่มีการบรรยายสด

ในภาค	1	(วิชานี้เปิดบรรยายทุกภาค	2)	ส�าหรับนักศึกษา

ที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหลังจากการศึกษาบทเรียน

ด้วยตนเองทางเว็บไซต์แล้ว	สามารถเข้าพบอาจารย์ได ้

ตามเวลานี้	TH 09:30-11:20 HOB 1204 

	หัวข้อหลัก	ครอบครัว	การเลือกคู่สมรส	การสมรส	

ระบบเครือญาติ	ครอบครัวในสังคมต่างๆ	ครอบครัว

และการเปลี่ยนแปลง

	แนวทางการวัดผล

	 -	 คะแนนเต็ม	 100	 คะแนน	 แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย	 

70	คะแนน	และอัตนัย	30	คะแนน

	วันและเวลาสอบ

 TH 12 NOV. 2015 B (14:00-16:30)

	ข้อแนะน�า

	 -	 นักศึกษาควรศึกษาประเด็นตามหัวข้อหลักๆ	

และท�าความเข้าใจกับแผนผังเครือญาติ	 (นักศึกษาควร

น�าดินสอ	ไม้บรรทัด	ยางลบ	ปากกาสี	มาในวันสอบ)	

		 -	 เน่ืองจากอัตราอาจารย์ประจ�าภาควิชาไม่เพียงพอ 

ต่อจ�านวนวิชาหลักที่ต้องเปิดในแต่ละภาคการศึกษา		

ทางภาควิชาฯจึงต้องมีการบริหารจัดการเปิดสอนและ

สอบในแต่ละวิชา	 สลับกันในแต่ละภาคการศึกษา	 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด		นักศึกษาจึงควรวางแผน

การศึกษาล่วงหน้าตามแผนการบรรยายและสอบดังนี้

	ภาค 1 เปิดให้สอบแต่ไม่บรรยายสด  (นักศึกษา

สามารถศึกษาได้จากวิดีโอค�าบรรยายย้อนหลังภาค 2/56) 

	 	 -	 โดยแนวทางการวัดผลปลายภาคแบ่งเป็น	

ปรนัย	70	คะแนนและอัตนัย	30	คะแนน

	 	 -	 ส�าหรับแนวทางการวัดผลในการสอบซ่อม

แบ่งเป็นปรนัย	60	คะแนนและอัตนัย	40	คะแนน

	ภาค 2 เปิดให้สอบและบรรยายสด 

	 	 -	 โดยแนวทางการวัดผลปลายภาคเป็นปรนัย	

40	คะแนนและอัตนัย	60	คะแนน

	 	 -	 ส�าหรับแนวทางการวัดผลในการสอบซ่อม

แบ่งเป็นปรนัย	30	คะแนนและอัตนัย	70	คะแนน

ภาค 1/2558 

ANT2078

 FAMILY AND KINSHIPS 

ครอบครัวและเครือญาติ

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

 แนวสังเขปวิชา		ศึกษาแนวความคิด		ทฤษฎีทาง- 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ส�าคัญตั้งแต่ศตวรรษที่	 18 

จนถึงปัจจุบัน	ประโยชน์ของแนวความคิดทฤษฎีที่มีต่อ

การพัฒนา	การวิจัยและการแก้ปัญหาทางสังคม

	เอกสารประกอบการเรียน

	 -	 หนังสือ	 SO	 483	 และ	 SO	 499	 (S)	 จ�าหน่ายที ่

	 	 ศูนย์หนังสือ	และ

	 -	 เอกสาร	SO	483	ประวัติแนวคิดทางสังคมวิทยา		

	 	 โดย	รศ.สุนทรี	พรหมเมศ	

	 นักศึกษาสามารถถ่ายส�าเนาได้ท่ีร้านถ่ายเอกสาร 

คณะมนุษยศาสตร์	ชั้น	1

	วันเวลาและสถานที่เรียน

 TU 11:30 VKB 301 (ถ่ายทอดสด)

	หัวข้อหลัก

	 -	 ศัพท์ควรรู้

	 -	 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา

	 -	 ประโยชน์ของแนวความคิด

	แนวทางการวัดผล		(ส�าหรับนักศึกษาส่วนกลางภาคปกติ)

	 -	 คะแนนเต็ม	100	คะแนน	แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย	

30	คะแนนและอัตนัย	70	คะแนน

	 -	 ส�าหรับผู้ท่ีเข้าเรียนประจ�า	 สามารถสะสมคะแนนเก็บ

บางส่วนๆละ	 10-30	 คะแนนจากรายงานกลุ่มที่ต้องส่ง

ตามวันที่ก�าหนดระหว่างเทอมและน�าเสนอในชั้นเรียน	

(จ�ากัดจ�านวนกลุ่ม)	โดยคะแนนรายงาน	1	ฉบับสามารถ

ทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย	1	ข้อ

	 -	 การท�ารายงานมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

นักศึกษาค้นคว้า	 ฝึกคิดวิเคราะห์	 ฝึกการท�างานเป็นกลุ่ม

และมีโอกาสน�าเสนอผลงาน	ซึ่งการท�ารายงานนี้ไม่มีผล 

ต่อการสอบได้หรือไม่	(นักศึกษาไม่จ�าเป็นต้องท�าทุกคน) 

และไม่มีการท�ารายงานเพ่ิมเติมทุกกรณีในการสอบซ่อม	 

ส�าหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค	 (หลักสูตรเก่า)	 การวัดผล	

เป็นข้อสอบอัตนัย	 4	ข้อ	 ไม่มีการท�ารายงาน	 (นักศึกษา

ควรติดต่อศูนย์เพ่ือดูเทปการบรรยายสรุปของส่วนภูมิภาค

ในเทอม	2/54	หรือดูการถ่ายทอดการเรียนการสอนจาก

ห้องเรียนของส่วนกลางตามวัน	เวลาเรียนที่แจ้งด้านบน

ในเทอม	1/58)

 วันและเวลาสอบ	(ส�าหรับนักศึกษาส่วนกลางภาคปกติ)

 TU 12 NOV. 2015 A (09:30-12:00) 

	ข้อแนะน�า

	 -	 ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้	 ควรศึกษาบทเรียน 

จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	โดยศึกษาแต่ละทฤษฎีให้เข้าใจ 

และน�าไปประยุกต์ในการมองปรากฏการณ์ต่างๆของ

สังคมปัจจุบัน	ส�าหรับการตอบข้อสอบอัตนัย	นักศึกษา

ไม่ควรท่องจ�า	 แต่ต้องสามารถเขียนอธิบายและยกตัวอย่าง

ให้ชัดเจน

	 -	เนื่องจากอัตราอาจารย์ประจ�าภาควิชา	ไม่เพียงพอ 

SOC 4083 

SOCIOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL THEORY

ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

ต่อจ�านวนวิชาหลักที่ต้องเปิดในแต่ละภาคการศึกษา		

ทางภาควิชาฯจึงต้องมีการบริหารจัดการเปิดสอน 

และสอบในแต่ละวิชา	สลับกันในแต่ละภาคการศึกษา	

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด		นักศึกษาจึงควรวางแผน

การศึกษาล่วงหน้าตามแผนการบรรยายและสอบดังนี้

	ภาค 1 เปิดให้สอบและบรรยายสด (ตามแผนการศึกษา 

ของหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

	 	 -	 โดยแนวทางการวัดผลปลายภาคแบ่งเป็น	

ปรนัย	30	คะแนนและอัตนัย	70	คะแนน

	 	 -	 ส�าหรับแนวทางการวัดผลในการสอบซ่อม

แบ่งเป็นปรนัย	20	คะแนนและอัตนัย	80	คะแนน

	ภาค 2  เปิดให้สอบแต่ไม่บรรยายสด 	นักศึกษา

สามารถศึกษาได้จากวิดีโอค�าบรรยายย้อนหลังเทอม1/58

	 	 -	 โดยแนวทางการวัดผลปลายภาค เป็น	 

ปรนัย	100	คะแนน

	 	 -	 ส�าหรับแนวทางการวัดผลในการสอบซ่อม

แบ่งเป็นปรนัย	80	คะแนนและอัตนัย	20	คะแนน

	ต�าราเรียน		ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษ

และวรรณคดีอเมริกัน	โดย	เสริมจิตร	สิงหเสนี	และ	 

ธัญรัตน์		ปาณะกุล

	การศึกษาต�ารา	 อ่านเนื้อหาทั้งหมดเพื่อความเข้าใจ 

ที่ถูกต้อง	ส�าหรับเนื้อหาแบ่งเป็น	2	ภาค	ดังนี้

   ภาคหนึ่ง	ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ

-	 ลักษณะวรรณกรรมและวรรณคดี

-	 คุณสมบัติ	และประโยชน์ของการศึกษาวรรณคดี

-	 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

-	 นักประพันธ์เอก	และผลงานส�าคัญๆของแต่ละสมัย

-	 ความหมายของศัพท์ทางวรรณกรรม

   ภาคสอง	ศึกษาวิธีการอ่านและวิเคราะห์บทร้อยแก้ว 

และบทร้อยกรอง	ชนิดต่างๆ	โดยเน้นบทคัดเลือก	7	ชิ้น	

ดังต่อไปนี้

Poetry			1.	Ozymandias	 p.	108

	 	 	 	 2.	To.....	 	 p.	129

	 	 	 	 3.	Upon	Westminster	Birdge	 p.	132

	 	 	 	 4.	O	What	Is	That	Sound	 p.	142

Prose	 	 5.	The	Luncheon	 p.	154	

	 	 	 	 6.	Domestic	Relations	 p.	178

	 	 	 	 7.	Self	-	Reliance	 p.	200

	การวัดผล	ข้อสอบปรนัย	100	ข้อ	เวลาสอบ	2	ชั่วโมง 

 ENG 2601 (EN 230)

ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษ

และวรรณคดีอเมริกัน

รองศาสตราจารย์รมณี  กอวัฒนา

ภาค 1 และภาคซ่อม 1/2558



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ กันยายน - ๔ ตุลาคม 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

 

 

  

    วันรพี 2558 	คณะเจ้าหน้าท่ี			สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดหนองบัวล�าภู	พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาโท 

คณะนิติศาสตร์	ได้ร่วมวางพวงมาลาเน่ืองในวันรพี 

เพ่ือนอ้มร�าลึกพระบิดากฎหมายไทย	ผู้วางรากฐาน 

กฎหมายและศาลไทย	 เมื่อวันที่	 7	 สิงหาคม	 2558 

ณ	อนุสาวรีย์พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า- 

รพีพัฒนศักดิ์	 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์		 

ศาลจังหวัดหนองบัวล�าภู

ด้วยรักและผูกพัน                              (ต่อจากหน้า 12)

การรับตารางสอบไล่รายบุคคลฯ   (ต่อจากหน้า 12)

  กรณีนักศึกษาตรวจพบไม่มีกระบวนวิชา 

หรือมีกระบวนวิชาในตารางสอบไล่รายบุคคล 

ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อ- 

สอบถามฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน 

อาคารส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมินผล	(สวป.)	ชั้น	6	รามฯ	1	ก่อนการสอบ

 ครเูคยบอกกบัเพ่ือนร่วมงาน	บอกว่าถ้าหากว่า 

เราหมกมุน่ด้วยการใช้ความคดิวกวนมากมายไร้สาระ	

จะก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าเกิดความย่อท้อ	 ท้อแท้

ท้อถอยอาจจะไม่อยากจะท�าอะไร	อาจจะไม่อยาก

รับประทานอะไร	อาจจะไม่มีอารมณ์สนุกสนาน	

อาจจะไม่มีอารมณ์สุนทรีย์กับใครทั้งนั้น	อย่างนี้ก็มี

ถ้าจะบอกวิธีแก้ง่ายนิดเดียว	 เม่ือเราแบกปัญหา 

เราก็หนัก	เหตุใดเราจึงไม่วางลงเสียก่อน	วางลงแล้ว

ยืนดูวางลงแล้วนั่งดู	แล้วก็บอกกับปัญหานั้นว่า 

อยู่ตรงนี้นะ	 เอาไว้เจอกันใหม่เอาไว้พบกันใหม่เมื่อ

เรามีเรี่ยวมีแรงที่จะแบกไป	 เมื่อเราคิดได้ว่าเราจะ 

แก้ปัญหาอย่างไร	 หรอืถ้าหากว่าปัญหายงัตดิมาถงึบ้าน

ก็ควรจะวางไว้ที่หน้าประตูบ้าน	 แล้วบอกปัญหา

เหล่านั้นบอกความยุ่งยากเหล่านั้นว่า	 วันนี้ขอนอน

สกัวนัเถดิพรุง่น้ีถ้าหากว่าแบกตวัท่านไหวกจ็ะแบกไป 

แต่วันนี้ให้ปัญหาอยู ่ตรงนอกประตูบ้านไปก่อน	

และถ้าเหน็รถขยะมากใ็ห้ไปกบัรถขยะกไ็ด้	 นีอ่ย่างนี้

เป็นต้น

	 ปัญาหาทั้งหลายมิใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดี 

ไปเสียเลยทั้งหมด	 ปัญหาบางเรื่องเป็นปัญหาที่ด ี

เป็นปัญหาที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชีวิต 

ปัญหาที่จะสร ้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน

เจริญใจให้กับเราได้	 ดังนั้นการที่เราจะคิดแก้ปัญหา

เราจะยดึตดิอยูก่บัปัญหาใดปัญหาหนึง่จนหมกมุน่นัน้ 

เราก็จะเข้าท�านองที่ว ่าแบกปัญหาไว้ตลอดชีวิต	 

แต่ถ้าหากว่าเราเลือกปัญหาที่เราแก้ได้ทีละน้อย	 ๆ	

หรือว่าเหมือนกับท�านองว่า	 หรือเราพกพาปัญหา

ไปอยู่บ้างเท่าที่ไม่กวนใจเท่าที่ไม่เกินกว่าเหตุที่เรา

จะรับได้	นีเ่ป็นวธีิการแก้ปัญหาง่าย	ๆ	อย่างหนึง่	ใครม ี

ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาดี	ๆ	บ้าง	ลองจดหมาย

มาคุยกับครูบ้างแล้วกัน	 พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ	

สวัสดีครับ

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย	รองอธิการบดี

ฝ่ายกจิการนกัศกึษารบัมอบเครือ่งฟ้ืนคืนคลืน่หัวใจ 

ด้วยไฟฟ้าแบบอตัโนมตั	ิ (AED)	 จ�านวน	 1	 เครือ่ง	

จากสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต	ิ ในโครงการ

รณรงค์ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า

แบบอัตโนมัติ	(AED)	ในสถานที่สาธารณะที่ม ี

ความเส่ียงที่จะเกิดภาวะฉุกเฉิน	 เพื่อเพิ่มโอกาส

รอดชีวิตให้ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน	 และ

เป็นการยกมาตรฐานการกู้ชีพของไทยให้สูงขึ้น 

พร้อมกนันีไ้ด้จดัอบรมความรูเ้รือ่งการฟ้ืนคนืชพี 

และสาธติการใช้เครือ่งฯ	แก่นกัศกึษาและบคุลากร

ของมหาวิทยาลัย		เมื่อวันที่	10	กันยายน	2558		 

ณ	ห้องประชมุ	207	อาคารกจิกรรมนกัศกึษา	ชัน้		2

  สถาบันภาษา	ม.ร.	เปิดโครงการฝึกอบรม

ภาษาต่างๆ	ส�าหรบันกัศกึษา	และบคุคลทัว่ไปดงันี้

  ♦		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	(พูด-ฟัง/อ่าน-เขียน)		

	 	 	 (เริ่มวันที่	3,4	ตุลาคม	2558)

  ♦	 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ต้องการฟื้นฟู											

  ♦	 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้เริ่มต้น

  ♦	 ภาษาต่างประเทศ	จีนกลาง	ญี่ปุ่น	เกาหล ี

	 	 	 ฝรั่งเศส		อินโดนีเซีย

  ♦		 ภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติ

  ♦		 การเขียนภาษาอังกฤษ

  ♦		 ไวยากรณ์อังกฤษ

  ♦		 ภาษาอังกฤษเตรียมสอบเข้าปริญญาโท

  ♦		 เตรียมสอบ	TOEFL	TOEIC

  ♦		 ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย

  ♦		 การแปล

  ♦		 อังกฤษธุรกิจ

  ♦		 ภาษาอังกฤษส�าหรับเด็ก	อายุ	8-12	ปี		

	 	 	 (เริ่ม	13	ธ.ค.	58	-	21	ก.พ.	59)

  ♦	 ภาษาอังกฤษเร่งรัด	นศ.รามฯ	600.-		

	 	 	 บคุคลทัว่ไป	800.-		(เริม่	1	ต.ค.	-	9	พ.ย.	58)

 

	 ตามทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหงได้ขยายโอกาส

ทางการศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค	 เพื่อสร้างโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ประชาชน 

อย่างทั่วถึง	 โดยเปิดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค	 จ�านวน	

39	ศูนย์สอบแล้ว	นั้น

	 เนื่องจากในปีการศึกษา	2558	มหาวิทยาลัย-

พจิารณาแล้วเหน็ว่าจงัหวดัเลย	 (40)	 มคีวามเหมาะสม 

ที่จะเปิดเป็นศูนย์สอบส�าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค	 (เพิ่มเติม)	 โดยใช้โรงเรียน

เทศบาล	 5	 บ้านหนองผกัก้าม	 (TB)	 เป็นสถานทีส่อบ 

ตั้งอยู่เลขที่	 34	 ถนนเลย-เชียงคาน	 ต�าบลกุดป่อง	

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเลย	 รหัสไปรษณีย์	 42000	

หมายเลขโทรศพัท์และหมายเลขโทรสาร	 042-812385 

สถานที่ใกล้เคียง	 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา	 และ 

บริษัทบิ๊กโฮม

  ♦	 รวมท้ังยังรับจัดโครงการฝึกอบรมให้กับ 

	 	 	 หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

	 	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอยีดได้ทีส่ถาบนัภาษา 

อาคารสุโขทัย	ชั้น	4	โทร.	0-2310-8903-4,	8682-3 

(รามฯ	1)	http://www.ril.ru.ac.th,			email	:	ril_ram	@	 

hotmail.comru.ac.th	หลักฐานการสมัคร	รูปถ่าย	1	นิ้ว 

2	 รปู	 บคุคลทัว่ไป	 :	 พร้อมส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 

นักศึกษารามฯ:	ส�าเนาดังนี้	 	บัตรประจ�าตัวนักศึกษา,	

ใบเสรจ็ลงทะเบียน	1	ฉบับ,	บัตรประจ�าตัวประชาชน	1	ฉบบั

ม.ร. อบรมภาษาต่างประเทศ

เปิดศูนย์สอบส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๔) วันที่ ๒๘ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

ขังตัวเอง

 ลกูศษิย์ครบั	 พอดชูือ่เรือ่งว่าจะพดูเรือ่งอะไร 

ก็ดูน่าตกอกตกใจ	 ว่าคนเราหรอืสิง่มชีวีติท้ังหลาย

จะขังตัวเองจะท�าไปท�าไมท�าเพื่ออะไรท�าแล้ว 

ได้ประโยชน์อะไร	

	 การขังตังเองในที่นี้	 หมายความว่า	 เราคิด 

เรือ่งอะไรต่าง	 ๆ	หมกมุน่วกวนจบัต้นชนปลายไม่ถกู 

พอจะท�าอะไรสักอย่างก็คิดไปถึงเรื่องอื่น	ๆ 	เข้ามา 

ปนเปกันไปหมด	 ไม่มีล�าดับไม่มีกระบวนการ	

ไม่เคยคิดว่าจะต้องฝึกตนกันอย่างไรเรื่องนี้ 

เป็นเรื่องส�าคัญ

 การขังตัวเองนั้น	 มีอาจารย์ทางจิตวิทยา

บางท่าน	 ท่านคุยให้ครูฟังว่า	 การขังตัวเองนั้น

เป็นเรื่องที่อันตรายต่อการเล่าเรียนการศึกษา 

เป็นอย่างยิง่	 เพราะการขงัตวัเองในความหมายทีว่่า 

ขังความคิดขังสติปัญญาขังกรอบแนวคิดต่าง	ๆ 

ที่ตัวเองควรคิด	 ที่เราควรที่จะเปิดประตูออกไป 

สู่โลกกว้าง		เปิดประตูออกไปสู่ความคิดอ่ืน	ๆ  

ท่ีเราควรมีควรได้	 เช่น	 การอ่านหนังสือต่าง	 ๆ	

พยายามฟังเรื่องต่าง	ๆ	ที่น่าสนใจ	หรือบางเรื่อง

เราอาจจะไม่สนใจแต่พอฟัง	ๆ	ไปก็น่าสนใจก็

อาจจะเป็นได้	 บางเรื่องมองเป็นเรื่องสัพเพเหระ

แต่ถ้าพจิารณาดดู	ีๆ	กอ็าจจะมเีรือ่งด	ีๆ	แฝงอยูก่ไ็ด้ 

เหมือนค�าพูดที่บอกว่า	 กองขยะมองให้ดีก็มีศิลป์	

นี่อย่างนี้เป็นต้น

	 การขังตัวเองอยู ่กับความคิดหมกมุ ่น 

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	โดยสร้างความทุกข์ให้กับ 

ตนเองไม่รู้จักการผ่อนหนกัผ่อนเบา	 ไม่รู้จักการทีจ่ะ 

แก้ไขให้ดีขึน้	 มบีางคนออกจากท่ีท�างานกลับบ้าน

กว่าจะกลับไปถึงบ้าน	 ก็มีความรู้สึกว่าร่างกาย

อิดโรยแทบไม่ไหว	 เมื่อไปถึงบ้านล้มตัวลงนอน

ถึงขั้นผล็อยหลับไป	 ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า 

ในการท�างานอาจจะท�างานมากใช้แรงงานมาก 

แต ่อะไรไม ่ร ้ายเท ่ากับการใช ้ความคิดมาก 

การไตร่ตรองมาก	หรือคิดวกวนคิดแก้ปัญหา

แต่แก้ไม่ได้	 เมือ่แก้ไม่ได้กแ็บกปัญหาเปรยีบเสมอืน

หนึ่งว่าปัญหาเป็นกระสอบทราย	 ตอนกลับบ้าน 

กแ็บกกระสอบทรายกลบัไปด้วย	 นัง่อยูใ่นรถโดยสาร

ก็นั่งอุ้มกระสอบทรายไป	 ลงจากรถโดยสารก็อุ้ม 

กระสอบทรายลง	 แล้วก็แบกเดินเข้าไปบ้าน

แล้วก็เอาไปวางไว้กับที่นอน	 เวลานอนก็ดึงเอา

กระสอบมาทับตนเองไว้	 นอนไม่หลับทุรนทุราย

ฝันร้ายอย่างนี้ก็มี	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์	 อธกิารบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นประธานในพธิไีหว้คร	ูนักศึกษา 

ระดับปริญญาโท	 และปริญญาตรี	 ของสาขาวิทยบริการฯ

จังหวดันครราชสมีา	โดยมี	ผูช่้วยศาสตราจารย์เรงิรณ ล้อมลาย 

รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ	และผู้รับผิดชอบงานของสาขา-

วทิยบรกิารฯ	 จงัหวดันครราชสมีา	 พร้อมด้วยนกัศกึษาและ 

ศษิย์เก่าร่วมในพธิ	ีเม่ือวนัที	่6	กนัยายน	2558	ณ	สาขาวทิยบรกิารฯ

จังหวัดนครราชสีมา

(อ่านต่อหน้า 11)

 

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดโครงการเทศน์

มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	

5	รอบ	2	เมษายน	2558	โดยจัดงานเทศน์มหาชาติ

ประยุกต์	 2	 ธรรมมาสน์	 13	 กัณฑ์	 เพื่อร่วมสร้าง

คุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล	 ในวันที่	 29	

กันยายน	2558	เวลา	13.09	น.	ณ	อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 โดยมีพระครูพิมลธรรมภาณ 

(ดร.มานพ	กันตสีโล)	วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

และพระมหาจารุวัฒน์	 จรณธัมโม	 วัดบางรักใหญ่	

เป็นองค์เทศน์

	 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพและ

ฟังพระธรรมเทศนา	 โดยขอร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที	่

สถาบันศิลปวัฒนธรรม	ม.ร.	โทร.	0-2310-8885	

เชิญฟังพระธรรมเทศนา
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

(อ่านต่อหน้า 11)

	 นักศึกษาชั้นปีที่	2	ขึ้นไปที่มีความประสงค์

จะขอรบั “ทนุการศึกษามูลนิธสิมเดจ็พระสังฆราช

และทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” 

สามารถติดต่อเพื่อดูรายละเอียดและรับใบสมัคร

ได้ที่งานแนะแนว	 จัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศิลาบาตร	 ชั้นลอย	 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  

9 ตุลาคม 2558

การรับตารางสอบไล่รายบุคคล ภาค 1/58

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนด 

ให้มีการสอบไล่ภาค	1	ปีการศึกษา		2558		ระหว่างวันท่ี 

26	ตุลาคม	2558		ถึงวันที่		15	พฤศจิกายน	2558	 

(เว้นวันท่ี	8	พฤศจิกายน	2558	)	น้ัน

		 เพ่ือให้การสอบด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย	

และนักศึกษาสามารถทราบรายละเอียดของตารางสอบ 

รวมทั้งทราบหมายเลขแถว	 -	ที่นั่งสอบของตนเอง 

ได้อย่างถูกต้อง	โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอทราบ 

รายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคลได้ดังนี้

  1.	 นักศึกษาทุกช้ันปี	 และผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา 

เพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	(Pre-degree)	ทุกช้ันปี 

สามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง 

โดยให้น�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียนเรียนไปติดต่อขอรับได้ตามสถานท่ี 

มหาวิทยาลัยก�าหนดตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่  

15 พฤศจิกายน 2558 (เว้นวันท่ี 17, 18, 24, 25, ตุลาคม 

และ 8 พฤศจิกายน 2558)	ซึ่งแบ่งเป็น	2	แห่ง	ดังนี้	

	 	 1.1	 งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 (ONE	 STOP 

SERVICE)	อาคารกงไกรลาศ	(KLB)	ชั้น	1	รามฯ	1

		 	 1.2		กองงานวิทยาเขตบางนา	 อาคารพระมาส 

(PRB)	ชั้น	1	รามฯ	2	

 2.	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่-

รายบุคคลจากระบบบริการข่าวสารทางโทรศัพท์

แบบอัตโนมัติ	 ที่หมายเลขโทรศัพท์	 0-2310-6000	

และ	0-2310-6100		ต้ังแต่วันท่ี	9	ตุลาคม	2558

	 3.	นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตาราง

สอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ	 INTERNET	 ท่ีเว็บไซต์ 

www.ru.ac.th	ตั้งแต่วันที่ี	่9	ตุลาคม	2558

		 4.	ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่ 

รายบุคคลจากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์	

ณ	 จุดบริการต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 ตั้งแต่วันที	่ 

9	ตุลาคม	2558

ให้ทุนการศึกษา

	 5.	กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

กระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อขอรับ

ตารางสอบไล่รายบุคคล	ฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที ่

งานจัดสอบ	 ฝ่ายจัดสอบ	 อาคารส�านักบริการทาง-

วิชาการและทดสอบประเมินผล	(สวป.)	ช้ัน	6	รามฯ	1 

ตั้งแต่วันที่	9	ตุลาคม	2558

รามฯ - นครราชสีมา จัดพิธีไหว้ครู


