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สารจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
(International Anti-Corruption Day)

ประชากรชาวรามค�าแหงทุกท่าน

	 ในวันที่	9	ธันวาคมของทุกปี	เป็นวัน 

ต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล	(International	 

Anti-Corruption	Day)	

	 วั น ต ่ อ ต ้ า น คอ ร ์ รั ป ชั่ น ส า กล		 

ถือก� า เนิดขึ้นหลั งจากที่ประชุมใหญ ่ 

สมัชชาสหประชาชาติ	(UN)	มีมติเห็นชอบ 

อนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้าน 

การทจุรติ	ค.ศ.	2003	(United	Nations	Convention 

against	 Corruption-	 UNCAC,	 2003)	 อย่างเป็นเอกฉนัท์	 เมือ่วนัที ่

31	 ตุลาคม	 2546	 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก	 UN	 191	 ประเทศ 

รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ	 ระหว่างวันที ่

9-11ธนัวาคม	 2546	 ณ	 เมอืงเมอรด้ิา	 ประเทศเมก็ซโิก	 ดงันัน้	 UN	 จงึ

ประกาศให้	วนัที	่9	ธนัวาคมของทกุปี เป็นวนัต่อต้านคอร์รปัชัน่สากล	

(International	Anti-Corruption	Day)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 เพื่อเป็นการยืนยันเจตจ�านงและความมุ่งมั่น	 ในการท�าให้

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง											อนัเป็นทีร่กัยิง่ของเราเป็นมหาวทิยาลยัสขีาว 

ดงัทีผ่มได้ให้ไว้ต่อพีน้่องชาวรามค�าแหงในโอกาสการแถลงนโยบาย

เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 และเพื่อเป็น 

การสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและ

ปลูกฝังจิตส�านึกในด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่ยอมรับการทุจริต		

	 ผมขอสนับสนุนวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล	 และจะยึดมั่น 

ท�าให้รามค�าแหง		เป็นมหาวิทยาลัยสีขาวอย่างยั่งยืนตลอดไป

   
 
             
พระองค์ภาฯ ประทานช่อดอกไม้นายกสภา ม.ร.
ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำารงตำาแหน่งองคมนตรี

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 ประทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก	่ 

นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

โปรดเกล้าฯ	 แต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งองคมนตร	ี โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	พร้อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในพิธ ี

	เมื่อวันที่		14		ธันวาคม		2559		ณ	อาคารวิทยบริการและบริหาร

	 โอกาสนี้	นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ได้กล่าวว่าการได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

ดังกล่าวนับเป็นสิริมงคลสูงสุดต่อตนเองและครอบครัว	รวมทั้งต่อศาลยุติธรรมที่ตนสังกัด	

และต่อมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ตนเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยด้วย	 อีกทั้งยังท�าให้ตั้งใจที่จะ 

ด�าเนนิการในเรือ่งต่างๆอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถให้สมกบัทีไ่ด้รบัความไว้วางพระราชหฤทยั	

และเพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินและให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

 ฉบับที่ ๓๖ปีที่ ๔๖

วันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์	ลาภเจริญทรัพย์)									

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

9	ธันวาคม	2559

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-

เทพยวรางกรู เมือ่ครัง้ด�ารงพระยศสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

จากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ในฐานะทรงเป็นพระอาจารย์ 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ทหารเรือและทหารอากาศ

ในขณะนั้น จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2524 ณ อาคารใหม่-

สวนอัมพร

 ชาวรามค�าแหงทั้งปวง ขอพระราชทานพระบรม-

ราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจรญิ

ยิ่งยืนนาน
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	 การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา		 

ภาค	 2	 ปีการศึกษา	 2559	 	 สามารถมาขอแก้ไข

ข้อมลูการลงทะเบยีนเรยีนได้เพยีง	 1	 ครัง้เท่านัน้		

โดยการสบัเปลีย่นกระบวนวชิา		หรอืลงกระบวนวชิา 

เพิม่เตมิ		ซึง่เมือ่แก้ไขแล้วหน่วยกติรวมต้องไม่เกนิ 

24	หน่วยกิต		ผู้ขอจบการศึกษารวมหน่วยกิต

แล้วต้องไม่เกนิ	30	หน่วยกติ		ส�าหรบันักศกึษาทกุคณะ  

ยกเว้นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร	 5	ปี		

หน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน	 22	 หน่วยกิต	 โดยน�า

เอกสารมาด�าเนินการดังนี้

	 1.	บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

	 2.	 ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน	ภาค	 2	

ปีการศึกษา	2559	ฉบับจริง		พร้อมส�าเนา	1	ฉบับ

	 3.	 สมุดลงทะเบียนเรียน	(ม.ร.36)		พร้อม

แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือ

เพิม่กระบวนวชิา		หรอืปริน้บาร์โค้ดจาก		www.ru.ac.th

	 4.	 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการบอก

เลิก-บอกเพ่ิมกระบวนวิชา	50	บาท		ช�าระเงิน 

ทีก่องคลงั		ส�านกังานอธกิารบด	ี	หรอืจดุช�าระเงนิ 

ทีอ่าคารกงไกรลาศ	(KLB)	(กรณลีงกระบวนวชิาเพิม่  

ต้องช�าระค่าหน่วยกิตที่เพิ่มด้วย		นักศึกษาปกต	ิ	

หน่วยกิตละ	 25	 บาท,	 นักศึกษา	 Pre-degree	

หน่วยกิตละ	50	บาท)

	 5.	 น�าเอกสาร	ข้อ	1	-	4	ไปติดต่อที่หน่วย 

บอกเลกิ-บอกเพิม่กระบวนวชิา		อาคารกงไกรลาศ	

(KLB)	ชั้น	1		เคาน์เตอร์ที่	11	-	13		ระหว่างวันที่ 

6 - 24 กุมภาพันธ์ 2560  (เว้นวันหยุดราชการ)  

นักศึกษาที่มาเพิ่มกระบวนวิชาในช่วงนี้	 	จะต้อง

สอบที่นั่งสอบเสริม

 ห้ามนกัศกึษาเข้าสอบกระบวนวชิาทีบ่อกเลกิ

ไปแล้วโดยเด็ดขาด	วิชาที่ลงทะเบียน	e-Testing 

หากเข้าสอบ	หรอื	เลยวนัเวลาเข้าสอบ	ไม่สามารถ

บอกเลิกหรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้

 หมายเหต ุ ให้นักศึกษาเข้าเรยีนกระบวนวชิา 

ที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

กระบวนวิชาได้ล่วงหน้า		ติดต่อสอบถามได้ที่

หน่วยบอกเลกิ-บอกเพิม่กระบวนวชิา		โทร.	0-2310-8616 

คำ�แนะนำ�ก�รบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิช�

ภ�ค 2 ปีก�รศึกษ� 2559กรณีนักศึกษ�เก่�

ที่ลงท�งอินเทอร์เน็ต (Internet) และท�งไปรษณีย์

 นางลักขณา ยงไสว	 หัวหน้าสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์	 พร้อมด้วย 

เจ้าหน้าที่สาขา	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่	 และประชาชนชาวอ�าเภอหล่มสัก	 ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสาร 

อาหารแห้ง	 ในพิธีบ�าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร	 (50วัน)	 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	เม่ือวันท่ี		2		ธันวาคม		2559		ณ	ถนนหน้าส�านักงานคุมประพฤติ		หน้าท่ีว่าการอ�าเภอหล่มสัก

➺

พิธีบำ�เพ็ญกุศลปัญญ�สมว�ร (50 วัน)

 รองศาสตราจารย์วศิษิฐ์  ทวเีศรษฐ		รองอธกิารบดี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัเพชรบรูณ์	 เป็นประธานเปิดโครงการ

พฒันาศกัยภาพบคุลากร	 เรือ่ง	 “วนิยักบัการรกัษาวนิยั” 

โดยม	ีนายนรรถพล  แสงข�า 	นติกิรปฏบิตักิาร	กองการ-

เจ้าหน้าที่	 ส�านักงานอธิการบดี	 เป็นวิทยากร	 เมื่อวันที่	

10	ธันวาคม	2559	ณ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	

จังหวัดเพชรบูรณ์

 การจดัอบรมครัง้นี	้ จดัขึน้เพือ่ให้บคุลากรของสาขาฯ 

มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้อง 

เหมาะสม	 และอยูใ่นกรอบแห่งระเบยีบของทางราชการ	

น�าไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดผลดี	 มีประสิทธิภาพ	

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานต่อไป

บำ�เพ็ญกุศลในโอก�สวันคล้�ยวันพระร�ชสมภพ

 นางลักขณา  ยงไสว	หัวหน้าสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์	พร้อมด้วย	 

นายชนก มากพันธุ์ นายอ�าเภอหล่มสัก	 เจ้าหน้าที่สาขาฯ	 และข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่	 ทั้งหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน	 ตลอดจนประชาชนชาวอ�าเภอหล่มสัก	 ร่วมท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	 และ

ร่วมกิจกรรมท�าความดี	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ	5	ธนัวาคม	2559		ณ	ถนนหน้าส�านกังานคมุประพฤต	ิ	อ�าเภอหล่มสกั

แสดงคว�มยินดี

 รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์  

ทวีเศรษฐ 	รองอธิการบดีฝ่าย- 

วิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ  ์

พร ้อมด ้วยเจ ้าหน้าที่สาขาฯ 

ร่วมแสดงความยินดีกับนายชนก  มากพันธุ์		นายอ�าเภอหล่มสัก 

ในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่งใหม่พร้อมทั้งร่วมลงนามแสดงความอาลัย

แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	เมือ่วนัที	่25	พฤศจกิายน	2559	ณ	ทีว่่าการอ�าเภอหล่มสกั

จัดอบรม “วินัยกับก�รรักษ�วินัย”

➺

➺

➺

กิจกรรมร�มฯ - เพชรบูรณ์
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ภาพจ�าตดิตา ภาพจ�าตดิใจ ภาพพ่อ- 

เคลื่อนไหว เดินผ่านไปมา ไม่เคยหยุดเลย...

 ฟ้ายงัมืดหม่น ฝนโปรยกระหน�า่ เพลงเศร้า 

ดินยังด�าหม่น คนเกลือกบนหยาดน�้าตา...”

	 ข ้างบนน้ีคือบางส่วนของเพลงที่

ศิลปินเพลงเพือ่ชวีติคนหน่ึงคอื	ป ู พงษ์สทิธิ์ 

ค�าภีร์		แต่งขึ้นและร้องเองโดยให้ชื่อว่า

 “ภาพจ�า”

	 “ปู”	บอกว่า	ในห้วงเวลาอันเศร้าโศก

ของคนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

	 ได้ตั้งใจเขียนเพลงถึงพ่อ	 เป็นเพลง

แรกในชีวิตการท�างานในวงการเพลง 

มาตลอดระยะเวลา	๓๐	ปี

	 เพื่อให้ทุกคนได้จดจ�าคุณงามความดี 

ของพ่อที่ทรงงานมาตลอดทั้งชีวิตเพื่อ

ลูกๆทุกคน

 แม้วนัน้ีพ่อจะจากไปแล้ว แต่พวกเรา 

จะไม่ลืมสิ่งที่พ่อท�า และยึดแนวทางของ

พ่อเป็นหลักในการด�าเนินชีวิตต่อไป

 “ข่าวรามค�าแหง”	 ขอแสดงความ 

ชื่นชมต่อ	 “ปู”	 ที่แต่งเพลงนี้เพื่อร�าลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ-

พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช  

ที่เปรียบได้ดั่ง	“พ่อ”	ของพสกนิกรชาวไทย

 “ข่าวรามค�าแหง”	 ยังจ�าได้ถึงความ

น่ารกัและความสามารถของ	“ป”ู	พงษ์สทิธ์ิ

	 ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่รามค�าแหง

ของ	“น้าหงา” สุรชัย จันทิมาธร	ที่	“ปู”	มา

เป็นนักร้องก่อนเวลา	หรือ

	 คอนเสิร์ตของ	 “ปู”	พงษ์สิทธิ์ ค�าภีร์ 

ที่ม ี“น้าหงา” เป็นนักร้องก่อนเวลา	!

บุคลากร ม.ร.รับรางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง”

 ว่าทีร้่อยเอกชยัยงค์ ตากิม่นอก นกัวชิาการศกึษา	 หวัหน้าหน่วยส่งเสรมิคณุภาพชวีติและคณุค่าบณัฑติ	

สถาบันศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	รับประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศ	รางวัล	“ตาชั่งทอง” 

บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี	 ประจ�าปี	 2559	 ครั้งที่	 5	 โดยมีหม่อมราชวงศ์ด�ารงดิศ ดิศกุล	 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็นประธานมอบรางวลั	เม่ือวนัท่ี	25	พฤศจิกายน	2559	ณ	หอประชมุ	1	สมเด็จพระมหาวรีวงศ์	พทุธวชิชาลยั	กทม.

	 โครงการมอบรางวลั	 “ตาชัง่ทอง”	 จดัโดยสหพนัธ์กรรมการสงเคราะห์เดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย	

และคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน	 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	

ซึง่เป็นรางวลัทีส่มเดจ็พระญาณสงัวร	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรนิายก	ประทานพระนามย่อ	“ญสส.” 

ประดิษฐานบนโล่รางวัล	 เพื่อส่งเสริมเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของผู้ใหญ่ใจดี	 ศิลปิน	 ดารา	 

ในกจิการกรรมการสงเคราะห์เดก็และเยาวชน	สตร	ี ผู้สูงอาย	ุ ผู้พิการ	 และผู้ด้อยโอกาสทัว่ประเทศ	และกระตุน้

และสร้างก�าลังใจให้ผู้มีจิตอาสา	ด�าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน	สังคมและประเทศชาติ

	 	 โอกาสนี	้ ว่าทีร้่อยเอกชยัยงค์ ตากิม่นอก กล่าวว่านบัเป็นเกยีรตอิย่างสงู

ทีผ่มได้รบัประทานโล่รางวลัตาชัง่ทอง	 ประจ�าปี	 2559	 หลงัจากทีไ่ด้ท�างานจติอาสา

เพือ่สงัคมมาโดยตลอดกว่า	 20	 ปี	 เช่น	 ก่อตัง้กลุ่มเพ่ือนทนายช่วยเหลือประชาชน

ทางกฎหมาย	 จดัท�าโครงการกฎหมายสูช่มุชน	 วทิยากรบรรยายกฎหมายสูช่มุชน 

	วิทยากรการมีส่วนร่วมภาคประชาชน	วิทยากรสู่วิชาชีพนักกฎหมาย	วิทยากร-

บรรยายพระคุณของบิดามารดา	 เลขานุการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เขตวงัทองหลาง	 โครงการจติอาสาพัฒนาโรงเรยีน	 โครงการตามแนวพระราชด�าริ

เศรษฐกิจพอเพียง	 โครงการพัฒนานักศึกษาตัวอย่างมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

โครงการรกัษ์ชาตศิาสน์กษตัริย์	 อกีทัง้	 ยงัเคยได้รับรางวลัพระราชทานเยาวชนดเีด่นแห่งชาต	ิ สาขาความเป็นผูน้�า 

รางวัลธนาคารความดี	มอบโดย	ฯพณฯองคมนตรี	

 “ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามค�าแหง สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ เพื่อนร่วมงาน ผู้ใหญ่

ในหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ทีเ่หน็คณุงามความดท่ีีผมได้ท�ามาจนได้รับคัดเลือกเข้ารับประทานรางวลั 

ตาชั่งทองครั้งนี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ที่ท�าคุณประโยชน์สนับสนุน

สงเคราะห์เดก็และเยาวชน ยกย่องชมเชยเป็นขวญัก�าลงัใจต่อผูท้�าคณุประโยชน์แก่ชมุชน สงัคม ประเทศชาต ิ

สนบัสนนุกจิกรรมเชงิสร้างสรรค์ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม เยาวชนถ่ายทอดประสบการณ์เชงิบวกสร้างภูมคิุม้กัน

ด้านก�าลังใจให้กับสังคมและผู้สนับสนุนด้านกระบวนการยุติธรรม 

  ผมรูส้กึภมูใิจเป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้รบัรางวลันีน้บัเป็นก�าลงัใจในการก้าวสูต่้อไปในการท�าความดมีจีติอาสา 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนและคุณค่าบัณฑิตให้มีจิตอาสามาพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป”

•	  
ขอเชิญนักศึกษาทำาประกันภัยอุบัติเหตุทางไปรษณีย์

 งานบรกิารและสวสัดิการนักศกึษา	 กองกจิการนกัศกึษา	 ขอเชญินกัศกึษาท�าประกนัภยัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล 

โดยเสยีค่าเบีย้ประกนัในอัตรา 150 บาทต่อปี	 คุ้มครองตลอด	24	ชัว่โมง	กรณไีด้รบัอบุตัเิหตเุบกิค่ารกัษาพยาบาลได้ 

ครั้งละไม่เกิน	10,000	บาท	และกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได้รับเงินชดเชย	150,000		บาท

	 ผู้สนใจ	ส่งธนาณัติเงินจ�านวน 150 บาท สั่งจ่ายในนาม (หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามค�าแหง 10240)	ได้ตั้งแต่วันที่	1	-	20	มกราคม	2560	โดยจะได้รับความคุ้มครอง	วันที่	31	

มกราคม	2560	ถึงวันที่	31	มกราคม	2561	พร้อมหลักฐานดังนี้

1.	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง	1	ฉบบั 

2.	ส�าเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคล่าสดุ	1	ฉบบั		3.	ซองเปล่าตดิแสตมป์จ่าหน้าซองถงึตนเอง	2	ซอง	(ส�าหรับ

ส่งใบเสร็จรับเงินและบัตรประกัน)	ส่งมาที่:	 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	กองกิจการนักศึกษา	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	หัวหมาก	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ความน�า

 นอกจากพสกนิกรชาวไทยแสดงอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภมูพิลอดลุยเดช	ฯ	บรมนาถบพิตร	ยังมีชาวต่างชาติทีส่�านกึในพระมหากรณุาธิคณุ 

ได้แสดงความในใจต่อพระองค์อย่างซาบซึง้	 ด้วยเหตทุีพ่ระราชกรณยีกจิและพระบรม-

โพธิสมภารเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนท้ังโลก	 หากกล่าวค�าสามัญนั้น	 เราทุกคน

คงทราบดีว่าการท�างานและความช่วยเหลือจากพระองค์มีมากมายมหาศาลเพื่อยัง

ความร่มเย็นและความผาสุกแก่ประชาชนชาวไทย	 อีกทั้งชาวต่างประเทศได้รับผลนี ้

ไปพร้อมกนั	ดงัพระปฐมบรมราชโองการว่า	“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม	เพือ่ประโยชน์สขุ 

แห่งมหาชนชาวสยาม”

 ความในใจที่อยู่ ในห้วงแห่งความรัก

	 ทรรศนะหนึ่งของ	 Mir	 Aftabuddin	 Ahmed	 (2016)	 กล่าวว่าชาวต่างชาติ 

ที่เข้าโรงภาพยนตร์ในไทยแปลกใจและปล้ืมใจจากภาพฉายพระราชกรณียกิจ 

เสด็จเยือนถิ่นทุรกันดาร	ส�าหรับชาวไทยอาจเป็นเรื่องปกติเพราะเราเข้าชมภาพยนตร์

และเห็นวีดิทัศน์ดังกล่าวทุกครั้ง	แต่ชาวต่างชาติได้ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความส�าคัญ

ของการน�าภาพฉายพระราชกรณียกิจมาเพื่ออะไร	 ซึ่งเป็นระบบคิดของชาวต่างชาติ 

ที่ต้องวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น	ไม่ใช่ว่าน�าความรู้สึกมาก่อนและด่วนสรุปว่า 

บางอย่างไม่ดี	 น�ามาเพื่ออะไร	 เสียเวลาเปล่า	 หรือน�าไปสู่ข้อขัดแย้งทางการเมือง	 

เห็นได้ว่าแนวคดิของตะวนัตกบางประการยงัเหมาะสม	 เช่นการพจิารณาบทบาทหน้าที่

ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	อีกประเด็นที่แสดงมุมมองออกมาได้อย่างน่าชื่นชม	ดังนี้

	 “Internationally,	 King	 Bhumibol	 had	 the	 reputation	 of	 an	 astute	 unifier,	 

an	 ally	 to	 the	West	 and	 a	 truly	 great	 statesman.	 Having	 said	 that,	 it	 would	 be	 

surprising	 to	know	that	Bhumibol	 in	constitutional	 terms	had	no	political	power.	 

Yet	 in	 Thailand's	 many	 political	 conflicts,	 both	 the	 Thai	 people	 and	 politicians	

looked	up	to	their	king	for	guidance	and	stability.”	

 ใจความข้างต้นคือ		พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ฯ	 

บรมนาถบพติร	ทรงเป็นศนูย์รวมจิตใจของไทยท้ังชาตแิละทรงเป็นมหาบรุษุ (a	truly	great 

statesman)	 ในสายตาชาวต่างประเทศ	สิง่ทีรู่ท้างนตินิยัคอื	พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์

ภายใต้รฐัธรรมนญู	แต่เหตกุารณ์บ้านเมอืงหลายคร้ังมีข้อขดัแย้งทางการเมอืง	 จนพระองค์

แสดงน�้าพระราชหฤทัยยุติความรุนแรงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ 

ประเด็นน้ีหากมีคนมองว่าพระองค์ไม่สมควรยุ่งเก่ียวกับการเมือง	 แต่การเมือง 

ท�าให้พระองค์จ�าเป็นต้องช่วยเหลือ	 ในฐานะพระประมุขและคนไทยคนหนึ่งเช่นกัน	 

เพราะการเมืองไม่จบเสียที	 เราต้องท�าความเข้าใจลึกซึ้งในหน้าที่พลเมือง	 สถานภาพ

ประมขุแห่งรฐั	 (ตามแต่ละวถิวีฒันธรรมและระบอบของแต่ละประเทศ)	 และวาทกรรม

ทางประชาธิปไตยในการเมือง	เป็นเหรียญสองด้านคือ	เป็นคนละเรื่องแต่คาบเกี่ยวกัน	

	 	 	 	 	 ความประทับใจที่ว่าพระองค์สถิตในใจนิรันดร์	 ตลอดรัชสมัยที่ยาวนานที่สุด 

ในโลก	คือ	70	ปีที่ทรงรับใช้ประชาชน	Mir	Aftabuddin	Ahmed	รู้สึกรักพระองคห์า

ใครอืน่เปรยีบมไิด้	 สิง่ทีพ่ระองค์มอบให้แก่เราและเราต้องเรยีนรูค้อื	 การรบัใช้ประชาชน 

ความจงรักต่อประชาชน	 และการเสียสละอุทิศตน	 มีใครบ้างหนอที่ละความสุขของ

ตนเองท่ามกลางทรพัย์สนิ	 เกยีรตยิศ	และอ�านาจ	ทีล่งมาติดดนิเพือ่สร้างความมัน่คง	มัง่คัง่ 

และยั่งยืนแก่ประชาชนและประเทศชาติเช่นพระองค์	 หากเรานักวิชาการยังคง 

สถติบนหอคอยงาช้าง	 คงมแีต่วาทะทีพ่ดูสอนเท่าน้ัน	 ซึง่ไร้การปฏบิติัให้เหน็เป็นหลกัฐาน

และหลักชัยต่อการพัฒนาประเทศ	Mir	Aftabuddin	Ahmed	 ได้ทิ้งท้ายว่าถึงเวลาแล้ว

ที่เราต้องจารึกพระองค์ในประวัติศาสตร์ที่สมควรแก่การบันทึกไว้ในความทรงจ�า

 “King Bhumibol touched the hearts of his people, and he touched mine.  

Seventy years of serving a nation and its people, even amidst the luxurious life  

he did lead, is not a matter of joke. I only wish we learn about public service,  

loyalty to the people and dedication from this truly modern king. And yes, maybe  

it is time for Bhumibol's name to be in my history and political science books,  

because men like him should be remembered.”

 แต่กระนั้นสิ่งท่ีพึงน�าเสนอต่อคือ	 พลังแห่งแผ่นดินที่ถ่ายทอดสู่คนบนดิน 

ในนาม	 ไทย	 (ทั้งไทและสยาม)	 พระองค์ทรงอยู่ในฐานะ	 “พ่อแห่งแผ่นดิน”	 พ่อที่มี

พระปรมาภิไธย	 (ชื่อ)	 “ภูมิพล”	 ที่มีความหมายว่า	 “พลังแห่งแผ่นดิน”	 การทรงงาน 

ทีย่ากล�าบากตรากตร�าตลอดจนพระอจัรยิภาพ	พระปรชีาสามารถจากวชิาการสูป่ฏบิตัน้ัิน 

สมควรแก่การถวายราชสดุดีและพระราชสมัญญาว่า	 “พ่อ“	 ของลูกไทย	 จะเห็นได้ว่า 

พระองค์ไม่ใช่พระราชาในนิทานหรือเทพปรณัมเกินกว่าเข้าถึง	 แต่พระองค์คือ	

พระเจ้าแผ่นดินที่รักและห่วงใยประชาชนของพระองค์อย่างแท้จริง

 สิ้นแสงแห่งมหาราช

	 เมือ่ทกุสรรพสิง่เกดิและดบั	 เปรยีบเสมอืนแสงเทยีนทีโ่ชตช่ิวงส่องเส้นทางชวีติ 

ได้ดับลง	 ความทุกข์โศกยอมปรากฏเป็นธรรมดา	 พระบาทสมเด็จพระปรินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ฯ	 บรมนาถบพิตรเสด็จสู่สวรรคาลัย	 ก็ยังความโศกเศร้าเสียใจ

แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ	 บัดนี้ครบรอบ	 “ปัญญาสมวาร”	 หรือครบ	 50	 วัน 

แห่งการสวรรคต	วันท่ี	 1	 -	 2	 ธันวาคม	2559	ความจงรักภักดีต่อพระองค์ปรากฏ 

ให้เห็นผ่านทางสื่อต่างๆ	 แท้จริงแล้ว	 เกิดในใจเรา	 และสถิตในดวงใจไทยนิรันดร	์ 

“The		LIGHT		has		now		faded	away,		but		keep		the		unified		soul		in		our		minds,		not		going		away”

	 	 ชาวต่างชาติรับรู้	 	 ธ	ทรงงาน

	 ธ	ก่อประโยชน์การ		 	 	 แก่หล้า

						 ธ	ครองราชย์ยาวนาน	 	 	 เจ็ดสิบ		พระพรรษ์

						 ชาวโลกประจักษ์หน้า	 	 	 จิตน้อมสรรเสริญ

      (ขอบคณุชาวต่างชาติท่ีรักพระเจ้าแผ่นดนิ	“ภมูพิล”	ประพนัธ์โดยอาจารย์สริศิริะ	โชคทวกีจิ)

						 	 ครบวันที่ห้าสิบ	 	 ปัญญาสมวาร

						 ผองแผ่นดินขับขาน	 	 	 ร�่าไห้

						 แม้ยังโศกแต่สาน		 	 	 	 สืบพระ-	ปณิธาน

						 ขอ	ธ	เป็นมิ่งไทยไว้		 	 	 โลกรู้พระบารมี

						 (ปัญญาสมวารแห่งการสวรรคต	ประพันธ์โดยอาจารย์สิริศิระ	โชคทวีกิจ)

เอกสารอ้างอิง

Mir	Aftabuddin	Ahmed.	 (2016).	A	KING	FOR	ALL:	A	 foreigner's	 perspective.	 

	 สืบค้นเมื่อ	 23	 พฤศจิกายน	 2559,	 จาก	 http://www.thedailystar.net/op-ed/ 

	 foreigners-perspective-1299124.

ความในใจจากใจชาวต่างชาติต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ บรมนาถบพิตร
อาจารย์สิริศิระ โชคทวีกิจ คณะมนุษยศาสตร์



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ตอน เข็มขัดขึ้นสนิม

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ชื่อของตอนนี้ผมเอามาจากภาษาอังกฤษว่า	 Rust	 Belt	 โดยที่	 rust	 นั้น

แปลได้ว่าสนมิ	 และ	 belt	 กค็อืเขม็ขดั	 ดงันัน้ถ้าแปลว่าเขม็ขดัขึน้สนมิกน่็าจะ 

ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด	 ความจริง	 Rust	 Belt	 นี่เป็นฉายาหรือชื่อเฉพาะที่ใช้

เรียกเขตหน่ึงของสหรัฐอเมริกา	(เขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปจนถึง 

ตะวนัตกกลางของประเทศ)	ซึ่งอุตสาหกรรมอยู่ในสภาวะเสื่อมโทรม	คนว่างงาน 

และยากจนมมีากมาย	 กแ็น่ละสิครบัไม่มีงานท�ากไ็ม่มีรายได้และยากจนเป็นธรรมดา 

เขตนี้มีความส�าคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ	คราวนี้	 เพราะว่าที ่

ประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรัมป์	 เขาไปให้สัญญากับประชาชนในเขต	“เข็มขัด

ขึ้นสนิม”	 ว่าจะหางานมาให้	 และจะน�าความมั่งคั่งกลับมาตามค�าขวัญท่ีว่า 

จะท�าให้อเมริกาย่ิงใหญ่อีกครั้งของเขานั่นแหละครับ		ว่ากันว่าโดนัลด์	ดั๊ก	 

เอ๊ยโดนัลด์	 ทรัมป์ได้คะแนนเสียงจากมลรัฐที่อยู่ในเขตเข็มขัดขึ้นสนิม 

นี่เยอะเสียด้วย	 โดยเฉพาะที่มลรัฐเพ็นซิลเวเนีย	 โอไฮโอ	 และมิชิแกน	 ซึ่งเป็น

มลรัฐที่ชี้เป็นชี้ตายได้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี	

	 ที่จริงก่อนจะขึ้นสนิมเขตนี้เป็นเขตที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองมากมาก่อน	 

ก็เหมือนเข็มขัดใหม่	ๆ	 ท่ียังสวยงามอยู่น่ะแหละ	 โดยในตอนแรกนั้นมีการ 

ตั้งชื่อหรือให้ฉายาเขตนี้ไว้หลายอย่าง	เช่น	Manufacturing	หรือ	Factory	Belt	

ซึง่แปลได้ว่าเขม็ขัดโรงงานอตุสาหกรรม	และบางทยีงัถกูเรยีกว่า	เขม็ขดัเหลก็กล้า 

(Steel	 Belt)	 อีกด้วย	 ที่เขาใช้ค�าว่าเข็มขัดนั้นผมเดาว่าคงหมายถึงเป็นเขต 

ที่เป็นแนวยาว	ๆ	แบบเข็มขัดนั่นเอง	โดยความหมายของชื่อที่ตั้งไว้นั้นชัดเจน

ว่าเป็นเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย	 และยังมีวัตถุดิบส�าคัญส�าหรับ

อุตสาหกรรมหนักโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ด้วยคือ	“เหล็กกล้า”

	 เขต	 “เข็มขัดโรงงานอุตสาหกรรม”	 เริ่มรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่

กลางศตวรรษที	่19	(ซึง่คอืราวปี	1850	เป็นต้นมา)	อตุสาหกรรมต้ังแต่อตุสาหกรรมเบา 

เช่นอุตสาหกรรมทอผ้า	 ไปจนถึงอุตสาหกรรมหนักเช่นถ่านหิน	 เหล็กกล้า	 

และรถยนต์	ล้วนมาจากเขตนี้เป็นส่วนใหญ่	แรงงานจากเขตต่างๆ	รวมทั้ง

แรงงานจากต่างด้าวก็หลั่งไหลมาท�ามาหากินกันในเขตนี้

	 เข็มขัดเริ่มขึ้นสนิมในช่วงหลังจากสงครามโลกครั้งที่	 2	 เป็นต้นมา	 คือ

ราว	ๆ	กลางศตวรรษที่	20	หรือปี	1950	เพราะสาเหตุหลายประการ	แต่สาเหตุ

เริ่มต้นก็คือการที่อัตราค่าจ้างมีแนวโน้มสูงขึ้น	 จากการที่สหภาพแรงงาน

อุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งเพราะตอนนั้นอเมริกากลัวคอมมิวนิสต์มาก	

และเห็นว่าถ้ายอมให้แรงงานได้ผลตอบแทนสูงก็จะไม่มีใครอยากเป็น

คอมมิวนิสต์	 เมื่อสหภาพแรงงานมีอ�านาจต่อรองสูง	 อัตราค่าจ้างก็มีแนวโน้ม

สูงขึ้นเรื่อย	ๆ 	ซ่ึงหมายความว่าต้นทุนการผลิตทางอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ 

	ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

 ความกลัวคอมมิวนิสต์ยังท�าให้สหรัฐฯ	 พยายามเป็นพี่ใหญ่โอบอุ้ม 

ประเทศก�าลังพัฒนาทั้งหลายด้วยการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรคือ

สามารถส่งสนิค้าไปขายทีส่หรฐัฯ	 ได้โดยไม่เสยีภาษ	ีซึง่ประเทศทีเ่ป็นพนัธมติร

กับสหรัฐฯ	 ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้	 ไต้หวัน	 สิงคโปร์	 ล้วนเคยได้ประโยชน์จาก 

มาตรการเหล่านี้จนสามารถสร้างอุตสาหกรรม

     

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล aseanlang_ram@yahoo.co.th

วันอะไร วันที่เท่าไร (ตอนที่ 2)
Ngày thứ mấy? Ngaày bao nhiêu?  (ไหง่ ถือ เม้ย ไหง่ บาว เญียว)

การถาม- ตอบ เกี่ยวกับ วัน 

 			(ถือ	เม้ย)	 		วันอะไร

 	(โฮม	ไน	หล่า	ถือ	เม้ย)	 วันนี้เป็นวันอะไร

  

	 (โฮม	ไน	หล่า	(จู๋	เหญิต,	ถือ	ฮาย,	ถือ	บา,	ถือ	ตือ...)

	 วันนี้เป็น	(วันอาทิตย์	วันจันทร์	วันอังคาร	วันพุธ...)

 		(ไหง่	บาว	เญียว)	วันที่เท่าไร

  (โฮม	ไน	หล่า	ไหง่	บาว	เญยีว)		วนันีเ้ป็นวนัทีเ่ท่าไร

  

	 (โฮม	ไน	หล่า	ไหง่	หมุง่	โหมต	(ฮาย	บา	...	เหมือ่ย)	วนัน้ีเป็นวนัที	่1	(2	3	...10)

  

	 (โฮม	ไน	หล่า	ไหง่	เหมื่อย	โหมต,	เหมื่อย	ฮาย...)	 วันนี้เป็นวันที่	11	12...

     ข้อควรจ�า หากเป็นวันที่ 1 - 10 ในภาษาเวียดนาม ต้องใช้ค�าว่า  (หมุ่ง) 

หรือ  (โหม่ง) น�าหน้า

 ส่วนวันที่	 ในภาษาเวียดนามจะใช้การบอกเช่นเดียวกับจ�านวน	 ตั้งแต่	 

วันที่	1	จนถึงวันที่	31	ประกอบด้วย

				กลุ่มค�าแสดงเวลา	เพื่อบอกกาล	ในภาษาเวียดนาม

 หมายเหต ุ 	(เฮีย่น	ไน),	 		(เฮีย่น	เส่อ),	 		(เบย	เส่อ),

(ลุ้ก	ไหน่),	 	(โห่ย	ไหน่)		หมายถึง	ปัจจุบันนี้	ขณะนี้(อ่านต่อหน้า 8)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ขนมสำ�หรับเทศก�ลคริสต์ม�สในเยอรมนี

เรื่องเล่าจากเยอรมนี

รศ.ดร.ประภาวดี   กุศลรอด                                         ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์

  ใกล้เทศกาลคริสต์มาสเข้ามาทุกที  ในเยอรมนีอากาศเริ่มหนาวเย็นลง  

ช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคมเป็นช่วงท่ีคนเยอรมันเตรียมตัว 

ต้อนรับงานส�าคัญทางศาสนานี้อย่างขะมักเขม้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน 

ต้อนรับสมาชิกท่ีกลับมาเย่ียมครอบครัว หรือการเปล่ียนบรรยากาศไปพักผ่อน 

และฉลองงานในที่ห่างไกลความหนาวเหน็บ		ช่วงกลางวันจะสั้นและมืดเร็ว 

กว่ากลางวัน	 ประมาณบ่ายๆ	 ก็ดูเหมือนสองทุ่มที่บ้านเรา	 ช่วงปลายปีผู้คนเริ่ม

จะผ่อนคลายความเร่งรีบในชีวิตประจ�าวันลงมาก	และมักจะหาโอกาสออกไป

เดินชมตลาดคริสต์มาสบ้าง	จับจ่ายซื้อของกินของใช้เพื่อเตรียมฉลองงานบ้าง	

และเตรียมต้อนรับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่จะมาเยี่ยมเยียน	 สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้

ส�าหรับเทศกาลน้ีคือขนมคริสต์มาส	 โดยท่ัวไปแล้วขนมดังกล่าวจะหาซ้ือได้ไม่ว่า

ในซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า	 และที่ตลาดคริสต์มาส	 ขนมคริสต์มาส 

ท่ีข้ึนช่ือและมีความส�าคัญส�าหรับเทศกาลมีอยู่มากมายหลายชนิด	 แต่ท่ีขาดไม่ได้

เห็นจะมีอยู่สามชนิดที่เป็นเอกลักษณ์ส�าหรับงานฉลองอันศักดิ์สิทธิ์ประจ�าปี	

  ชนิดแรกคือขนม	 Lebkuchen 

(เลปคู้เค่น)	 ประวัติความเป็นมาของ 

ขนมชนดินีเ้ริม่เมือ่	1500	ปีก่อนครสิตกาล	

ในสมัยอียิปต์โบราณได้มีการพบว่ามี

การขุดค้นหลุมศพของกษัตริย์	 และพบ

หลกัฐานทีบ่่งบอกว่ามกีารท�าขนมหวานชนดิหนึง่ในสมยันัน้	 โดยขนมชนดิดงักล่าว

มีลกัษณะคล้ายขนมเค้กทีม่ส่ีวนผสมของน�า้ผึง้เป็นหลกั	 เพราะสมยัโบราณยงัไม่ม ี

การผลิตน�้าตาลจากพืช	 จึงต้องอาศัยน�้าผึ้งในการปรุงอาหาร	 ใส่ในเคร่ืองด่ืม

หรือใช้ในการรักษาโรค	 ส่วนในต�านานของอียิปต์	 กรีก	 และโรมัน	 พบว่าน�้าผึ้ง 

เป็นของศักด์ิสิทธ์ิ	 สามารถใช้ส�าหรับขับไล่ผีสาง	 สิ่งชั่วร้ายท้ังหลาย	 สามารถ

รักษาโรคต่างๆ	และเชื่อกันว่าท�าให้ชีวิตยืนยาว

	 	 ขนม	 Lebkuchen	 ที่รู้จักในเยอรมนีในปัจจุบันนี้	 นิยมผลิตออกมาตั้งแต่

ปลายปีช่วงเดือนพฤศจิกายน	 โดยมีต้นก�าเนิดการท�าขนมจากเมือง	 Dinant	 

ในประเทศเบลเยียม	และชาวเมือง	Aachen	 ในเยอรมนีที่อยู่ติดกับพรมแดน 

ของเบลเยียมก็ได้รับอิทธิพลจากการท�าขนมดังกล่าว	 โดยแม่ชีที่พ�านักในโบสถ ์

ได้น�าสูตรของขนมที่ว่ามาประยุกต์ปรับปรุงรสชาติให้อร่อยถูกปากส�าหรับ 

พระและชี	 โดยรับประทานเป็นของหวาน	 บางครั้งคนเยอรมันเรียกขนมนี้ว่า 

Pfefferkuchen	(เฟฟเฟ่อคูเ้ค่น)	โดยเฉพาะทีเ่มอืง	Ulm	(อูล์ม)	ก็พบว่ามขีนมชนิดน้ี

แล้วตั้งแต่	 ค.ศ.	 1296	 เหตุที่ขนมดังกล่าวถูกเรียกว่า	 Pfefferkuchen	 เป็นเพราะ

ในขนมมเีครือ่งเทศท่ีได้มาจากต่างประเทศและนยิมใส่พรกิไทยผสมลงไปในขนม	

ท�าให้ขนมมกีลิน่หอมของเคร่ืองเทศและมีรสชาตเิข้มข้นขึน้	 เนือ่งจากในสมยันัน้

เครื่องเทศเป็นของหายาก		อีกทั้งยังมีราคาแพงมาก		จึงมีการผลิตขนมดังสูตรนี ้

ไม่บ่อยนัก		ในเยอรมนีมีหลายเมืองที่มีชื่อติดอันดับด้านการท�าขนมคริสต์มาส		

กล่าวกันว่า	 เมือง	 Nürnberg	 (นืร์แบร์ก)	 ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการ

ผลิตขนมชนิดนี้	เพราะเป็นเมืองที่มีพื้นที่ป่าปกคลุมอยู่ทั่วไป	ที่ไหนมีป่าปกคลุม	 

ท่ีนัน่กจ็ะมสัีตว์ป่าชุกชุม	 และรวมไปถงึผึง้นานาชนดิมาท�ารงัอยูเ่ป็นจ�านวนมาก 

ยังผลให้เมอืงนีข้ึ้นช่ือในเรือ่งของน�้าผึง้ทีม่คีณุภาพเยีย่มทีเ่ป็นส่วนผสมของขนม 

Lebkuchen	 สมยัก่อนเรือ่งสูตรผสมของขนมนัน้เป็นเรือ่งลบัเฉพาะ	 เจ้าของสตูร

มักจะมีสูตรของใครของมัน	ไม่มีการเปิดเผยให้ผู้อื่นล่วงรู้	ส่วนผสมหลักๆ	 

ของขนมมักจะประกอบด้วยแป้งสาลี	น�้าผึ้ง	อบเชย	พริกไทยและเครื่องเทศอื่นๆ	

ทีไ่ม่อาจเปิดเผยได้	 ขนมจะมกีลิน่หอมของเครือ่งเทศทีเ่จ้าของสตูรเน้นในการปรงุแต่ง 

แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไป	 ปัจจุบันขนม	

Lebkuchen	 ได้ถูกผลิตออกมาหลายรูปแบบตามท้องถิ่นและเป็นขนมอบที่จะ

ขาดไม่ได้เลยในช่วงเทศกาลคริสต์มาส

  ขนมชนิดที่สองที่นิยมรับประทาน

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสมีชื่อว่า	 Printen	

(พร้ินเท่ิน)	 ขนมนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาก 

โดยเฉพาะทีม่าจากเมอืง	 Aachen	 (อาเคิน่)	

ในเยอรมนี		เมืองนี้มีการผลิตขนมดังกล่าว 

ปีละมากกว่า	 4,500	 ตัน	 มีทั้งชนิดที่เป็น

ขนมปังแบบแข็งและอ่อนนุ่ม	 โดยเคลือบ

ด้วยน�้าตาล	 น�้าเชื่อม	 ช็อกโกแลต	 และ

มส่ีวนผสมของถัว่และอลัม่อนด์อกีต่างหาก 

ขนมชนิดนี้มีก�าเนิดครั้งแรกในประเทศ

เบลเยียมแล้วจึงแพร่หลายมาถึงเมือง	

Aachen	 ขนมหวานชนิดนี้มีรูปทรงต่างๆ	

แปลกตา	 วิธีการท�าขนมคือ	 น�าแป้งสาลีที่ถูกคลุกเคล้าด้วยส่วนผสมต่างๆ	 แล้ว

แต่ใครจะมีสูตรเฉพาะของตนเองมาอัดลงในพิมพ์ขนมที่ส่วนใหญ่ท�ามาจาก

ไม้ซึง่แกะสลกัเป็นลวดลายต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นรปูสตัว์	 คน	 ลวดลายแปลกตาต่างๆ	

แล้วจงึเคาะขนมออกจากพมิพ์	 น�าไปอบเหมอืนอบขนมคกุกี	้ ขนมนีม้รีสชาตอิร่อย 

กรอบบ้าง		นุม่บ้างแล้วแต่สตูรขนม		เป็นทีน่ยิมรบัประทานในกลุม่คนระดบักษตัรย์ิ

และเจ้านายชัน้สงูทัง้ในประเทศเนเธอร์แลนด์	 เบลเยยีมและทางเหนอืของเยอรมน	ี

กล่าวกันว่า	 ขนมนี้เป็นขนมที่ไกเซอร์	 Karl	 ของเยอรมนี	 โปรดปรานมากที่สุด	 

มกีารเล่าขานกนัว่า	 ขณะทีพ่ระองค์ใกล้สวรรคตนัน้	 พระองค์ทรงมพีระประสงค์

ให้เอาขนม	และสตูรการท�าขนมชนดินีว้างข้างพระศพของพระองค์ด้วย		ในเยอรมนี

นิยมเรียกขนมนี้ว่า	Küchlein	(คื้ชลายน์)	ซึ่งหมายถึงขนมเค้กชิ้นเล็กๆ	กะทัดรัด

ดูน่ารับประทาน

  ส่วนขนมชนิดที่สามเรียกว่า	

Spekulatius	(สเป้คคูลาซิอุส)	มีความ

หมายว่า	 กระจกหรือรูปเหมือนท่ี

สะท้อนจากกระจก	 จรงิๆ	 แล้วหมายถงึ

หลวงพ่อสาธคุณุในโบสถ์		ประวัติมอียูว่่า 

ชือ่ขนมนีเ้ป็นชือ่อกีชือ่หนึง่ของหลวงพ่อ 

Nikolaus	(นิโคเล้าส์)	ซึ่งเป็นผู้ใจบุญ	ท่านได้แจกจ่ายเมล็ดข้าวให้แก่ผู้ยากไร ้

ในเมือง	Myra	(เมืองในประเทศตุรกี)	 (อ่านต่อหน้า 9)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 การคุมสอบในภาคต้นครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก		

ภาพของนักศึกษาที่ว่ิงกระหืดกระหอบเข้าห้องสอบ

หรือวิ่งออกไปหาห้องอื่นเป็นภาพคุ้นตามีให้เห็น 

อยู่เนืองๆ	ทว่าการคุมสอบครั้งนี้ภาพที่เห็นจนชินตา 

เหล่านั้นเปลี่ยนไป		เป็นภาพของเจ้าหน้าที่รักษา-

ความปลอดภัยจูงนักศึกษามาเข้าห้องสอบ		เป็นภาพ 

ของเจ้าหน้าที่คุมสอบรับช่วงจูงนักศึกษาพาไป 

ยังที่นั่งสอบ	 	 มีผู้ปกครองมาส่งนักศึกษาที่หน้าห้อง 

ห้องสอบทีไ่หนกนันะมขีนม	 เครือ่งดืม่ไว้ให้นกัศกึษา

ในยามที่ไม่ได้ทานข้าวมาจากบ้าน		นี่คือห้องสอบ

ที่ไหนกัน	

 ห้องทีก่�าลังพดูถงึอยูน้ี่	คอืห้องคมุสอบนักศกึษา

ทุพพลภาพ	ซึ่งก็คือห้องสโมสร	ติดกับหอประชุม

พ่อขนุรามค�าแหง	มีทางลาดส�าหรบั		“มนษุย์ล้อ”			มน้ีองๆ 

เจ้าหน้าท่ีจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการ	 สังกัด

กองกจิการนกัศึกษา	 ซึง่มอียูด้่วยกนั	 8	 คน	 มคีณุส�าราญ  

ค�าแพ	เป็นหวัหน้า	คอยอ�านวยความสะดวก		เจ้าหน้าที่

จากหน่วยงานนี้	 ได้พบกันเป็นประจ�าตั้งแต่มาขึ้น

ทะเบยีนเรยีนเป็นนกัศกึษาพกิารของมหาวทิยาลัยแล้ว  

มภีาระในการให้ค�าปรึกษาเกีย่วกบัการเรยีน		การลงทะเบยีน

รายวิชาต่างๆ	 การหาต�ารับต�าราประกอบการเรียน	

ให้ค�าแนะน�าแนวทางการใช้ชีวิต	 และแนะแนว-

การเรียนการสอน	 จนมีทักษะเรียนรู้เป็นนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้เป็นอย่างดี

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวทิยาลยัตลาดวชิา 

ทีก่ล่าวได้ว่ามนีกัศกึษาพเิศษมากทีส่ดุในปีการศึกษานี้	

มจี�านวนถงึ	380	คน	ซึง่มคีวามพกิารทัง้	9	ประเภทคอื		

มคีวามบกพร่องทางการมองเหน็		บกพร่องทางการได้ยิน   

บกพร่องทางการพดู			ทางสตปัิญญาการเรยีนรู	้	ออทสิตกิ 

หรือสมาธิสั้น	 พฤติกรรมอารมณ์	 สุขภาพและ 

การเคลือ่นไหว		ปัญญาเลศิกว่าปกต	ิ	และพกิารซ�า้ซ้อน	

ในจ�านวนน้ีเป็นนักศึกษาตาพิการมากที่สุด	 ทุกคน

ได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าเข้าสอบ	 ทั้งนี ้

มหาวิทยาลัยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาส�าหรับ

นักศึกษาพิการจากส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา(	สกอ.)		ซึ่งจัดสรรทุนให้ตามจ�านวนคน		

	 นักศึกษาเหล่านี้ต ้องมาขึ้นทะเบียนเป ็น

นักศึกษาพิการ	 และยื่นแบบแสดงความจ�านงขอรับ

หนึ่งมุมน้ำ�ใจในร�มคำ�แหง...ห้องสอบทุพพลภ�พ

ทนุอดุหนนุทางการศกึษาและยืน่เอกสารทีศ่นูย์บรกิาร-

นักศึกษาพิการ	 	 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	

กองกิจการนักศึกษา		ซึ่งก็จะเก็บข้อมูลพื้นฐานว่า

นกัศกึษาคนใดพกิารหรอืมคีวามบกพร่องในเรือ่งใดบ้าง

	 ข้อจ�ากัดในการท�าข้อสอบมีให้เห็นอยู่ตลอด		

บางคนเดินไม่ได้	ก็นั่งรถเข็นมาสอบ	 	บางคนมีแขน 

แต่ไม่มีมือก็ใช้แขนกดแป้นพิมพ์ตอบข้อสอบ	 บางคน 

มีมือแต่กล้ามเนื้ออ่อนแรง	ก็ใช้เท้าเขียนข้อสอบ		

บางคนมองเห็นรางๆ	 พอจะช่วยตัวเองได้บ้าง	 หรือ

ที่มีฐานะก็มีอุปกรณ์เครื่องมือช่วยอ่าน	 บางคน 

มองไม่เห็นเลยก็อ่านอักษรเบรลล์		และมีอีกมาก 

ทีต้่องขอความช่วยเหลอืจากเจ้าหน้าทีช่่วยอ่านข้อสอบ	

ซึ่งบางครั้งมีนักศึกษาเข้าสอบจ�านวนมากกรรมการ

คุมสอบทกุคนก็ต้องช่วยกันอ่านข้อสอบ		บางทนีกัศกึษา 

2-3	คนต่อกรรมการคนหนึ่ง	 	แต่ทุกคนก็เต็มใจที่จะ

อ่านให้ฟังและรอค�าตอบอย่างใจจดใจจ่อ	 เพื่อจะได้

ระบายค�าตอบลงในกระดาษค�าตอบ		

 การมเีจ้าหน้าทีจ่ากศนูย์ฯมาอ�านวยความสะดวก

ให้แก่นักศึกษาในช่วงคมุสอบ	นับว่าเป็นความเอ้ือเฟ้ือ 

แก่นักศึกษาอย่างที่สุด		เพราะเจ้าหน้าที่จะคุ้นเคยกับ

นกัศกึษา		เราจะเหน็มติรจติมติรใจของระหว่างคนคมุสอบ

กับนักศึกษาที่มาสอบ		ช่วยกันจูงมือไปนั่งที่โต๊ะบ้าง		

เกาะแขนกันพากันไปห้องน�้าบ้าง			แต่ละคนเข้าใจด ี

ถึงปัญหาทั้งทางกายภาพและสภาพจิตใจ			นักศึกษา

บางคนไม่ปรากฏสภาพพกิารทางกายภาพ	 แต่เป็นเพราะ

หูไม่ได้ยินบ้าง		พูดไม่ได้บ้าง		หรือมีความบกพร่อง

ทางสมอง	 หรืออารมณ์บ้าง	 นักศึกษาพิเศษเหล่านี ้

ต้องการการดแูลเอาใจใส่และอยากได้ความช่วยเหลือ

จากเจ้าหน้าที่		แม้ว่านักศึกษาจะไม่เรียกร้อง		แต่ใคร

เหน็อากปักริยิาแล้ว	 กค็งอดใจเข้าไปช่วยเหลอืเขาไม่ได้  

ท�าให้ขั้นตอนของการคุมสอบเป็นไปอย่างราบรื่น

	 กล่าวได้ว่าการคมุสอบในแต่ละครัง้	 เจ้าหน้าท่ี

ในศูนย์ฯ	 ไม่เพียงพอที่จะดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 

ได้ท้ังหมด	 แต่ทุกครั้งของการสอบ	 ศูนย์ฯจะได้

ความช่วยเหลือจาก	ผศ.พิศิษฐ์	 	 แสง-ชูโต	ที่เล็งเห็น

ว่านักศึกษาพิการควรมีความรู ้เรื่องคอมพิวเตอร	์ 

ซึ่งจะช่วยพวกเขาได้มาก	 และยังส่งเจ้าหน้าที่จาก 

ส�านกัทดสอบทางอเิลก็ทรอนกิส์มาช่วยอ่านข้อสอบ		

มาช่วยยกของ		เกบ็ของ		ซึง่เจ้าหน้าท่ีทุกคนกช่็วยเหลอื

อย่างเต็มก�าลัง	 ไม่มใีครบังคบัใคร	 ขอร้องใคร	 ทุกคน

มาด้วยใจจริงๆ		

	 ไม่เพียงแต่ความคุ้นเคยกันระหว่างนักศึกษากับ 

เจ้าหน้าที่เท่านั้น	 ยังรวมไปถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่

ของบรรดาผู ้ปกครองท่ีต้ังใจท�าขนมมาแบ่งปัน 

ให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคนอื่นๆ	ได้รับประทาน

กันท่ัวถึงในช่วงพักอีกด้วย			จึงไม่แปลกใจเลยท่ี 

ช่วงพักสอบ	 จะเห็นคุณแม่ห่อข้าวมาให้นักศึกษา

รบัประทาน	 ได้เหน็นกัศกึษานัง่ทบทวนต�าราพดูไปมา 

อยูค่นเดยีวในห้อง	 ได้เหน็การแบ่งปันอาหารระหว่าง

เพ่ือนที่มาสอบ		บรรยากาศเช่นน้ีไม่อาจหาได้ใน

ห้องสอบอื่นๆ	อย่างแน่นอน	

	 การที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้เปิดโอกาส

ให้นกัศกึษาพเิศษได้ศกึษาเล่าเรยีน		พฒันาตนเป็นผูม้ ี

ความรู้ความสามารถและมีปริญญาทัดเทียมกับคนท่ัวไป 

ในสงัคม			นบัเป็นคณุปูการทีจ่ะยกระดบัให้เขาเหล่านัน้ 

น�าความรู้ที่ได้ร�่าเรียนมา	ไปประกอบสัมมาอาชีวะ	

เลี้ยงตนและครอบครัวต่อไปได้

ผศ.ดร.สายวรุณ  สุนทโรทก คณะมนุษยศาสตร์



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

กิจกรรมรามฯ-ปราจีนบุรี

 สาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง	 จัดพิธีท�าบุญ- 

เลี้ยงพระ	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	 เนื่องในวัน 

คล้ายวันพระราชสมภพ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ปีท่ี	89	เม่ือวันท่ี	5	ธันวาคม	2559 

ณ	อาคารศรีตรัง		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดตรัง

 นางจิราพร มาลากุล ณ อยุธยา	หัวหน้า

ส�านักงานสาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดปราจีนบุรี	 

น�าเจ้าหน้าทีส่าขาฯ	 น้อมร�าลกึถงึพระมหากรุณาธคิณุ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เน่ืองในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง	 เมื่อวันที่	 14 

พฤศจกิายน	 2559	 ณ	 หอประชมุจงัหวดัปราจนีบรุี	

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี	

 นางจิราพร มาลากุล ณ อยุธยา	 หัวหน้า

ส�านักงานสาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดปราจีนบุรี	 

น�าเจ้าหน้าที่สาขาฯ	 รับชมการถ่ายทอดสัญญาณ	

พิธีบ�าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร	 (50	 วัน)	 เพื่อ

ถวายเป็นพระราชกศุล	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	จากอาคารหอประชุม- 

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

(หัวหมาก)	เมื่อวันที่	2	ธันวาคม	2559

	 หวัหน้างานบรกิารการศกึษา	 สาขาวทิยบรกิารฯ

จังหวัดปราจีนบุรีและเจ้าหน้าที่สาขาฯแนะแนว 

การเรียนการสอน	ระดับปริญญาตรี	และการเรียน 

ระบบ	 Pre-degree	 ของ	 ม.ร.	 เมือ่วนัที	่ 29	 พฤศจกิายน	 2559 

ณ	โรงเรยีนบ้านสวน	(จัน่อนสุรณ์)	อ�าเภอเมอืงชลบรุ	ีและโรงเรยีนศรรีกัษ์ราษฎร์บ�ารงุ	อ�าเภอบ้านสร้าง	

จังหวัดปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2559

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการฯ	

จังหวัดตรัง	จัดโครงการค่ายรามฯ	อาสาพัฒนา	

ณ	 โรงเรียนบ้านน�้าฉา	 ต�าบลโคกยาง	 อ�าเภอกันตัง	

จังหวัดตรัง	วันที่	1-2	ธันวาคม	2559	เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภมูพิลอดลุยเดช	 ในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ 

ปีที่	 89	 (วันที่	 5	 ธันวาคม	 2559)	 และเพื่อพัฒนา

นกัศกึษาให้เป็นบัณฑติอันพึงประสงค์	 รูร้กัสามคัค	ี

มีความรับผิดชอบ	 เสียสละ	 และมีจิตส�านึกของ

การท�าคณุประโยชน์เพือ่ส่วนรวม	 และเพือ่ส่งเสรมิ 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน	

ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วยการปรับภูมิทัศน์รอบๆ

บริเวณโรงเรียนฯ	 ทาสีรั้ว	 ขุดบ่อส�าหรับเลี้ยงปลา																	

เพื่อเป็นอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียน	 พร้อมทั้ง

มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน

➺

ภายในประเทศให้เข้มแข็ง	 เพราะได้ประโยชน์จาก

ทั้งการอัตราค่าจ้างต�่ากว่า	 (เมื่อ	 40-50	 ปีมาแล้วนะ

ครับไม่ใช่ตอนน้ี)	 และยังส่งสินค้าไปขายสหรัฐฯ	

โดยไม่ต้องเสียภาษีขาเข้าด้วย	เมื่อเป็นอย่างนี้โรงงาน

อุตสาหกรรมในสหรัฐฯ	 ที่ต้นทุนการผลิตสูงกว่า 

จะไปเหลอือะไร	ยิง่ในระยะหลงั	ๆ	กระแสการค้าเสรี

ยิง่ท�าให้โรงงานอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ		แข่งขนัสูไ้ม่ได้ 

กับหลากหลายประเทศมากกว่าเดิม	 ไม่ว่าจะเป็นจีน 

อนิเดยี	หรอืประเทศในกลุม่เขตการค้าเสรอีเมรกิาเหนอื 

(NAFTA)	 เช่นเม็กซโิก	 ดงันัน้การทีเ่ขตนีถ้กูขนานนามว่า 

เข็มขัดขึ้นสนิมก็คงถูกต้องแล้วเพราะมีโรงงานร้าง

ขึ้นสนิมกระจายอยู่ทั่วไปหมด	(ดูภาพประกอบ)	

 ทรมัป์จะ “ทรมัป์ตามสญัญา ให้เขตนีก้ลับมายิง่ใหญ่

ได้อกีหรอืเปล่ากไ็ม่รู ้ ยงัไม่มนีกัเศรษฐศาสตร์คนไหน

กล้าฟันธง”

เศรษฐศาสตร์ 101                         (ต่อจากหน้า 5)

➺

➺

	 งานแนะแนว	 จัดหางานและทุนการศึกษา	

กองกิจการนักศึกษา	 จัดอบรมทักษะการพิมพ์สัมผัส 

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์	 เพื่อให้

นักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-

ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร	

		 ขอ เชิญนั กศึ กษาและผู้ สนใจสมั คร 

เข้ารับอบรม	 “ทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย- 

ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์”	 ได้ท่ี	 งานแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา	 อาคารศิลาบาตร 

(ชั้นลอย)	 จ�านวน	 3	 รุ่น รุ่นที่ 3	 รับสมัครตั้งแต ่

บัดนี้ถึง	 20	 มกราคม	 2560	 รุ่นที่ 4	 รับสมัคร 

วันที่	23	มกราคม	-	24	กุมภาพันธ์	2560	รุ่นที่ 5  

รับสมัครวันที่	 27	กุมภาพันธ์	 -28	 เมษายน	2560	

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร	0-2310-8126

ถวายเป็นพระราชกุศล

เชิญอบรมการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-อังกฤษ

➺
➺

กิจกรรมรามฯ - ตรัง



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ถาม 1.	 ถ้าได้เกรด	C	หรือเกรด	B	จะลงทะเบียน

สอบซ่อมได้หรือไม่		

	 2.	 ถ้าผลสอบออกมาได้เกรดต�่ากว่าเก่า 

จะได้เกรดอะไร

ตอบ	 หลักเกณฑ์ของการลงทะเบียนสอบซ่อม

ตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี	 ฉบับที่	 4	 พ.ศ.	 2555	 ข้อ	 5	 ให้เพิ่ม

ความต่อไปนี้เป็น	 16.9	 ของข้อ	 16	 แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาชั้นระดับปริญญาตรี	

(ฉบับที่	3	)	พ.ศ.2555

	 16.9	กรณีไม่ผ่านการวัดผลและการประเมิน- 

ผลการศกึษา	มหาวทิยาลยัจดัให้มกีารสอบซ่อมหนึง่คร้ัง 

ต่อภาคเรยีนปกติ	โดยผูม้คุีณสมบตั	ิ คือ	 เป็นนกัศกึษา 

ท่ีสอบตกหรอืขาดสอบในภาคปกต	ิ หรอืภาคฤดรู้อน 

การใช้สทิธิใ์ห้เป็นไปตามเงือ่นไขดังน้ี

	 	 16.9.1	 กระบวนวชิาทีส่อบตกในภาค	 1 

ของภาคปกติ	 นักศึกษาที่จะใช้สิทธ์ิสอบซ่อม	 

ต้องด�าเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค	 2 

ของปีการศึกษาเดียวกันนั้น	 ส่วนกระบวนวิชา 

ที่สอบตกในภาค	 2	 ของภาคปกติหรือภาคฤดูร้อน 

นักศกึษาทีจ่ะใช้สทิธิส์อบซ่อม	 ต้องด�าเนนิการลงทะเบยีน

และใช้สทิธิส์อบซ่อมในภาค	1	ของปีการศกึษาถดัไป 

เท่านัน้	 เมือ่นกัศกึษาได้ใช้สทิธิส์อบซ่อมไปแล้ว	ถอืว่า

สิทธิ์ในการสอบซ่อม	สิ้นสุดลง

	 นักศึกษาที่ได้เกรดที่สอบผ่านไม่ว่าจะเป็น	

B,	C	หรอื	D	นกัศึกษาไม่มสีทิธิล์งทะเบยีนสอบซ่อม 

ในภาคการศึกษานั้นแล้ว	 ตกสอบหรือได้เกรด	 F 

เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ลงซ่อมได้

	 2.	 เนื่องจากค�าถามใน	ข้อ	2	เป็นค�าถาม

มาจากข้อ	 1	 ซ่ึงถ้าสามารถลงสอบซ่อมได้	 ดังนั้น

เม่ือค�าถามตามข้อ	1	ไม่สามารถท�าได้	ค�าตอบตามข้อ	2 

จึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้

	 อนึ่ง	 จากระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ว่าด้วยการสอบซ่อม	พ.ศ.2530	 ข้อ	 8.2	นักศึกษา 

ที่ลงทะเบียนสอบซ่อม	 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน

ค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ

	 จาก	 ข้อ	 1	 อาจจะเกิดปัญหา	 ถ้านักศึกษา

จะต้องลงทะเบยีนสอบซ่อมก่อนทีผ่ลสอบจะประกาศ 

นักศึกษาสามารถจะลงทะเบียนสอบซ่อมในวิชา

ที่รอผลอยู่ได้	 แต่ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย	 ข้อ	 8.2	 คือ	 นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ ์

ขอเงนิคนืจากการลงทะเบยีนสอบซ่อมได้	 ถ้าปรากฏว่า

วิชาทีน่กัศกึษารอผลสอบ	ปรากฏว่าผลสอบออกมาว่า

สอบผ่าน	เมือ่ผลสอบออกมาว่าผ่าน	นกัศกึษากไ็ม่ต้อง

เข้าสอบซ่อมในวิชานั้น

ถาม  อยากทราบว่าการลงทะเบยีนสอบ	e-	Testing	 กองบรรณาธิการ

	 1.	 ต้องลงวชิาทีม่หาวทิยาลยัเปิดสอบใช่ไหม 

	 2.	 แล้วลงได้กี่ตัว	

	 3.	 ไม่ลงตามภาคปกติได้ไหม	หรือต้องเลอืก

วชิาใดวชิาหนีง่ทีเ่ราลงทะเบยีนในภาคปกติ

ตอบ	 1.	นอกจากจะลงทีม่หาวทิยาลยัเปิดสอบแล้ว	

จะลงได้เฉพาะที่ทาง	e-	Testing	ก�าหนดมาด้วยว่า	ใน

เทอมนัน้มวีชิาอะไรบ้างทีเ่ปิดให้สอบ	 e-	 Testing	 ได้ 

	 2.	 ลงได้ทุกกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ในเทอมนัน้ๆ	 และต้องมวีชิาทีท่าง	 e-Testing	 ก�าหนดมา

ด้วยว่าเปิดให้ลงสอบ	e-Testing	ได้

	 3.	นักศึกษาต้องมีการลงทะเบียนวิชาที่จะสอบ 

e-Testing	ด้วยในเทอมนัน้	ไม่เช่นนัน้ไม่มสีทิธิล์งสอบ 

e-	Testing	

	 หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ	งานกิจการและบริการนักศึกษา		กองงานวิทยาเขตบางนา		รามฯ	2	 

จัดโครงการบริการและส่งเสริมวิชาชีพ	(ฝึกอาชีพอิสระ)	ในภาค	2	และภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2559	ดังนี้

 

รามฯ 2 อบรมอาชีพอิสระแก่นักศึกษาและผู้สนใจ

หัวข้อ วันที่ฝึกอบรม เวลา สถานที่
ค่าวัสดุ

นักศึกษา ประชาชน

ฟรุ๊ตเค้ก ศ.	20	ม.ค.	2560 09.30	-	16.00	น.	 PRB	ชั้นล่าง 50.- 100.-

หมูสะเต๊ะ อ.	24	ม.ค.	2560 09.30	-	16.00	น.	 PRB	ชั้นล่าง 60.- 120.-

ขนมชั้น พฤ.	2	ก.พ.	2560 09.30	-	16.00	น.	 PRB	ชั้นล่าง 50.- 100.-

พุดดิ้งมะพร้าวอ่อน ศ.	10	ก.พ.	2560 09.30	-	16.00	น.	 PRB	ชั้นล่าง 50.- 100.-

น�้าพริกกะปิรสเด็ด พฤ.	16	ก.พ.	2560 09.30	-	16.00	น.	 PRB	ชั้นล่าง 50.- 100.-

แยมโรลเค้ก อ.	21	ก.พ.	2560 09.30	-	16.00	น.	 PRB	ชั้นล่าง 50.- 100.-

ซาลาเปา พ.	8	มี.ค.	2560 09.30	-	16.00	น.	 PRB	ชั้นล่าง 50.- 100.-

ถั่วแปบปากหม้อเบญจรงค์ อ.	18	เม.ย.	2560 09.30	-	16.00	น.	 PRB	ชั้นล่าง 50.- 100.-

สาคูไส้มังสวิรัติ พฤ.	27	เม.ย.	2560 09.30	-	16.00	น.	 PRB	ชั้นล่าง 50.- 100.-

เพ้นท์เสื้อยืด จ.	1	พ.ค.	2560 09.30	-	16.00	น.	 PRB	ชั้นล่าง 150.- 180.-

	 ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว	(จะเลือกอบรมเพียงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือ 

หลายหัวข้อก็ได้)	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 (หัวข้อละ	 30	 คน)	 สอบถามและสมัครได้ที่ห้องฝึกอบรมอาชีพ 

อาคารพระมาส	(PRB)	ชั้นล่าง,	งานกิจการและบริการนักศึกษา	ห้องแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  

อาคารพระบาง	(PBB)	ชั้นล่าง	โทร.	0	-2397	-	6314,	089	-	133	-	5406	คุณดาลิน,	089-892-2538	 

คุณรุ่งทิวา	และสามารถ	Download	ใบสมัครได้ที่	www.bangna.ru.ac.th

เป็นประจ�าเพ่ือคนเหล่านั้นจะได้น�าไปบดและอบ

เป็นขนมปังรับประทาน	 ดังนั้นขนมชนิดนี้จึงเป็น

ขนมทีอ่บขึน้เพือ่ถวายสกัการะและระลกึถงึหลวงพ่อ 

ที่มีเมตตาองค์นี้	 และเนื่องจากขนมชนิดนี้เป็นขนม

ทีน่ยิมและอร่อยถกูปากคนทัว่ๆไปจงึมกีารรบัประทาน

ขนมนี้ตลอดปีโดยเฉพาะในเนเธอร์แลนด์และ 

ในเบลเยียม	 ส่วนใหญ่พิมพ์ขนมชนิดนี้มักท�ามาจาก 

ไม้ทีแ่กะสลกั	 โดยส่วนใหญ่มกัเป็นรปูของบาทหลวง	

Nikolaus	 นอกจากนั้นยังมีการท�าพิมพ์ขนมรูปอื่นๆ	

อีก	เช่น	รูปคนที่ประกอบอาชีพต่างๆในสมัยโบราณ	

หรือรูปสัตว์นานาชนิด	 โดยทั่วไปแล้วขนมชนิดนี ้

ท�ามาจากแป้งสาลี	 เนย	น�้าตาล	น�้าผึ้ง	 ไข่	 นม	 เกลือ	

ยีสต์	 และเครื่องเทศ	 ที่มักจะมีกลิ่นฉุน	 เช่น	 อบเชย		

ยี่หร่า	 และกระวาน	 เป็นต้น	 ในช่วงคริสต์มาส 

ในเยอรมนี	 นอกจากช็อกโกแลตและขนมหวาน

หลากรูปแบบ	หลากสีสันแล้ว	แทบทุกบ้านจะมี

ขนมดังกล่าวไว้รอต้อนรับแขกที่มาเยือน	 โดยม ี

การจัดวางไว้ในจานขนมขนาดใหญ่เพื่อทานเล่น

แก้หิวยามอากาศหนาวเหน็บ	 และทานกับชา	 กาแฟ	

หรอืทานเป็นของหวานหลงัอาหาร	ระหว่างการรบัประทาน 

และการสนทนากันในบรรยากาศของเทศกาล 

อันศกัด์ิสทิธิน์ัน้ท�าให้ผูม้าเยอืนสามารถรับรู้ถงึความอบอุน่	

เป็นกันเอง	 และได้ซึมซับวิถีชีวิต	 ความเป็นอยู่	 

ความรูส้กึนกึคดิของคนทีน่ัน่ได้อย่างน่าประทบัใจทเีดยีว

แหล่งอ้างอิง 

http://www.printen.de	

http://www.lecker.de/spekulatius-so-gelingt- 

	 	 das-weihnachtsgebaeck-69352.html	

http://www.chefkoch.de/rs/s0/lebkuchen/Rezepte.html

(สนใจเรียนภาษาเยอรมันและอยากทราบข้อมูล 

เกี่ยวกับประเทศเยอรมนีเพิ่มเติม	สอบถามได้ที่

สาขาวชิาภาษาเยอรมนั	 ภาควชิาภาษาตะวนัตก	 คณะ- 

มนุษยศาสตร์		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		ยินดีต้อนรับ 

เสมอคะ)

เรื่องเล่าจากเยอรมนี  (ต่อจากหน้า 6)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ภาค 2/2559

สอบซ่อม ภาค 1/2559

ENG 2401 (EN 205) 

การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉทสั้นๆ

(Sentences and Short Paragraphs)

อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

 	วัน/เวลา/สถานที่เรียน 

Section	1	 	 TH	09.30	-	11.20	น.		 ห้อง	 SLL	 601 

Section	2	 	 W11.30	-	13.20	น.	 ห้อง	VKB	301

 	อาจารย์ผู้สอน  

Section	1:	รศ.นัญ		เจริญพันธ์ุศิริกุล

Section	2:	อาจารย์	ดร.แก้วกัลยา		อภัยบัณฑิตกุล

 	ต�าราที่ใช้ 		EN	205	การเขียนประโยคต่าง	ๆ  

และอนุเฉทสั้น	ๆ	แต่งโดย	รศ.รมณี	กอวัฒนา

 	ค�าอธบิายกระบวนวชิา	 ศกึษาลกัษณะของ

ภาษาเขยีน	ฝึกเขยีนประโยคชนิดต่าง	ๆ	ให้สือ่ความหมาย  

ทีต้่องการ		โดยเริม่จากประโยคเดีย่วไปสู่ประโยคความรวม 

และประโยคความซ้อน	ตลอดจนฝึกเขยีนอนเุฉทสัน้ๆ 

ตามเรื่องที่อ่านหรือภาพที่เห็น	

 	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

	 	 1.	 เพ่ือให้ผู ้เรียนเข้าใจโครงสร้างและ

ส่วนประกอบของประโยคพื้นฐาน

	 	 2.	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยค

ความรวม	และรู้จักใช้ค�าเชื่อมชนิดต่าง	ๆ	ได้

	 	 3.	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยค

ความซ้อนชนิดต่าง	ๆ	ได้

	 	 4.	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยค

ความเดียวชนิดซับซ้อนชนิดต่าง	ๆ	ได้

	 	 5.	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยค 

ที่มี	Gerund	หรือ	Infinitive	ได้	

	 	 6.		 เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถเขยีนอนเุฉทสัน้	 ๆ 

เพือ่อธบิายหรอืแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ต่าง	ๆ 	ได้

	 	 7.	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และ 

อธบิายโครงสร้างของประโยคและอนเุฉทชนดิต่าง	ๆ	ได้

 	แนวทางการเรียน	 การบรรยายประกอบ	

PowerPoint	และฝึกท�าแบบฝึกหัด

 	เนื้อหาวิชา	 	 ส่วนประกอบของโครงสร้าง

ประโยคพ้ืนฐานชนิดต่าง	ๆ	รวมท้ังโครงสร้างของ

ประโยคบอกเล่า	 ประโยคปฏิเสธ	 ประโยคค�าถาม 

ประโยคค�าสั่ง	ประโยคขอร้อง	 	ประโยคที่มี	“there”	

เป็นประธาน	และประโยคกรรมวาจก	ประโยคความรวม

และค�าเชือ่มชนดิต่าง	ๆ	ประโยคความซ้อนชนดิต่าง	ๆ 

และประพันธสรรพนาม	ประโยคความเดียวชนิด

ซับซ้อน	ประโยคที่มี	Gerund	และ	Infinitive	รวมทั้ง 

ประโยคทีข่ึน้ต้นด้วย	 “it”	 การเขยีนอนเุฉท	 ส่วนประกอบ

ของอนุเฉทและโครงสร้างของอนุเฉท

 	ลกัษณะข้อสอบ/วนัสอบ		อตันยั	110	คะแนน	

 สอบวันพฤหัสบดีที่	23	มีนาคม	2560

 เวลา	14.00	-	16.30	น.

 	รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ		ข้อสอบ

แบ่งออกเป็น	5	part	ดังนี้

Part I. Combine each of the following sentences  

 into a compound or complex sentence 

 by using one of the connectors given  

 below. Be sure to use each of them only 

 once and put the punctuation where  

 necessary.			(20	marks)

	 ข้อสอบ	 part	 นี้มี	 10	 ข้อ	 ข้อละ	 2	 คะแนน	 

ให้นักศึกษาเอาประโยคสองประโยคมารวมกัน 

โดยเลอืกค�าเชือ่มทีม่ใีห้	 ในการท�านกัศกึษาจะต้องใช้ 

ค�าเชือ่มท่ีให้มาค�าละครัง้เดยีวเท่านัน้	 ถ้าใช้ค�าเชือ่มซ�า้ 

ประโยคอ่ืน	ๆ	ที่ใช้ค�าเช่ือมที่ใช้ไปแล้วจะไม่นับ-

คะแนนให้	 นอกจากนี้	 นักศึกษาต้องใส่เครื่องหมาย

วรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

Part II. Change each of the following complex  

 sentences into a simple one by using  

 participle modifiers in a suitable position.  

 Use the correct punctuation where necessary. 

 		 (20	marks)

	 ข้อสอบ	 part	 นี้	 ให้นักศึกษาเปลี่ยนประโยค

ท่ีเป็นประโยคความซ้อนให้เป็นประโยคความเดียว

ชนิดซับซ้อน	 และนักศึกษาต้องใส่เครื่องหมาย

วรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

Part III. Fill each of the following blanks with  

 a suitable clause.  Be sure to use punctuation  

 where necessary. (30	marks)

	 ข้อสอบ	 part	 นี้	 ให้นักศึกษาเติมอนุประโยค

หรือประโยคหลักในช่องว่างที่ก�าหนดให้	และ

นักศึกษาต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอนตามความ

เหมาะสมด้วย

Part IV.  Change the word within the parentheses  

 into the correct form of infinitive or  

 gerund. Be sure to use tense and voice  

 correctly. (20	marks)

	 ข้อสอบ	 part	 นี้	 ให้นักศึกษาเปลี่ยนค�ากริยา 

ที่ให้ไว้ในวงเล็บเป็น	Gerund	หรือ			Infinitive		ทีเ่หมาะสม 

ในการเขียนตอบ	นักศึกษาจะต้องค�านึงถึงเรื่องกาล 

และวาจกด้วยว่าเป็น	 present	 หรือ	 past	 tense	 เป็น	

active	voice	หรือ	passive	voice		

Part V.  Paragraph Writing 

 Choose One of the following  topics  to  write   

 a  good  paragraph of at least 8 sentences. 

 Also underline the topic sentence.  (20	marks)

		 ข้อสอบ		part	นี	้ให้นกัศกึษาเลือกเขยีนอนเุฉท

หรือย่อหน้าหนึ่งย่อหน้าจากหัวข้อที่มีให้

 หมายเหตุ	ในการสอบ	ให้นักศึกษาเขียนด้วย 

ปากกาสนี�า้เงนิหรอืสดี�าเท่านัน้ ถ้าใช้ดนิสอท�าข้อสอบ 

อาจารย์ผู้ตรวจจะไม่ตรวจข้อสอบให้  

รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

 ✎ เน้ือหาโดยสรุป	 	ศึกษารูปแบบการประพันธ์ 

และความรู้สึกนึกคิดในวรรณกรรมนานาชาติส�าหรับเด็ก 

เช่น	 nursery	 rhymes,	 riddles,	 fairy	 tales	 ของ	The	

Grimm	 Brothers	 และของ	 Anderson,	 Alice	 in	 

Wonderland	 ของ	 Lewis	 Carroll	 และงานสมัยใหม่	 

เช่น	 Charlotte’s	 Web,	 Wind	 in	 the	 Willows,	 

Winnie-the-Pooh

 ✎ ต�ารา  ต�ารา	EN	391:	Children’s		Literature	

	 	 	 แต่งโดย	รศ.นัญ		เจริญพันธุ์ศิริกุล

 ✎ ข้อแนะน�าในการเรียน	ให้นักศึกษาศึกษา-

ต�าราอย่างละเอยีด	ข้อสอบจะออกครอบคลุมทกุบทเรยีนในต�ารา

 ✎ แนวทางการวัดผล 

	 	 -	 รายงานเขยีนเป็นภาษาองักฤษความยาว 

	8	หน้ากระดาษ	A	4	(20	คะแนน)

	 	 -	 น�าเสนอรายงานหน้าชัน้เป็นภาษาองักฤษ 

ไม่เกิน	3	นาที	(20	คะแนน)

  -	สอบข้อเขยีนอตันยั	3	ข้อใหญ่	เขยีนค�าตอบ

เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน	 (60	 คะแนน)	 รวมคะแนนเต็ม	 

100	คะแนน

 ✎ วนัเวลาและสถานทีเ่รยีน

  องัคาร	13.30	-	15.20	น.	ห้อง	SLL	601

 ✎ เนื้อหาโดยสรุป		 ศึกษาลักษณะ	 โลกทัศน์	

และประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมยุโรป	 

โดยยกงานวรรณกรรมบางชิ้น	หรือบางตอนเป็น-

ตัวอย่าง	เช่น	วรรณกรรมของ	Guy	de	Maupassant,	

Leo	Tolstoy,	Luigi	Pirandello,	Oscar	Wilde,	Anne	Frank 

 ✎ ต�ารา เอกสารประกอบการสอนวิชา	ENG	3902	

  (ติดต่ออาจารย์ผู้สอน)

 ✎ แนวทางในการเรียน

 1.		กิจกรรมก่อนและหลังการบรรยายในช้ันเรียน

	 2.	การบรรยายในชั้นเรียน

	 3.	การอภิปราย	และแสดงความคิดเห็น

	 4.	การน�าเสนอผลงานหน้าชั้น

 ✎ แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัย	

เขียนค�าตอบเป็นภาษาอังกฤษ

รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

 ENG 3902 (EN392) 

วรรณคดียุโรป (European Literature)

ภาค 2/2559

ENG 3901 (EN391) 

วรรณคดีสำาหรับเด็ก  (Children’s Literature)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

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

 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	จัดประชุมวิชาการระดับชาติ	 เพื่อน�าเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา	ครั้งที่	8	เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ครบรอบ	45	ปี	โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธานเปิดงาน	มรีองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา 

ศิริโรจน์	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	คณาจารย์	นักวิชาการ	เจ้าหน้าที่	นักศึกษา	และผู้เข้าน�าเสนอบทความวิชาการจาก

สถาบันการศึกษาต่างๆ	เข้าร่วมงาน	เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2559				ณ	ห้องประชุมชั้น	12	อาคาร	2	คณะรัฐศาสตร์	 

	 โอกาสนี้	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 กล่าวว่าการประชุมวิชาการระดับชาติ	 เพื่อน�าเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา	ครั้งที่	 8	 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ครบรอบ	45	ปี	มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

เวทีให้นักศึกษา	 คณาจารย์	 นักวิชาการ	 นักวิจัย	 และบุคคลทั่วไป	 ได้แลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อ

สาธารณชน	ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ก�าหนดให้ผลงานวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารทางวิชาการ	หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

	 กิจกรรมครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ	หัวข้อ	“จริยธรรมส�าหรับนักวิจัย”	โดยอธิการบดี	ม.ร.	และการน�าเสนอ

ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท	แยกตามกลุ่มย่อย	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิชาการ	

จ�านวน	 52	คน	 เป็นอาจารย์	 จ�านวน	 2	คน	บุคคลทั่วไป	 จ�านวน	 1	คน	นักศึกษาระดับปริญญาเอก	จ�านวน	 9	คน	

และปริญญาโท	 จ�านวน	 40	 คน	 จากสถาบันการศึกษาต่างๆ	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยธนบุรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล-

สงคราม	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	

และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 บัณฑิตวิทยาลัยหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้	 ทัศนะทางวิชาการระหว่างกัน	 และ 

ผู้น�าเสนอผลงานจะได้รับประสบการณ์ในการน�าเสนอผลงานวิจัย	 อีกท้ัง	 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่แล้ว 

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆต่อไป	

	 ด้าน	ผศ.วฒุศิกัดิ ์อธกิารบด ีม.ร. กล่าวว่าในนามของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงขอต้อนรับผูเ้ข้าร่วมประชุมวชิาการ

และนักวิจัยทุกท่านที่ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมทางวิชาการครั้งนี้	 ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยในด้าน

การวิจัย	เนื่องจากการท�าวิจัยในปัจจุบัน	ไม่ว่าจะท�าวิจัยโดยคณาจารย์	นักวิชาการ	หรือท�าดุษฎีนิพนธ์	วิทยานิพนธ์	

โดยนักศึกษาก็ตาม	 จะต้องน�าผลงานที่วิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน	 ซึ่งขณะนี้	 ตามนโยบายของรัฐบาล

ก�าหนดให้ผลงานวิจัยจะต้องสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้	 ไม่ใช่วิจัยเสร็จแล้วไปเก็บไว้บนหิ้ง	 เวทีการประชุม

วิชาการครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้นักวิชาการ	นักวิจัยได้พัฒนาวิชาการและงานวิจัยไปสู่ความส�าเร็จได้เป็นอย่างดี

 “ด้านจรยิธรรมของนกัวจิยั มีการจดัพิมพ์ขึน้ไว้หลายหน่วยงาน มรีายละเอยีดให้นกัวจัิยได้ศกึษาอย่างครบถ้วน 

อยากให้นักวิจัยได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการท�างานวิจัย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง คือ  

การคัดลอกผลงานวิจัยโดยเฉพาะการทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการอ้างอิงถึงชื่อผู้เขียน 

ชื่อหนังสือให้ถูกต้อง 

 ทีส่�าคญั นกัวจิยัทีด่ต้ีองม ี ‘ความซือ่สตัย์’ ซือ่สตัย์ต่อตนเอง ต่อคนอืน่ ต่อการจดัเกบ็ข้อมลู การแปรผลข้อมลู 

และผลลัพธ์ของงานวิจัย  อีกทั้งต้องไม่ล�าเอียงกับงานวิจัย ไม่ล่อแหลมกับสังคม และไม่ใช้เทคโนโลยีไปทางที่ผิด  

จึงขอเสนอว่า ทุกวันนี้นักวิชาการและนักวิจัยมีจ�านวนมากขึ้น อยากให้มีการจัดตั้ง “เครือข่ายนักวิจัยในระดับ

สถาบันอุดมศึกษา” ขึ้น เพื่อช่วยกันคิดและก�าหนดข้อปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับนักวิจัยโดยตรง ซึ่งเช่ือว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อนักวิจัยและงานวิจัยนั้นๆสามารถน�าไปพัฒนางานและต่อยอดความรู้ให้กับสังคมได้ต่อไป” 

   

	 การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา		ภาค	2 

ปีการศึกษา	 2559	 สามารถมาขอแก้ไขข้อมูลการ

ลงทะเบียนเรยีนได้เพยีง	1	ครัง้เท่านัน้		โดยการสับเปลีย่น 

กระบวนวิชา		หรือลงกระบวนวิชาเพิ่มเติม		ซึ่ง 

เมือ่แก้ไขแล้วหน่วยกติรวมต้องไม่เกนิ	 24	 หน่วยกติ		

ผู้ขอจบการศึกษารวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกิน 

30	หน่วยกติ		ส�าหรบันกัศกึษาทกุคณะ		ยกเว้นนกัศกึษา

คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร	5	ปี		หน่วยกิตรวม

ต้องไม่เกนิ	22	หน่วยกติ		โดยน�าเอกสารมาด�าเนนิการ

ดังนี้

	 1.	บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

	 2.	ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน		ภาค	2		

ปีการศึกษา	2559		ฉบับจริง		พร้อมส�าเนา	1	ฉบับ

	 3.	สมดุลงทะเบยีนเรยีน	(ม.ร.36)		พร้อมแถบรหสั 

กระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือเพิ่มกระบวนวิชา	 

หรือปริ้นบาร์โค้ดจาก		www.ru.ac.th

	 4.	ใบเสรจ็รบัเงนิค่าธรรมเนยีมการบอกเลกิ-

บอกเพ่ิมกระบวนวชิา	50	บาท		ช�าระเงนิท่ีกองคลัง 

ส�านักงานอธิการบดี		หรือจุดช�าระเงินที่อาคาร-

กงไกรลาศ	(KLB)	

 (กรณลีงกระบวนวชิาเพิม่		ต้องช�าระค่าหน่วยกติ

ท่ีเพ่ิมด้วย		นักศึกษาปกติหน่วยกิตละ	25	บาท,	

นักศึกษา	Pre-degree		หน่วยกิตละ	50	บาท)

	 5.	น�าเอกสาร	ข้อ	1	-	4		ไปติดต่อที่หน่วย

บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา		อาคารกงไกรลาศ	

(KLB)		ชั้น	1		เคาน์เตอร์	11	-	13		ตั้งแต่วันที่ 5 -27  

มกราคม 2560	 (เว้นวนัสอบซ่อม	 ภาค	 1	 ปีการศกึษา	 2559 

ระหว่างวนัที	่12	-	17	มกราคม	2560	และวนัหยดุราชการ)

 ห้ามนักศึกษาเข้าสอบกระบวนวิชาที่บอก

เลกิไปแล้วโดยเดด็ขาด  วชิาทีล่งทะเบยีน e - Testing  

หากเข้าสอบ หรอื เลยวันเวลาเข้าสอบ  ไม่สามารถ-

บอกเลิกหรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้

 หมายเหต ุ	ให้นกัศกึษาเข้าเรียนกระบวนวชิา 

ที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

กระบวนวิชาได้ล่วงหน้า		นักศึกษาติดต่อสอบถาม

รายละเอยีดได้ทีห่น่วยบอกเลกิ	 -	 บอกเพิม่กระบวนวชิา	 

หมายเลขโทรศัพท์	0-2310-8616

คำาแนะนำาการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
กรณีนักศึกษาเก่าลงที่มหาวิทยาลัย  
ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

อธิการบดี ม.ร.ฝากผู้เข้าประชุมวิชาการ

ใช้ “ความซื่อสัตย์” เป็นคุณธรรมประจ�าใจนักวิจัย



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๖) วันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 วนัรฐัธรรมนญู นางพมิล	 สงิห์อไุร	 หวัหน้างาน 

การประชุมและพิธีการ	ม.ร.	เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรม-

ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	

เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ	 เมื่อวันที่	 10	 ธันวาคม	 2559	

ณ	 บรเิวณหน้าอาคารรฐัสภา	 ถนนอูท่องใน	 เขตดสุติ	

กรุงเทพฯ

   
 
             
อธิการบดีปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ภาค 2
แนะนักศึกษายิ่งมีความรู้มากต้องถ่อมตน

 อธกิารบดย้ีอนอดตีความภมูใิจของชาวรามค�าแหง	

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ	 จากพระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ทรงเสด็จมาเปิด 

พระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุรามฯ	และพระราชทาน 

ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรก	ในงานปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่	 ภาค	 2	 ประจ�าปีการศึกษา	 2559 

เมื่อวันที่	10	ธันวาคม	ที่ผ่านมา	ณ	อาคาร	KTB	ชั้น	2		 

วิทยาเขตบางนา

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์	 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	กล่าวว่าในนามของ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ขอต้อนรับนักศึกษาสู่ความเป็นลูกพ่อขุนฯ	 ด้วยความยินดี	 พร้อมทั้งได้กล่าวถึง

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยว่า	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 2514	 เพื่อแก้ไขปัญหา

อดุมศกึษาของชาต	ิ เนือ่งจากสมยัก่อนมมีหาวทิยาลยัจ�านวนน้อย	แต่มผีูท้ีจ่บ	ม.ปลายในแต่ละปีจ�านวนมาก 

มหาวทิยาลยัทีม่อียูน้ั่นไม่สามารถรบันกัศกึษาได้ทัง้หมด	 จงึได้จดัตัง้มหาวทิยาลยัรามค�าแหงขึน้	 เพือ่ให้นักศกึษา 

ได้มีที่เรียนหนังสือ	 ทั้งผู้ที่ท�างานแล้วแต่ยังไม่จบชั้นปริญญาตรี	 หรือผู้ที่เพิ่งจบ	 ม.ปลาย	 สมัครเรียนได้ 

โดยไม่จ�ากัดจ�านวน	

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 

อดุลยเดช เริ่มจากทรงเสด็จมาเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามฯ และพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่บัณฑิตรุ่นแรก เหตุการณ์นี้สร้างความประทับใจให้ชาวรามค�าแหงเป็นที่สุด เป็นเรื่องที่ชาวรามค�าแหง

ลืมไม่ได้อย่างเด็ดขาด”

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่าเมื่อมาเรียนที่รามค�าแหงแล้ว	ขอให้มั่นใจในระบบจัดการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยที่จะสามารถบ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม

 “เมื่อก่อนนี้รามค�าแหงเคยถูกมองว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่มีการสอบเข้า ไม่ว่าใครๆ 

ก็สามารถเรียนได้ จึงท�าให้สงสัยว่าบัณฑิตท่ีจบจากรามค�าแหงนั้นจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

แต่หลังจากที่บัณฑิตของรามค�าแหงที่จบออกไปในแต่ละรุ่นนั้น สามารถการันตีสถาบันการศึกษาแห่งนี้

ได้ว่ามีประสิทธิภาพ และมีความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไม่ว่าในสาขาใดก็ตาม

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีความเป็นครอบครัว ดูแลผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้องที่คอยให้ความ 

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ไม่ว่านักศึกษาจะท�าอะไร ขอให้นึกถึงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ใช้ชีวิต 

อย่างมีสติ และรู้จักข่มอารมณ์ตนเองอยู่เสมอ ท�าตัวให้เหมือนต้นข้าว เมื่อต้นข้าวสุก ล�าต้นจะโค้งลงมา 

เปรียบเสมือนว่า ยิ่งเรามีความรู้มากเท่าไร ก็ยิ่งต้องรู้จักถ่อมตนมากเท่านั้น”

 ในตอนท้าย	 อธิการบดีกล่าวอวยพรแก่นักศึกษาใหม่ว่าขอให้พบแต่ความส�าเร็จ	 คิดสิ่งใด 

ให้สมปรารถนา	ขอบารมีองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชปกป้องให้ลูกศิษย์มีสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลม	

เรียนหนังสืออย่างมีความสุข	เมื่อส�าเร็จการศึกษา	จะได้น�าความรู้ไปสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมือง

 ต่อต้านคอร์รัปช่ัน	 คณะเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง	สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดตรัง	ร่วมกิจกรรม

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล	 (ประเทศไทย)	

เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2559	ณ	ห้องประชุมโรงเรียน-

สภาราชินี	จังหวัดตรัง	โดยมี	นายศิริพัฒ พัฒกุล  

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	 เป็นประธาน	 เพื่อประกาศ

เจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปช่ันร่วมกับทุกภาคส่วน

ไปพร้อมกับส่วนกลาง

 บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

เปิดรบัสมคัรนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	 (ส่วนกลาง) 

ประจ�าภาคเรยีนที	่1	ปีการศกึษา	2560	ใน	9	คณะ	ได้แก่	

คณะนิติศาสตร์	คณะบริหารธุรกิจ	คณะมนุษยศาสตร์	

คณะรัฐศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 คณะศึกษาศาสตร์	

คณะเศรษฐศาสตร์	 คณะสื่อสารมวลชน	 และคณะ-

พฒันาทรพัยากรมนษุย์	 โดยแยกเป็นหลกัสตูรภาคปกติ 

(เรยีนในเวลาราชการ)	 5	สาขาวชิา	 และหลักสตูรภาคพเิศษ 

(นอกเวลาราชการ)	26	สาขาวิชา

 ผูส้นใจสามารถสมัครทางไปรษณย์ีตัง้แต่บดัน้ี - 

30 ธันวาคม 2559 โดยส่งเอกสารมาที่	 งานรับสมัคร

และทะเบยีนประวตั	ิ ฝ่ายบรกิารการศกึษา	 ตู	้ ป.ณ.1099 

ปทฝ.รามค�าแหง	กรงุเทพฯ	10241	หรอืสมคัรด้วยตนเอง

ระหว่างวนัที ่27 - 30 มกราคม 2560	เวลา	09.00	-	15.30	น.  

ณ	 อาคารท่าชัย	 ชั้น	 1	 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	 หรือ

ทางอินเทอร์เน็ตที่	www.grad.ru.ac.th			ระหว่างวันที่  

7 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2560 สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่	 บัณฑิตวิทยาลัย	 อาคารท่าชัย	 ชั้น	 3	 

โทร.		0-2310-8563	หรือที่	www.grad.ru.ac.th	

   

ม.รามคำาแหงรับสมัครนักศึกษา
ปริญญาโทส่วนกลาง ปี 2560


