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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

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

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

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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๔๐ปีที่ ๔๖

วันที่ ๑๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

ม.ร.ประกาศเจตจำานงการบริหารงาน
ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้
	 รามค�าแหงเดนิหน้าท�ามหาวทิยาลยัให้โปร่งใส	ออกประกาศ 

เจตจ�านงสจุรติในการบรหิารงาน	 โดยยดึหลกัธรรมาภบิาลอย่างโปร่งใส 

และตรวจสอบได้	เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยสีขาวอย่างยั่งยืน	

 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 ออกประกาศ	 ม.ร.	 เมื่อวันที่	

29	 ธันวาคม	 2559	 เรื่อง	 เจตจ�านงสุจริต 

ในการบริหารมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ตามรายละเอียด	ดังนี้

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงขอประกาศ 

เจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลัก 

ธรรมาภิบาล	อย่างโปร่งใส	ตรวจสอบได้	พร้อมรบัผดิชอบเพือ่สร้าง 

ความเชื่อมั่นแก่สังคมว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีเจตจ�านง 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นท�าให  ้

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยสีขาวอย่างยั่งยืน	 

โดยจะด�าเนินการดังนี้

 1) ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 และ

ข้อบังคับอย่างครบถ้วน	 เคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร

ปฏิบัติงานตามกฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบังคับที่ก�าหนด

	 2)	 ปลกูฝังและสร้างความตระหนกัรู	้ ค่านยิมในการต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปชัน	 รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์

ส่วนรวมให้ได้	 เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกในด้านคุณธรรมและป้องกัน

การทจุรติคอร์รัปชันในหน่วยงาน	 รวมถงึมกีารถ่วงดลุภายในทีเ่ข้มแขง็ 

มปีระสทิธภิาพ	 ซึง่จะท�าให้บคุลากรในมหาวทิยาลยั	 ตระหนักถงึผลร้าย 

ภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ  

เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

	 3)	 ไม่ยอมรบัพฤตกิรรมการทจุรติคอร์รัปชัน	และไม่ทนต่อ 

การทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม	(Social	Sanction)	 

อันจะส่งผลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกิดความละอายหรือ

ความกลัวที่จะกระท�าการทุจริตคอร์รัปชัน

	 4)	 ปลกูฝังจติส�านึกให้นักศึกษาของมหาวิทยาลยัรามค�าแหง	

ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

   
 
 

 

ม.ร.ยืนยันไม่มีนโยบายให้นักศึกษาออกเรี่ยไรเงินในทุกกรณี

   
 
             

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	สาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัเพชรบรูณ์	สนบัสนนุเยาวชนและชมุชน	

ออกก�าลังกายเสริมสร้างสุขภาพ	เปิดโอกาสให้ใช้พื้นที่ภายในสาขาฯ	ส�าหรับกิจกรรมกีฬาและ

การออกก�าลังกาย	 โดยมีทีมเยาวชนโครงการต้นกล้าฟุตบอลประเดิมใช้สนามกีฬาและพื้นที่

ของสาขาฯ	เพื่อการฝึกซ้อม

 เมือ่วนัที	่24	ธนัวาคม	2559	รองศาสตราจารย์วศิษิฐ์ ทวเีศรษฐ	รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิาร-

จงัหวดัเพชรบรูณ์	 ต้อนรบัอาจารย์เจรญิ พงษ์โพธิ	์ หวัหน้าและครูผูฝึ้กสอนโครงการต้นกล้าฟตุบอล 

พร้อมด้วยตัวแทนชมรมผู้ปกครองและทีมเยาวชนโครงการต้นกล้าฟุตบอล	 จ�านวน	 60	 คน	 

ในโอกาสที่ทีมเยาวชนดังกล่าวประสานขอความร่วมมือใช้พื้นที่ฝึกซ้อม

 โอกาสนี	้รองศาสตราจารย์วศิษิฐ์ ทวเีศรษฐ รองอธิการบดฝ่ีายวทิยบริการจังหวดัเพชรบรูณ์	 

ได้น�าชมรมผูป้กครอง	และทมีเยาวชนโครงการต้นกล้าฟตุบอล	

(อ่านต่อหน้า 11)

รามฯเพชรบูรณ ์เปิดพื้นที่ให้เยาวชนฝึกซ้อมฟุตบอล

(อ่านต่อหน้า 11)

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

จดัพธิบี�าเพญ็กศุลสตมวาร	(100	วนั) 

เ พื่ อ ถ ว า ย เ ป ็ นพ ร ะ ร า ชกุ ศ ล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภมูพิลอดลุยเดช	 ในวนัเสาร์ที ่ 21 

มกราคม 2560 ตัง้แต่เวลา 07.00 น. 

เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุม-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดย

กิจกรรมประกอบด้วย	 พิธีถวาย- 

ภัตตาหารเช้าพระสงฆ์	 การแสดง-

ธรรมเทศนา	

   
 
 

ม.ร.จัดพิธีบำ�เพ็ญกุศล
สตมว�ร 100 วัน

(อ่านต่อหน้า 11)

 รามค�าแหงย�้าเตือนนักศึกษา	 ห้ามเรี่ยไรเงินหรือรับบริจาคสิ่งของตามสถานที่สาธารณะ

ต่างๆในทุกกรณี	เพื่อป้องกันผู้แอบอ้างแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	ขอความร่วมมือผู้พบเห็น

พฤติกรรมดังกล่าวไม่ให้การสนับสนุนและขอให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาด�าเนินการ 

ทางวินัยนักศึกษาที่ฝ่าฝืนต่อไป

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์		อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	เปิดเผยว่า 

ในช่วงทีผ่่านมามผีูร้้องเรยีนว่าพบเหน็นกัศกึษารามค�าแหงไปเรีย่ไรเงนิ	 หรอืรบับรจิาคสิง่ของต่างๆ 

ตามสถานที่สาธารณะ	 เช่น	 ศูนย์การค้า	 และร้านอาหารต่างๆ	 โดยอ้างว่าจะน�าเงินที่ได้จากการ

เรี่ยไรไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์หรือช่วยผู้ประสบภัย	นั้น

 มหาวทิยาลยัขอชีแ้จงว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหงไม่มนีโยบายให้นกัศกึษาไปเรีย่ไรเงนิหรอืรบับรจิาค 

ตามสถานที่สาธารณะในทุกกรณี	 ทั้งนี้	 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผู้แอบอ้าง 

เป็นนกัศกึษา	ซ่ึงได้มกีารก�าชบันกัศกึษาท่ีท�ากจิกรรม									ทกุกลุม่ทกุชมรมให้เข้าใจและถอืปฏบิตัิอยูแ่ล้ว 

แต่ยังมีผู้ฝ่าฝืนอยู่บ้าง	จึงขอเตือนให้กลุ่มนักศึกษาที่ยังมีการเรี่ยไร	หยุดพฤติกรรมดังกล่าว	



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

 “เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนธ์ตรลบ	 ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา

สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา	 วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์”

 (กลอนสุนทรภู่แด่รัชกาลที ่๒ )

	 เคยกราบไหว้ในหลวง	ใน	ร.	๙	 พ่อห่วงเฝ้าปวงชาวไทยทุกแห่งหน

สิ้นแผ่นดินพ่อหลวง	“ภูมิพล”	 ขอ	ธ	สถิต	กลางกมลสุคนธ์กาล

เคยเห็นพ่อทำางานหนักมิพักเหนื่อย	 ไม่ร้องเมื่อยโอดครวญหรือเกียจคร้าน

สิ้นพ่อแล้วแก้วใจไหลลงธาร	 ธ	ทรงงานเพื่อใครไทยคิดดู

เคยปลาบปลื้มปีติ	ในพระองค์	 พ่อจากแล้วลูกลืมหลงล้มไม่สู้

หมดสติแทบสิ้นสติรู้	 ใจเคว้งคว้างว่างเปล่าดูสู่ใจวาง

เคยได้รับพระเมตตาจากในหลวง	 เพราะพ่อห่วงรักลูกไทยไม่บาดหมาง

สิ้นพ่อไปแต่พ่อให้แนวเส้นทาง	 ทำาดีล้างกิเลสชั่วโดยมิอาย

เคยเห็นชาวต่างชาติกราบพ่อเรา	 เพราะพึ่งพิงร่มโพธิ์เงาเปลื้องร้อนหาย

เรียนรู้ตามหลักพอเพียงเลี้ยงรอดกาย	 ถนนสายคำาพ่อสอนพร้อมแบ่งปัน

เคยจงรักภักดีภูมินทร์ไท้	 จากนี้ไปก็ภักดีไม่แปรผัน

สิ้นพ่อจริงแต่คำาสอนสืบสำาคัญ	 กี่หมื่นวันกตัญญูลูกรู้ทำา

เคยอดีต	ปัจจุบัน	ยังคุ้นเคย	 อนาคตไม่เชยเคยเช้าค่ำา

รักพ่อนะ	พ่อหลวง	ลูกจดจำา	 สำานึกรักใจยังย้ำา	“ทรงพระเจริญ”

  สตมวารครบร้อย	 วันเวลา

	 รำาลึกถึงราชา		 ประทับฟ้า

	 พระ	“ภูมิพล	”	พา	 ไทยสุข	ร่มเย็น

	 รอนับวันจากหล้า	 ธ	สถิตด้าวแดนสรวง

	 	 ยังปีติปลาบปลื้ม	 เจ้าแผ่นดิน

	 จอมกษัตริย์สยามินทร์	 เสด็จก้าว

	 ทุกหนแห่ง	ธ	ยิน	 ถึงถิ่น	รับฟัง

	 ต่อแต่นี้เรืองอะคร้าว	 พ่อได้พักนอน	

	 	 ครบรอบอีกกี่ครั้ง	 รักเสมอ

	 ขอ	ธ	ปรากฏเจอ	 จิตแจ้ง

	 คิดคำาพ่อสอนเสนอ	 เศรษฐกิจ	พอเพียง

	 รู้จักเรียนไม่แล้ง	 ปฏิบัติแล้วรอดดี

	 	 พ่อสอนให้รักหมั้น	 หมายดำารง

	 เพื่อก่อใจซื่อตรง	 ชีพนี้

	 แม้กายตายเป็นผง	 มิขลาด	กลัวเลย

	 เหลือซึ่งความดีชี้	 เกิดแล้วดับสูญ

	 	 ทุกส่ิงเป็นเร่ืองแคล้ว	 คลาดคลา

	 แม้แต่ชีวิตวิญญาณ์	 มนุษย์ด้วย

	 พ่อบอกว่าธรรมดา	 อย่ายึด	ติดใจ

	 ขอแค่ข้ามโศกห้วย	 แต่นี้น้อมสืบพระปณิธาน

*ศตมวาร	‘ศ’	เป็นภาษาสันสกฤต	ตรงกับภาษาบาลี	‘สตมวาร’

 อาจารย์สิริศิระ	โชคทวีกิจ	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ประพันธ์

 
บทกวีถวายราชสดุดีพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช
เนื่องในวันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ปี 2560

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560

“พ่อขุนรามราช มหาปราชญ์สุโขทัยสู่สยามไทย”

 ครั้นศึกชนคู่ช้าง ขุนสามชน

เจ้าฉอดมาหวังผล ยึดด้าว

รามราชแกร่งคำารณ เข้าต่อ  ขุนศรีฯ

มอบชื่อ “รามคำาแหง” ห้าว พ่ายพ้นแพ้ มี

     

     สดุดีรามราชเจ้า สุโข-ไข

ประดิษฐ์อักษรไท(ย) จึ่งแจ้ง

ปกครองเด่นกว้างไกล พระพุทธ-ศาสน์แสง

กระดิ่งหน้าวังแกล้ง 
2 ราษฎร์ร้องปัดทุกข์

 บำาเรอสุขอิ่มสร้าง อุ่นบำารุง

ผาสุกเกิดทั่วกรุง รุ่งเรื้อง

เกียรติยศกรุ่นจรุง เจิดแจ่ม เจิมจันทร์

อาทติย์ทอฟ้าเฟื้อง พสกฟุ้งฟ่องฟู

 บารมีชูเชิดค้ำา เริ่มสยาม

อรุณรุ่งดินแดนงาม สง่าง้าว

สุโขทัยสู่ไทยนาม เชื้อชาติ  ทระนง

องอาจกล้าหาญกร้าว อะคร้าวรามคำาแหง

 ธ สำาแดงยศยิ่งฟ้า พระคุณ

พระแท่นมนังคศิลาฯ หนุน บาทเบื้อง

คดียุติธรรม บุญ ทศพิธ- ราชธรรม

วันพระเชิญเทศน์เยื้อง สั่งหล้าสอนดี

 ครบที่สิบเจ็ดแล้ว นับวัน

มกราคมสำาคัญ ว่าไว้

ใจรำาลึกสุดอนันต ์ วันพ่อ- ขุนรามฯ

ชนราษฎร์ชาวรามได้   เทิดไท้ขุนราช  รามคำาแหง

1 แพ้ มีความหมายเดิมว่า ชนะ เมื่อเราเลือกคำาว่า ชนะ ทำาให ้

 คำาว่า แพ้ มีความหมายเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามในปัจจุบัน  

 และมักเกิดเป็นคำาซ้อนว่า พ่ายแพ้ และคำาว่า พ่าย มีความหมาย 

 แต่เดิมว่า ไม่ชนะ อยู่แล้ว และภาษาถิ่นบางถิ่นยังเก็บคำาว่า  

 แพ้ ในความหมายว่า ชนะ 
2 แกล้ง มีความหมายเดิมว่า ตั้งใจ เมื่อเราอ่านวรรณคดีเก่า 

 ให้แปลตามความเดิมก่อน จะเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

อาจารย์สิริศิระ โชคทวีกิจ คณะมนุษยศาสตร์ ประพันธ์

1

บทกวีแสดงอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ บรมนาถบพติร
เนื่องในวันครบรอบสตมวาร ๑๐๐ วันแห่งการสวรรคต ศุกร์ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

“*ศตมวารสดุดีมหาราชา ‘ภูมิพล’”



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 เมื่อฉบับที่แล้ว	 “ข่าวรามค�าแหง”	

ได้พดูถงึ	“นครคนนอก”	ของ	พลงั  เพยีงพริฬุห์ 

ซึ่งได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์

ยอดเย่ียมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรต์ 

ประจ�าปีพทุธศกัราช	 ๒๕๕๙	 มาถงึรปูแบบ

ของวรรณกรรม

	 ซึ่งฉบับนี้จะพูดถึงต่อไป

 รปูแบบของวรรณกรรม	ซึง่มีจนิตภาพ

และน�า้เสยีงบ่งบอกว่าชวีติเป็นทกุข์ มปัีญหา 

และต้องดิ้นรน

 แต่ในท้ายที่สุดให้ความหวังและ

ก�าลังใจ

	 กวีนิพนธ์เล่มนี้จึงเป็นหน้าใหม่ 

ของกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย

	 สมควรแก ่รางวัลวรรณกรรม

สร ้ างสรรค ์ยอดเยี่ ยมแห ่งอา เซียน	

ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๕๙

 กล่าวส�าหรบั	 พลงั	 เพยีงพริฬุห์	 หรอื 

เกรกิศษิฐ์  พละมาตร์		เขาพดูถงึรางวลันีว่้า

 รู้สึกดีใจมาก	 เพราะเป็นรางวัล

ทีม่เีกยีรต	ิ ซึง่ท�าให้มกี�าลงัใจในการสร้างสรรค์

ต่อยอดผลงานต่อไป

 เขาไม่แน่ใจว่า	 “นครคนนอก”	 

จะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้	 เพราะเป็นงาน

ที่คิดขึ้นมาใหม่เพื่อสนองความต้องการ

ของตนเอง

 อยากจะน�าอะไรมาใส่ก็ใส่	 หรือ

อยากจะสื่อสารอะไรก็สื่อสาร

	 ดังนั้น	เมื่อมาถึงจุดนี้จึงหายเหนื่อย

 “ข่าวรามค�าแหง”	 ขอแสดงความยนิด ี

ต่อกวซีไีรต์		ประจ�าปีพทุธศกัราช	๒๕๕๙

 พลัง เพียงพิรุฬห์ เกริกศิษฏ์  

พละมาตร์

ม.ร.รับนักศึกษา ป.โทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 คุณครมูธัยมปลาย ว่าทีน่ติศิาสตรบณัฑติ 

เผยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม

ตั้งแต่ลงทะเบียนเรียนเทอมแรก  ภูมิใจ

ทีส่�าเรจ็การศกึษา และยนืยนัชวีติคอืการเรยีนรู้ 

และต่อสู้อุปสรรค พร้อมน�าความรู้ที่ได้รับ 

จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงไปสั่งสอน 

ลูกศิษย์ต่อไป
 นางสณุติา เรยีงไธสง	ครสูอนภาษาองักฤษ	โรงเรยีนรตันบรุ	ีจงัหวดัสรุนิทร์	 

ว่าที่นิติศาสตรบัณฑิต	จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จงัหวดัสรุนิทร์		กล่าวว่าตนเองเรยีนจบชัน้	ม.ศ.5	จากโรงเรยีนรตันบรุ	ีจงัหวดัสรุนิทร์	

และได้มาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	 คณะมนุษยศาสตร์	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	

อกีทัง้เรยีนปรญิญาโทคณะศกึษาศาสตร์	 การสอนภาษาองักฤษ	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

และได้กลบัไปเป็นครสูอนภาษาองักฤษทีโ่รงเรยีนรตันบรุ	ี ทีเ่คยเรยีนมา	 และตนเอง

สนใจด้านกฎหมายด้วย	 จึงตัดสินใจมาเรียนปริญญาที่	 2	 ในคณะนิติศาสตร	์ 

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงอีกครั้ง	เมื่อปี	2557	ใช้เวลาเรียนเพียง	1	ปี	ก็ส�าเร็จเป็นบัณฑิตอย่างที่ตั้งใจ

 “ในขณะที่ลงทะเบียนเรียนเทอมแรกนั้น ก็พบว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม  

ซึง่ต้องเข้ารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลอยูต่ลอด โดยใช้รงัสรีกัษา ฉายแสงและใส่แร่ แต่กไ็ม่เคยย่อท้อ ยิง่มุง่มัน่ 

และตั้งใจเป็นเท่าทวี เวลาที่ต้องมาเรียนและมาสอบ ก็จะนอนไปในรถ แม้จะล�าบาก เจ็บปวดแค่ไหน  

ก็ยังเชื่อว่า ชีวิต คือการเรียนรู้ และต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ เพื่อจะได้มาซึ่งความส�าเร็จ มหาวิทยาลัยแห่งนี้  

สอนให้รูจ้กัรบัผดิชอบ และค้นคว้าหาความรูใ้หม่ๆอยูเ่สมอ จงึอยากฝากให้น้องๆ ทีก่�าลงัศกึษาอยู ่ ขอให้รูจ้กั

วางแผนการเรียน วางแผนชีวิต และจ�าไว้ว่า “ความเพียรเอาชนะได้ทุกสิ่ง สู้ต่อไปและอย่าท้อต่ออุปสรรค”

 คณุครสูณุติา	 กล่าวต่อไปว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เปิดโอกาสให้คนทกุเพศทกุวยั	 แม้จะอยูใ่นต่างจงัหวดั 

กม็สีาขาวทิยบรกิารฯ	23	จงัหวดัทัว่ประเทศให้ได้เรยีนใกล้บ้าน	อกีทัง้ยงัมคีณะทีใ่ห้เลอืกเรยีนตามความสนใจ	

และเหมาะสมแก่คนท�างาน	โดยสามารถเรียนผ่านทาง	website	RU	M-learning		หรือเทปค�าบรรยาย	ควบคู่

กับการอ่านหนังสือด้วย	 	ซึ่งตอนเรียนคณะนิติศาสตร์	ต้องเรียนไปด้วยท�างานไปด้วย	ก็จะแบ่งเวลาโดยการ

ท�าปฏิทินการฟังบรรยาย	การอ่าน	เลกเชอร์	ท่องตัวบท	คือศึกษาด้วยตนเองวันละ	3	ชั่วโมง	หากเป็นวันหยุด

จะเพิ่มเป็นวันละ	5-7	ชั่วโมง	พร้อมทั้งท�าความเข้าใจตัวบทกฎหมายและตีความ	 โดยจะเน้นการฟังบรรยาย

จากเทปซ�้าๆจนเข้าใจ	และน�ามาสรุป	เมื่อใกล้สอบก็จะอ่านสรุปและทบทวนการท่องตัวบทอีกครั้ง	

 “ดใีจทีส่ามารถส�าเร็จการศกึษาเป็นบณัฑติได้อีกครัง้ และภูมใิจทีไ่ด้เป็นลกูพ่อขุนรามค�าแหงในทกุๆ ปรญิญา 

ขอขอบคณุคณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และเพือ่นๆ ทีค่อยช่วยเหลอื อ�านวยความสะดวกทัง้เรือ่งการเรยีน ค�าบรรยาย 

สื่อการเรียนการสอนต่างๆ รวมทั้งเรื่องสถานที่ด้วย แม้วันนี้จะส�าเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังต้องพบแพทย์

ตามนัดตลอด จึงอยากให้ก�าลังใจกับคนที่ท้อแท้ ขอให้สู้และยิ้มกับทุกปัญหาอุปสรรคที่เข้ามา สัญญาว่าจะ

น�าความรู้ที่ได้รับมาสอนนักเรียน รวมทั้งจะเป็นที่ปรึกษากฎหมายแก่หน่วยงานและประชาชนต่อไป”

ว่าที่บัณฑิตเผชิญโรคร้ายระหว่างศึกษา
ยืนยัน ชีวิตคือการเรียนรู้และต่อสู้อุปสรรค

	 คณะบรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	รบัสมคัรผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีกุสาขาวชิา	

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 

โซ่อุปทาน	M.B.A.	(Logistics	and	Supply	Chain	Management)	รุ่นที่	12	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2559	

หลักสูตร	 39	 หน่วยกิต	 โดยสามารถเลือกเรียน	 กลุ่มที่ 1	 เรียนวันเสาร์	 เวลา	 08.00-21.00	 น.	 กลุ่มที่ 2  

เรียนวันอาทิตย์	 เวลา	 08.00-21.00	น.	หรือกลุ่มที่ 3 เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี	 เวลา	 18.00-21.00	น.	 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรพร้อมศึกษาดูงาน	ณ	สาธารณรัฐเกาหลี		139,000	บาท		เมืองเพิร์ท	

(ประเทศออสเตรเลีย)		169,000	บาท	หรือประเทศอังกฤษ	199,000	บาท		แบ่งช�าระเงิน 7 งวด คัดเลือก

โดยการสัมภาษณ	์และจัดการศึกษาแบบ	Block	Course	System	(เรียนและสอบครั้งละ	1	วิชา)
(อ่านต่อหน้า 11)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

นักเรียนสาธิตรามฯ สร้างชื่อด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และทัศนศิลป์
 นกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค�าแหงสร้างชือ่เสยีงด้านกฬีา	 ดนตร	ี ศลิปะ 

และทัศนศิลป์	 คว้ารางวัลประกวดการแข่งขันหลายรายการ	 ตลอดเดือนตุลาคม-

ธันวาคม	2559

ด้านกีฬา 

 นักกีฬาเทเบิลเทนนิส	คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน  

ของกรมพลศึกษา	 ประจ�าปีการศึกษา	 2559	 ระหว่างวันท่ี	 19-27	 ตุลาคม	 2559  

ณ	อาคารนิมิตบุตร	สนามกีฬาแห่งชาติ	ผลการแข่งขัน	ดังนี้

 รางวัลอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี		ได้แก่

	 เด็กชายสรวิชญ์	เจริญกิตติญานนท์	ชั้น	ม.1/3		เด็กชายวรพล	โชติสุต		ชั้น	ม.1/5 

เด็กชายทัศนพงษ์	 อกิจจานาสจ์	 ชั้น ม.1/5	 เด็กชายธีรภัทธ์	 กิริยา	 ชั้น ม.2/1	 

เด็กชายพุทธบุตร		เพ็ชรสันทัด	ชั้น	ม.2/5	เด็กชายเจนวิทย์		มหาสินเวโรจน์	ชั้น	ม.2/5

 รางวัลอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี	ได้แก่

	 เด็กชายพุทธบุตร	เพ็ชรสันทัด	ชั้น	ม.2/5	และเด็กชายเจนวิทย์	มหาสินเวโรจน์		

ชั้น	ม.2/5

 รางวลัอนัดบัที ่3 เหรยีญทองแดง ประเภทหญิงเดีย่ว รุน่อายไุม่เกนิ 18 ปี ได้แก่	

	 นางสาวสิริรัฐ	เพ็ญสวัสดิ์	ชั้น	ม.4/1(4)

 รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่

	 นางสาวชนิกานต์	เก่งลือชา	ชั้น	ม.5/1(2)

 รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี	ได้แก่

 นางสาวสริริฐั	เพญ็สวสัดิ	์ชัน้	ม.4/1(4)		และนางสาวชนกิานต์	เก่งลือชา	ช้ัน	ม.5/1(2)

 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี	ได้แก่

 นางสาวชนกิานต์	เก่งลอืชา	ชัน้	ม.5/1(2)	และนายณฐัชนน	งามประเสริฐ	ช้ัน	ม.5/4(2) 

 นกักฬีาเปตอง	 คว้ารางวลั 

จากการแข่งขนัโรงเรยีนส่วนกลาง 

 กรงุเทพมหานคร	จดัโดยกรมพลศกึษา 

	ประจ�าปี	2559	ระหว่างวนัที	่22-25	

พฤศจกิายน	 2559	 ผลการแข่งขนั 

ดังนี้

 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยว ชาย/หญิง ระดับ ม.ต้น	ได้แก่

	 เดก็ชายฉลองชัย	ชติกุล	ชัน้	ม.1/3		เดก็หญิงพุทธฉัตร	จิตรไพบลูย์รกัษ์		ช้ัน	ม.3/9

 รางวัลเหรียญทอง ประเภทคู่ชาย ระดับ ม.ต้น ได้แก่

 เด็กชายนิติ	ทับเลี้ยง	ชั้น	ม.2/6		เด็กชายปริพัฒน์	มาแก้ว	ชั้น	ม.2/2		และ 

เด็กชายกรกฤต	รุ่งศิลา	ชั้น	ม.2/5

 รางวัลเหรียญทอง ประเภทคู่หญิง ระดับ ม.ต้น	ได้แก่

	 เดก็หญงิพมิพศิา	ชมุทอง	ชัน้	ม.2/8		เดก็หญิงปาณศิา		 เลศิพริยิกมล	 ช้ัน ม.2/5 

และเด็กหญิงมธุรดา	เมืองเหมอะ	ชั้น	ม.3/5

 รางวัลเหรียญเงิน ประเภททีมชาย ระดับ ม.ปลาย	ได้แก่

	 นายพลกฤต	 เกษโพนทอง	ชั้น	ม.4/2	 	นายวีระเกียรติ	 	 คุ้มวงษ์	 	ชั้น	ม.4/1(4)	

นายชุติพล	มากสกุล	ชั้น	ม.5/3(2)	นายนวมงคล	พันธ์เจริญ	ชั้น	ม.4/4(7)

 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง ระดับ ม.ปลาย	ได้แก่

	 นางสาวสิริลักษณ์	โภชนา	ชั้น	ม.6/4(7)	นางสาวอรนิชา	ศิริเมือง	ชั้น	ม.6/3(3)	

นางสาวสหัสยา	ไตรสารณะคุปต์	ชั้น	ม.5/3(2)	นางสาวดวงฤดี	ค�ามีรักษ์	ชั้น	ม.6/4(5)

 นักกีฬาเซปักตะกร้อทีม

ชายเดี่ยว รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	2	รุ่นอายุไม่เกิน	16	ปี	จาก

การแข่งขันในงานกีฬาแห่งชาต	ิ

ณ	การกฬีาแห่งประเทศไทย	(กกท.) 

ระหว่างวนัที	่ 10-12	ธนัวาคม	2559 

โดยมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วม	ดังนี้		เด็กชายชนธีร์	ฉิมพสุทธิ์	ชั้น	ม.1/1	เด็กชายกวิน	

วงษ์สนัต์	ชัน้	ม.1/3	เดก็ชายวรณกิลุ	อยูม่าก	ชัน้	ม.1/4		เดก็ชายฐิติวฒัน์	บวัผนั	ช้ัน	ม.1/5	 

เด็กชายอัครพล	 วรรณพัตน์	 ชั้น	 ม.1/5	 เด็กชายปวริศ	 เยาวชิรพงศ์	 ชั้น	 ม.1/3	 

เด็กชายจิตรภาพ	สงครินทร์	ชั้น	ม.3/4	 เด็กชายชญานนท์	สุดยูโช๊ะ	ชั้น	ม.4/4(2)	 

เดก็ชายภคัพล	ภูช�านิ		ชั้น	ม.3/4		และเด็กชายพุฒิสรรค์		แย้มสัตจธรรม		ชั้น	ม.3/4

ด้านดนตรีสากล
 รางวลัชมเชยพร้อมโล่รางวลั การประกวดวงดนตรีสากลประเภทวงสตริงคอมโบ 

ในงาน SG Music festival 2016 จากวงดนตรีที่เข้าประกวดจ�านวน 24 วง	ได้แก่		

	 เด็กหญิงสิปโปทัย	 มหัธนากร	 ชั้น	 ม.3/2	 เด็กชายบัณฑิต	 ผ่องโชค	 ชั้น	 ม.3/6 

เด็กหญิงจิรภิญญา	อ�าพันสุวรรณ	ชั้น	ม.3/8	นายประยุทธ์	 เกสร	ชั้น	ม.4/4(3)	 

นางสาวเกณกิา	 ภวูดลรุง่เรอืง	 ชัน้	 ม.4/2	 นายลิขสทิธิ	์ เป็นประสทิธิ	์ ชัน้	 ม.4/2	 นายรฤกชนน์  

ปิยโชติสกุลชัย	ชั้น	ม.5/2		นายธนวุจ	ชื่นเกษม	ชั้น	ม.6/4(5)	นายณัฐวุฒิ	โคมกระจ่าง	

ช้ัน	ม.6/4(7)	นางสาวสิริยากร	ศรสีวสัดิ	์ ชัน้	 ม.6/EP	นางสาวกลัยกร	ดหีล	ีชัน้	 ม.6/4(5)	 

นายธนวัฒน์	ค�าใบ	ชั้น	ม.6/4(7)

 รางวัลเหรียญทอง ประเภทเครื่องเป่า Wind Ensemble	ได้แก่	

	 เดก็ชายตรีเทพ		บ�ารุงศิลป์ 

ชัน้	 ม.2/5	 เดก็หญงิอนนัทิน	ี ต๊ะมาฟ ู

ชัน้	ม.2/7	เดก็หญิงธีมาพร		คุ้มกระโทก 

ชัน้	 ม.2/7	 เดก็หญงิกอร์ปปณุภทัร 

บญุเศษ	ชัน้	ม.2/7		เดก็หญงิสปิโปทยั	

มหธันากร	ชัน้	ม.2/2		เดก็หญงิปฏมิากร 

สอนง่าย	ชั้น	ม.3/6	เด็กหญิงวรนิษฐา		ชอบชื่น	ชั้น	ม.3/7	นายลิขสิทธิ์		เป็นประสิทธิ์	

ชั้น	ม.4/2	นางสาวธมลวรรณ	พานิชพันธุ์	ชั้น	ม.5/4(3)

 รางวลัเหรยีญทอง ประเภทขบัร้องเพลง-

พระราชนพินธ์ ได้แก่	เดก็หญงิสภุสัรา	สสีดุชัน้	ม.1/3	

ด้านทัศนศิลป์
 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาคร้ัง 66	ผลการแข่งขัน	ดังน้ี

 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทศิลป์สร้างสรรค์  ระดับชั้น  ม.ปลาย		ได้แก่	

	 นางสาวเมทิกา	ชัยวิเศษ

 รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี		ได้แก่

	 นางสาวสุทธิดา		สิงห์สมบูรณ์

 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทแข่งขันภาพวาดลายเส้น ระดับ ม.ปลาย	ได้แก ่

	 นายภูภัทร	ว่องวีรโชติกิจ

 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทแข่งขันประติมากรรม	ได้แก่

	 นายวรวิทย์	แป้นน้อย	นายโชคทวี	มุสิกสุวรรณ		และเด็กชายสรณาฐ	มณีด�า	

ด้านศิลปะ
 ชมรมนาฏศิลป์และการแสดง 

รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 5 การประกวด

แดนเซอร์ลูกทุ่งอุ่นรัก 2016 เมื่อวันที่  

4 ธนัวาคม 2559 ณ เดอะทร ีบางบอน	ได้แก่

 เด็กหญิงธันยธรณ์	 ทากันแก้ว	 นางสาวภริมน	 เรอืงทอง	 นางสาวพชิญา	 แก้วนอก	 

นางสาววิลาศิณี	พลศรี	 	นางสาวกัลย์สุดา จึงนิพนธ์สกุล	 	นางสาวรณรนก	ภูมา 

นางสาวครองขวัญ	ด้วงเดช	และนางสาวปารตี	เจริญศักดิ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

ตอน กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (2)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ความเดิมเมื่อตอนที่แล้ว	 คือประเทศไทยก�าลังติดอยู่ในกับดักประเทศ 

รายได้ปานกลางท�าให้ไม่สามารถก้าวผ่านไปเป็นประเทศรายได้ระดับสูงได้	 เร่ืองแบบน้ี

ถ้าเป็นภาพยนตร์บู๊แบบหนังไทยก็คงมีพระเอกขี่ม้าขาว	 ระเบิดภูเขา	 เผากระท่อม

มาช่วยแล้ว	แต่เสียดายที่มันไม่ใช่	

 การทีไ่ทยเราพฒันาจากประเทศรายได้ปานกลางระดับต�า่มาเป็นรายได้ปานกลาง

ระดบัสงูได้ต้ังแต่เมือ่ราว	ๆ	30	ปีทีแ่ล้ว	กเ็พราะได้อานสิงส์จากการทีเ่ราได้สทิธพิเิศษ

ทางภาษศีลุกากร	คอืส่งสนิค้าออกหลายชนดิทีส่�าคญัไปขายสหรฐัฯ	และยโุรปตะวนัตก 

ได้โดยไม่ต้องเสยีภาษ	ี ซึง่สทิธนิีภ้าษาองักฤษใช้ค�าว่า	 Generalized	 System	 of	 Preferences 

เรียกย่อ	 ๆ	 ว่า	 GSP	 ที่เขาใช้ค�าว่า	 Generalized	 ซึ่งแปลว่าเป็นการทั่วไปนั้นเพราะ

การให้สิทธิเป็นการให้โดยไม่เลือกปฏิบัติกับทุกประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด	 

ซึ่งก็คือต้องเป็นประเทศรายได้ต�่านั่นเอง

	 ดูเหมือนผมจะเคยเขียนไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้ว่าประเทศ	 4	 เสือเอเชียคือ 

สิงคโปร์	 เกาหลีใต้	 ไต้หวันและฮ่องกง	 เมื่อพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ต�่า 

แล้วก็เลยถูกตัดสิทธิ	 GSP	 และการที่เป็นประเทศรายได้สูงก็ท�าให้อัตราค่าจ้าง 

ในประเทศเหล่านัน้สงูขึน้มากด้วยประจวบกบัการทีญ่ีปุ่น่เมือ่ถกูบบีให้ขึน้ค่าเงนิเยน 

ท�าให้สินค้าท่ีส่งออกราคาแพงข้ึน	 ก็ท�าให้ประเทศเหล่าน้ีต้องย้ายฐานการผลิต 

มาประเทศท่ีต้นทุนต�่าและได้สิทธิ	 GSP	 อย่างเช่นประเทศไทย	 และมาเลเซีย	 

ซึ่งตอนนั้นถือได้ว่าการเมืองค่อนข้างมีเสถียรภาพ	 ต้องไม่ลืมนะครับว่าตอนน้ัน

พม่ายงัปิดประเทศ	 จีนเพิง่อยูใ่นระยะฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกจิตลาด	 และประเทศอนิโดจนี

ก็ยังไม่สงบดี

	 เมื่อตอนที่ประเทศไทยเราสะดุดขาตัวเองหกล้มตอนวิกฤตต้มย�ากุ ้ง 

ในปี	 2540	 นั้น	 พอประคองตัวเองลุกขึ้นมาได้จะวิ่งต่อ	 ก็พบว่าสถานการณ ์

รอบตัวเปลี่ยนไปมากแล้ว	 ความได้เปรียบในการดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศ 

ลดน้อยลงไปเพราะการถกูตัด	 GSP	 ในการส่งออกสนิค้าหลายประเภทเพราะสทิธนิี้

ให้กับประเทศยากจนเท่านัน้	 และเมือ่มข้ีอตกลงการค้าเสรรีะหว่างประเทศแพร่หลาย

มากขึน้	ความได้เปรยีบในเรือ่งนีข้องไทยกแ็ทบไม่มคีวามหมายอกีต่อไป	นอกจากนัน้

จีนซึ่งเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่มากและมีแรงงานจ�านวนมากด้วยยังท�าให้ชาติต่าง	ๆ	

ที่เคยลงทุนในเมืองไทยหันไปลงทุนในตลาดจีนแทน

 สนิค้าอตุสาหกรรมประเภทใช้เทคโนโลยไีม่สงูนกัและอาศยัแรงงานค่าจ้างถกู	ๆ 

เป็นหลักท�าให้ต้นทุนการผลิตต�่าและแข่งขันได้ดีโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ซ่ึงเคยเป็นสินค้าออกอนัดับ	1	ของไทยอยูใ่นระยะทีเ่ศรษฐกจิก�าลงัพฒันาอย่างรวดเรว็นัน้ 

ถกูย้ายไปลงทนุในประเทศทีไ่ด้เปรียบกว่าคอืค่าจ้างถูกกว่า	 ท�าให้ถ้าหากไทยจะแข่งขนั

ก็จะต้องหนีไปสู่อุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีสูงขึ้น	 และใช้แรงงานคุณภาพสูงซึ่งจะ

ท�าให้ไม่เสียเปรียบเรื่องค่าจ้าง		ประเทศที่ได้ฉายา	4	เสือเอเชียและก้าวพ้นกับดัก

ประเทศรายได้ปานกลางไปแล้วล้วนใช้ยทุธศาสตร์เน้นอตุสาหกรรมเทคโนโลยสีงูทัง้นัน้	 

	 ปัญหาของเราในการหันไปสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงก็คือเรายังแทบจะ

ไม่มกีารพัฒนาเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมส�าคญัอะไรขึน้มาได้สกัเท่าไหร่	 ในช่วง	 20	 ปีมานี ้

เทคโนโลยีใหม่	ๆ	

     

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

ตอนนี้กี่โมงแล้ว (ตอนที่ 2)
Bây giờ là mấy giờ ? (เบย เส่อ หล่า เหมย เส่อ)

     
  

	 (โฮม	ไน	เจ๊า	ฮ่อป	เอ๋อ	เจน	โบะ	ส้าว	สุก)	วันนี้หลานมีประชุมที่กระทรวง- 

	 ศึกษาธิการ

  (โอ่	ไม	กว้า	แซ	บวีต๊ 

  โฮม	ไน	ไจ่	เสิ้ต	ญัญ)	โอ่	โชคดีจัง	รถเมล์วันนี้วิ่งเร็วมาก

  (เจ๊า	คง	บ	ิหม่วน	ลัม้)	หลานคงไม่สายมากนัก

  (จ่าว	อง	อะ	เจ๊า	สวง	เอ๋อ	เบน	ไหน่) 

 สวัสดีคุณตาครับ	หลานลงที่ป้ายนี้

D: 	(จ่าว	อัญ)	สวัสดีคุณ

  

 การบอกเวลา ยังมีหลักเกณฑ์ในการบอกเพิ่มเติมคือ

	 หากเวลาที่เกินกว่า	 30	 นาที	 สามารถบอกหน่วยชั่วโมงถัดไป	 แล้วตามด้วย

นาทีที่ยังขาดไป	เช่นเดียวกับในส�านวนไทยว่า	อีก .... นาที .... โมง	เช่น

	 7	h	40’	 	(ต๊าม	เส่อ	แก๊ม	ฮาย	เมือย	ฟุ้ต)	

แปดนาฬิกาขาดไปยี่สิบนาที		(อีกยี่สิบนาทีแปดโมง)

	 21	 h	 50’	 	 (ฮาย	 เมือย	 ฮาย	 เส่อ	 

แก๊ม	เหมื่อย	ฟุ้ต)	ยี่สิบสองนาฬิกาขาดไปสิบนาที	(อีกสิบนาทียี่สิบสองนาฬิกา)

  (โบ๊น	 เส่อ	 แก๊ม	 เหมื่อยฟุ้ต	 เดม)	 

สี่นาฬิกาขาดไปสิบนาทีกลางคืน	(อีกสิบนาทีสี่ทุ่ม)

	 16	 h	 45’	 	 (เหมื่อย	 ไบ๋	 เส่อ	 แก๊ม	 

เหมื่อย	ลัม	ฟุ้ต)	สิบเจ็ดนาฬิกาขาดไปสิบห้านาที	(อีกสิบห้านาทีสิบเจ็ดนาฬิกา)

  (นมั	เส่อ	แก๊ม	เหมือ่ย	ลมั	ฟุต้	เจีย่ว) 

ห้านาฬิกาขาดไปสิบห้านาทีบ่าย	(อีกสิบห้านาทีห้าโมงเย็น)

*	เวลา	30	นาที	สามารถบอกหน่วยชั่วโมงนั้น	ตามด้วยสามสิบนาที	หรือ	ครึ่ง

6	h	30’	 	(เส้า	เส่อ	บา	เมือย	ฟุ้ต)

  	(เส้า	เส่อ	เสือย	-	หกโมงครึ่ง)

20	h	30’	 	(ฮาย	เมือย	เส่อ	บา	เมือย	ฟุ้ต)

  	(ฮาย	เมือย	เส่อ	เสือย	-	ยี่สิบนาฬิกาครึ่ง)

  	(ฮาย	เส่อ	บา	เมือย	ฟุ้ต	เดม)

  	(ฮาย	เส่อ	เสือย	เดม	-	สองทุ่มครึ่ง)

 ข้อควรจ�า

24	h	00’	 	 (ฮาย	เมือย	ตือ	เส่อ)

  	 (เหนือ	เดม	-	เที่ยงคืน)

12	h	00’	 	 (เหมื่อย	ฮาย	เส่อ)

  	 (เหมื่อย	ฮาย	เส่อ	เจือ	-	เที่ยงวัน)

	 หากเวลามีหน่วยนาที	 เป็น	 .00	 น.	 ในภาษาพูดจะเพิ่มค�าว่า	 	 (ดุ๊ง) 

เช่นเดียวกับในภาษาไทยว่า		...โมงตรง	เช่น	

8	h	00’	 			 (ต๊าม	เส่อ	ดุ๊ง)		 แปดโมงตรง

 การแบ่งช่วงเวลาของวัน

การถามเวลา และพูดคุย สถานการณ์นี้เกิดขึ้นบนรถโดยสารประจ�าทางคันหนึ่ง

C:	 	 (ซิน	 โล้ย	 หอย	 อง	 เบย	 เส่อ	 

	 หล่า	เม้ย	เส่อ	อะ)	ขอโทษ	ขอถามคุณตา	ตอนนี้กี่โมงแล้วครับ

D: 	 (ฮาย	เส่อ	เหมื่อย	อัญ	อะ)	สองโมงสิบนาทีคุณครับ

  (อัญ	หม่วน	โส่ย	ฝาย	คง)	คุณสายแล้วใช่ไหม

C:	 	 (สะ	 เจ๊า	 ก๊อ	 ก่วก	 

	 ฮ่อป	ลุ้ก	ฮาย	เส่อ	เหมื่อย	ลัม)		ครับ	ผมมีประชุมตอนสองโมงสิบห้า

D:  	(ห่าง	ไหง่	 

	 เกอ	 กวาน	 อัญ	 บั๊ต	 เดิ่ว	 หล่าม	 เหวียก	 ลุ้ก	 เม้ย	 เส่อ)	 แต่ละวันที่ท�างาน 

	 คุณเริ่มท�างานตอนกี่โมง

C:	  (ต๊าม	เส่อ	ส้าง	หว่า	โหมต	เส่อ	เจีย่ว	อะ) 

	 สองโมงเช้า	และ	บ่ายโมงครับ

(อ่านต่อหน้า 10)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

(อ่านต่อหน้า 7)

 สาขาวิชาภาษา เยอรมัน 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงได้เปิดสอนภาษาเยอรมนั

ท้ังระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท 

ในแต่ละปีมีผู้สนใจเรียนภาษาดังกล่าว

เป็นจ�านวนไม่น้อย และเพือ่ให้นกัศกึษา

ที่เรียนภาษาเยอรมันได้มีโอกาส

ฝ ึ ก ฝ น ภ า ษ า แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ประสบการณ์การเรียนภาษากับ

ประเทศในอาเซยีนทีม่กีารเรยีนการสอนภาษาเยอรมนัเช่นกนั สาขาฯ มทีนุให้นกัศึกษา 

ไปเรยีนภาษาเยอรมันทีป่ระเทศเวยีดนามและอนิโดนเีซยี บทความต่อไปนีเ้ป็นบทความ

ทีน่กัศึกษาทีเ่รยีนภาษาเยอรมันเป็นวิชาเอกและได้ทนุไปเรยีนภาษาเยอรมนัทีอ่นิโดนเีซยี

ประมาณเกอืบหนึง่เดอืนได้เล่าถงึประสบการณ์ทีไ่ด้จากการเดนิทางและใช้ชีวติอยูท่ีน่ัน่

 ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและมหาวิทยาลัย 

Padjadjaran	ประเทศอนิโดนเีซยี	จดัขึน้โดยสาขาวชิาภาษาเยอรมนั	ภาควชิาภาษาตะวนัตก	

คณะมนุษยศาสตร์	ระหว่างวันเสาร์ที่	24	กันยายน	ถึงวันจันทร์ที่	17	ตุลาคม	พ.ศ.2559	

โดยมจีดุประสงค์เพ่ือการแลกเปลีย่นทัง้ทางด้านภาษาและวฒันธรรม	 ท�าให้พวกเรา	 6	 คน 

ซึ่งเป็นนักศึกษาวิชาภาษาเยอรมันได้มีโอกาสไปที่เมือง	Bandung	ประเทศอินโดนีเซีย

เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียร่วมกับสาขาวิชาภาษาเยอรมันของ

มหาวิทยาลัย	Padjadjaran	

 การเดินทาง: พวกเราเดินทางในเช้าวันเสาร์ที่	 24	 โดยสายการบินไทยมาลงที ่

สนามบินกัวลาลัมเปอร์เพ่ือมาต่อเครื่องของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์มาลงที่

สนามบินจาการ์ตา	 จากนั้นก็นั่งรถยนต์ที่ทางมหาวิทยาลัย	 Padjadjaran	 จัดเตรียมไว้

ให้มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองบันดุง	 โดยใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ	 5	 ชั่วโมง	

ถงึทีพ่กัประมาณเกอืบ	5	ทุม่	พวกเรามีเวลาวนัอาทติย์หนึง่วนัเต็มๆ	ในการส�ารวจพืน้ที่

บริเวณรอบๆ	ที่พัก		

 เมอืง	Bandung	บนเกาะชวาเป็นหนึง่ในเมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศอนิโดนเีซยี	

สถานที่พักระหว่างการแลกเปลี่ยนของพวกเราคือ	 Unpad	 Training	 Center	 เป็นตึก

ที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัย	 Padjadjaran	 ใช้ส�าหรับการจัดการประชุมสัมมนาต่างๆ	 ตั้งอยู่

ใจกลางเมืองบนัดงุ	 สภาพบ้านเมอืงทีอ่นิโดนเีซยีนัน้มลีกัษณะคล้ายๆ	 กบักรงุเทพฯบ้านเรา 

เพยีงแค่อากาศทีน่ีจ่ะมอีณุหภมิูต�า่กว่าโดยประมาณ	17	-	20	องศาเนือ่งจากมภีเูขาล้อมรอบ 

ท�าให้อากาศนัน้เยน็อยู่ตลอดเวลา	ประกอบกับช่วงเวลาทีม่านัน้เป็นช่วงฤดฝูน	 จึงท�าให้

สภาพอากาศค่อนข้างชุ่มฉ�่า

	 มหาวทิยาลยั	Padjadjaran	 มีชือ่เรียกส้ันๆว่า	Unpad	 ต้ังอยูค่่อนข้างห่างจากทีพ่กั	

ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ	 1	 ชั่วโมงครึ่งโดยรถบัส	 เนื่องจากตัวมหาวิทยาลัยนั้น 

ตัง้อยูบ่นภเูขาท�าให้มองเหน็ภูมทิศัน์ทีส่วยงามโดยรอบได้เป็นอย่างด	ี อากาศเยน็สบาย 

เนื้อที่ภายในมหาวิทยาลัยค่อนข้างกว้าง	 ตึกแต่ละคณะอยู่ค่อนข้างห่างกัน	 ดังนั้น 

จึงจ�าเป็นต้องมรีถรางรบั-ส่งนกัศกึษาไปในแต่ละตกึ	 เม่ือมาถงึมหาวทิยาลยั	 ทางคณะอาจารย์

ที่นั่นได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งแนะน�าให้พวกเราได้รู ้จักกับคณบดี 

และอาจารย์ท่านอื่นๆ	หลังจากนั้นก็มีนักศึกษาที่ได้เคยเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่

ม.รามค�าแหงน�าพวกเราชมมหาวิทยาลัย	

 มหาวทิยาลัย	 Padjadjaran	 เป็นมหาวทิยาลยัแบบปิด	 ห้องเรยีนหนึง่ห้องมนีกัศกึษา

ประมาณ	 30-40	 คน	 เฉลี่ยอายุอยู่ที่	 18-20	 ปี	 ซึ่งถือว่าจ�านวนนักเรียนค่อนข้างมาก

เมื่อเทียบกับการเรียนภาษาเยอรมันที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 อาจเป็นเพราะประเทศ

อนิโดนเีซยีเคยเป็นเมอืงขึน้ของประเทศเนเธอร์แลนด์มาก่อน	จงึเป็นเหตใุห้มคีนสนใจ

ศกึษาภาษาเยอรมนั	(ทัง้สองภาษามคีวามใกล้เคยีงกนัมาก)	เป็นจ�านวนมาก	ทีน่่าแปลกก็

คือ	ห้องเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ไม่มีหน้าต่างระบายความร้อน	ท�าให้อากาศภายในค่อนข้าง

จะอบอ้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วชิาทีพ่วกเราร่วมเข้าเรยีน มทีัง้หมด	4	วชิา	คอืวชิาภาษาเยอรมนัด้านการท่องเทีย่ว	

และด้านเศรษฐกิจ	 ส�าหรับสองวิชานี้อาจารย์ให้พวกเราท�าโครงงานร่วมกับนักศึกษา

อินโดนีเซียโดยการออกส�ารวจสถานที่จริงในหัวข้ออาหารพ้ืนเมือง	 การจราจร	 และ

สถานที่ส�าคัญในเมืองบันดุง(ตามจริงพวกเราทุกคนอยากท�าหัวข้ออาหารมากที่สุด)	

เป็นการเรยีนรูจ้กัประเทศและวฒันธรรมไปในตัวเลย	 และอกีสองวชิาคอืวชิาภาษาเยอรมนั

ด้านวรรณกรรมเด็กและเยาวชนและวิชาการสื่อสารภาษาเยอรมัน	 ทุกวิชาที่กล่าวมานี ้

จดัการเรยีนการสอนในวนัองัคารทัง้หมด	 ท�าให้พวกเราต้องเดนิทางไปทีม่หาวทิยาลยั

แค่อาทิตย์ละครั้ง	แต่ในทางกลับกันก็ท�าให้พวกเรารู้จักมหาวิทยาลัยน้อยเกินไป

 การเข้าเรียนในห้องเรียน ครั้งแรกร่วมกับนักศึกษาชาวอินโดนีเซียท�าให้เรา

ตกใจเลก็น้อย	 เนือ่งจากจ�านวนนกัศกึษาทีค่่อนข้างมาก	 ท�าให้เสียงในห้องเรยีนก็ดังตามไปด้วย 

มเีสยีงพดูคยุกนัตลอดเวลา	 มกีารให้พดูแนะน�าตวัคนละสอง-สามประโยค	 พวกเราคุน้เคย 

กบัการเรียนเป็นกลุม่เลก็ๆ	ถงึปานกลาง(บ้างกเ็รยีนตวัต่อตวักบัอาจารย์)	จาก	ม.รามค�าแหง	

ในวันแรกพวกเราจึงนั่งเงียบท�าตัวเรียบร้อยตั้งใจฟังอยู่แถวหน้าสุดของห้องเรียน	

	 ความสามารถของนกัศกึษาทีน่ีม่หีลายระดบั	ทัง้ทีเ่ก่งสามารถสือ่สารกบัพวกเรา

ได้อย่างคล่องแคล่ว	 ไปจนถึงกลุ่มที่วิ่งไปตามเพ่ือนมาช่วย	 (แล้วก็วิ่งหายกันไปทั้งคู่)	

สิ่งที่สังเกตได้จากการเข้าเรียนวิชาวรรณกรรมเด็กและเยาวชน	นักศึกษาอินโดนีเซีย 

มกีารออกเสยีง	 ร.เรอื	 ทีค่่อนข้างชดั	 ซึง่ในภาษาเยอรมนัจรงิๆ	 แล้วมกีารออกเสยีงตวั	 r 

ทีต่่างออกไป	หรอืการออกเสยีงตวั	z	จาก	[ts]	 เป็น	ฉ/ช	อาจารย์สาขาวชิาภาษาเยอรมนั

ของทีน่ีม่ปีระมาณสบิคน	ในวชิาการสนทนาภาษาเยอรมนั	พวกเราได้เรยีนกบัอาจารย์

ที่เป็นเจ้าของภาษาเพียงคนเดียว	 ซึ่งอาจารย์ก็สอนเป็นภาษาเยอรมันสลับกับภาษา

อนิโดนเีซยี	 ประหนึง่ว่ามรีโีมตอตัโนมัติไว้คอยเปล่ียนภาษา	ท�าให้พวกเราต้องปรับทกัษะ

การฟังมากพอสมควร	และเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซีย	(โดยไม่ตั้งใจ)	ไปในตัวด้วย	

	 	 	 	 	ส่วนการเรียนการสอนโดยทั่วไปแล้วไม่ต่างจากที่บ้านเรานัก	มีทั้งการใช้หนังสือ

ต�าราเรียนปกติและชีทเพิ่มเติม	มีการใช้คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์เป็นบางครั้ง 

สลับกับการใช้กระดาน	White	 board	 มีการท�างานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม	 เวลาเรียน 

ในแต่ละคาบคือ	90	นาที

เรื่องเล่าจากเยอรมนี
รศ.ดร.ประภาวดี   กุศลรอด                                         ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์

นักศึกษามนุษยศาสตร์เอกเยอรมัน เชื่อมสัมพันธ์ ไทย - อินโดนีเซีย
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง

และมหาวิทยาลัย Padjadjaran ประเทศอินโดนีเซีย



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

 การท�าโครงงานร่วมกับเพื่อนๆ  

ชาวอินโดนีเซีย	พวกเรา	6	คนต่างอยู่กัน 

คนละกลุ ่มพวกเราพยายามนัดวันกับ

กลุ ่มของตนเองให้ไม ่ซ�้ากับกลุ ่มอื่น	

เนือ่งจากตกลงกันไว้แล้วว่าพวกเราเดก็ไทย

จะไปด้วยกันทั้งหมดในช่วงแรกทุกกลุ่ม

ก็ต่างมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องการสื่อสาร

ภาษาเยอรมันและการนัดวันเวลาท�าโครงงาน	 เริ่มจากกลุ่มแรกในหัวข้อการจราจร

ในเมอืงบนัดงุ	 เพือ่นๆ	 ชาวอนิโดนเีซยีมารบัพวกเราถงึทีพ่กั	 พาพวกเราเดนิชมสวนสาธารณะ 

หลงัจากทีไ่ด้พดูคยุและสนทิกันมากขึน้	 เพ่ือนๆ	 ก็ดแูลพวกเราเป็นอย่างด	ี ช่วยพวกเรา 

สั่งอาหาร	 พาพวกเราไปชมสถานที่ส�าคัญต่างๆ	 ในตัวเมืองบันดุง	 จนเวลาล่วงเลยไป 

เกือบค่อนวันถึงเริ่มพาพวกเราไปชมพาหนะในการเดินทางของชาวพื้นเมืองและ

สถานีรถไฟที่ต้องหาข้อมูลส�าหรับการท�าโครงงาน	 ขากลับพาเราขึ้นรถไฟผิดขบวน

และพาลงรถไฟผดิสถาน	ี ฯลฯ	 แต่สดุท้ายกม็าส่งพวกเราถงึทีพ่กัอย่างปลอดภัย	 หลังจากนัน้

ก็ตามด้วยอีก	5	กลุ่มที่เหลือ	ซึ่งแต่ละครั้งก็สนุกสนานเฮฮาแตกต่างกันไป	

	 งานที่หินที่สุดคือเวลาหลังจากนั้น	 ทุกกลุ่มล้วนมีเรื่องขัดข้องเล็กน้อย	 บ้างก็

ติดต่อสมาชิกกลุ่มตัวเองยาก	 บางกลุ่มสื่อสารกันไม่เข้าใจ	 หลายกลุ่มต้องคอยแก้งาน

ในวนัสดุท้ายก่อนการน�าเสนอผลงาน	แต่ท้ายทีส่ดุแล้วพวกเราก็ช่วยเป็นทีป่รกึษาให้กัน 

คอยปลอบใจกัน	คอยเสิร์ฟอาหารและน�้า	และคอยสะกิดกันเผื่อว่าใครเผลอหลับ 

คาคอมพิวเตอร์ไปก่อน	

 ด้านอาหารการกนิทีอ่นิโดนเีซยี นัน้ 

คนพื้นเมืองที่นี่บางคนจะใช้มือในการ

รับประทานอาหารไม่ว่าจะที่บ้านหรือ

นอกบ้าน	โดยตามร้านอาหารจะมีน�้าลอย 

ด้วยมะนาวฝานใส่ไว้ในชามน�้าซุปเล็กๆ 

ส�าหรบัล้างมอื	 ซึง่ในคร้ังแรกท่ีรับประทาน

อาหารอินโดฯนั้น	 หนึ่งในพวกเราคิดว่า 

น�า้ในถ้วยน้ีเป็นน�า้ซปุจงึได้ชมิรสชาตไิปเลก็น้อย	แต่พอหนัไปเหน็โต๊ะข้างๆ	ใช้ล้างมอื 

ก็ถึงบางอ้อ	 มิน่าล่ะ!	 ซุปอะไรทั้งจืดชืด	 ทั้งฝาด	 รสชาติแปลกๆ	 ร้านอาหารข้างทาง 

ทีน่ีด่จูากภายนอกแล้วไม่ค่อยถกูสขุลกัษณะอนามยัเท่าไรนกั	 แต่กลบัอร่อยมากอีกทัง้ยัง 

ไม่นิยมติดราคาอาหาร	 ต้องอาศัยการถาม	 บางทีอาหารเมนูเดียวกันในร้านเดียวกัน 

ก็ราคาไม่เท่ากัน	 เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้พวกเราเรียนภาษาอินโดนีเซีย

สัปดาห์ละ	 2	 ครั้ง	 จึงท�าให้พอที่จะถามราคา-ฟังตัวเลขออกได้	 หลายครั้งพ่อค้าแม่ค้า

บางคนก็นึกว่าพวกเราเป็นคนอินโดฯเหมือนกันก็จะชวนคุยยาวๆ	สิ่งเดียวท่ีท�าได้

ในตอนนั้นคือ	 “ยิ้มสยาม”	 แต่นับวันพวกเราก็ค้นพบร้านอาหารที่ราคาถูกและ 

อร่อยมากขึ้นเรื่อยๆ	ส่วนในร้านอาหารใหญ่มีการติดราคาอาหารก็จริง	แต่ยังมีค่า	vat	

อีก	 10	 เปอร์เซ็นต์ที่ผู้บริโภคจะต้องจ่ายเพิ่มเติม	 อาหารขึ้นชื่อของที่นี่มีหลายชนิด	 

ยกตัวอย่างเช่น	ข้าวผัด	 (Nasi	Goreng)	สะเต๊ะทั้งไก่และเนื้อ	 (Sate)	หรือซุปสีเหลือง

ทีเ่รียกว่า	Soto	แต่สิง่หนึง่ทีต่่างไปจากบ้านเราคอืการสบูบหุรี	่ชาวอนิโดนเีซยีโดยเฉพาะ

ผู้ชายสูบบุหรี่กันเป็นเรื่องปกติ	ไม่ว่าจะเป็นตามท้องถนน	บางทีก็ในรถโดยสาร	หรือ

แม้กระทั่งเวลารับประทานอาหารไม่ว่าจะตามร้านข้างทางหรือร้านใหญ่ๆ	โดยรวม

พวกเราจึงได้กลิ่นบุหรี่ตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

 การจราจร ทีน่ี่เป็นอะไรท่ีน่าตืน่เต้นมาก	หลายครัง้พวกเรายงัต้องถามตวัเองเลยว่า 

“เมื่อกี้ฉันรอดมาได้อย่างไร”	เนื่องจากการจราจรที่นี่ค่อนข้างจะเหมือนกรุงเทพฯ	 

แต่สิง่ทีแ่ตกต่างออกไปมากก็คอื “การข้ามถนน”	 คนพ้ืนเมอืงทีน่ีม่ทีกัษะการข้ามถนน 

ท่ีค่อนข้างจะจดัอยูใ่นระดบัทีเ่หนอืชัน้	ไม่ว่ารถจะวิง่มาไวแค่ไหนหรอืเยอะเท่าไร	พวกเขา 

ก็สามารถข้ามได้อย่างง่ายดาย	 เพยีงแค่ยกมอืขึน้ด้านทีร่ถก�าลงัแล่นมาเป็นสญัลกัษณ์ห้าม 

ในขณะเดียวกันเราในฐานะชาวต่างชาติได้แต่ยืนขาสั่นด้วยความกลัวอยู่ข้างถนน 

(เอาจริงๆหลายครั้งถึงขั้นสวดมนต์ในใจ)	แต่หลังจากที่พวกเราเริ่มปรับตัวได้	พวกเรา 

ก็ได้เรยีนรูท้กัษะ	“การข้ามถนนแบบเนทฟี	(Native)”		เนือ่งจากคนทีน่ีไ่ม่นยิมใช้สะพานลอย 

ดังนั้นเราจะพบเห็นสะพานลอยหลายแห่งที่ค่อนข้างช�ารุดและเปลี่ยว	(อันตรายกว่า

การข้ามถนนเสียอีก)	ผู้คนที่นี่ไม่นิยมเดินเท้าไปไหนมาไหน	แต่จะนิยมนั่งรถโดยสาร

ชนิดหนึ่ง	 มีลักษณะเล็กๆ	 สีเขียวๆ	 คล้ายรถกระป๋อง	 มีชื่อเรียกตามภาษาพื้นเมืองว่า	

“อังก๊อท (Angkot)” แต่ถึงแม้การจราจรจะติดขัดขนาดไหน	 หนึ่งสิ่งที่ประทับใจคือ

การที่ไม่มีรถจักรยานยนต์ขึ้นมาวิ่งบนทางเท้าเลย	

						 ในวนัทีไ่ม่ได้ไปเรยีนทีม่หาวทิยาลยั พวกเราทกุคนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกบัการ

ท�าโครงงานร่วมกับนักศึกษาอินโดนีเซียและการแสวงหาอาหารเมนูใหม่ๆ	 อร่อยๆ

ในวันหนึ่งเราได้จัดทริปไปชมภูเขาไฟ	 Tangkuban	 Peruhu	 อันเลื่องชื่อ	 การเดินทาง 

ในครัง้นีพ้วกเราได้รบัการสนบัสนนุจากรุน่พีค่นไทยทีม่าศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท 

ทีน่ีท่รปินีเ้ริม่ต้นขึน้ในตอนเช้าของวนัที	่ 10	 ตลุาคม	 เส้นทางและบ้านเรอืนบนภเูขามี

รูปแบบออกไปทางสไตล์ยุโรป	 พวกเราได้กลิ่นก�ามะถันตั้งแต่ก่อนขึ้นถึงปากปล่อง-

ภเูขาไฟ	 และเนือ่งจากสไตล์การขบัรถขึน้เขาอนัน่าฉวดัเฉวยีนและน่าวงิเวยีนของรุน่พี ่

ผูช้�านาญเส้นทาง	ท�าให้พวกเราถงึจดุชมววิทีป่ากปล่องภเูขาไฟในเวลาอนัสัน้	 เนือ่งจาก

ยังเป็นช่วงเช้าจึงมีหมอกปกคลุมหนา		มองไปทางไหนก็ไม่เห็นอะไรเลย!		พวกเรา 

จึงไปเดินเล่นรอบๆ	ทานบะหมี่ร้อนๆแก้หนาว	และถ่ายรูปกันไปเรื่อยๆ	สักพักต่อมา

เมื่อหมอกเริ่มเบาบางลง	 พวกเราจึงได้เห็นภูเขาไฟที่รอคอยมาตั้งแต่เช้า	 ภูเขาไฟลูกนี้

ยังคุกรุ่นอยู่	สามารถมองลงไปเห็นน�้าสีเขียวๆ	มีควันลอยขึ้นมาจากปากปล่อง	

 ไม่ไกลจากปากปล่องภเูขาไฟมากนกัมบ่ีอน�า้พรุ้อน	 มลีกัษณะเป็นสระน�า้ขนาดใหญ่	

พวกเราได้ลงไปแช่น�้าอุ่นอยู่สักพักใหญ่จนตัวซีด	หลังจากน้ันก็เดินทางเย่ียมชมและ

แวะถ่ายรปูทีไ่ร่ชา	 มคีณุลงุคนหนึง่มาเสนอขายราสเบอร์รีก่ล่องละประมาณ	 135	 บาท	

ซึ่งตอนหลังลดเหลือกล่องละไม่ถึง	 40	 บาท	 เราเหมามากินกันจุใจเลยทีเดียว	 ขับรถ

ลงจากภูเขาไปอีกหน่อยก็มี	 Farmhouse	 เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูป	 

มีการเลี้ยงแกะ	กระต่าย	มีบ้านฮอบบิทจ�าลองเหมือนในภาพยนตร์	The	Lord	of	 the	Rings	 

ปิดท้ายด้วยการไปทานอาหารเย็น	 ณ	 จุดที่เรียกกันว่า	 “ดาวบนดิน”	 คือการขึ้นไป 

บนภูเขาแล้วมองลงมาเห็นไฟจากบ้านเรือนในตัวเมือง	 เสมือนดวงดาวบนท้องฟ้า 

เมื่ออ่ิมหน�าส�าราญกันแล้ว	 พวกเราก็ได้ตื่นเต้นกับการขับรถลงเขาที่ย่ิงกว่าเล่นไวกิ้ง

ของรุ่นพี่อีกครั้ง	แต่สุดท้ายก็กลับถึงที่พักกันอย่างปลอดภัย

 การเตรียมตัวสอบไล่ภาค 1/2559	 ที่	 ม.รามค�าแหงก็เป็นอีกสิ่งหน่ึงที่ส�าคัญ 

มากส�าหรับพวกเราทุกคน	หลายครั้งที่พวกเราจะรวมตัวกันที่ล็อบบี้ชั้นล่างของที่พัก

เพือ่นัง่อ่านหนงัสอืเตรยีมสอบ	ระหว่างทีพ่วกเรามาแลกเปลีย่นทีบ่นัดงุ	การเรยีนการสอน 

ที	่ ม.รามค�าแหงยงัคงด�าเนนิต่อไป	 โชคดทีีอ่าจารย์ของพวกเราทีไ่ทยคอยให้ความช่วยเหลอื

พวกเราเป็นอย่างดีหากไม่เข้าใจในบทเรียน	 ท�าให้พวกเราแทบไม่พลาดอะไรจากการ

ขาดเรียนในช่วงเวลา	3	สัปดาห์นี้	

 วนัสดุท้ายของการเข้าเรยีน ทีน่ี่คอืวนัอังคารที	่11	ตุลาคม	ในตอนเช้าเราเร่ิมเรียน 

วิชาวรรณกรรมเด็กฯ	 ซึ่งอาจารย์ให้อธิบายเกี่ยวกับการน�าวรรณกรรมแบบเก่า

มาปรับปรุงใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย	 โดยมีตัวอย่างเรื่องหนูน้อยหมวกแดงฉบับการ์ตูน	

ที่ผู้แต่งได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้	 “เป็นวัยรุ่น”	 ขึ้น	 มีการร่วมกันวิเคราะห์ถึงเหตุผล

ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านวรรณกรรมจากยุคหน่ึงไปสู่อีกยุคหน่ึง	 คาบที่สองน้ัน

เป็นเวลาที่ทุกคนต่างตื่นเต้น	 เนื่องจากพวกเราทุกคนและเพื่อนๆ	 ชาวอินโดนีเซียจะ

ต้องน�าเสนอผลงานกลุ่มของแต่ละคนเป็นรายงานกลุ่มละหนึ่งฉบับและสื่อโฆษณา

เกีย่วกบัหวัข้อของตนเองอกีหนึง่ชิน้ในวชิาภาษาเยอรมนัด้านการท่องเทีย่วและเศรษฐกจิ	

แต่ละกลุ่มต่างเตรียมตัวและท�าการบ้านมาอย่างหนกั	 ท�าให้การน�าเสนอผลงานผ่านไปด้วยด ี

ปิดท้ายด้วยการเรยีนการสนทนาภาษาเยอรมนัอกีหนึง่คาบ	ท�าให้วนันีพ้วกเราเหนด็เหนือ่ย

กันพอสมควร	 ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้าน	พวกเราก็ได้มีการร�่าลาและแลกเปลี่ยน

ของที่ระลึกกับเพื่อนๆ	ใหม่กันอีกเล็กน้อย

 วันสุดท้ายในเมืองบันดุง วันพฤหัสบดีที่	 15	 ตุลาคม	 มีอาจารย์และเพ่ือนๆ	 

ชาวอนิโดนเีซยีพาพวกเราไปชม	Suang	Angklung	Udjo	การแสดงองักะลงุทีม่ชีือ่เสยีง

ของเมอืงนี	้ มทีัง้ผูช้มทีเ่ป็นชาวอินโดนีเซยี	 (ทัง้จากบนัดงุและต่างเมอืง)	 และชาวต่างชาติ

เช่นเนเธอร์แลนด์หรือมาเลเซีย	 เป็นการแสดงอังกะลุงผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่

และผูช้มยงัได้มโีอกาสในการร่วมการแสดงในบางช่วงอีกด้วย	 หลังจบการแสดงอังกะลุง 

อาจารย์และเพื่อนๆ	ได้พาพวกเราไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดย	อาจารย ์

สั่งอาหารมาเต็มโต๊ะ	พวกเรารับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย	

เรื่องเล่าจากเยอรมนี   (ต่อจากหน้า 6)

(อ่านต่อหน้า 8)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

เรื่องเล่าจากเยอรมนี	 	(ต่อจากหน้า	7)

แต่เมื่อใกล้เวลาหน่ึงทุ่มพวกเราต่างก็เริ่มน่ังมองหน้า

จอโทรศัพท์มือถือเพ่ือรอประกาศอย่างเป็นทางการ 

จากส�านกัพระราชวงั ผ่านเวลา 19.00 น. ไปได้เพยีงไม่ก่ีวนิาที

กไ็ด้รบัรูข่้าวการเสดจ็สวรรคตของในหลวงรชักาลที ่ 9 พวกเรา

วางอาหารทีอ่ยู่ในมือ มองหน้ากัน ต่างคนต่างมีปฏกิิริยา 

ที่ต่างกันออกไป บ้างก็นิ่ง บ้างก็กลั้นน�้าตาไว้ไม่ไหว 

พยายามควบคุมสติและอธิบายให้อาจารย์และเพื่อนๆ 

ชาวอินโดนีเซียฟังว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากน้ันพวกเรา 

ก็กลับที่พักไปด้วยหัวใจที่อ่อนล้าและหดหู่ 

 ก่อนกลับไทย	 พวกเราได้เดินทางจากบันดุงไป

ยังเกาะ Tidung เป็นหนึ่งในเกาะนับร้อยเกาะที่กระจาย 

ตัวกันอยู่ไม่ห่างจากจาการ์ตามากนัก พวกเราจองทริป 

บนเกาะนี้ไว้เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน บนเกาะนี้พวกเราถูก

ตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง นับเป็นการพักผ่อน

เพื่อให้ลืมเรื่องราวที่แสนเศร้าที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

ก่อนที่ทุกคนจะต้องกลับมาท�าหน้าที่ของตัวเองในโลก

แห่งความเป็นจริงต่อไป ชาวบ้านบนเกาะที่นี่แทบจะ 

พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย แต่ด้วยภาษามือและเพื่อนรัก 

ของเราทีช่ือ่ว่า “ดิกชนันารี”่ ก็ท�าให้ส่ือสารกันพอรูเ้รือ่งบ้าง 

จากนั้นจึงออกเดินทางจากเกาะมุ ่งตรงสู ่สนามบิน 

Soekano Hatte ณ กรุงจาการ์ตา 

 สิ่งท่ีได ้ เรียนรู ้จากการแลกเปลี่ยนในครั้งน้ี	

แน่นอนว่าพวกเราต้ังใจเรียนและได้รับความรู้จากการ

เรียนภาษาเยอรมันที่ Unpad อย่างเต็มที่ โดยรวมแล้ว

การเรียนการสอนภาษาเยอรมันที่นี่ไม่ได้แตกต่างจาก

มหาวทิยาลยัของเรามากนัน้ เว้นแต่ว่าทีน่ีม่ผีูเ้รยีนมากกว่า

และในห้องเรียนจะเสียงดังมากกว่า พวกเรามีโอกาสได้ฝึก 

ใช้ภาษาเยอรมันอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากส�าเนียงการพูด 

ภาษาเยอรมันของคนอินโดนีเซียแตกต่างจากที่พวกเรา 

เคยได้ยินมา ท�าให้พวกเราจ�าเป็นต้องฝึกทักษะการฟัง 

เป็นอย่างมาก นบัเป็นการด ี เนือ่งจากขนาดเจ้าของภาษาเอง 

กย็งัสามารถมสี�าเนยีงและโทนเสยีงทีต่่างกนัได้ การขาด 

เรียนระหว่างเวลาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไม่นับว่า

เป็นปัญหาใหญ่ เน่ืองจากที่น่ีพวกเราได้รับความรู้ทาง

วิชาการที่สามารถทดแทนกันได้

     ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียมีหลายส่วน 

ที่คล้ายคลึงกัน เช่นด้านการจราจร สภาพบ้านเมือง 

อาหารการกนิ ท�าให้ไม่ยากนกัส�าหรบัการปรบัตวั แต่ก ็

มีสิ่งที่แตกต่างกันออกไป นอกจากภาษาอินโดนีเซีย 

ที่พวกเราต่างพยายามฝึกกันอย่างขะมักเขม้นแล้ว ยังมี

เรื่องของวัฒนธรรมและ/หรือการปฏิบัติตัวในประเทศ

อนิโดนเีซียบางอย่างทีแ่ตกต่างจากบ้านเรา เช่นในด้านศาสนา 

ท�าให้พวกเราเรียนรู้ที่จะท�าตัวให้เหมาะสมกับสถานที่ 

พวกเราได้เพื่อนใหม่ที่ยังคงติดต่อกันอยู ่เป็นประจ�า

หลงัโครงการแลกเปลีย่นนีเ้สรจ็สิน้ ส�าหรบัพวกเราแล้ว 

การเข ้าร ่วมโครงการแลกเปลี่ยนในครั้ งนี้นับว ่า 

ประสบความส�าเร็จตามที่พวกเราได้หวังไว้ ขอขอบคุณ

รามค�าแหงที่ให้โอกาสในครั้งนี้

 มาเรียนภาษาเยอรมันกันเถอะนะคะ สาขาวิชา

ภาษาเยอรมันของเรามีทุนดีๆอย่างน้ีให้แก่นักศึกษา 

อยู่เนืองๆคะ

     

  

 1.		 กำาหนดการสอบส่วนภูมิภาค	 สอบซ่อมภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2559 จัดสอบระหว่างวันเสาร์-วันอาทิตย์  

ที่ 21 -22 และ 28 - 29 มกราคม 2560

 2.	 คาบเวลาสอบปกติและซำา้ซ้อน

  (ปกติ)  คาบเช้า 09.00 - 11.30  น.  คาบบ่าย  13.00 - 15.30  น.

  (ซ�้าซ้อน) คาบเช้า 09.00 - 12.30  น.  คาบบ่าย  13.00 - 16.30  น.

 3.	 กระบวนวิชาที่จัดสอบ  มีจ�านวนแห่งละ  211 วิชา

  ✎ เป็นข้อสอบปรนัย	 จ�านวน 73 วิชา

  ANT3057,APR2101, ART1003, BUS3103, BUS3104, ECO1003, ECO1101, ECO1102,  

ENG1001,  ENG1002, ENG2001, ENG2002,  HIS1001, HIS1003, HIS1201, HPR1001, HPR2101, HRM3206, 
HRM3207, INT1004, LAW1004, LIS1001, LIS1003, MCS1100, MCS1101, MCS1150, MCS1151, 
MCS1250, MCS1300, MCS1350, MCS1400,  MCS1450, MCS2100, MCS2106, MCS2108, MCS2150, 
MCS2160, MCS2162, MCS2200, MCS2203, MCS2390, MCS2603, MCS3100, MCS3151, MCS3183, 
MCS3204, MCS3300, MCS3301, MCS4403, MCS4481, MGT2101, MGT2102, MGT2202, MGT3203, 
MGT3205, MGT3301, MKT2101, MTH1003, MTH1103, MTH1104, PHI1003, POL1100, POL1101,  
PSY1001, RAM1000, SCI1003, SOC1003, SOC4077, STA1003, STA2016, THA1001, THA1002, THA1003

  ✎ เป็นข้อสอบอัตนัย  จ�านวน 138 วิชา

  ACC1001, ACC1002, ACC2134, ANT1013, ANT4078, APR3107, BIO2202, FIN2101, FIN2203, 
GAS2802, LAW1001, LAW1002, LAW1003, LAW2001, LAW2002, LAW2003, LAW2004, LAW2005, 
LAW2006, LAW2007, LAW2008, LAW2009, LAW2010, LAW2011, LAW2012, LAW2013, LAW2015, 
LAW2032, LAW3001, LAW3002, LAW3003, LAW3004, LAW3005, LAW3006, LAW3007, LAW3008, 
LAW3009, LAW3010, LAW3011, LAW3012, LAW3015, LAW3033, LAW3035, LAW3038,  LAW3054, 
LAW4001, LAW4002, LAW4003, LAW4004, LAW4005, LAW4006, LAW4007, LAW4008, LAW4009, 
LAW4010, LAW4011, LAW4012, LAW4013, LAW4017, MCS2170, MCS2201, MCS2260, MCS2460, 
MCS3104, MCS3152, MCS3190, MCS3205, MCS3206, MCS3208, MCS3281, MCS3282, MCS3309, 
MCS3380, MCS3400, MCS4103, MCS3460, MCS4106, MCS4150, MCS4151, MCS4160, MCS4170,  
MCS4201, MCS4304, MCS4601, MCS4602, MCS4603, MGT1001, MGT2201, MGT3101, MGT3102,  
MGT3204, MGT3401, MGT3402, MGT3403, MGT3404, MGT3405, MGT3408, MGT3409, MGT4004,  
MGT4006, MGT4007, MGT4206,  MGT4207,  MGT4208,  MGT4209,   PHI1000,  POL2100, POL2102,  POL2103,  
POL2200, POL2203, POL2300, POL2301, POL2302, POL2303, POL3300, POL3301, POL3302, POL3311, 
POL3313, POL3316 , POL3329, POL3330, POL4100, POL4128, POL4310,  POL4312, POL4348, POL4349, 
POL4350, SOC2033, SOC2043, SOC2065, SOC2091, SOC4074, SOC4083, STA2003  

 4.	 สถานท่ีสอบ ประจ�าศูนย์สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2559  และสาขาวิทยบริการฯ  จ�านวน  27  แห่ง  คือ

	ลำาดับ				ชื่อศูนย์								CODE	 					ชื่อโรงเรียน	 					ชื่อย่อ

 1 เชียงใหม่ 01 โรงเรียนพุทธิโศภน     PT

 2 เชียงราย 02 โรงเรียนด�ารงราษฎร์- DS

                      สงเคราะห์        

 3 แพร่  03 โรงเรียนนารีรัตน์ NR

 4 อุดรธานี 06 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ED

 5 นครพนม 07 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา NS

 6 ขอนแก่น 08 สาขาฯ ขอนแก่น RK

 7 สุรินทร์ 09 โรงเรียนสิรินธร ST

 8 นครราชสีมา 10 โรงเรียนสุขานารี SN

 9 สุราษฎร์ธาน ี 17 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา SR

 10 นครศรีธรรมราช 18 วิทยาลัยเทคนิค- NT

    นครศรีธรรมราช 

 11 ตรัง 19 โรงเรียนสภาราชินี SP

 12 สงขลา 20 โรงเรียนวรนารีเฉลิม VC

 13 เพชรบูรณ์ 21 สาขาฯเพชรบูรณ์ NSB

 14 ปราจีนบุรี        22 สาขาฯปราจีนบุรี PB

 

การสอบส่วนภูมิภาค

สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2559

ลำาดับ						ชื่อศูนย์						CODE	 								ชื่อโรงเรียน													ชื่อย่อ

 15 อุทัยธานี          23 สาขาฯอุทัยธานี UT

 16 อ�านาจเจริญ      24 สาขาฯ อ�านาจเจริญ AM

 17 สุโขทัย             26 สาขาฯสุโขทัย SU

 18 ศรีสะเกษ         27 โรงเรียนสตรีสิริเกศ SK

 19 ลพบุรี              28 โรงเรียนเทศบาล- DL

      เมืองลพบุรี 

 20 หนองบัวล�าภู     29  โรงเรียนหนองบัว- NP

      พิทยาคาร 

 21 นครปฐม         30  โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ PA

 22 ชัยภูมิ              32  โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร CK

 23 บุรีรัมย์            34  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ์ BT

 24 สระแก้ว 35  โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง KL

 25 กาญจนบุรี       36  โรงเรียนบ่อพลอย- BC

      รัชดาภิเษก 

 26 น่าน                37  วิทยาลัยเทคนิคน่าน TN

 27 พังงา               39  โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา TW

วันชัย เทียบพุฒ               สำ�นักบริก�รท�งวิช�ก�รและทดสอบประเมินผล

	 5.	 จ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น  9,761  คน คิดเป็นที่นั่งสอบ  33,361  ที่นั่งสอบ

 6.	 ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ ก่อนการสอบประมาณ 1 อาทิตย์ และนักศึกษา 

สามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ INTERNET ท่ี WEBSITE	 WWW.RU.AC.TH	 หัวข้อ 

สารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค) ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานที่สอบและหมายเลขห้องสอบ 

แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้

 ในกรณีที่มีปัญหา เกี่ยวกับตารางสอบไล่ให้นักศึกษาติดต่อไปที่ ฝ่ายจัดสอบ	 สำานักบริการทางวิชาการและ	

ทดสอบประเมินผล			มหาวิทยาลัยรามคำาแหง		โทร.		0-2310-8611



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

ถาม นักศึกษา	 Pre-degree	 จะมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม

อย่างไรครับ

ตอบ ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการศกึษา

ชั้นปริญญาตรี	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2555

	 20.3	 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม	

ต้องเรยีนจบหลักสตูรปรญิญาตร	ี ภายในระยะทีก่�าหนด 

มีความประพฤติดีและมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

ของกระบวนวิชาที่สอบได้ตลอดหลักสูตรตามเกณฑ ์

ทีก่�าหนดให้ได้รบัปรญิญาเกยีรตนิยิม	โดยสภามหาวทิยาลยั

พิจารณาการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ได้รับการ

เสนอชื่อจากคณะตามหลักเกณฑ์	ดังนี้

	 20.3.1	 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

เหรียญทอง	 ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่	

3.75	ขึ้นไป

	 20.3.2	 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า	3.50

	 20.3.3	 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง	

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า	3.25

	 ทั้งนี้	 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม	

ต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาใดและสอบได้วิชานั้น 

มากกว่า	 1	 ครัง้	 หรอืลงทะเบยีนเรยีนและสอบได้กระบวนวชิา

ตามหลกัสตูรใหม่ทีใ่ช้แทนกระบวนวชิาตามหลกัสตูรเก่า

ซึ่งเคยสอบได้แล้ว

	 20.3.4		นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามข้อ	 8	 ข้อ	 9 

ข้อ	10	และข้อ	14	จะไม่ได้รบัการเสนอชือ่ให้ได้รบัปรญิญา

เกียรตินิยม	 ยกเว้นส�าหรับผู้สมัครที่มีหน่วยกิตสะสม

เพราะเคยสมัครเข้าเป็นนักศึกษารายกระบวนวิชา 

มาก่อนตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับปริญญา	

พ.ศ.	 2537	 ข้อ	 8	 วรรค	 2	 หรือระเบียบมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2548	 ข้อ	 8	 

วรรค	2	ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็นนักศึกษา

ต่อเนื่อง	 ตามข้อ	 5	 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสม 

จากมหาวทิยาลยัเป็นจ�านวนทีก่�าหนดไว้ในหลกัสตูร	และ

อาจเสนอชือ่ให้ได้รบัปรญิญาเกยีรตนิิยมตามข้อ	20	โดยอนุโลม	

	 จากข้อบังคับนี้	 นักศึกษา	 Pre-degree	 มีสิทธิ์

ได้เกยีรตนิยิมเมือ่ได้เกรดเฉล่ียตามข้อบังคบัและต้องศกึษา

ต่อจากการเป็นนกัศกึษา	 Pre-degree	 โดยนบัเวลาต่อเนือ่ง

รวมกบัทีส่มคัรนกัศกึษาใหม่โดยใช้วฒุ	ิม.6	หรอืเทยีบเท่า

สมคัรแล้ว	ต้องไม่เกินระยะเวลาทีห่ลักสูตรก�าหนด	เช่น 

สมัครเรียน	 Pre-degree	 เมื่อใช้วุฒิ	 ม.4	 เมื่อจบ	 ม.6	 

แล้ว	 ต้องน�าวุฒิ	 ม.6	 มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ทันท ี

เมือ่มหาวทิยาลยัเปิดรับสมัครนกัศึกษาใหม่และเรียนต่อ 

อีกไม่เกิน	 1	 ปีการศึกษา	 (ในกรณีหลักสูตรในสาขา

ทีส่มัครเรยีนเป็นหลกัสตูร	 4	 ปี)	 เมือ่ได้เกรดและเข้าหลกัเกณฑ์ 

ของมหาวิทยาลัยแล้ว	นักศึกษาจึงมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม	

แต่ถ้าเรยีนเกนิ	 1	 ปีการศกึษา	 นกัศกึษาไม่มสีทิธิไ์ด้เกยีรตนิยิม 

คงจบการศึกษาแบบปกติ					

กองบรรณาธิการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาปริญญาโท

    

“ข่าวรามคำาแหง” หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 สีไพ ประดิษฐ์ภูมิ

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา	 ไม่ได้บังคับในเรื่องเวลาเข้าเรียน	 ดังนั้น

จึงมีทั้งนักศึกษาที่เข้าเรียนในห้องเรียน	 และไม่ได้เข้าเรียนในห้องเรียน	 จึงเกิดปัญหาของมหาวิทยาลัย

ประการหนึง่คอื	ท�าอย่างไร	นกัศกึษาจงึจะได้รบัข่าวสารของมหาวทิยาลยั	เช่น	ต�าราทีอ่าจารย์เขยีนออกมาใหม่	

ก�าหนดสถานทีส่อบ	และความคบืหน้าของมหาวทิยาลยัในเรือ่งอืน่	ๆ	จากปัญหาดงักล่าวมผีูเ้สนอความเหน็ว่า 

“ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถออกวารสารหรือหนังสือพิมพ์สักฉบับหนึ่ง	 คงจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้”	 

“ข่าวรามค�าแหง”	จึงได้เกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้	 (ศักดิ์	ผาสุขนิรันต์,	 2514,	หน้า	1)	คณะผู้บริหาร

มหาวทิยาลยัได้มมีตใิห้จดัพมิพ์	“ข่าวรามค�าแหง”	หรอื	ขร.ในวนัที ่

29	 เมษายน	 2514	 (“แนะน�าข่าวรามค�าแหง”,	 2516,	 หน้า	 7)	 

ได้ตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์	ปีที่	1	วันที่	16	พฤษภาคม	2514		ราคา

ที่ปรากฏหน้าแรกคือ	 50	สตางค์	มีจ�านวน	4	หน้า	 จัดพิมพ์ด้วย

สนี�า้เงนิ	 (สปีระจ�ามหาวทิยาลยั)	 บรรณาธกิารคอื	 ดร.สทิธ	ิ พนิจิภวูดล, 

ผู้จัดการคือ	นายรังสรรค์	แสงสุข,	ผู้ช่วยบรรณาธิการคือ	อาจารย์

อมัพร	วรีะวฒัน์	(ป้ันศร)ี,	เจ้าของและส�านกังานคอื	มหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง	 ต�าบลหัวหมาก	 อ�าเภอบางกะปิ	 กรุงเทพฯ	 10	 (10	

คือ	 รหัสจังหวัด	 ขณะนั้นยังไม่ได้ก�าหนดรหัสไปรษณีย์	 5	 หลัก,	 ผู้เขียน)	 ก�าหนดออกเป็นรายปักษ์	 มี

ระเบียบการรับเป็นสมาชิก	 เป็นรายปี	 มีจ�านวนพิมพ์ปีละ	 24	 ฉบับ	 อัตราค่าบ�ารุง	 มี	 2	 ประเภทคือ	

ประเภทสมาชิกที่มารับด้วยตนเอง	 ปีละ	 10	 บาท	 และประเภทสมาชิกที่รับทางไปรษณีย์	 ปีละ	 15	 บาท	

โดยให้สมัครได้ในวันลงทะเบียนเรียน	รูปเล่มมีขนาดความกว้าง	26	ซม.	ความยาว	37	ซม.	ฉบับปฐมฤกษ ์

มีเนื้อหาตามคอลัมน์ดังนี้	จดหมายจากอธิการบดี	 (กล่าวถึง	 เหตุที่ได้จัดท�าหนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหง),	

เครือ่งแต่งกายนกัศกึษา	(แต่งกายปกต	ิแต่งกายพเิศษ	ทัง้หญงิและชาย),	ค�าขวญัของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง,	

ปฏทินิปีการศกึษา	 2514	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง,	 ยอดจ�านวนนกัศกึษางวดแรก	 ภาค	 1	 ปีการศกึษา	 2514,	

ก�าหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา,	 การก่อสร้าง,	 ข่าวจากฝ่ายต�าราและอุปกรณ์การศึกษา	 ต�าราเรียน

และการจ�าหน่าย,	 สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 (เคร่ืองหมาย	 และสีประจ�ามหาวิทยาลัย),	

หอสมุดมหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	 ใครเป็นใครในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	 แผนผังบริเวณและที่ตั้ง

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	และคอลมัน์สดุท้ายคอื	จากบรรณาธิการ	 ท่ีได้ชีแ้จงการจดัพิมพ์	“ข่าวรามค�าแหง”	

โดยการจัดพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์จ�านวน	 45,000	 ฉบับ	 มีระยะเวลาในการจัดท�า	 15	 วัน	 เพื่อให้ทันต่อการ

แจกนักศึกษาที่มาฟังการปฐมนิเทศ			

	 ปัจจบุนั	“ข่าวรามค�าแหง”	ได้จดัพมิพ์เป็นปีที	่46	มทีัง้ 

รูปแบบจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม	 และจัดท�าในรูปแบบออนไลน์	

ในรูปแบบออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ที่	 	 http://www.info.

ru.ac.th/	 	 ให้ข้อมูล	ปีที่	 1	ฉบับปฐมฤกษ์	และปีที่	 40	 -	46	 

ถงึฉบบัปัจจบัุน	 ส่วนรปูแบบรปูเล่มปัจจบัุนจดัพิมพ์มขีนาด 

ความกว้าง	27.5	ซม.	ความยาว		39.5	ซม.	มีจ�านวน	12	หน้า 

มีก�าหนดออกรายสัปดาห์	 อัตราค่าสมาชิกปีละ	 200	 บาท 

	ส�านักงานตั้งอยู่ที่	งานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ชั้น	2	และนอกจาก

นั้นส�านักหอสมุดกลาง	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ได้รวบรวม	จัดเก็บ	และ

ให้บรกิารแก่ผูท้ีส่นใจ	 สามารถใช้บรกิารท้ังฉบับปัจจบัุนและฉบับย้อนหลัง

ได้ที่มุม	 “สิ่งพิมพ์รามค�าแหง”	 หน่วยบริการวารสารและเอกสาร	 ชั้น	 1 

อาคาร	 2	 ส�านักหอสมุดกลาง	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เปิดให้บริการ	 

วันจันทร์	 -	 วันศุกร์	 เวลา	 07.30	 -	 18.30	 และวันเสาร์	 -	 วันอาทิตย์	 

เวลา	09.00	-	17.30	น.

บรรณานุกรม

แนะน�าข่าวรามค�าแหง.	(2516,	6,	มิถุนายน).	ข่าวรามค�าแหง,	3,	หน้า	7.		

ศักดิ์	ผาสุขนิรันต์.	(2514,	ปฐมฤกษ์,	พฤษภาคม).	จดหมายจากอธิการบดี.	ข่าวรามค�าแหง,	1,	หน้า	1.	



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

 ✎ แนวสังเขปวิชา ศึกษาทฤษฎี	 ระเบียบ

การทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 หัวข้อที่จะน�า 

มาอภิปรายได้จากงานศึกษาหรือผลวิจัยงานสนาม

ของนักศึกษา	(PR.	ANT2013	&	SOC4083	นักศึกษา

ท่ีเรียนวิชานี้ควรผ่านวิชาโบราณคดีเบ้ืองต้นและ

ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ เป ิด 

ในเทอม	 1	 มาก่อน	 เนื่องจากเป็นองค์ความรู้หลัก 

ที่เน้นในการสัมมนา)

 ✎ เอกสารการเรยีน ไม่มตี�าราเรยีนโดยเฉพาะ 

เพราะเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อสัมมนา	 นักศึกษาทุกคน 

ต้องตดิต่ออาจารย์เพ่ือปรึกษาเร่ืองบทความประกอบ

การสมัมนาเป็นรายบคุคล	ตามหวัข้อทีส่นใจ	(บทความ

ที่แต่ละคนได้รับจะแตกต่างกัน)

 ✎ วันเวลาและสถานที่เรียน

 TH	11:30	 -	13:20	 (SLL	302	 -	อาคารศรจีฬุาลกัษณ์ 

ตึกสีส้ม-ขาว	ติดกับประตูทางออก	ม.ร.)

 ✎ หวัข้อหลกั งานวจิยัทางสงัคมวทิยาและ 

มานษุยวทิยาร่วมสมยั	 ประเดน็หลกัในแต่ละสปัดาห์

แตกต่างกัน

 ✎ แนวทางการวัดผล คะแนนเต็ม	100	คะแนน 

มาจากการอ่านบทความทีก่�าหนด	 การสมัมนาทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย	และงานวิจัยส่วนบุคคล	

(งานมีหลายชิ้น	 แต่ท้ังหมดต้องเขียนงานส่ง	 และ 

น�าเสนองานในชั้นเรียนเท่านั้น	 เพื่อการแลกเปลี่ยน

ความคดิ) 

 ✎ วันและเวลาสอบ ไม่มีการสอบข้อเขียน  

แต่นักศึกษาต้องน�าเสนองานการค้นคว้าวจิยัในช้ันเรยีน

ตามวันเวลาที่ก�าหนดในรูปแบบการสัมมนา	 และ

นกัศกึษาต้องลงช่ือในตารางเพ่ือจองวนัเวลา	 รวมท้ัง

หัวข้อที่จะสัมมนากับผู้สอน	(ในชั้นเรียนเท่านั้น)	

เนือ่งจากมเีวลาจ�ากดัในการน�าเสนอ	 และแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นกับเพื่อนนักศึกษา

 ✎ ข้อแนะน�า

	 -	 เนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาที่นักศึกษาวิชาเอก

สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา	แผน	1	ต้องลงทะเบยีนเรยีน 

(ตามหลักสูตร)	 เป็นวิชาสุดท้ายก่อนจบการศึกษา	

ดังนั้นนักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนในภาคการศึกษานี	้

ควรผ่านการศึกษาวิชาบังคับของวิชาเอก	 วิชาบังคับ

SOC 4095

สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

SEMINAR IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY

ของแผน	1	โดยส่วนใหญ่		เพราะนกัศกึษาต้องน�าความรู้ 

ที่ได้เรียนมาทั้งหมด มาประมวลความคิด วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์ กับประเด็นที่น�ามาสัมมนา	 และ

สามารถสังเคราะห์แนวคิดเพ่ือแก้ปัญหาหรือชี้น�า

สังคมได้	 นักศึกษาจึงควรมีเวลาเข้าชั้นเรียนเพื่อ

ร่วมการสมัมนาก่อนจบการศกึษา	โดยนกัศกึษาทกุคน 

ต้องมีส่วนร่วมในการสัมมนาและน�าเสนอผลงาน	

(เพราะเป็นวชิาสมัมนา)	จงึขอให้สทิธิส์�าหรบันกัศกึษา

วชิาเอกทีผ่่านวชิาต่างๆ	 ในแผน	1	มาครบแล้วได้ลงชือ่

ในตารางเพื่อจองวันเวลาและหัวข้อก่อน	 เนื่องจาก 

มีเวลาจ�ากัดในการน�าเสนอภายในภาคการศึกษานี้

	 -	 นกัศกึษาควรตดิต่ออาจารย์เรือ่งบทความทีใ่ช้

ในการค้นคว้า	 (นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับบทความ

ที่แตกต่างกัน	 เพื่อน�าประเด็นในการสัมมนา)	 ตั้งแต่

ต้นภาคการศึกษาเพราะมีภาระงานหลายส่วน	และ

ต้องติดต่อภายในชั้นเรียน	เพื่อจะได้ทราบหัวข้อของ

นกัศกึษาอืน่ๆ	 และเลอืกหวัข้อทีส่อดคล้องแต่ไม่ซ�า้ซ้อนกนั 

(หากติดต่อภายหลังอาจไม่มีคิว)

	 -		 วชิานีเ้ปิดในภาคฤดรู้อน 59	 เพือ่ให้นกัศกึษา

ที่ต้องการน�าเสนองานวิจัยด้วย		

	 -	 หากนักศึกษายังศึกษาวิชาต่างๆในแผน	1 

ไม่ครบ	ขอให้รอลงทะเบียนเรียนในภาค	1/60	แทน

 ✎  แนวสงัเขปวชิา  ศกึษาแนวความคิดทฤษฎ ี

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ส�าคัญตั้งแต่

ศตวรรษที	่ 18	จนถงึปัจจบุนั	ประโยชน์ของแนวความคดิ

ทฤษฎีที่มีต่อการพัฒนา	 การวิจัยและการแก้ปัญหา

ทางสังคม

 ✎ เอกสารประกอบการเรียน

	 	 	 -	 หนังสือ	 SO	 483	 และ	 SO	 499	 (S)	

จ�าหน่ายที่ศูนย์หนังสือ	และ

	 	 	 -	 เอกสาร	 SO	 483	 ประวัติแนวคิดทาง-

สังคมวิทยา	โดย	รศ.สุนทรี	พรหมเมศ	

 นกัศกึษาสามารถถ่ายส�าเนาได้ทีร้่านถ่ายเอกสาร

คณะมนษุยศาสตร์	ชั้น	1

 ✎ วันเวลาและสถานที่ที่ติดต่ออาจารย ์

นกัศกึษาสามารถศกึษาบทเรยีนจากวดิโีอค�าบรรยาย

ย้อนหลังในภาค	 1	 จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	

เนือ่งจากไม่มกีารบรรยายสดในภาค	 2	 (วชิานีเ้ปิดบรรยาย

ทกุภาค	 1)	 ส�าหรบันกัศึกษาทีต้่องการสอบถามเพ่ิมเติม

หลงัจากการศกึษาบทเรยีนด้วยตนเองทางเวบ็ไซต์แล้ว	

สามารถเข้าพบอาจารย์ได้ตามเวลานี	้TH	13:30-15:30		

HOB	1204	

 ✎ หัวข้อหลัก

	 	 	 -	 ศัพท์ควรรู้

	 	 	 -	 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและทฤษฎี

	 	 	 	 ทางมานุษยวิทยา

	 	 	 -	 ประโยชน์ของแนวความคิด

 ✎ แนวทางการวัดผล 

	 			 	 -	 ข้อสอบอตันยั	 4	 ข้อ	 (ทัง้นกัศกึษาส่วนกลาง 

ทีข่อเปิดกระบวนวชิาเพิม่เตมิและนกัศกึษาส่วนภมูภิาค 

ที่ลงทะเบียนเรียนปกติ)

	 	 	 -	 วิชานี้มีการทดสอบแบบ	e-Testing 

เป็นข้อสอบปรนยั	 นกัศกึษาทีส่นใจสามารถลงทะเบยีน 

เพิม่ได้โดยเลอืกวนัเวลาสอบด้วยตนเอง	 (ถ้าสอบผ่านแล้ว 

ผลจะเป็นตามทีไ่ด้	 นกัศกึษาไม่มสีทิธิเ์ข้าสอบข้อสอบ 

ในปลายภาคและสอบซ่อมเพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้น)

 ✎ วันและเวลาสอบ 

   คณะจดัสอบเอง	 เนือ่งจากนกัศกึษาขอเปิดเพิม่ 

(รอดูประกาศของภาควิชาฯ)	

 ✎ ข้อแนะน�า

	 	 	 -	 ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได	้

ควรศึกษาบทเรียนจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	 (ภาค	 1 

SOC 4083

ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

SOCIOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL THEORY

ในทุกปีการศึกษา)	 โดยศึกษาแต่ละทฤษฎีให้เข้าใจ

และน�าไปประยุกต์ในการมองปรากฏการณ์ต่างๆ

ของสังคมปัจจุบัน	 ส�าหรับการตอบข้อสอบอัตนัย	

นักศึกษาไม่ควรท่องจ�า	แต่ต้องสามารถเขียนอธิบาย

และยกตัวอย่างให้ชัดเจน

อาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

มักจะได้มาด้วยการน�าเข้าจากต่างประเทศผ่านการ 

ร่วมลงทุนมากกว่าท่ีเราจะพัฒนาขึน้มาเอง	ด้วยเหตุนี้ 

จึงเห็นได้ว่าแม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ 

ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก 

แต่ก็ได้มาแค่เทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่วนเท่านั้น	

เรื่องนี้ท�าให้มีการพูดล้อ	ๆ	กันว่าไทยเราเป็นได้แค ่

ผู้	 “ประกอบ”	 การไม่ใช่นักอุตสาหกรรมเพราะเรา 

ได้แต่ประกอบชิ้นส่วนเป็นหลัก

 การคดิค้นนวตักรรมหรอืเทคโนโลยใีหม่	ๆ	ซ่ึงจะ 

เป็นทางท�าให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

ได้นั้นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ 

เป็นพืน้ฐานส�าคญั	แต่ทีน่่าตกใจกค็อืแม้ว่าประเทศไทย 

จะมนีกัเรยีนเก่ง	ๆ	 จ�านวนมาก	 เห็นได้จากข่าวนกัเรยีนไทย 

ที่ไปได้เหรียญทอง	 เคมี	 ฟิสิกส์	 ชีวะ	 คณิตศาสตร ์

โอลิมปิกกนัทุกปี	 และยงัมนีกัวทิยาศาสตร์ท่ีสร้างขึน้ 

จากนักเรียนเก่ง	 ๆ	 เหล่านี้จ�านวนมากเช่นกัน	ท�าไม 

ยังไม่เหน็การคดิค้นอะไรทางอตุสาหกรรมให้น่าภมูใิจ 

กันบ้าง	 สักอย่างสองอย่างก็ยังดี	 ผมดูข่าวการวิจัย 

เร่ืองรถยนต์ไฟฟ้าของไทยทีอ่อกมาวิง่ให้ดูกส็งสยัว่า 

ท�าไมเพิง่อยู่ในข้ันทดลองเบ้ืองต้นในขณะท่ีต่างประเทศ

เขามีรถยนต์ไฟฟ้าแล่นเร็วเท่ารถสปอร์ตออกมาขาย

กนัแล้ว	 	แบบนีก้ค็งต้องท�าใจว่าเราอาจต้องติดกบัดัก 

ประเทศรายได้ปานกลางนี้ไปอีกนาน

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

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

ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

รชักาลที	่ 9	 และสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ 

บดนิทรเทพยวรางกรู	รชักาลที	่10	พร้อมร้องเพลงสรรเสรญิ-

พระบารม	ีและสกัการะพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุ-

รามค�าแหงมหาราช

	 ส�าหรบั	 โครงการต้นกล้าฟุตบอล	 เน้นฝึกสอน

การเล่นกฬีาฟตุบอลขัน้พืน้ฐานให้ถกูต้องแก่เยาวชน	

และชุมชนในเขตอ�าเภอหล่มสัก	 และอ�าเภอหล่มเก่า	

เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เยาวชนรูจ้กัใช้เวลาว่าง

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	น�าไปสูก่ารคดัตัวนกักฬีา	 เพ่ือ 

เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในรายการต่าง	 ๆ	 ท้ังนี	้ มเียาวชน

สนใจเข้าร่วมโครงการจ�านวนมาก	 โดยในเบื้องต้น	

โครงการต้นกล้าฟุตบอล	 ขอใช้พื้นที่ภายในสาขาฯ	

เป็นสนามฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล	สัปดาห์ละ	2-3	วัน

รามฯ เพชรบูรณ์ฯ (ต่อจากหน้า 1)

 นอกจากนียั้งรบัสมคัรนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ 

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา) รุ่นที่ 2 

โดยสามารถเลือกเรียนวันเสาร์	หรือวันอาทิตย์	 เวลา	

08.00-21.00	น.	ที่วิทยาเขตบางนา	อีกด้วย

 ผูส้นใจสมคัรได้ตัง้แต่บดันี ้ - 8 กมุภาพนัธ์ 2560  

ที่ส�านักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	 

คณะบริหารธุรกิจ	ชั้น	5	ห้อง	502	โทร.	0-2310-8235	

หรอืดาวน์โหลดใบสมคัรได้ที	่www.mbalogistics.ru.ac.th	

ม.ร.รับนักศึกษา ป.โทฯ (ต่อจากหน้า 3)

โดยพระครูภาวนาโสภณ เจ้าอาวาสวดัป่าธรรมโสภณ 

และเจ้าคณะเมืองลพบุรี	และพิธีเจริญจิตภาวนา	

 ขอเชิญบุคลากร	 นักศึกษา	 ศิษย์เก่า	 และ

ประชาชนทัว่ไปเข้าร่วมพิธ	ี เพ่ือบ�าเพ็ญกุศลและร�าลึก

ในพระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 

มหาภมูพิลอดลุยเดช	(การแต่งกาย:	ชดุปกตขิาวไว้ทกุข์	

หรอืชดุสภุาพสดี�าไว้ทกุข์)	รายละเอยีดเพิม่เตมิทีเ่วบ็ไซต์	

www.ru.ac.th

ม.ร. จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลฯ (ต่อจากหน้า 1)

 

 ปลูกต้นไม ้ ดร.สุขุมรัฏฐ์ สาริบุตร 

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู	 พร้อมด้วย 

ดร.อนงค์วิชญา สาริบุตร	 อดีตนายกเหล่ากาชาด 

จงัหวดัหนองบวัล�าภู	 ผูร่้วมก่อต้ังมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัหนองบวัล�าภ	ู

ได้ปลูกต้นปีบทอง	 (กาสะลองค�า)	 ภายในสาขา-

วิทยบริการฯ	จังหวัดหนองบัวล�าภู	 เมื่อวันที่	 28	

ธันวาคม	2559

 ขณะเดียวกัน	 ขอความร่วมมือจากผู้พบเห็น

การเรีย่ไรเงนิ	ไม่สนบัสนนุหรอืบรจิาค	และขอให้แจ้ง

มหาวทิยาลยัทีก่องกจิการนกัศกึษา	โทร.	0-2310-8071, 

0-2310-8074	 หรอืแจ้งเจ้าหน้าทีต่�ารวจหรอืเจ้าหน้าที ่

ฝ่ายปกครองในพืน้ที	่ และหากเป็นการแอบอ้างชือ่มหาวทิยาลยั	

ทางมหาวิทยาลัยจะด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ม.ร.ยืนยันไม่มีนโยบายฯ (ต่อจากหน้า 1)

 วางพวงมาลา นางลักขณา  ยงไสว 

หวัหน้าสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดั-

เพชรบูรณ์	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการ

เฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัเพชรบรูณ์	 ร่วมวางพวงมาลา

สกัการะพ่อขนุผาเมอืง	 ในงานเทศกาล	 “เสง็กลอง 

ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง”	 ประจ�าปี	 2560 

โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นประธานในพิธี	ณ	บริเวณ-

อนุสาวรย์ีพ่อขนุผาเมือง	 ต�าบลน�า้ชุน	 อ�าเภอหล่มสกั 

จงัหวดัเพชรบรูณ์	 เพือ่ร�าลกึถงึคณุงามความดแีละ

ร่วมสดุดีเกียรติประวัติพ่อขุนผาเมือง	 เมื่อวันที ่

29	 ธันวาคม	 2559	 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ	

หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	นายกเทศมนตรี-

เมอืงหล่มสกั	 ผูบ้รหิารสถานศกึษา	 นายกเทศมนตร-ี

ต�าบลตาลเดีย่ว	 นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	 - 

ทุกแห่ง	 ประธานมูลนิธิฯ	 นายกสมาคมฯ	 ก�านัน	

ผู้ใหญ่บ้านฯ	ประธานมูลนิธ	ินายกสมาคม	องค์กร-

ภาคเอกชนทกุส่วน		เข้าร่วมพธิโีดยพร้อมเพรยีงกนั

ม.รามฯ ร่วมกับ ททบ.5 ร่วมกับ มทบ. 33
มอบผ้าห่มกันหนาว-อุปกรณ์กีฬา แก่ชาวบ้าน

 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	 ร่วมกบัสถานโีทรทศัน์-

กองทพับก	ช่อง	5	และมณฑลทหารบกที	่33	จดัโครงการ 

“มอบผ้าห่มกนัหนาว-อปุกรณ์กฬีา” โดยม	ีพล.อ.ราชรกัษ์ 

เรยีนพชืน์  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สถานวีทิยโุทรทศัน์- 

กองทพับก	ช่อง	5	พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ดนยั ตนัเกดิมงคล 

คณบดคีณะทศันมาตรศาสตร์	 พ.อ.เศรษฐพล เกตเุตม็ 

รองผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกที	่33	และ	พ.อ.วรภพ 

ถาวรแก้ว  รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน 

บุคลากรชาวรามค�าแหง	 และนักศึกษาวิชาทหาร 

ร่วมมอบผ้าห่มกนัหนาว	 และอปุกรณ์กฬีาให้แก่ชาวบ้าน 

และนักเรียนในพื้นที่อ�าเภอดอยสะเก็ด	 เมื่อวันที่	 17 

ธันวาคม	2559	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร ้

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 อ�าเภอดอยสะเก็ด	

จังหวัดเชียงใหม่

จงึได้จดัโครงการ	“รามค�าแหงร่วมใจช่วยผูป้ระสบภยั 

น�า้ท่วมภาคใต้”	 ขึน้	 เพือ่ช่วยบรรเทาความเดอืดร้อน

ให้กับพ่ีน้องชาวใต้ที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี ้

และอยากให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	 

รวมทั้งศิษย์เก่า	 นักศึกษาปัจจุบัน	 ได้มีส่วนร่วมกัน

บรรเทาความเดอืดร้อนในครัง้นี	้ เชือ่มัน่ว่าพลงัลกูพ่อขนุฯ 

และชาวรามค�าแหงทกุคน	 จะรวมกนัท�าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์

และก่อให้เกดิการแบ่งปันน�า้ใจอย่างจรงิจงัให้กบัพีน้่อง 

ในภาคใต้ไม่มากก็น้อย	 และหวังอย่างยิ่งว่าสถานการณ์

น�า้ท่วมจะเบาบางลงและคลีค่ลายในทีส่ดุ	 และพีน้่องชาวใต้

จะได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงต่อไป	

	 ขอเชิญชวนบุคลากร	นักศึกษา	 ศิษย์เก่า	 และ 

ประชาชนทัว่ไป	 ร่วมบรจิาคสิง่ของ	 เครือ่งอปุโภคบรโิภค

เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วมในภาคใต้	 ได้ตัง้แต่ 

บัดนี้- 21 มกราคม 2560	 หลังจากนั้น	 ทาง	 ททบ.5	 

จะได้รวมสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปให้แก่ผู้ประสบภัย 

ต่อไป	โดยสามารถบรจิาคได้ทีบ่รเิวณด้านหน้าอาคาร-

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	สอบถาม

โทร.	0-2310-8075	,	081-922-4434

รามค�าแหงร่วมใจฯ (ต่อจากหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๐) วันที่ ๑๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

รามคำาแหงร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำาท่วม
เปิดรับบริจาคสิ่งของบัดนี้-21 ม.ค.นี้

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	 ช่อง	 5	 จัดโครงการ	 “รามค�าแหง

ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน�้าท่วมภาคใต้” เพื่อรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค	 น�าไปช่วยเหลือ 

ผูป้ระสบภยัน�า้ท่วมทีภ่าคใต้	โดยม	ี ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์		อธกิารบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

เป็นประธานเปิดงาน	 และมีคณะผู้บริหาร	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา	 ร่วมในพิธี	 เมื่อวันที่	 11	 มกราคม	 2560	 

ณ	บริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

	 โอกาสนี้	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ไม่นิ่งนอนใจกับปัญหาภัยน�้าท่วมที่เกิดขึ้นทางภาคใต้	

	 คณะกรรมการภาคประชาชน	 มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 จดัโครงการส่งเสรมิการบรหิารจดัการหอพกั 

เสวนาเรือ่ง	 “ทิศทางการบริหารจดัการหอพกัภายใต้ 

พ.ร.บ.หอพกัฉบบัใหม่”			ในวนัที	่24	มกราคม	2560	 

เวลา	08.30	 -	15.00	น.	ณ	ห้องศักดิ์	ผาสุขนิรันต์	

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

	 การเสวนาครั้งนี้	 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ 

ทีถ่กูต้องแก่ผูป้ระกอบการหอพกั	 เกีย่วกบัแนวทาง 

การพัฒนาคุณภาพหอพักให้สอดคล้องกับ	พ.ร.บ. 

หอพกั	พ.ศ.	2558	โดยมสีาระเกีย่วกบัความคบืหน้า 

ของกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ	พ.ร.บ.	หอพัก-

ฉบบัปัจจบุนั	ความชดัเจนในการบงัคบัใช้กฎหมาย 

ของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ	จากวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ 

ได้แก่	 นางรุง่กานดา พงศ์ธรกลุพานชิ	 ผูอ้�านวยการ

ส�านักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม	

กรุงเทพมหานคร นายณรงค์ จันทร์บูรณะพินิจ 

ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มัน่คงของมนษุย์	 และนายสนทิ หอมจันทร์	 ผูแ้ทน 

ผู้ประกอบการหอพัก	 รวมทั้งการตอบข้อซักถาม 

และรบัฟังความคดิเหน็ข้อเสนอแนะต่างๆ	 จากหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง	 เพือ่ให้ผูป้ระกอบการหอพกัมคีวามเข้าใจ 

และสามารถปรับตัวในการบริหารจัดการให้

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น	

	 มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้ประกอบการหอพัก

รอบสถานศึกษา	 บริเวณ	 ม.ร.	 (หัวหมาก)	 และ	

วิทยาเขตบางนา	 เข้าร่วมเสวนาตามก�าหนดการ

ดงักล่าว	 โดยแจ้งความจ�านงเข้าร่วมเสวนาได้ทีง่าน

ประชาสัมพันธ์	ม.ร.		โทร.	0-2310-8045-7	

 คณะวศิวกรรมศาสตร์	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จดัโครงการฝึกอบรมและปฏบิตักิาร							“ผูต้รวจสอบอาคาร” 

ประจ�าปีการศกึษา	 2559	 เพือ่ส่งเสรมิการจดัการศกึษา

และสนบัสนนุให้วศิวกร	สถาปนกิ	หรอือาชพีทีเ่กีย่วข้อง

มีความเป็นมืออาชีพด้านการตรวจสอบอาคาร	

เปิดรับสมัครบัดนี้ -10 กุมภาพันธ์ 2560

	 ผู ้ เข ้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ

อย่างหนึ่งอย่างใด	ดังนี้	

	 1)	 วิศวกรท่ีขึ้นทะเบียนการประกอบ-

วิชาชีพกับสภาวิศวกร	

	 2)	 สถาปนิกที่ขึ้นทะเบียนการประกอบ-

วิชาชีพกับสภาสถาปนิก							

	 3)	ผู้ดูแลอาคาร	เจ้าของอาคาร	หรือบุคคล

ที่สนใจเรื่องความปลอดภัยของอาคาร

 ก�าหนดจัดอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์	

เวลา	08.00-18.30		น.	ระหว่างวันที่	18	กุมภาพันธ์-	

18	 มีนาคม	 2560	 ณ	 ห้อง	 LTB	 401	 ชั้น	 4	 

อาคารลายสือไท	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ม.ร. 

ค่าลงทะเบียน	บุคคลทั่วไป	จ�านวน	18,000	บาท	

และบคุลากร	 ม.ร.	 จ�านวน	 9,000	 บาท	 (รวมอาหารว่าง 

อาหารกลางวนั	และเอกสารประกอบการบรรยาย)

 ผูส้นใจดาวน์โหลดใบสมคัรได้ที	่ www.engrlw.

ru.ac.th	 สมัครด้วยตนเองที่	 งานบัณฑิตศึกษา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 อาคารลายสือไท	 ชั้น	 2	

โทร.0-2310-8577-8	ต่อ	236,	0-2310-8570-1

ม.ร.เสวนาการบริหารงานหอพัก
ภายใต้ พ.ร.บ.หอพักฉบับใหม่

คณะวิศวะจัดอบรม “ผู้ตรวจสอบอาคาร”

	 คณะบริหารธุรกิจ	 จัดการประชุมวิชาการ-

ระดับชาติ	 ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร	์

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ครัง้ที	่ 1	 (The	 1st	 RU	 National 

Conference	 on	 Business	 Management	 and	 Social  

Science:	 RUNC-201)	 ในวนัที	่ 24	 มกราคม	 2560	

ณ	 ห้องประชุม	 ศ.ไพบูลย์	 สุวรรณโพธิ์ศรี	 ชั้น	 2 

และห้องบรรยาย	 ชัน้	 3	 คณะบรหิารธรุกจิ	 มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง

	 ขอเชิญคณาจารย์	 นักวิชาการ	 นักวิจัยและ

บุคคลท่ัวไป	 ส่งผลงานวชิาการ	 เป็นบทความวจิยั 

และบทความวิชาการ	 ด้านบริหารธุรกิจและ

สงัคมศาสตร์	 โดยรปูแบบการน�าเสนอ	 เป็นภาคบรรยาย	

น�าเสนอเรื่องละ	 15	 นาที	 และตอบข้อซักถาม	 

5	นาที	

 ผู้สนใจดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแบบเสนอ- 

ผลงานได้ที่	 www.ba.ru.ac.th	 ส่งใบเสนอผลงาน	 

พร้อมบทความฉบบัเตม็ได้ที	่ e-mail:	 RNCSB2017 

@hotmail.com	ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	สอบถาม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม	 โทร.083-092-0262,	 081-001-

5037,0-2310-8226-7	ต่อ	2110		

	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

จัดเสวนาวิชาการ	เรื่อง	“ความเหลื่อมล�้าของการ 

กระจายรายได้	:	สาเหต	ุผลกระทบ	และการแก้ไข” 

ในวันที่	26	มกราคม	2560	เวลา	09.00-12.00	น.			 

ณ	ห้อง	 301	 อาคาร	 ECB	 2	 คณะเศรษฐศาสตร์	 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้	ความเข้าใจ	รวมทั้ง 

แลกเปลีย่นข้อมูล	และเสนอแนะข้อคดิเหน็ทีเ่กีย่วข้อง

กบัความเหลือ่มล�า้ของการกระจายรายได้ของไทย

	 การเสวนาครั้งนี้มี	ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก 

ปัทมสิริวัฒน์	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	สถาบัน-

บณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์	 (นิด้า) รองศาสตราจารย์ 

ดร.ถวิล นิลใบ	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 เป็นวทิยากร	 และมอีาจารย์วรรณพงษ์ 

ดุรงคเวโรจน์ คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	เป็นผู้ด�าเนินรายการ	

	 ผูส้นใจลงทะเบยีนร่วมงานได้ที	่ https://goo.

gl/forms/pNA50GQnERxMaFf62	หรือ									e-mail	: 

seminareconru@gmail.com	สอบถาม	โทร.0-2310-

8000	ต่อ	4591

คณะบริหารฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์จัดเสวนา
“ความเหลื่อมล้ำาของการกระจายรายได้”

 รศ.ประเสรฐิ ตณัศริ	ิรองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิาร 

จงัหวดัตรงั	มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่	นายศิริพฒั 

พฒักลุ ผู้ว่าราชการจงัหวดัตรงั	 เน่ืองในโอกาสปีใหม่	

2560	เมือ่วนัที	่	23		ธนัวาคม		2559

 

(อ่านต่อหน้า 11)


