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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

            
   
         
     

ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๖

วันที่	๒๒	-	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๖๐	

(อ่านต่อหน้า 2)

คณะวิศวะจัดงานสถาปนาครบรอบ 20 ปี

   
 
 
ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์ระดับต้นแก่นักศึกษา

	 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 สถาบัน-

คอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จัดอบรม 

คอมพิวเตอร์ส�าหรับนักศึกษา	หลักสูตรการใช้ 

คอมพิวเตอร์ในส�านักงานระดับต้น	 ครั้งที่	 2/60 

รุ่นที่	 116	 โปรแกรมที่เปิดอบรม	 Introduction& 

Windows	7,	Word	2010,	Excel	2010,	PowerPoint	2010, 

Internet	 (Google	 Chrome)	 ค่าสมคัรพร้อมต�าราเรยีน

และอุปกรณ์	 300	 บาท	 โดยแบ่งการอบรม 

เป็น	 2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที่ 1	 อบรมวันอังคาร	และ 

วันพฤหัสบดี	(บ่าย)	อบรมวันที่	29	สิงหาคม	ถึง

วันที่	28	กันยายน	2560

   
 เฟซบุ๊ก PR ม.ร.ไลฟ์สด
ข้อมูลการสมัครนักศึกษาใหม่

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพิ่มช่องทาง 

ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจ

ด้วยการ	Live	 ผ่าน	FB:	PR	Ramkhamhaeng	

University	 เพือ่ให้รายละเอยีดข้อมูลการรบัสมคัร

นักศึกษาใหม่	 ภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2560	

โดยเจาะลกึข้อมลูการสมัคร	 การเรยีน	 การสอน

ของคณะ/สาขาวชิาต่างๆ	 รวมท้ังเปิดโอกาส

ให้ผู้สนใจได้สอบถามข้อมูล	 ร่วมแสดง

   
 
             อธิการบดีรามคำาแหงวอนยุติการแพร่ข่าวกำาจัดสุนัขจรจัดใน ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 2)

 ม.รามค�าแหงขอขอบคุณสังคมที่เข้าใจ	พร้อมปรามกลุ่มกล่าวหา 

ยุตกิารปล่อยข่าวที่ท�าให้	ม.ร.	เสียหาย	ก่อนจะถูกด�าเนินการทางกฎหมาย	 

เพื่อเป็นแบบอย่างไม่ให้ใช้สื่อโซเชียลโดยขาดความรับผิดชอบ	และส่งผล 

กระทบต่อผู้อื่น

 ตามที่มีกลุ่มบุคคลเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียกล่าวหาว่า	

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงมีการก�าจดัสนุขัจรจดัและมกีารทารณุกรรมสุนัขจรจัด

ด้วยวิธีโหดร้ายต่างๆ	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้มีค�าชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงไม่เคยมีการกระท�าตามที่มีการกล่าวหาในทุกกรณี	นั้น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

แถลงเพิ่มเติมว่าหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงข้อมูลตามข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจ 

ท่ีถูกต้องไปแล้ว	 ท�าให้มหาวิทยาลัยได้รับก�าลังใจจากนักศึกษา	 ศิษย์เก่า	 และภาคส่วนต่างๆ	 

ในสังคมเป็นจ�านวนมาก	เพราะบุคคลเหล่านี้บางรายเคยใช้ชีวิตใน	ม.ร.	และรับรู้ว่าข้อเท็จจริง

ของสุนัขจรจัดใน	 ม.รามค�าแหงมีความเป็นอยู่อย่างไร	 ลูกศิษย์ท่ีรักสัตว์เหล่านี้ต่างยืนยันว่า 

ไม่เคยพบเห็นพฤติกรรมการทารุณกรรมสุนัขจรจัดในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

สภา ม.ร.ร่วมยินดีนักเรียนสาธิตฯ คว้าแชมป์ดนตรีระดับประเทศ
	 นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงพร้อมกรรมการ

สภามหาวิทยาลยั	 ร่วมแสดงความยนิดีกบัวงดนตร	ี Satitram 

Jazz	Big	Band	ของโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยรามค�าแหง

ท่ีชนะเลิศการประกวดดนตรี	Jazz	ระดับประเทศจาก 

การแข่งขัน	Thailand	Jazz	Competition	ครัง้ท่ี	12	ประเภท	

Jazz	 Big	 Band	 จดัโดยคณะดุรยิางคศาสตร์	 มหาวทิยาลัย-

ศิลปากร	 ในการแข่งขันเม่ือวันท่ี	 30	 เมษายน	 2560	 

ณ	 หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร	 ได้รบัเกยีรติบตัร

และเงินรางวัล	100,000	บาท

	 โดยคณะนักเรียนจากวง	 Satitram	 Jazz	 Big	 Band	

ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์	 OH	 I	 SAY	 มาแสดง 

และขับร้องให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับฟัง	 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	จัดงาน

วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ครบรอบ	 20	 ปี	 โดยมี	ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์พิศิษฐ์  แสง-ชูโต	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร	์ 

เป็นประธานเปิดงาน	 และมีคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	 ศิษย์เก่า 

และนักศึกษาปัจจุบัน	ร่วมงาน	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2560	 

ณ	อาคารลายสือไท	

 โอกาสนี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต	คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์	กล่าวว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์	ก่อตั้งขึ้น

เมื่อปี	 2540	 และได้พัฒนาการด�าเนินงานมาโดยตลอด	 ปัจจุบัน 

มีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท

และปริญญาเอก	 และมีความโดดเด่นในเรื่องความสัมพันธ์อันด ี

กับสภาวิชาชีพ	 สมาคมวิชาชีพ	 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ	 นักศึกษาเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

และได้รับความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายท่ีจ�าเป็นต่อการ

ประกอบวิชาชีพเสริมจากหลักสูตร	รวมทั้งยังได้รับความรู้จาก

บุคลากรท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ		และคณะได้สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถน�าไปใช ้

ได้จริงเพื่อพัฒนา	 ช่วยเหลือชุมชน	 และผู้ด้อยโอกาสในสังคม	 

ตามนโยบายคณะที่ว่า	“ยึดหลักธรรมน�าบริหาร	สร้างสรรค์จุดเด่น 

เน้นวิจัย	พัฒนาชุมชน”		



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

อธิการบดีรามค�าแหงวอนยุติฯ (ต่อจากหน้า 1)

และกลุ่มที่ 2	 อบรมวันเสาร์	 และวันอาทิตย์	 (บ่าย)	

อบรมวันที่	26	สิงหาคม	-	24	กันยายน	2560		

	 นกัศึกษาทีส่นใจสมัครได้ต้ังแต่บดัน้ีเป็นต้นไป 

ท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์	ชั้น	1	โทร.	0-2310-8800	

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

และนักศึกษาท่ีสอบผ่านการอบรมผลการศึกษาจะ 

บันทึกลงใน	Transcript

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์ฯ (ต่อจากหน้า 1)

เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2560	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	

อาคารวิทยบริการและบริหาร

	 โอกาสนี้	 นายวิรัช ชินวินิจกุล	 นายกสภา

มหาวิทยาลัยกล่าวว่าขอชื่นชมยินดีกับวงดนตรี

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ได  ้

รางวัลจากการแข่งขันคร้ังน้ี	ขอให้นักเรียนทุกคน 

ภาคภูมิใจท่ีได้สร้างช่ือเสียงทางด้านดนตรีให้กับ 

โรงเรยีน	 และมหาวทิยาลยั	 การทีเ่ยาวชนให้ความสนใจ

ในด้านดนตรแีละมุง่ม่ันฝึกฝนจนเกดิทักษะทีเ่ป็นเลศิ

นับเป็นเรือ่งทีดี่และมีประโยชน์	ขอเป็นก�าลงัใจให้กบั 

นักร้อง	นักดนตรี	 อาจารย์ผู้ฝึกสอน	และโรงเรียน 

ในฐานะนายกสภามหาวทิยาลยัพร้อมท่ีจะสนบัสนนุ

ให้นักเรียนได้พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านดนตรี	

และมีโอกาสในการแสดงออกในเวทีต่างๆ	พร้อมอวยพร 

ให้นักเรียนทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในการเรียน	

และประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงานต่อไป

 จากนั้น	นายกสภามหาวิทยาลัย	 อธิการบดี	

คณบดคีณะศึกษาศาสตร์	 และกรรมการสภามหาวทิยาลยั-

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ได้ถ่ายภาพร่วมกับวงดนตรี	Satitram	

Jazz	Big	Band	และอาจารย์ผู้ฝึกสอน

สภา ม.ร. ร่วมยินดีฯ (ต่อจากหน้า 1)

ปัจจุบันคณะก่อตั้งมาเป็นปีที่	 20	 แล้วมีศิษย์เก่า 

ที่ส�า เร็จการศึกษาและน�าความรู้ ท่ี ไ ด้รับไปใช้

ประกอบอาชีพท้ังในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เป็นจ�านวนมาก

	 ทั้งนี้	งานสถาปนาคณะ	เริ่มด้วยพิธีบวงสรวง

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	พิธีท�าบุญตักบาตรพระมหาเถระ 

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน	จ�านวน	10	รูป		และการแสดง

พระธรรมเทศนาเพ่ือความเป็นสิริมงคล	 จากน้ันเป็นการ

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น	ให้แก่ศิษย์เก่า 

ท่ีประสบความส�าเร็จในวิชาชีพและท�าคุณประโยชน์

ต่อสังคม	ประเทศชาติ	จ�านวน	6	คน	ตามสาขาต่างๆ	

ดังน้ี	1) สาขาวิศวกรรมโยธา 	ได้แก่	นายปิติฉันท์  ค�าเผา 

ผู้จัดการโครงการ	 บริษัท	 เอนไลด์เทน	 โปรเจค 

แมเนจเมนต์	 จ�ากัด	 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	 ได้แก่	 นางสาวดวงพร   

พึ่งจิตร	Asia	Pacific	Lean	Optimization	Purchasing	

Engineer	Ford	Motor	Company	(Thailand)		3) สาขา

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม	 ได้แก่	 นายนิตินันท์ เจียมพิริยะกุล 

Manager	 Manufacturing	 Environment	 Section,	

Plant	&	Environmental	Engineering	Dept.	Toyota	

Motor	Asia	Pacific	Engineering	&	Manufacturing	

Co.,Ltd.		4) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ได้แก่	นายพลกฤต  

ศรีสมุทร	กรรมการผู้จัดการ	กลุ่มบริษัท	ออลเวย์	ออน 

5) สาขาวิศวกรรมพลังงาน	ได้แก่	นายฐิติกร  บุญชูวงศ์ 

หัวหน้าส่วนงาน	 Utility	 Maintenance,	 (Suzuki	 

Mototor	 Thailand)	 และ6) ปริญญาโท สาขาการตรวจสอบ

และกฎหมายวิศวกรรม	ได้แก่	นายประสิทธ์ิ  จันทร์เมือง 

ผู้อ�านวยการกองช่าง	นักบริหารช่างระดับกลาง	อบต.

บางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	

 นอกจากน้ี	ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

ของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งทางด้านงานวิจัย

และสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและผู้ด้อยโอกาส	 ที่ได้รับ

รางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยท้ังใน

ระดับประเทศและสากล	 อีกทั้งมีการเสวนาเกี่ยวกับ

ความก้าวหน้าและพัฒนาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

จากอดีตสู่ปัจจุบัน	ระหว่างคณาจารย์กับศิษย์เก่า	

เพื่อเผยแพร่ความส�าเร็จของคณะท่ีได้ผลิตบัณฑิต

ออกไปรับใช้สังคมในทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลา	

20	ปีที่ผ่านมาด้วย			

คณะวิศวะจัดงานฯ (ต่อจากหน้า 1)

ความคิดเห็นแบบ	 real	 time	ทั้งนี้	 จะเริ่มด�าเนินการ

ตั้งแต่วันที่	 29	 พฤษภาคม	 2560	 เป็นต้นไป	 (ทุกวัน

จันทร์	-	ศุกร์	เวลา	17.00-18.00	น.)	ผ่านทางเฟซบุ๊ก	

PR	Ramkhamhaeng	University	

	 ส�าหรับเนื้อหาการ	 Live	 จะเป็นการสนทนา

กบัผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั	 โดยเฉพาะคณบดีคณะต่างๆ 

และการตอบข้อซักถามจากนักแนะแนวการศึกษา

จากคณะและ	สวป.

 ขอเชญิผูส้นใจติดตามและร่วมแสดงความคดิเหน็

ได้ตามก�าหนดการดังกล่าว	

เฟซบุ๊ก PR ม.ร.ฯ (ต่อจากหน้า 1)

ซึ่งหากมีการกระท�าอย่างที่มีการกล่าวหาจริง	 ทุกวันนี ้

สุนัขในรามค�าแหงคงหมดไปแล้ว	 ไม่ใช่มีจ�านวนมาก

เช่นปัจจุบัน

	 “ต้องขอบคุณทุกฝ่ายท่ีเข้าใจและเป็นก�าลังใจ 

ให้กับมหาวิทยาลัยและหวังว่ากลุ่มบุคคลที่มีการ 

เผยแพร่ข้อมูลกล่าวหามหาวิทยาลัยจะเข้าใจข้อเท็จจริง 

ท่ีถกูต้องและยติุการน�าเสนอข้อมูลอนัเป็นเทจ็	 มิฉะน้ัน 

มหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องด�าเนินการตามกฎหมายเพื่อ

ปกป้องชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย	รวมท้ัง 

เพื่อผดุงไว้ซึ่งความถูกต้อง	 และเป็นกรณีตัวอย่าง 

ให้กับสังคม	 เพื่อไม่ให้มีการใช้โซเชียลมีเดียโดย 

ขาดความรบัผดิชอบและสร้างความเสียหายให้กบัผูอ้ืน่ 

และขอฝากเตือนถงึกลุม่บคุคลดังกล่าวด้วยว่าไม่บังควร

น�าเรือ่งนีไ้ปเกีย่วข้องกบัพธีิพระราชทานปรญิญาบตัร

เป็นอันขาด”

 อธกิารบดี ม.ร.	ยงักล่าวว่าเหตุการณ์ท่ีเกดิขึน้นี ้

ยงัส่งผลให้เกิดความไม่พอใจกบัประชาคมรามค�าแหง

เป็นอย่างมาก	 ทั้งบุคลากร	 นักศึกษา	 และศิษย์เก่า 

ชมรมศิษย์เก่าหลายจังหวัดประสานมาว่าจะฟ้อง

กลุม่บุคคลดงักล่าว	 ทีเ่ผยแพร่ข้อมูลเท็จท�าให้มหาวทิยาลยั

เสียชือ่เสียงและได้รบัความเกลยีดชงั	 แต่ตนได้ปรามว่า 

อย่าเพิง่ถงึขัน้นัน้	 ขอใช้การชีแ้จงเพือ่สร้างความเข้าใจก่อน 

หากยังไม่ยุติการเคล่ือนไหวก็จ�าเป็นต้องด�าเนินการ 

ทางกฎหมายต่อไป	 รวมท้ังขอเตือนผูร้บัข้อมูลข่าวสาร

อย่าส่งต่อหรือกดแชร์กดไลค์	 เพราะอาจจะเข้าข่าย

กระท�าความผดิตาม	พ.ร.บ.	คอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2560	ได้

 อธกิารบดี ม.ร. ยงักล่าวถงึมาตรการในการดูแล 

สุนขัจรจดัทีอ่ยูใ่นมหาวทิยาลยัว่า	 เรากดู็แลกนัอยูแ่ล้ว 

สุนขัจรจดัเหล่าน้ีอยูอ่ย่างอสิระภายในพืน้ท่ี	 มหาวทิยาลัย

ไม่เคยไปก�าจัด	กักขัง	หรือทารุณกรรมใดๆ	ทุกวันนี้

คนรักสัตว์ก็น�าอาหารมาเลี้ยงอยู่เสมอ	 มหาวิทยาลัย

ไม่เคยไปกดีกนั	 นอกจากนี	้ บคุลากรด้านอาคารสถานที ่

ก็ได้ช่วยกันระมัดระวังไม่ให้มีการท�าร้ายสุนัขจรจัด	

เนื่องจากมีสุนัขจรจัดไล่กัดนักเรียน	 นักศึกษา	 และ

ผูค้นทีส่ญัจรไปมาอยูเ่ป็นประจ�า	 ขณะเดียวกนัมหาวทิยาลยั

ได้พยายามควบคุมจ�านวนไม่ให้มีมากขึ้น	 โดยการ 

ท�าหมันสุนัขซึ่งได ้ประสานกับหน่วยราชการ 

ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ธงทอง  จันทรางศุ 	ได้บอกเหตุผล

ในการเขยีนหนังสือ “ความสุข ความทรงจ�า 

ในรัชกาลที่ ๙” 	ไว้อย่างน่าสนใจว่า

 วัฒนธรรมของคนไทย		เราไม่ใส่ใจ

มากเพยีงพอในเรือ่งของการบันทึกเรือ่งราวต่างๆ

	 เราคิดว่าเราจ�าได้		เรารู้แล้วก็พอแล้ว

	 แต่เม่ือเวลาผ่านไปแล้ว		เรากลับมา 

เสียดายว่า	 ถ้าตอนนั้นเราจดไว้	 เราน่าจะ

เก็บรายละเอียดได้มากกว่า

	 น่ีเป็นสาเหตุท่ีอาจารย์ธงทองเขียน

หนังสือบันทึกเหตุการณ์ในวันสวรรคต

ของพระบาทสมเ ด็จพระปรมินทร-  

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ขึ้นในขณะที่ยังจ�า 

ทุกเหตุการณ์อย่างชัดเจน

	 อาจารย ์ธงทองเ ร่ิมนึกถึงเ ร่ืองน้ี 

ในวันที่	 ๑๔	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 เม่ือเชิญ

พระบรมศพจากโรงพยาบาลศิริราชไปที่

พระบรมมหาราชวัง

	 หลงัจากน้ัน	๑-๒	วนั		อาจารย์กล็งมือ

จดบันทึกของตัวเอง

	 	 	 	 	 เมื่อบันทึกเหตุการณ์สวรรคตในวันที่	

๑๓	 ตุลาคม	 และเหตุการณ์เชิญพระบรมศพ

วันที่	๑๔	ตุลาคม	แล้ว		อาจารย์ธงทองก็คิด

ต่อว่า

	 ยังมีเรื่องอื่นๆ	อีกในชีวิตของท่าน 

ที่ผ่านมาที่ควรจะจด		ควรจะเขียนไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษร

	 ผูเ้ขยีนมีความหวงัว่า		เหตุการณ์ทีเ่ป็น 

ทั้งความสุขและความทรงจ�าของท่าน		

บรรดาท่ีเกิดขึ้นในรัชกาลที่	 ๙	 จะเป็น 

หลักฐานส�าหรับลูกหลาน	 และคนไทย 

ทั้งหลายในวันข้างหน้า

 จะได้ใช้ประโยชน์  และพลอยมีความสุข 

ไปด้วยกับคนรุ่นผู้เขียน

	 ในยุคที่ทุกอย่างพัฒนาอย่างก้าวกระโดด	การส่ือสารจึงจ�าเป็นมากส�าหรับทุกคนในปัจจุบันนี้	การรู ้

ภาษาอื่นมากกว่าภาษาบ้านเกิด	จึงเป็นเหมือนประตูโอกาสส�าหรับการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ	หรือต่อยอด 

ความสามารถตนเองให้ก้าวไกลย่ิงข้ึน	จะเห็นได้ว่าปัจจุบันประชาชนสนใจเรียนภาษาต่างประเทศมากข้ึน 

และภาษาต่างประเทศที่ได้ความนิยมอันดับต้นๆ	ก็คือ	ภาษาจีน

	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เปิดสอนสาขาภาษาจีนมาแล้วหลายปี	 ผู้ที่สนใจเข้าเรียน

มีตั้งแต่นักศึกษาทั่วไปที่เรียนจบตามเกณฑ์มัธยม	 6	 และประชาชนที่สนใจเพิ่มทักษะด้านภาษา	 ทุกอาชีพ	

ทุกวัย	 อย่างเช่นตัวอย่างบัณฑิตคนเก่งที่เราน�ามาแนะน�าในวันนี้	 ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ	 1	 ด้วยคะแนน

สูงสุด		2	คน

	 คนแรก	 ลีนา บินลอง	 เธอเรียนจบด้วยอายุ	 23	 ปี	 เกรดเฉลี่ย	 3.65	 ปัจจุบัน 

เป็นไกด์ภาษาจีนให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง	 เธอมีแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่บังเอิญ

ได้รู้จักกัน	 โดยรุ่นพี่คนนั้นเป็นนักศึกษา	 ม.รามค�าแหง	 สิ่งที่เป็นก�าลังให้ลีนา	 คือ

ความสามารถในการเรียนท่ีน่าท่ึง	 เขาคนน้ันไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยแม้แต่น้อย	

ทว่าปัจจุบัน	งานในด้านภาษาจีน	คืออาชีพหลักของเขา

 ลนีา	 เลอืกเรยีนภาษาจนีท่ี	 ม.รามค�าแหงอย่างไม่ลงัเล	 ด้วยพืน้ฐานทีมี่อยูแ่ล้ว 

คงไม่ใช่เรือ่งยาก	หากผูท้ีไ่ม่มีประสบการณ์ยังสามารถเรยีนจนจบ	แต่ใช่ว่าประสบการณ์

จะท�าให้การเรยีนง่ายข้ึน	ทกุอย่างยงัคงต้องใช้ความใส่ใจและความพยายามในการเรยีน	การแบ่งเวลาอ่านหนังสือ 

คือสิ่งที่ส�าคัญที่สุด

 “ฉันมีแรงบนัดาลใจจากรุน่พีค่นหน่ึง	 เขาท�าให้ฉนัเหน็ความส�าคญัด้านภาษาจนี	 และด้วยพืน้ฐานของฉนั 

เคยเรียนภาษาจีนมาแล้ว	 จึงไม่ลังเลสักนิดท่ีจะเลือกเรียนสาขานี้	 ฉันได้เจออาจารย์ท่ีดี	 เพื่อนทุกคนใส่ใจ 

ในการเรียนและคอยแนะน�าในสิ่งที่ผิดพลาดกันเสมอ

	 ตอนท่ีฉนัเรยีน	พอจะมีเวลาว่างให้ฉันท�างานพเิศษ	ฉนัสามารถใช้รายได้ตรงนีม้าจ่ายค่าเทอมโดยไม่ต้อง

ขอผู้ปกครอง	 แต่ฉันก็ไม่ลืมที่จะจัดเวลาส�าหรับอ่านหนังสือให้เพียงพอ	 ฉันมักจะทบทวนบทเรียน	 ท�างาน

ส่งอาจารย์ตามก�าหนดเสมอ	 ค�าสอนของอาจารย์และหนังสือจากส�านักพิมพ์รามฯช่วยให้ฉันเข้าใจยิ่งข้ึน	 

ท่ีส�าคัญ	ฉันจะทบทวนเน้ือหาอย่างน้อย	3	ครัง้	 เพือ่ความเข้าใจและมีความแม่นย�าในการสอบ	กระทัง่ผลการเรยีน

ออกมาเป็นเกียรตินิยมอย่างที่หวัง”

 จะเหน็ได้ว่าผูท่ี้เรยีนรามค�าแหง	สามารถใช้เวลานอกเหนือจากการเรยีนไปท�างานพเิศษหรอืท�าในส่ิงท่ีตนรกัได้ 

และไม่ใช่นักศึกษาท่ีอายุตามเกณฑ์เท่าน้ัน	ในสาขาวิชาภาษาจีนยังได้รับความสนใจจากหลากหลายอาชีพ 

เช่นพ่อค้า	 เถ้าแก่	 หรือนักธุรกิจท่ีจ�าเป็นต้องสื่อสารในด้านนี้	 รวมถึงการสานต่อความฝันให้เป็นจริง 

ก็สามารถท�าได้โดยไม่มีขีดจ�ากัดใดๆ	

 ทวีสุข แซ่อื้อ	บัณฑิตวัย	54	ปี	คว้าปริญญาใบที่	3	เกียรตินิยมอันดับ	1	เกรด

เฉลี่ย	3.77		ในเวลาเพียง	3	ปี	ด้วยความฝันที่อยากเป็นครูสอนภาษาจีนและมีทักษะ

อยู่นิดหน่อย	จึงมาเพิ่มความรู้	ปลุกความสามารถที่		ม.รามค�าแหง	ตั้งใจเล่าเรียนและ

ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการเรียนหนังสือ	 จนวันนี้ได้เป็นครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน 

ดั่งฝัน

 “ผมเป็นพนกังานบรษิทัมานานแล้ว	โดยไม่เคยลมืว่าความจรงิแล้วผมอยากท�าอะไร 

อาชีพครูเป็นอาชีพที่ผมใฝ่ฝัน	 เม่ือมีเวลาแล้ว	 การคว้าโอกาสน้ีมาจึงไม่ใช่เรื่องที ่

ตัดสินใจยาก	 ผมเริม่เรยีนด้วยความต้ังใจ	 อาจารย์สอนเข้าใจง่ายและเรยีนแบบไม่กดดัน	 ผลการเรยีนเทอมแรก

ของผมเป็นที่น่าพอใจมาก	นั่นท�าให้ผมมีความตั้งใจมากขึ้นและพยายามท�าคะแนนเทอมต่อไปให้ดีเช่นเดิม

	 การเข้าเรียนจะท�าให้เราต้ังใจและจดจ่อกับสิ่งตรงหน้า	 แต่บางครั้งที่เรามีสาเหตุจ�าเป็นต้องเลี่ยงก็ยัง 

สามารถเข้าชมย้อนหลังในเว็บมหาวิทยาลัยได้	 ผมเองก็สายตาไม่ค่อยดี	 การเพ่งมองตัวหนังสือมากไป 

ก็ส่งผลเสีย	แต่บันทึกการสอนช่วยให้ผมได้ฟังและทบทวนบทเรียนง่ายข้ึน	จนสามารถท�าข้อสอบได้

คะแนนในระดับที่พึงพอใจ

	 สุดท้าย	 ทวีสุข	 ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า	 การเรียนรู้ไม่ได้จ�ากัดที่อายุหรือหน้าที่การงาน	 ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่	

ท�างานอะไร	 เราก็สามารถให้การด�าเนินชีวิตเป็นบทเรียนใหม่ๆได้เสมอ	 อย่าท้ิงการเรียนและอย่าหยุดท่ีจะ

ไขว้คว้ามา	เพราะสักวันสิ่งนั้นจะเป็นจริง”

เส้นทางฝันด้านภาษาจีน สู่ความสำาเร็จจากรั้วรามคำาแหง



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

	 คุณสมบัติพื้นฐานของผู้น�าด้านต่างๆ	ในสังคม		คือ	ความรู้	ความสามารถ		

และอกีส่ิงท่ีมีความส�าคัญไม่น้อยไปกว่ากนัคอื	 บุคลกิภาพของผูน้�า	 ซ่ึงมีส่วนส�าคัญ 

ต่อความส�าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร	โดยเหตุนี้	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

จึงจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา	 

เพื่อเสริมสร้างทักษะ	การปรับตัวให้เฉิดฉายในสังคมระดับสากล	พร้อมย�้าเตือน

ความเป็นไทยให้กบัว่าท่ีผูบ้รหิารสถานศึกษา		ภายใต้แนวคิด		“คดิแบบไทย	หวัใจสากล”

 “ข่าวรามค�าแหง”	มีโอกาสได้สนทนากับอาจารย์ผู้ดูแลโครงการฯ		และ 

บรรดานกัศึกษาปริญญาโทในชดุสทูสากลและชดุราตรสุีดหรหูรา		ภายใต้ม้ืออาหาร 

Gala	Dinner	&	Canape	แห่งค�า่คืนสุดตระการตารมิแม่น�า้เจ้าพระยา		พร้อมทิวทัศน์

รอบเขตพระบรมมหาราชวัง		

	 โอกาสน้ี		รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศริพิงษ์  เศาภายน 

ผูอ้�านวยการบณัฑิตศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์		กล่าวว่าหลกัสตูร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	

เป็นหลกัสตูรทีผ่ลติผูบ้รหิารสถานศึกษาหรอืผูอ้�านวยการโรงเรยีน  

โดยนักศึกษาส่วนใหญ่จะมอีาชพีเป็นคร	ูหรอือาจารย์กนัอยู่แล้ว  

ซ่ึงเนื้อหาในหลักสูตรจะเน้นองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ		

และเพิ่มเติมความรู้ด้านบุคลิกภาพความเป็นผู้น�า		ซ่ึงเป็น

องค์ประกอบส�าคัญของผู้บริหาร

	 “โครงการพฒันาบคุลกิภาพฯ	ครัง้นี	้	เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรฯ	ซ่ึงจัดขึน้ 

เป็นประจ�าอย่างต่อเน่ือง		โดยครัง้น้ีจดัข้ึนภายใต้แนวคดิ		“คิดแบบไทย	หวัใจสากล” 

เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีการพัฒนาตัวเองพร้อมๆ	กับประเทศท่ีก�าลังก้าวเข้าสู ่

ความเป็นสากล		ขณะเดียวกันก็ปลูกฝังขนบนิยมของไทย		เพื่อคงเอกลักษณ ์

อันงดงามของชาติ		และสอดรับกับนโยบายของคณะรัฐบาลท่ีพยายามผลักดัน

ให้ความส�าคัญกับวิถีไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ  ล้อมลาย 	รองอธิการบดี

ฝ่ายธุรการ		ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ		กล่าวว่า 

หลักสูตรปริญญาโท		สาขาวิชาการบริหารการศึกษา		ถือเป็น 

หวัใจส�าคญัของการจดัการศึกษาอกีระดับหน่ึง		เป็นมาตรฐานข้ันต้น 

ส�าหรบัการอบรมส่ังสอนเยาวชนไทยให้มคุีณภาพ		โดยประกอบด้วย 

ความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการสร้างเสริมทักษะประสบการณ ์ 

เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองจากหน้าท่ีครูผู ้ประสิทธ์ิ

ประสาทวชิาความรู	้	สู่การเป็นผูบ้ริหารทีจ่ะน�าพาสถาบนัไปสู่ความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย

 “ผู้น�า	เปรียบเสมือนตัวแทนขององค์กร		จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ 

ในด้านการวางตัวอย่างเหมาะสม	 ถูกกาลเทศะ	 พร้อมก้าวทันตามสังคมที่มี

ความเป็นสากล	โครงการพัฒนาบุคลิกภาพฯ	จัดข้ึนในสถานที่ที่มองเห็นศิลปะ

อนังดงามของพระบรมมหาราชวงั		ถอืเป็นการสร้างคุณค่าความงามของศิลปวฒันธรรมไทย 

สู่สายตาคนรุ่นใหม่		เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดต่อไป		และคาดหวังที่จะให้นักศึกษา

สาขาวิทยบริการฯ	มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพฯ	นี้ในโอกาสต่อไป”

 อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่		ประธานสภาคณาจารย์		

กล่าวว่ารัฐบาลมีเกณฑ์ก�าหนดว่าผู้ที่จะก้าวมาเป็นผู้บริหาร

โรงเรยีนหรอืสถานศึกษา		จ�าเป็นต้องเรยีนหลกัสูตรบรหิารการศึกษา  

แล้วน�าความรูเ้หล่านีไ้ปต่อยอดควบคูก่บัประสบการณ์		ในฐานะ

ของอาจารย์ท่ีมีส่วนในการสอนนกัศึกษาของหลกัสูตร		ได้เหน็ 

กระบวนการเรยีนการสอนท่ีน่าประทับใจ		นอกจากให้ความรูแ้ล้ว 

ยงัได้มอบประสบการณ์		ถ่ายทอดกระบวนการเรยีนรูแ้บบ	Learn	how	to	learn 

เมื่อจบการศึกษาแล้ว		นักศึกษาสามารถน�าวิธีนี้ไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปได้

 “โครงการพฒันาบคุลกิภาพน้ีเป็นส่วนหนึง่ของหลกัสูตรในการสร้างบคุลกิผูน้�า  

ซึง่การเรยีนรูว้ฒันธรรมมารยาทในการเข้าสงัคมเป็นองค์ประกอบส�าคญัท่ีผูบ้รหิาร

สถานศึกษาควรมี		เพราะเป็นการยกระดับตัวเองในสายตาของคนอื่นขึ้นอีกขั้น		

ทุกหลกัสูตรทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารควรมีกจิกรรมน้ีเสรมิเข้าไปด้วย		อกีองค์ประกอบ 

ท่ีส�าคัญคือ	การไม่หลงลมืความเป็นไทยในตัวตน	ในสายเลอืดของเรา		แม้ทุกวนันี้

ประเทศของเราจะพร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลก็ตาม”

 ด้านนกัศึกษา		ว่าที ่ร.ต.ศภุกจิ  เซยีะสวสัด์ิ		ครวูชิาคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต		กล่าวว่าตนอยากเพิ่มประสบการณ ์

ด้านการบริหาร		แต่หน้าที่ครูคือท�างานตลอดช่วงกลางวัน 

และเวลาราชการ		ท�าให้ไม่มีโอกาสได้ศึกษาเพิม่เติม		เม่ือรามค�าแหง

เปิดโอกาสให้เรยีนปรญิญาโท		สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา		

ช่วงวันเสาร์	อาทิตย์		จึงต้ังใจสมัครเข้าศึกษาต่อทันที		และ

ส่ิงท่ีได้รับก็คุ้มค่า	 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ทุกด้าน	 รวมถึงบุคลิกภาพและ

การวางตัวในสังคม

     นางสาวพนดิา  ยอดรกั 	ครวูชิาคณิตศาสตร์	หวัหน้างาน

แผนงานและนโยบาย	 โรงเรยีนวชริธรรมสาธิต	 	กล่าวว่าหน้าที่

หัวหน้าแผนงานและนโยบายเปรียบเสมือนกระบี่ของผู้บริหาร 

เป็นบทบาทท่ีส�าคัญต่อโรงเรยีนและจ�าเป็นต้องศึกษาพฒันา 

ตัวเองเพิม่ข้ึน		จงึเลอืกมาศึกษาต่อปรญิญาโท		สาขาการบรหิาร-

การศึกษา		ทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง		ได้รบัประโยชน์มากกว่าวชิาการ  

เพราะได้เรียนวิธีปฏิบัติ	การพัฒนาบุคลิกภาพ	 ซ่ึงผู้บริหารไม่ได้มีหน้าที่แค่

ภายในโรงเรยีน		แต่ยงัต้องพบปะกบัผูอ้ืน่ด้วย		ดังนัน้การได้ฝึกฝนส่ิงเหล่าน้ีจงึเป็น

สิ่งส�าคัญมาก

 นางสาวส�ารวย  อะโน		ครวูชิาภาษาไทย		โรงเรยีนบ้านบางกะปิ  

กล่าวว่าตนเป็นศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง		

เชือ่ม่ันในคณุภาพของสถาบัน		และอาจารย์ผูถ่้ายทอดวชิาความรู ้

ในการน�าไปพฒันาตนเองให้เป็นผูน้�าท่ีดี	 	พร้อมน�าไปปรบัใช้ 

ในชวีติประจ�าวนั		จงึเลอืกศึกษาต่อปรญิญาโทท่ี	ม.รามค�าแหง 

และในฐานะนักศึกษาปรญิญาโท	ม.รามค�าแหง		ขอเชิญชวนเพือ่นๆ 

ท่ีก�าลังจะตัดสินใจเลือกสถาบันที่ใช่ในการศึกษาต่อ		ขอให้ไว้ใจในรามค�าแหง		

ที่พร้อมจะช่วยผลักดันให้ทุกคนก้าวไปสู่จุดหมาย

 นายเกยีรตพิงศ์  สมศร ี	ครวูชิาฟิสิกส์		โรงเรยีนนนทรวีทิยา  

กล่าวว่าการศึกษาต่อปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา		

สามารถน�ามาปรับใช้กับหน้าที่การงานในสถานศึกษา 

ได้เป็นอย่างดี		และด้วยชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง		

ถือว่าเป็นท่ียอมรับ		พร้อมกับอาจารย์ที่มีคุณภาพ		จึงม่ันใจ

ในหลักสูตร		ซึ่งความรู้ที่ได้รับสามารถน�าไปปฏิบัติใช้ได้จริง 

รวมถึงความเป็นมืออาชีพที่มากขึ้นกว่าเดิม

 นางเทียนจิตร  จันทิพย์ 	ครูวิชาดนตรี		โรงเรียน-

แก่นทองอุปถัมภ์		กล่าวว่าจุดมุ่งหมายที่ส�าคัญคือการก้าวไป 

เป็นผู้บริหารด้านการศึกษา		เพราะขณะนี้อยู่ในสายงานของ

ผูส้อน		จะรูแ้ค่เกีย่วกบัการสอน		จงึตัดสนิใจเข้าศึกษาต่อปรญิญาโท 

ด้านการบริหารการศึกษาเพื่อเสาะหาความรู้เพิ่มเติม		ซ่ึง	

ม.รามค�าแหงเป็นท่ีการนัตีอยูแ่ล้วทัง้ด้านวชิาการ	 และการบรหิาร  

รวมถงึโครงการพฒันาบุคลกิภาพครัง้น้ีทีเ่ป็นส่วนส�าคญัต่อการเรยีนรู้ 

พฒันาการปรบัตัวและการวางตัวเม่ือต้องเข้าสูสั่งคมสากล		โดยไม่ลมืความเป็นไทย

ค่ำ�คืนสุดพิเศษ.. พัฒน�บุคลิกภ�พผู้นำ�
นศ.ป.โทบริห�รก�รศึกษ�โชว์ศักยภ�พสุดอลังก�ร! 

(อ่านต่อหน้า 11)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ตอน เรื่องเก่าเราลืม (1)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 	 เรื่องราวในประวัติศาสตร์ท่ีเราเรียนกัน	แม้จะมีเรื่องทางเศรษฐกิจเช่น 

การค้าแทรกอยู่บ้างแต่ที่นักเรียนนักศึกษาจ�ากันได้ก็อาจจะมีแต่สงครามกับพม่า	

หรือถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจท่ีมักจ�าได้เพราะอาจารย์ชอบออกเป็นข้อสอบและ 

มีน�าไปสอดแทรกไว้ในภาพยนตร์(เรื่องทวิภพ)ก็คือสนธิสัญญาเบาริงซ่ึงเป็น

สัญญาเปิดประตูการค้าของไทยกบัชาติตะวนัตก	แต่พอจะลงไปในรายละเอยีดเรือ่งต่าง	ๆ 

ก็มักจะไม่รู้ซึ่งก็ไม่ผิดอะไรเพราะเราเกิดไม่ทัน	 ที่จะผิดก็คือมีคนท่ีต้ังตัวเป็นกูรู 

แล้วชอบเผยแพร่ข้อมูลผิด	ๆ 	ทางประวัติศาสตร์	(ผมเน้นเศรษฐกิจเท่านั้น)	ที่ส�าคัญ 

ก็คือมีคนติดตามกูรูประเภทนี้ทาง	 facebook	 มากพอสมควรและหลายคนก็อาจจะ

หลงเข้าใจผิดไปด้วย

	 ที่ผมเขียนเรื่องนี้นั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายจะตอบโต้ผู้ใด	เพียงแต่ต้องการจะให้

ข้อมูลท่านผูอ่้านเอาไว้เพือ่ว่าเวลาไปเจอข้อมูลผดิ	ๆ	จะได้ไม่หลงไปตามเขาเท่านัน้เอง

	 ข้อมูลอย่างแรกที่ผมจะขยายข้อเท็จจริงในตอนน้ีก็คือเรื่องค่าเงินบาท 

ของไทยเราน่ีแหละครับ	มีคนเขียนไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่	4	 เงินบาทเราแข็งแกร่ง 

ไม่แพ้ชาติมหาอ�านาจอย่างองักฤษเลยทเีดียวเพราะเงิน	1	บาทมีค่าเทียบเท่า	1	ปอนด์เสตอร์ลงิ.. 

เชื่อไหมครับ?		ถ้าท่านผู้อ่านเชื่อก็คงเป็นเพราะเห็นว่าคนเล่าเรื่องนี้เป็นอาจารย ์

สอนเศรษฐศาสตร์	 (ไม่ใช่ผมนะครับ)	ทั้ง	ๆ	ที่ความเป็นจริงน้ันตอนท่ีเรา

ต้องก�าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นทางการเพื่อสะดวกแก่การค้าขายกับต่างประเทศ 

ตามสนธิสญัญาท่ีลงนามกนัไว้น้ัน	อตัราแลกเปลีย่นอยูท่ี	่8	บาทต่อ	1	ปอนด์	ซึง่แปลว่า

ค่าเงินบาทแม้จะไม่แข็งแกร่งเท่าเงินปอนด์ของอังกฤษ	 แต่ก็ถือว่าแข็งแกร่งพอตัว

และอาจมีค่ามากกว่าดอลลาร์อเมรกินัเสยีอกี	แต่ค่าเงินบาทนีมี้เสถยีรภาพอยูไ่ด้ไม่นานนกั

ก็ลดค่าคงไปเรื่อย	ๆ	จนเป็น	21	บาทต่อ	1	ปอนด์ในปีพ.ศ.2445	(สมัยรัชกาลที่	5)

	 การทีเ่งนิบาทอ่อนค่าลงในตอนนัน้ไม่ใช่ความผดิพลาดในการบรหิารเศรษฐกจิ

แต่อย่างใด	 หากแต่เป็นเพราะราคาโลหะเงนิในตลาดโลกเกิดตกต�า่ลงต่อเนือ่งเม่ือเทยีบกับ

ราคาทองค�า	ดังนัน้การท่ีเงินบาทอยู่ในมาตรฐานโลหะเงนิ	(silver	standard)	จึงท�าให้

ค่าเงินบาทลดลงเมื่อเทียบกับเงินปอนด์ที่ใช้มาตรฐานทองค�า	(gold	standard)	อิอิ..

ท่านผู้อ่านคงจะงงแล้วใช่ไหมครับ	ไม่เป็นไรผมจะขยายความให้อ่านง่ายขึ้นอีกนิด

	 ตอนทีเ่ราเข้าสู่กระแสการค้าโลกสมัยใหม่ในสมัยรชักาลท่ี	 4	 นัน้	 เพือ่สะดวก

แก่การก�าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเราก็ต้องเลือกใช้มาตรฐานโลหะเงินหรือมาตรฐาน

ทองค�าเสียก่อน	 ซึ่งเราเลือกมาตรฐานโลหะเงิน	 แปลว่าเราก�าหนดมาตรฐานไว้ว่า

เงิน	 1	 บาทของเรานั้นมีค่าเทียบเท่ากับโลหะเงินหนักเท่าใด	 (หน่วยเป็นออนซ์) 

และเงินเหรียญบาทที่ผลิตออกมาก็ต้องมีเน้ือโลหะเงินผสมอยู ่ตามสัดส่วน 

ท่ีประกาศไว้ด้วย	ส่วนในกรณีท่ีพิมพ์เป็นธนบัตรก็จะต้องพร้อมให้คนน�ามาและ

เป็นโลหะเงนิตามสัดส่วนท่ีก�าหนดน้ันได้เสมอ	 แปลว่าถ้าจะพมิพ์ธนบตัรเท่าใดก็ต้องมี

เหรียญเงิน	(ใช้โลหะเงินจริง)	ส�ารองไว้เผื่อให้คนน�ามาแลกได้จ�านวนใกล้เคียงกัน

	 ส่วนองักฤษนัน้เลอืกใช้มาตรฐานทองค�าโดยก�าหนดว่าเงิน	1	ปอนด์เทียบเท่ากบั

ทองค�าหนักกีอ่อนซ์	และเงินปอนด์กจ็ะมีเน้ือทองค�าผสมอยูต่ามทีป่ระกาศไว้ด้วย	 เวลา

ทีจ่ะก�าหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินปอนด์เขากจ็ะเทียบค่าโลหะเงนิ 

ที่ผสมอยู่ในเงินบาทกับโลหะทองที่ผสมอยู่ในเงินปอนด์	 เช่นเนื้อโลหะเงินท่ีผสม

ในเงินบาท	 8	 บาทมีค่าเท่ากับเนื้อทองค�าที่ผสมอยู่ในเงิน	 1	 ปอนด์ก็ก�าหนดอัตรา

แลกเปลี่ยนเป็น	8	บาทเท่ากับ	1	ปอนด์

	 เนื่องจากค่าของเงินนั้นขึ้นกับราคาเนื้อโลหะที่ผสมอยู่ในเหรียญด้วย	ดังนั้น

เม่ือราคาโลหะเงนิในตลาดโลกตกต�า่ลงโดยทีร่าคาทองค�าแทบไม่เปลีย่น	ค่าของเงินบาท

ซ่ึงผูกพันกับโลหะเงินก็เลยลดลงไปเม่ือเทียบกับเงินปอนด์ท่ีเทียบค่ากับทองค�า

และทองค�าราคามีเสถียรภาพกว่า

	 เรื่องนี้คงต้องต่อกันอีกสักตอนแล้วละครับ	 เพื่อจะขยายความต่อว่าท�าไม 

ค่าเงินบาทถึงได้ตกลงไปอีกเยอะเลยสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่	2

เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านภาษาเวียดนาม
อาจารย์ภัสธิดา บุญชวลิต คณะมนุษยศาสตร์

รปูแบบส�ำรบัอำหำรในช่วงเต๊ดหรือวนัขึน้ปีใหม่ของชำวเวยีดนำม เหนอื กลำง และใต้ ตำมล�ำดับ
(ภำพประกอบจำก http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/tinh-te-mam-co-tet-co-truyen-mien-bac-159031.html)

     

					มีค�าพังเพยในภาษาเวียดนามประโยคหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญ

ของการทักทายในสังคมเวียดนาม	 นั่นคือ	  

(เหล่ย	จ่าว	กาว	เฮิน	เมิม	โก๋)	อธิบายความหมายของแต่ละค�าได้ดังนี้	

(เหล่ย	จ่าว)	หมายถึง	ค�าทักทาย,	 	(กาว	เฮิน)	หมายถึง	สูงกว่า	มีค่ากว่า 

และ	  	 (เมิม	 โก๋)	 หมายถึง	 ส�ารับอาหาร	 จึงแปลตรงตัวว่า	 ค�าทักทาย 

สูงค่ากว่าส�ารบัอาหาร

	 การท่ีชาวเวียดนามน�าการทักทายมาใช้เปรียบเทียบกับส�ารับอาหารนั้น	

เนื่องจากสังคมเวียดนามในอดีตจะมีการจัดเตรียมส�ารับอาหารเฉพาะในพิธี

ส�าคญัเท่าน้ัน	 โดยเฉพาะในช่วงเต๊ด	 	 หรอืวนัขึน้ปีใหม่เวยีดนาม	 ส�ารบัอาหาร

จะถูกจดัอย่างพถีิพถินัและสวยงามตามความเชือ่และธรรมเนียมของแต่ละภาค

     

	 นอกจากนั้นส�ารับอาหารจะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แทนส่ิงท่ีมีค่าหรือ

สูงส่งส�าหรบัสังคมเวยีดนามแล้ว	ส�ารบัอาหารยงัใช้แทนถงึส่ิงของทัว่ไป	เพือ่แสดง

ให้เห็นว่าถึงแม้ผู้รับจะได้รับสิ่งของที่มีค่ามีราคา	 หากแต่ว่าไม่ได้ออกมาจากใจ 

ของผูใ้ห้	 กย่็อมเทยีบไม่ได้กบัค�าทักทายสัน้ๆเพยีงหน่ึงค�าท่ีออกมาจากความจรงิใจ	

โดยปกติผูน้้อยควรเป็นฝ่ายทักทายผูอ้าวโุสกว่าเพือ่เป็นการแสดงออกถงึความเคารพ 

ในทางกลับกัน	เม่ือผู้น้อยได้รับการทักทายจากผู้ใหญ่ก่อนก็ย่อมรู้สึกถึงการ 

ได้รบัเกยีรติและความเอาใจใส่	 แม้ว่ากบัผูท้ีเ่ราคุ้นเคยดีอยูแ่ล้วซ่ึงดูเหมือนไม่จ�าเป็น	

แต่ก็ควรมีการจับมือเพื่อทักทายกัน	 เพราะไม่มีผู้ใดท่ีไม่รู้สึกยินดีมีความสุข

เม่ือได้รบัการทกัทาย	 ค�าทักทายอย่างจรงิใจควรใช้ประโยคทีมี่ครบท้ังประธาน	 กรยิา 

และค�าว่า	“	 	”	(จ่าว)	ซ่ึงแปลว่า	สวสัดี	เช่น	“	 ”	(เจ๋า	จ่าว	บ๊าก	อะ) 

หลานสวสัดีลงุค่ะ	“ ”	(แอม	จ่าว	โก	อะ)	หนูสวสัดีอาจารย์	(หญิง)	ค่ะ 

และผู้ใหญ่ก็ควรยิ้มแย้มและทักทายกลับตามระดับของความสนิทสนม	 เช่น	

“ ”	(บ๊าก	จ่าว	เจ๋า)	ลุงสวสัดีหลาน	หรอื	“ ”	(จ่าว	เจ๋า)	

สวสัดีหลาน“	 	”	(โก		จ่าว		แอม)	ครสูวสัดีหนู	หรอื	“	 	”		(จ่าว		แอม) 

สวัสดีหนู	เป็นต้น	

	 	 	 	 	การทักทายจึงเปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนา	ความสัมพันธ์	

และความส�าเรจ็ต่างๆในชวีติ	 เม่ือทักทายคนใกล้ชดิก็ย่ิงสนิทกันมากข้ึน	 เม่ือทักทาย

คนรู้จักก็จะยิ่งรู้ใจกันมากข้ึน	 และเม่ือทักทายคนแปลกหน้าก็ย่อมได้รู้จักกัน 

ส�านวนน้ีนอกจากต้องการแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของค�าทักทายที่ออกมาจากใจ 

ซึ่งมีค่ายิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งของที่มีราคาแล้ว	 ยังแสดงถึงค�าสั่งสอนของบรรพบุรุษ 

ชาวเวยีดนามท่ีต้องการให้ลกูหลานของตนแสดงออกถึงไมตรจีติและความเป็นมิตร

ต่อผู้อื่นซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของชาวเวียดนาม	

http://vanmau9.com/giai-thich-cau-noi-loi-chao-cao-hon-mam-co/

http://www.kenhvan.com/giai-thich-cau-noi-loi-chao-cao-hon-mam-co/

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

(อ่านต่อหน้า 11)

บทนำ�

	 งานวิจัยของสิริศิระ	 โชคทวีกิจ	 (2559)	กล่าวว่า	“ในปัจจุบันความรุนแรง

ถือเป็นปัญหาร้ายแรงและเพิม่ทวคูีณในสงัคม	ซึง่เกดิจากการทะเลาะ	ความบาดหมาง 

การอาฆาตมาดร้าย	 ความขัดแย้ง	 และน�าไปสู่การก่ออาชญากรรมโดยไร้การควบคุมสติ 

มนุษย์เรามีความตระหนักรู้ต่อความรุนแรงมากขึ้น	 เพราะมีสื่อต่างๆ	 เป็นแหล่ง

ข้อมูลเผยแพร่	ท�าให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วข้ึน	และอาจมีการ 

เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน	อย่างไรก็ตาม	การรับรู้และการเตรียมความพร้อม 

ป้องกันภัยจากความรุนแรงนั้นอาจไม่ครอบคลุมหรือเผลอลืมบางเรื่องไป	 

โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลประเภทหนึ่งท่ีเรียกว่า	“วรรณกรรม”	เป็นส่ิงท่ีถ่ายทอด 

เรื่องราวเชิงสุนทรียศิลป์กลับมีความรุนแรงแฝงอยู ่...แต่ก็ซ่อนสิ่งอื่นไว้นอกเหนือ 

จากการสอนคณุค่าความดีและจรรโลงใจ	การรบัสารหรอืเสพสือ่ท่ีมีสิง่แฝงอยูข่องนกัเรยีน 

อาจท�าให้ปฏบัิติตามโดยไม่รูตั้ว	หากผูค้นขาดวจิารณญาณ”	ในการอ่านคิดวเิคราะห์	

	 การน�าเสนอความรนุแรงท่ีวเิคราะห์จากการใช้ภาษาผ่านตัวบทวรรณกรรม	

“ในลักษณะที่ผสมผสานและเชื่อมโยงความคิด	 ทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์และ 

เป็นประโยชน์แก่กนัได้...โดยใช้กรอบแนวคดิทัง้ภาษาศาสตร์	 วาทกรรมวเิคราะห์

เชงิวพิากษ์	วรรณคดีศึกษา	กรอบความคิดเกีย่วกบัความรนุแรงเชงิพฤติกรรมศาสตร์	

และสังคมวทิยาและมานษุยวทิยาด้านวฒันธรรม		และการเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน”

 การน�าเสนอผลการวิจัย

ผลวเิคราะห์ความรนุแรงในนทิานค�ากลอนเรือ่งพระอภยัมณ ี ตอนพระอภยัมณหีนนีางผเีสือ้สมทุร

	 จากบทประพันธ์	 เรื่องพระอภัยมณี	ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร	

พบว่ามเีนือ้หาบางช่วงบางตอนพบความรนุแรง	 สามารถวเิคราะห์กลวธีิทางภาษา	

การจดัประเภทความรนุแรง	ความไม่เหมาะสม	แนวทางป้องกัน	และมายาคติ	ดังน้ี

												แล้วชี้หน้าด่าอึงหึงนางเงือก	 ท�าซบเสือกสอพลออีตอแหล

												เห็นผัวรักยักคอท�าท้อแท้	 	 พ่อกับแม่มึงเข้าไปอยู่ในท้อง

												ท�าปั้นเจ๋อเย่อหยิ่งมาชิงผัว	 	 ระวังตัวมึงให้ดีอีจองหอง

												พลางเข่นเขีย้วเคีย้วกรามค�ารามร้อง	 เสียงกึกก้องโกลาลูกตาโพลง	

เนื้อหาของเนื้อเรื่อง

ผีเส้ือสมุทรใช้วาจาหยาบคายพูดแก่นางเงือกว่าได้กินพ่อแม่ของนางแล้ว	 

และกล่าวหานางเงือกว่าคิดแย่งสามีของตน

กลวิธีทางภาษาที่สื่อความรุนแรง

การใช้ถ้อยค�าพดูหยาบคายของนางยกัษ์ต่อนางเงือกคือ	 “ด่า”	 “เสือก”	 “สอพลอ” 

“อตีอแหล”	“อจีองหอง”	เป็นการคุกคามหน้า	(Face	threatening	act	-	FTA)	และ

ท�าลายภาพลกัษณ์ของบุคคลหนึง่	 หากยดึหลกัความต้องการหน้า	 (Face	 wants)	

ในทฤษฎีความสุภาพ	 (Politeness	 theory)	 ของบราวน์และเลวนิสนั	 ผูพ้ดูจะต้อง

พดูหรอืแสดงการกระท�าทีคุ่กคามหน้าน้อยลง	 ถอืเป็นการรกัษาหน้า	 (face	 save	 act) 

(สุจริตลักษณ์	 ดีผดุง,	 2552:	 139)	 แต่การกระท�าของนางยักษ์ละเมิดหลักการ

ต้องการหน้าดังกล่าว	ไม่ได้รกัษาหน้านางเงอืก	กลบัมีเจตนาการท�าให้เสียหน้าแทน	

และมีการคุกคามหน้าผ่านกริยิาอาการของนางยกัษ์คอื	 “...ชีห้น้า...”	 และ	 “พลาง

เข่นเข้ียวเคีย้วกรามค�ารามร้อง	 เสียงกกึก้องโกลาลกูตาโพลง	ฯ”	วจันกรรมการกล่าวหา 

นางเงือกว่า	 “ท�าปั้นเจ๋อเย่อหยิ่งมาชิงผัว”	 เป็นข้อหาที่ฝ่ายหนึ่งสร้างขึ้นโดยมี

อารมณ์ช่ัววบูหรอือาการโกรธข้ึนหน้า	 ความรนุแรงจึงผ่านท่าทางและถ้อยค�าพดูทัง้ส้ิน 

นอกจากน้ียังมีการใช้ภาษาข่มขู่หรือวัจนกรรมการข่มขู่ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีน่า

รงัเกยีจของคนในสังคมเสมือนตัวอย่างว่า	 “ยงัอยากท�างานอยูไ่หม”	 “ยงัอยูใ่นช่วง

ทดลองงานนะ	ปรับตัวอย่าเป็นตัวของตัวเองมากไป”	ค�าพูดของนางยักษ์ที่สื่อ 

ความรนุแรงเชงิข่มขูคื่อ	“พ่อกบัแม่มึงเข้าไปอยูใ่นท้อง”	และ	“ระวงัตัวมึงให้ดีอจีองหอง” 

เป็นการส่งสัญญาณว่าจะเกดิเหตุการณ์บางอย่างแก่ผูถ้กูข่มขู่

ภาษากับความรุนแรงในวรรณกรรมจากงานวิจัยที่ผ่านมา (1)
สิริศิระ  โชคทวีกิจ ภ�ควิช�ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�ตะวันออก คณะมนุษยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

4

4

กลวิธีท�งภ�ษ�ที่สร้�งตัวบทที่สื่อคว�มรุนแรงนำ�ไปสู่ก�รจัดข้อมูล

ด้�นคว�มรุนแรง ดังนี้

สาเหตุของการเกิดความรุนแรง

จากความรนุแรงทีป่รากฏในเน้ือความดังกล่าว	มีปัจจยัการเกดิวดัจากระบบนิเวศ

ทางสงัคมในระดับท่ี	1	เกดิจากความคิดถงึสามีของนางผเีส้ือสมุทร	และระดบัที	่2	

เกิดจากความโกรธและหึงหวงที่เห็นพระอภัยมณีหนีไปกับผู้หญิงคนอื่น

ปัจจัยน�าเข้า

ให้เกิดความรุนแรง

ประเภทของ

เหยื่อความรุนแรง
ผลลัพธ์จากความรุนแรง

การแสดงออกทางจิตใจ

ผ่านการใช้วาจาที่ข ่มขู ่	 

ดูหมิ่น	และหยาบคาย

ระดับบุคคล	คือ	นางเงือก บาดแผลทางจิตใจ

ประเภทของความรุนแรง

ความรุนแรงในครอบครัว	 (In-house	 violence)	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ 

กระท�าความรุนแรงต่อผู้อื่น	(Interpersonal	violence)

ความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม

การขู่ว่าได้กินพ่อแม่ของนางเงือกแล้ว	 เป็นการท�าให้นางเงือกเกิดความเสียใจ

และเกดิเป็นบาดแผลทางจติใจ	 อกีท้ังการพดูกล่าวว่าร้ายนางเงอืกทัง้ท่ีไม่ทราบ

ข้อเท็จจริงนับเป็นการพูดจาเพ้อเจ้อ	 และยังส่งผลให้นางเงือกเกิดความกลัว	

ท�าให้เกิดเป็นบาดแผลทางจิตใจเช่นเดียวกัน

แนวทางการป้องกัน

อ�านาจ	 บารมี	 ศักดิ์ศรี	 เกียรติ	 เงินทอง	 บางครั้งมาพร้อมกับชาติก�าเนิดและ 

ชาติตระกลู	 จงึอาจท�าให้แก้ไขยากกว่าผูท่ี้มีอ�านาจภายหลัง	 การพจิารณาตนเอง

และความไม่เท่ียงหรืออนิจจังอยู่เสมอจะช่วยให้จิตใจไม่ยึดติดในส่ิงที่มีอยู่	 

ณ	ขณะนั้น	เพราะเมื่อได้ลาภ	ได้ยศย่อมเสื่อมในสักวัน

มายาคติด้านความรุนแรง

การเยาะเย้ยถากถางและข่มขู่เป็นพฤติกรรมของผู้มีอ�านาจ	(ชั่วร้าย)

	 จากการวิเคราะห์ข้างต้นเป็นการน�าแนวทางการจัดประเภทและแนวทาง

ป้องกนัขององค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 ซ่ึงผูอ่้านสามารถเรยีนรูแ้ละเปิดโลกทัศน์

ของตนเอง	 เป็นการยอมรบัความเป็นวชิาการและวจัิยได้อย่างดี	 ลดอคติต่อบุคคล

ที่จะน�าเสนอผลงานของตน	คือ	ไม่ขัดขวางหรือมีส�านวนที่ว่า	“ขัดขา”	

	 การน�าเสนอคร้ังน้ีท�าให้เหน็ถงึความหมายของค�าว่า	“บูรณาการ”	ในบทความครัง้ต่อไป 

ผูเ้ขียนในฐานะอาจารย์และนักวจัิยจะน�าเสนอหลกัการเดียวกนั	 แต่เปลีย่นตัวบท

ที่เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์	 หวังว่าผู้อ่านจะได้ลองน�าแนวทางไปปฏิบัติ

เพือ่ฝึกทักษะของการคิดและเขียนวิเคราะห์	โดยไม่จ�าเป็นว่าผูอ่้านจะประกอบอาชพี

หรือเรียนสาขาใด	 เพราะทุกสาขาอาชีพต้องแสดงทักษะด้านคิดวิเคราะห์	 และ

ยิ่งเป็นงานเอกสารหรือการติดต่อเป็นทางการต้องเขียนเป็น	

	 บทความนี้มีประโยชน์ต่อการวิจัยเชิงบูรณาการ	แต่ไม่ใช่เฉพาะด้านภาษา

และวรรณคดี	หากยังมีส่วนสัมพันธ์กับสาขาอื่นๆ	เช่น	สังคมวิทยา	มานุษยวิทยา	

พฤติกรรมศาสตร์	 จิตวิทยา	 รัฐศาสตร์	 หรือแม้แต่ประยุกต์กับนิติศาสตร์	 และ

จริยศาสตร์ก็ได้



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 เช่ือหรือไม่ว่าจริงๆแล้ว

ในสมัยรัชกาลที่	 5	นั้นมีฝรั่ง

หลายประเทศจากยุโรปเดินกัน

ไปมาอยู่ท้ังในพระราชวังและ

ในกระทรวงต่างๆ		ด้วยเหตุที่ว่า 

ในสมัยนั้นมีคนไทยจ�านวน 

ไม่มากนักท่ีมีการศึกษา	 และการท่ี 

พระองค์สนพระทัยความเป็นอยู่ของราษฎร	ได้เสด็จเยี่ยมเยือนประชาชน 

ของพระองค์อยู่เนืองๆ		อีกท้ังทรงเสด็จประพาสยุโรปเพื่อท�าสัมพันธไมตรีกับ

มหาอ�านาจหลายประเทศ	ได้ทรงน�าความเจริญด้านต่างๆ	กลับมาพัฒนาสยาม	

แต่เน่ืองจากสยามในเวลาน้ัน	 ยงัขาดแคลนผูท้ีมี่ความรูค้วามสามารถในเกอืบทกุด้าน 

การศึกษายังไม่แพร่หลาย	 พระองค์จงึทรงส่งพระราชโอรสไปศึกษาในหลายๆประเทศ	

เช่น	องักฤษ	ฝรัง่เศส	เยอรมนีและรสัเซีย		เพือ่เรยีนรูว้ชิาการใหม่ๆ	ท่ีทนัสมัยต่างๆ	

เช่นด้านกฎหมาย	การปกครอง	การทหาร	การแพทย์		แล้วน�ามาพัฒนาบ้านเมือง

ให้ทนัอารยประเทศอืน่ๆท้ังหลายทีเ่จรญิรดุหน้าไปก่อนแล้ว		แต่การพฒันาบุคลากร

ของประเทศนั้น	ต้องใช้เวลานานมาก	ในช่วงเวลาดังกล่าว	พระองค์จ�าต้องพึ่งพา

ฝรัง่ต่างชาติ	โดยมีการจ้างฝรัง่จากยโุรปทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญและมีความรูค้วามสามารถ 

หลายๆ	ด้าน	 	มาช่วยวางรากฐานการท�างานในกระทรวงต่างๆ	เพื่อพัฒนาสยาม

ให้ทันสมัยพอจะทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านท่ีเจริญแล้ว	และเพื่อให้ทันต่อ 

เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย	

	 ในเรือ่งเล่าจากเยอรมนีฉบับน้ีผูเ้ขียนจะขอกล่าวถงึสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	

พระองค์เจ้ารงัสิตประยรูศักด์ิ	 กรมพระยาชยันาทนเรนทร	 หรอืพระองค์เจ้ารงัสิตฯ 

หนึ่งในพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่		5		 

ซ่ึงทรงเป็นเจ้าชายนกัศึกษาจากสยามท่ีได้รบัคดัเลือกจากพระราชบดิาให้ไปศึกษา	

ณ	เยอรมนี

 พระองค์เจ้ารงัสติฯแห่งสยามประเทศ	 ได้ศึกษา	 ณ	 มหาวทิยาลัย	 Ruberto 

Calora	 เมือง	 Heidelberg	 และได้แต่งงานกบัหญงิชาวเยอรมันจากเมืองทีพ่ระองค์ 

ทรงศึกษานัน่เอง	 พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที	่ 52	 จากจ�านวนพระราชโอรส 

ทั้งหมด	 77	 พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 5 

และพระองค์ทรงเป็นผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรชักาลท่ี	 9 

ขณะทรงพระเยาว์และขณะทรงศึกษา	ณ	ต่างประเทศอีกด้วย

 พระองค์เจ้ารงัสิตฯ	ประสูติเม่ือปี	ค.	ศ.	1885	ทรงเติบโตขึน้มาในสมัยทีพ่ระราชบิดา

ต้องการปรับปรุงพัฒนาประเทศสยามให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ		

พระมารดาของพระองค์เป็นสตรีสามัญชน	ชื่อ	เนื่อง	และเป็นพระสนมคนที่	22	 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรชักาลท่ี	5		เน่ืองจากพระราชโอรสองค์โตในสมเด็จ

พระราชินีสว่างวัฒนาได้สวรรคตลง	พระองค์ท่านจึงทรงขอรับเล้ียงพระองค์-

เจ้ารงัสิตฯเป็นเสมือนพระราชโอรสของพระองค์เอง		เพือ่เป็นเพือ่นเล่นกบัเจ้าชายมหิดล 

พระโอรสองค์เลก็		ทัง้สองพระองค์ทรงเติบใหญ่มาด้วยกนั			และมีความสนิทสนทกนั

เป็นอย่างยิง่	 เจ้าชายมหดิลน้ันในเวลาต่อมาคือสมเด็จพระปิตุลาของพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที	่9	และเป็นปูข่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรชักาลปัจจบัุน

เรื่องเล่าจากเยอรมนี
รศ.ดร.ประภาวดี   กุศลรอด                                         ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์

วัยเด็ก

เม่ือปี	ค.ศ.	1897	ในหลวงรัชกาลที่	5	ได้เสด็จเยือนยุโรปเป็นเวลา	9	เดือน 

เพือ่เจรญิสัมพนัธไมตรกีบัประเทศในยโุรปและเพือ่แสวงหาความรูว้ทิยาการใหม่ๆ		 

มาพฒันาประเทศให้เจรญิยิง่ขึน้ไป		โดยในเวลาต่อมา	พระองค์ได้ทรงส่งพระราชโอรส 

ไปศึกษาในประเทศต่างๆ	 ในยุโรป	ซึ่งพระองค์เจ้ารังสิตฯ	ก็เป็นหนึ่งในเจ้าชาย

จากสยามที่ได้ไปศึกษา	ณ	เยอรมนี

   

	 ในปี	ค.ศ.	1899	ขณะที่พระองค์เจ้ารังสิตฯ	มีพระชนมพรรษาได้เพียง	14		พรรษา  

พระองค์ได้เข้าเรยีนท่ีโรงเรยีนมธัยมศึกษา	Martineum		เมือง	Halberstadt		ประเทศเยอรมนี 

และทีน่ี่พระองค์ได้ส�าเรจ็การศึกษา

ระดับมธัยมในปี	ค.	ศ.	1905				ต่อมา 

ทรงได้เป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลยั  

Ruberto	Calora		ณ	เมือง		Heidelberg 

และส�าเรจ็การศึกษาในปี	ค.ศ.	1912 

โดยส่วนตัวแล้วพระองค์เจ้ารงัสติฯ

มีความสนใจด้านการแพทย์	 แต่

พระราชบิดาประสงค์ให้พระองค์

ศึกษาด้านกฎหมายมากกว่า		

เนือ่งจากสยามในเวลานัน้ยังไม่เจรญิ

ด้านการแพทย์เลย	 และกฎหมาย 

ถือเป็นศาสตร์ส�าคัญที่จะน�าพา

ให้สยามเจริญและพัฒนาทัน

อาณาอารยประเทศได้		ซ่ึงในท่ีสดุพระองค์เจ้ารงัสิตฯกไ็ด้ทรงตัดสินพระทัยศึกษา 

ด้านกฎหมาย	 เพือ่ท่ีจะได้กลบัมาวางรากฐานด้านกฎหมายต่างๆ	 ให้กบัประเทศชาติ 

แต่ต่อมาภายหลงั	พระองค์ได้เปล่ียนมาศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ภาษาและวรรณคดี

	 ในปี	ค.ศ.		1907	เม่ือครัง้ท่ี	ในหลวงรชักาลท่ี	5	เสด็จประพาสยโุรปกไ็ด้ทรง 

แวะเยีย่มพระองค์เจ้ารงัสติฯ	ทรงได้รบัการต้อนรบัจากอธิการบดีของมหาวทิยาลยั 

โดยพาทอดพระเนตรห้องเรยีนและห้องทีมี่ไว้กกักนันกัศึกษาท่ีถกูลงโทษในสมัยนัน้			

นอกจากน้ีชาวเมือง	 Heidelberg	 ได้ต้อนรบัอาคนัตุกะต่างเมืองจากสยามด้วยการ

จุดดอกไม้ไฟและมีการประดับประดาธงชาติสยามตามอาคารบ้านเรือนอีกด้วย

	 ขณะทรงศึกษาที่เมือง	Heidelberg		พระองค์ทรงมีความสุขมาก	นอกจาก

จะใช้เวลาในการศึกษาหาความรูแ้ล้ว	พระองค์ยงัทรงสนพระทัยศิลปะยโุรป	ได้ทรง 

เข้าร่วมเสนองานฝีพระหัตถ์ในด้านการถ่ายรูปในงานนิทรรศการของเมือง	 

เจ้าชายนักศึกษาชาวสยามในเยอรมนี

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

ชีวิตในมหาวิทยาลัย  ณ เมือง Heidelberg

(อ่านต่อหน้า 11)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

	 ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2560	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบ�ารุงการศึกษา	พ.ศ.	2560	ดังน้ันเพ่ือให้การรับสมัครนิสิตนักศึกษา

ขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น	 ส่วนภูมิภาค	 ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย	 เร่ือง	การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอน

จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น	ส่วนภูมิภาค	 (กรณีที่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม)	

ฉบับลงวันที่	25	มกราคม	2560	และให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัย	ฉบับนี้แทน	ดังนี้

 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบัน-

อุดมศึกษาอ่ืน	กรณีท่ียังไม่ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม	และมีความประสงค์จะสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพียงแห่งเดียว	สามารถขอใช้สิทธ์ิเทียบโอน

หน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม	 และจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงรวมกัน	 แต่จะสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาในขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น	

และของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่ไม่ได้	 ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้สมัครเรียนในหลักสูตร

โครงการพิเศษของทุกคณะด้วย	โดยก�าหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

	 						1.1	 เป็นผู้มีความประพฤติดี

	 	 1.2	 เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน	 (ระดับปริญญาตรี)	 ท่ีส�านักงาน	 ก.พ. 

หรือกระทรวงศึกษาธิการ	หรือสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับรอง	และมีหน่วยกิตสะสม

ระดับ	C	ขึ้นไป

	 	 1.3	 เป็นผู้มีความประสงค์ท่ีจะสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพียงแห่งเดียว

 2. ก�าหนดการจ�าหน่ายระเบียบการรับสมัคร

	 	 2.1	ก�าหนดการจ�าหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

   วันท่ี 20 มีนาคม - 2 กรกฎาคม 2560 ราคาชุดละ	100.-	บาท	 (เว้นวันหยุด

เทศกาลสงกรานต์)	ดังนี้

	 	 	 2.1.1	 จ�าหน่าย ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ	23	จังหวัด	ได้แก่	

ปราจีนบุรี,		สุโขทัย,		หนองบัวล�าภู,		เชียงใหม่,		อุทัยธานี,		ขอนแก่น,		ชัยภูมิ,	สุรินทร์, 

นครศรีธรรมราช,	ศรีสะเกษ,		เพชรบูรณ์,		อุดรธานี,				อ�านาจเจริญ,		ตรัง,		บุรีรัมย์,		พังงา	 

แพร่,		ลพบุรี,		เชียงราย,		สงขลา,		นครพนม,		นครราชสีมา,		กาญจนบุรี	 	 	

	 2.1.2	 จ�าหน่าย ณ หน่วยรับสมัคร (ส่วนภูมิภาค) ในวันท่ี	 20	 มีนาคม	 -	 

2	กรกฎาคม	2560	ณ	อาคาร	สวป.	ชั้น	3	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		โทร.	0-2310-8624	

ในวันและเวลาราชการ

	 	 	 2.1.3	 จ�าหน่ายทางไปรษณีย	์ วันที่	 20	 มีนาคม	 -	 16	 มิถุนายน	 2560	 

ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม	“มหาวิทยาลัยรามค�าแหง”	ปณฝ.รามค�าแหง	ส่งหัวหน้าฝ่าย- 

รับสมัครและแนะแนวการศึกษา	 ตู้	ปณ.	 1011	ปณฝ.	รามค�าแหง	กรุงเทพฯ	10241	วงเล็บมุมซอง  

“ซื้อใบสมัครส่วนภูมิภาค”	โดยแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อให้ชัดเจน

 3. ก�าหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

     สมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 1)	วันที่	2-5	

มิถุนายน	2560	และ	(ครั้งที่ 2)	วันที่	28	มิถุนายน	-	2	กรกฎาคม	2560	

 4. หลักฐานในการสมัครขอย้ายโอนฯ (ถ่ายส�าเนาเอกสารขนาด A4 เท่านั้น)

	 	 4.1	 ส�าเนาวุฒิบัตรท่ีส�าเร็จการศึกษา	(วุฒิ	ม.	6,	ปวช.	หรือ	ปวส.)	จ�านวน	2	ฉบับ	

	 	 4.2	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	จ�านวน	1	ฉบับ	และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	

จ�านวน	4	ฉบับ

	 	 4.3	 ใบรับรองผลการศึกษา	 (Transcript)	 จากสถาบันเดิมที่มีผลการเรียน 

จนถึงวันที่มาด�าเนินการสมัครพร้อมส�าเนาจ�านวน	 1	 ฉบับ	 และค�าอธิบายรายวิชา 

(Course	Description)	ของแผนการศึกษา	

	 	 4.4	 รูปถ่ายสี	หน้าตรง	ขนาด	2	นิ้ว	จ�านวน	2	รูป	ขนาด	1	นิ้ว	1	รูป  

	 	 4.5	 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน	จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 4.6	 เอกสารอื่นๆ	 ถ้ามี	 เช่น	 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	 ใบทะเบียนสมรส	 

ใบหย่า	จ�านวน	2	ฉบับ

 5. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต

	 	 5.1	 ให้คณะเป็นผู้พิจารณาในการเทียบรายวิชา	 และโอนหน่วยกิตแก่ผู้สมัคร	

โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษาก�าหนด	ตามข้อ	 8	 ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2560

	 	 5.2	 หากผู้สมัครมีหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและมีความ

ประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิตน้ันด้วย	 ให้ทางคณะท่ีรับเข้าศึกษาพิจารณาเทียบโอน- 

หน่วยกิตให้ตามข้อ	 9	 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

พ.ศ.	2560		

	 	 5.3	 ให้ผู้สมัครลาออกจากสถาบันการศึกษาเดิม	 หรือลาออกจากการเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	(กรณี	ข้อ	5.2)	ก่อนยื่นใบสมัคร	และไปด�าเนิน

การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 6. ขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิตและการลงทะเบียนเรียน

	 	 6.1	 ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครและขอใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต	 

ท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	ระหว่างวันท่ี	2	 -	5	 มิถุนายน	2560	หรือ	 วันท่ี	28	

มิถุนายน	-	2	กรกฎาคม	2560 

	 	 6.2	 หากผู้สมัครยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่	 ให้ผู้สมัครลาออกจาก

สถาบันเดิมและน�าใบอธิบายรายละเอียดกระบวนวิชาของแผนการศึกษา	 (Course 

Description)	ติดต่อที่สาขาวิทยบริการ	ฯ	ที่สมัครเข้าศึกษา	เพื่อเทียบโอนหน่วยกิต

ตามหลักเกณฑ์ของคณะที่เข้าศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน	

	 	 6.3	 ให้ผู้สมัครขอรับเอกสารเทียบโอนหน่วยกิต	 พร้อมขอค�าแนะน�าในการ

ลงทะเบียนเรียนจากเจ้าหน้าที่	 และด�าเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในวัน

ท่ีย่ืนใบสมัคร		ถ้าผู้สมัครเลือกลงทะเบียนวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเทียบโอนให้		สามารถสับเปล่ียน 

วิชาในภายหลัง	ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 	 6.4	 หากผู้สมัครน�าเอกสารเทียบโอนใด	ๆ 	มายื่นไม่ครบในวันสมัคร		ผู้สมัคร 

ต้องน�ามาย่ืนเพ่ิมเติมให้ครบสมบูรณ์ภายใน	2	สัปดาห์	ก่อนการสอบภาค	1	ปีการศึกษา	2560	มิฉะน้ัน 

จะถือว่าการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นโมฆะ	และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครทุกประเภท

 7. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

	 	 7.1	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา	 900.-	บาท	

	 	 7.2	 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	 	 	 700.-	บาท

	 				 7.3	 ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	 	 	 100.-	บาท

					 				 7.4	 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหง	(ขร.)	ภาคปกต	ิ 100.-	บาท

					 			 7.5	 	ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย		 	 600.-	บาท

	 			 7.6	 ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ	 	 	50.-	บาท

	 	 7.7	 ค่าธรรมเนียมโอนหน่วยกิต

	 	 	 7.7.1	 หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 	 	 	 ทุกกรณีหน่วยกิตละ	 			 		50.-	บาท

	 										 7.7.2	 หน่วยกิตอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากสถาบันอื่น

	 	 	 	 หน่วยกิตละ	 	 100.-	บาท

	 	 7.8	 ค่าธรรมเนียมพิเศษ

	 										 7.8.1	 ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ	 	 60.-	บาท

	 	 	 7.8.2	 ค่าบริการส่ือการสอนรวมค่าส่ือสาร	กระบวนวิชาละ	 100.-	บาท

   ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	หน่วยรับสมัคร	 (ส่วนภูมิภาค)	 ฝ่ายรับสมัคร 

และแนะแนวการศึกษา	ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	(อาคาร	สวป. 

ชั้น	 3)	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ	 กรุงเทพฯ	 10240	 โทร.	

0-2310-8624,	0-2310-8000	ต่อ	4834																													

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 

การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ส่วนภูมิภาค

(กรณีที่ยังไม่สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม)

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ถาม 1.	การย้ายคณะนั้นต้องน�าเอกสารใดบ้าง

ไปยื่นเพื่อท�าการย้าย

	 2.	 เม่ือเราสอบผ่านแล้วได้เกรด	 D	 และ

อยากจะท�าให้ดีขึ้น	จะท�าอย่างไรได้บ้าง	

	 3.	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงมีการรไีทร์หรอืไม่

ตอบ	 1.	 เอกสารท่ีต้องน�าไปยื่นในการย้ายคณะ 

มีดังนี้

	 	 1.1	 บัตรประจ�าตัวนักศึกษา		

	 	 1.2	 ใบเสร็จลงทะเบียนภาคปัจจุบัน		 

มีค่าธรรมเนยีมจ�านวน		200	บาท		ในการท�าเรือ่งย้ายคณะ

	 2.	ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ว่าด้วยการศึกษาช้ันปรญิญาตร	ี(ฉบบัท่ี	3)	พ.ศ.	2555

 ข้อ	 16.5.3	 นักศึกษามีสิทธ์ิปรับอักษร

ระดับคะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาท่ีได้ผลสอบ

ต�า่กว่าอกัษรระดับคะแนน		C		ท้ังน้ีให้นบัวชิาทีส่อบ

ได้สงูสดุเพียงครั้งเดียว

	 จากข ้อบังคับข ้างต ้นนักศึกษามีสิทธ์ิ 

ลงทะเบยีนสอบวชิาท่ีนกัศึกษาได้เกรด	 D	 ได้	 โดยลงวชิา- 

ดังกล่าวในภาค	 1,	 2	 หรือภาคฤดูร้อน	 เมื่อผลสอบ

ได้เกรดสูงกว่า	D	มหาวทิยาลยัจะปรบัเกรดให้ได้เกรด

ตามนัน้	ส่วนเกรดท่ีเป็น	D	จะไม่ปรากฏในผลการสอบ

ของนักศึกษาอีก	

	 3.	 เรือ่งการรไีทร์นัน้	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ไม่มีระเบียบเรื่องการรีไทร์	 แต่มีระเบียบการหมด-

สถานภาพการเป็นนักศึกษา	ซ่ึงไม่ส่งผลกบัการเรยีน

ของนกัศึกษา	 ดังนัน้นกัศึกษาจะศึกษาได้ไม่เกิน	8	 ปี 

ตามหลักสูตร	 4	 ปี	 หรือ	 10	 ปีตามหลักสูตร	 5	 ปี	 

แต่มหาวทิยาลยัรามค�าแหงมีข้อบังคบัว่าด้วยการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี	(ฉบับที่	3	)	พ.ศ.	2555	ข้อ	16.5.4		ผู้ที่

จะจบการศึกษาได้ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่	 2.00	 

ขึ้นไป

	 จากข้อบงัคับดังกล่าวเม่ือนกัศึกษาสอบผ่าน

ครบทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตรแล้วเกรดเฉลี่ย

ต้องไม่ต�า่กว่า	2.00	ถ้าต�า่กว่า	2.00	จะไม่จบการศึกษา

กองบรรณาธิการ

      

คำ�ขวัญของมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง จ�กถ้อยคำ�สู่อัตลักษณ์ 

และเอกลักษณ์ของมห�วิทย�ลัยตล�ดวิช�

ธีระวัฒน์  นิลละออ

บรรณ�นุกรม

	 ค�าขวัญเป็นค�าที่ได้ยินกันบ่อยครั้ง	 ไม่ว่าจะเป็นค�าขวัญวันเด็ก	ค�าขวัญประจ�าโรงเรียน	หรือค�าขวัญ

ประจ�าจังหวัด	ทุกคนอาจจะเคยท่องจ�าค�าขวัญเหล่านี้จนขึ้นใจ	เนื่องจากค�าขวัญจะมีถ้อยค�าที่สั้น	กะทัดรัด	

และได้ใจความ	รวมทั้งยังแสดงถึงเอกลักษณ์	คุณสมบัติ	ความโดดเด่นได้เป็นอย่างดี	 	พจนานุกรม	ฉบับ-

ราชบัณฑิตยสถาน	 พ.ศ.	 2554	 ได้ให้ความหมายของค�าว่า “ค�าขวัญ”	 ไว้ว่า	 ถ้อยค�าที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจ

หรือเพื่อให้เป็นสิริมงคล	

	 ถ้าพิจารณาถึงความหมาย	 ก็บ่งบอกได้ว่าการตั้งค�าขวัญนั้นมีความส�าคัญในการเตือนใจ	 หรือเพื่อ

ให้เป็นสิริมงคลของกลุ่มเป้าหมาย	 และองค์กรต่างๆ	 ได้ปฏิบัติและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ	 ฉะนั้นแล้ว

ทกุองค์กรจะต้องมคี�าขวญัประจ�า	 เพือ่บ่งบอกถงึเอกลกัษณ์ขององค์กรนัน้ๆ	 ไม่ต่างอะไรกบัสถาบนัการศึกษา	

อย่างมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ที่จะต้องมีค�าขวัญประจ�ามหาวิทยาลัย	 เพื่อให้นักศึกษา	 อาจารย์	 บุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยได้ยึดถือเป็นแบบอย่างโดยทั่วกัน	หากจะกล่าวถึงค�าขวัญของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ซึ่งค�าขวัญนั้นได้มีขึ้นตั้งแต่ระยะแรกเริ่มการก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน	ตามล�าดับดังนี้

 “รูจั้กอภยั ต้ังใจศกึษา บูชาพ่อขนุ สนองคณุชาติ”	เป็นค�าขวัญแรกท่ีอธิการบดีคนแรกของมหาวทิยาลยั 

ได้คิคขึน้คอื	ศาสตราจารย์	ดร.	 ศักด์ิ	ผาสขุนรินัต์	ค�าขวญันีนั้กศึกษาอาจจะไม่คุน้เคยมากนกั	แต่หากถ้อยค�า 

ท่ีอยู่ในค�าขวัญบ่งบอกถึงความหมายได้อย่างชัดเจน	ว่านักศึกษาทุกคนต้องรู้จักการให้อภัย	รวมถึงการ

ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน	ให้เหมาะสมกับที่เป็นลูกพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	ถึงจบการศึกษาไปแล้ว	ก็สามารถ

น�าความรู้ที่เล่าเรียนมา	น�าไปพัฒนาชาติบ้านเมืองและใช้ให้เกิดกับประโยชน์สูงสุดต่อสังคม		กล่าวได้ว่า 

ค�าขวัญนี้	 มีความหมายลึกซ้ึงทีเดียว	ปัจจุบันจะเห็นค�าขวัญนี้ได้อย่างชัดเจนบริเวณประตูด้านหน้า	

หลังป้ายชื่อของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

 “เปลวเทียนให้แสง  รามค�าแหงให้ทาง”		เป็นค�าขวญัของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงทีช่นะการประกวด 

เมื่อปี	พ.ศ.	 2527	บุคคลที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศคือนักเรียนจากจังหวัดขอนแก่น	ซึ่งใช ้

มาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2527	 และยังใช้มาจนถึงปัจจุบัน	 ค�าขวัญนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งเช่นเดียวกับค�าขวัญแรก 

ท่ีเปรยีบมหาวทิยาลัยเสมือนกับแสงสว่างของเปลวเทียน	 เน่ืองจากมหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นมหาวทิยาลยั-

แบบตลาดวชิา	ท่ีรบันกัศึกษาเข้าเรยีนไม่จ�ากดัอาย	ุและไม่มีการสอบเข้าแต่อย่างใด	เสมือนว่ามหาวทิยาลยัให้โอกาส 

ประชาชนทุกคนในการเข้าเรยีนในระดับสถาบนัอดุมศึกษา	อกีทัง้ค�าขวญั	เปลวเทียนให้แสง	รามค�าแหงให้ทาง 

นี้ยังเป็นท่อนแรกของเพลง	“เปลวเทียน”	หนึ่งในเพลงประจ�ามหาวิทยาลัยชุดใหม่ในปี	2543	อีกด้วย

 ค�าขวญัล�าดับสุดท้ายคือ	“สร้างความรูสู้ส่ากล สร้างคนคูค่ณุธรรม”	 เป็นค�าขวัญทีช่นะการประกวด 

เนื่องในโอกาส	40	ปี	รามค�าแหง	เมื่อเดือนกันยายน	ปี	พ.ศ.	2554	ในปีนั้นได้รับความสนใจในการส่งค�าขวัญ 

เข้าประกวดเป็นจ�านวนมากถงึ	 752	 ค�าขวญั	 บุคคลทีช่นะการประกวดในครัง้นัน้คือ	 นายวนัิย	 ชยัมูล	 นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์	 เน่ืองจากมข้ีอความท่ีส่ือความหมายถึงมหาวทิยาลยัรามค�าแหงในทศวรรษหน้า	ทีมุ่่งจะ 

พฒันาไปสู่ความเป็นสากล	 และสอดคล้องกบัปรัชญาการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงทีมุ่่งเน้น 

การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคู่้คุณธรรมอย่างต่อเนือ่งตลอดระยะเวลา	2	ทศวรรษทีผ่่านมา	(ไทยโพสต์,	2554)	

	 นอกจากนี้ยังมีวลี	ในยุคแรกเมื่อปี	2514	ที่ศาสตราจารย์	ดร.ศักดิ์	ผาสุขนิรันต์	เป็นอธิการบดี	ใช้ใน 

“ข่าวรามค�าแหง”	คือ	“ตนเป็นท่ีพึง่แห่งตน	หรอื	อตฺตา	หิ	อัตฺตโน	นาโถ”		จงึเป็นค�าท่ีอยูใ่นความรูสึ้กนกึคิด	

ของนักศึกษาจวบจนปัจจุบัน	ซึ่งจะต้องศึกษาโดยพึ่งพาตนเองมากที่สุด	เพราะเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา	

จะมาเรียนก็มีชั้นเรียนให้	 ไม่มาเรียนก็ศึกษาจากต�าราและสื่อต่างๆ	 ด้วยตนเอง	 (มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	

2558,	หน้า	32)

	 และที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นคือ	 ค�าขวัญของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์	 

และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่แท้จริง	

ไทยโพสต์.	(2554).	ม.ร.ประกาศผลประกวดค�าขวัญ	40	ปีรามค�าแหง.	สืบค้นเมื่อ	1	พฤษภาคม	2560	จาก,		

	 http://www.ryt9.com/s/tpd/1265691

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.	(2558).	44	ปี	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.	กรุงเทพฯ	:	มหาวิทยาลัย.

ราชบัณฑิตยสถาน.	(2556).	พจนานกุรม	ฉบับราชบณัฑิตยสถาน	พ.ศ.	2554.	กรงุเทพฯ	:	ศิรวิฒันาอนิเตอร์พริน้ท์.



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ข้อควรรู้จาก สวป.

 ตามท่ีส�านกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ได้ส่งหนงัสือส�าคญัแสดงคุณวฒิุ

ของนักศึกษาไปตรวจสอบความถกูต้องยงัสถานศึกษา 

ผลการตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกดัแจ้งให้ทราบว่า 

หนงัสือส�าคัญแสดงคุณวฒุขิองนักศึกษาบางรายมีปัญหา	

และได้มีประกาศมหาวทิยาลยั	ลงวนัที	่ 21	 ตุลาคม	2559 

พร้อมทั้งมีหนังสือให้นักศึกษาทราบโดยตรงเพื่อ

น�าหลักฐานต้นฉบับท่ีถูกต้องมาแสดงภายในวันท่ี	 

20	 ธันวาคม	 2559	 ปรากฏว่านกัศึกษาไม่ได้น�าหลกัฐาน

การศึกษาท่ีถูกต้องมาแสดงยืนยันต่อเจ้าหน้าที่

ภายในเวลาที่ก�าหนด

 บดัน้ี	 ได้พ้นก�าหนดเวลาการให้นกัศึกษาน�าต้นฉบับ

วฒิุการศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีแล้ว	 ซ่ึงมีนักศึกษา

บางรายทีย่งัมไิด้ปฏบัิติตามประกาศดังกล่าว	 มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงจงึให้ถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษาถอืว่า

ผลการสอบท่ีผ่านมาเป็นโมฆะ	 โดยไม่คนืเงนิค่าหน่วยกติ

และค่าธรรมเนียบทุกกรณี	จ�านวน	43	ราย	ดังนี้

ชื่อ-สกุล รหัสประจ�าตัว

นางภัทรินญา	ซึ่งพรม 5506116499

นายปฏิพล	หนูนาค 5801007377

นายมนตรี	- 5801033035

น.ส.จิตพิสุทธิ์	อินทปัน 5801033811

นายชูลี	คุ้มรักษ์ 5801036095

นายดิเรก	วรรณชัย 5801042473

นายธิเบต	เพ็งจันทา 5801043265

นายคณิน	สุขสม 5801046342

นายธนัยนันท์	เกิดศรีวิชัย 5801050658

นายพลเชฏฐ์	บรรเจิดรัศมี 5802002070

นายภัทราวุธ	พรมที 5802008309

น.ส.แอนนา	แฮมบาวริส 5802014083

น.ส.สุธิตา	โกศล 5802038231

น.ส.อรุณี	วงเวียน 5802040187

นายอดิศักดิ์	พรายพรรณ์ 5802047000

น.ส.เสาวรส	ผาติเสนะ 5802066463

นายนิติกร	เหล่าสุขสันติวงศ์ 5802078088

น.ส.ยุวดี	แสงชนะ	(แก้วด�า) 5802419092

น.ส.จินตนา	วธรกิจธวัช 5803012912

น.ส.จินตนา	กาวิชัย 5803018760

นายกมลวัฒน์	เคมองท์	แบร์วาส 5803029833

นายปกรณ์	ฤทธิรัตน์ 5804048824

น.ส.กมลวรรณ	จันทร์เพ็ญ 5804050267

นายนภาลัย	ยาวิชัย 5805007076

นายธีรภัทร	หนองหงอก 5805008058

น.ส.ฐานิจร์	เทศสิงห์ 5806006689

น.ส.ลักขณา	วงศ์ใหญ่ 5806011069

นายพสิษฐ์	มาตจรุง 5806038682

นายณัฐภูมินทร์	จันทานิช 5806066659

น.ส.ธัญวลัย	เทพชุมพู 5806071600

ส.อ.ทศพล	แววนกยูง 5806086442

นางพรไพลิน	ศรแก้ว 5806086483

น.ส.กาญจนา	คล้ายเจ็ก 5806094123

น.ส.ปาริชาติ	ฟ้อนฟุ้ง 5806095740

น.ส.จันทร์สุดา	แก้วกาญจน์ 5806098462

น.ส.นาภากร	สุขแก้ว 5806411632

นายกุญช์วิสิฏฐ์	ขันอาสวะ 5806414065

น.ส.รินทร์ชิสา	เหมบุรุษ 5806419163

นายชินโชติ	บัวภา 5806421201

น.ส.ชรินดา	เปาวะนะ 5806602156

น.ส.จุฑามาศ	เฉลิมศรี 5807004006

น.ส.ศุภรักษ์	ศรีสุวรรณ 5854002978

น.ส.ศิริพรรณ	บุญเรือง 5854407110

	 ทัง้นี	้ เพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	ว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือส�าคัญ

แสดงคุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล	พ.ศ.2553

ถอนสถานภาพ

การเป็นนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560

ม.ร.ให้บริการผดุงครรภ์แพทย์แผนไทย 

 สถานพยาบาลแพทย์แผนไทย	คณะวทิยาศาสตร์  

เข้ารบัการส่งเสรมิสขุภาพหญงิหลงัคลอด	 ด้านการ- 

ผดุงครรภ์ไทยด้วยการแพทย์แผนไทย	 โดยให้บรกิาร				

นั่งถ่าน	ทับหม้อเกลือ	นึ่งท้องยุบ	อบสมุนไพร	ฟรี	

	 1.	ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ได้ดี	ขับน�้าคาวปลา

	 2.	ช่วยลดอาการท้องอืด	จุก	เสียด	แน่นท้อง

	 3.	ช่วยลดไขมันหน้าท้อง

	 4.	ช่วยลดอาการไข้หวัด	ภูมิแพ้	หอบหืด

	 	 ที่ไม่รุนแรง

	 5.	ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

	 6.	ท�าให้ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายดี

	 7.	ขับของเสียออกทางผิวหนัง	 ดับกลิ่นคาว 

	 	 ในร่างกาย

	 8.	ท�าให้มารดาหลังคลอดมีสุขภาพแข็งแรง 

	 	 ฟื้นตัวเร็ว

	 9.	ลดภาวะตึงเครยีดภายในจติใจ	 ช่วยให้รูสึ้ก 

	 	 ผ่อนคลายจิตใจ

	 ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ต้ังแต่บัดน้ี	 - 

วันท่ี	9	มิถุนายน	2560	เวลา	09.00	-	16.00	น.	 

ทุกวันจันทร์	-	วันศุกร์	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร.	0-2310-8684

 ขอเชญินกัศึกษาและบุคคลท่ัวไปเข้าร่วมอบรม 

“ทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

ด้วยคอมพวิเตอร์”	โดยผูเ้ข้ารบัการอบรมจะได้รบัวฒุบิตัร 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าอบรม 

ได ้ ท่ี งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศิลาบาตร	 (ชัน้ลอย)	 โทร.	 0-2310-8126	 ตัง้แต่

บดันี	้โดยเปิดอบรม	จ�านวน	3	รุน่	ดังน้ี

 ✤	รุน่ท่ี		6	รบัสมัครต้ังแต่บัดน้ี	-	2	ม.ิย.	60	

 ✤	รุน่ที	่	7	รบัสมคัร	5	มิ.ย.	-	28	ก.ค.	60	

 ✤	รุ่นที่	8	รับสมัคร	31	ก.ค.	-	2	ก.ย.	60

อบรมทักษะการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

 ✎ นักศึกษาส่วนกลาง

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี		และนักศึกษา	

Pre-degree	ทุกชั้นปี		สามารถทราบรายละเอียด 

ของตารางสอบไล่		รวมท้ังทราบหมายเลขแถว-ทีน่ัง่สอบ 

ของตนเองได้อย่างถูกต้อง		โดยนักศึกษาสามารถ

ติดต่อขอทราบรายละเอยีดของตารางสอบไล่รายบคุคล

ได้	4	วิธีดังนี้

	 1.	 ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล

ด้วยตนเอง		โดยให้น�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาหรือ

ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน		ไปติดต่อขอรับได้

ตามสถานท่ีทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด		ซ่ึงแบ่งเป็น	2	แห่ง  

โดยก�าหนดวันที่บริการตารางสอบดังนี้

	 	 1.1	ก่อนมีการสอบ	1	สัปดาห์จนถึง 

วันสุดท้ายของการสอบ		นักศึกษาทุกชั้นปี		และ

ผู้ที่ศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	(Pre-degree)	ทุกชั้นปี		ให้ติดต่อขอรับ

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้ที่	 งานบริการจุดเดียว-

เบ็ดเสรจ็	(One	Stop	Service)		อาคารกงไกรลาศ	(KLB) 

ชั้น	1	(รามฯ	1	)

	 	 1.2	นักศึกษาทุกชั้นป ีและนักศึกษา	 

Pre-degree	ขอรบัตารางสอบไล่รายบุคคลทีก่องงงาน-

วทิยาเขตบางนา		อาคารพระมาส	(PRB)	ชัน้	1		รามฯ	2

	 2.	 ติดต่อขอทราบรายละเอยีดตารางสอบไล่

รายบุคคลจากระบบบริการข่าวสารทางโทรศัพท์

แบบอัตโนมัติ		ที่หมายเลข	0-2310-6000	และ	

0-2310-6100		ก่อนมีการสอบ	2	สัปดาห์

	 3.	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่

รายบคุคลได้จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพวิเตอร์ 

ณ	จุดบริการต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

	 4.	 นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตาราง-

สอบไล่รายบุคคล		ได้จากระบบ	Internet	ที่เว็บไซต ์

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

ตั้งแต่ก่อนวันที่มีการสอบไล่	2	สัปดาห์

 อนึ่ง	 หากนักศึกษาตรวจพบข้อผิดพลาด

ในตารางสอบไล่		ให้ติดต่อสอบถามท่ีฝ่ายจัดตารางสอบ

อาคาร	สวป.	ชั้น	6	ก่อนการสอบ

การรับตารางสอบไล่รายบุคคล



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม 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

เรื่องเล่าจากเยอรมนี (ต่อจากหน้า 7)

สิรศิิระ	โชคทวกีจิ.	(2559).	ความรนุแรงท่ีแฝงในวรรณคดี  

 “พระอภยัมณหีนนีางผเีส้ือสมทุร”:	 การวเิคราะห์ 

 เชงิบรูณาการระหว่างสหศาสตร์.	 ในรายงาน 

	 สืบเ น่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ 

	 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร ์และ 

	 สังคมศาสตร์	 “เอกภาพและความหลากหลาย 

	 ใ นม นุษยศ าสตร ์ แ ล ะ สั ง คมศ าสตร ์ ”	 

	 ณ	มหาวิทยาลัยบูรพา	วันศุกร์ที่	10	มิถุนายน	 

	 2559,	หน้า	1371-1388.

Heidelberg	ในปี	ค.ศ.		1912		ซ่ึงในปีเดียวกันนี้เอง 

ได้ทรงรู้จักและแต่งงานกับนางสาว	Elisabeth 

Scharnberger		ลูกสาวของเจ้าของห้องพักที่พระองค์

ทรงเช่าอยู่		ในเมือง	Heidelberg	นั้นเอง	

 พระองค์เจ้ารังสิตฯได้ทรงโน้มน้าวสมเด็จ- 

พระปิตุลา	 ผู้เป็นน้องชายต่างพระชนนี	 ให้หันมา 

สนพระทัยท่ีจะพัฒนาด้านการแพทย์และการ

สาธารณสุขของสยาม	ซึ่งขณะนั้นสมเด็จพระปิตุลา

ได้ทรงศึกษาวชิาแพทยศาสตร์อยูท่ี่	มหาวทิยาลยั	Harvard 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ในปี	ค.ศ.	1913	พระองค์เจ้ารังสิตฯ	และครอบครัว

เสด็จกลับสยาม	 พระองค์ได้ทรงงานด้านการแพทย์

และสาธารณสุขร่วมกบัสมเด็จพระปิตุลา			ในปี	ค.	ศ.	1916 

พระองค์เจ้ารังสิตฯได้ทรงเป็นผู้น�าในการปรับปรุง

การศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุขและได้ทรง

เป็นผู้ก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้นในเวลาต่อมา	

 ในปี	ค.ศ.	1931	พระองค์ทรงเป็นประธาน 

คณะกรรมการวางแผนพฒันาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	 

นับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยท่ีได้รับ

รูปแบบการพัฒนามาจากมหาวิทยาลัย	Heidelberg	

ที่พระองค์เคยศึกษาอยู่นานปี

	 ในชีวิตของพระองค์มีเหตุการณ์เกิดข้ึนมากมาย 

ท่ีท�าให้พระองค์เจ้ารงัสิตฯ	ต้องรบัภาระอนัใหญ่หลวง 

ของประเทศคือสมเด็จพระปิตุลาเสด็จสวรรคต 

ในปี	 ค.ศ.	 1929	 โดยมีพระชันษาเพียง	 37	 พรรษา		

และในปีต่อมา	 ในหลวงรชักาลที	่ 7	 ได้สละราชสมบติั		

เจ้าชายอานันทมหิดลที่ประสูติท่ีเมือง	 Heidelberg	

ขณะสมเด็จพระปิตุลาได้ทรงพ�านักรักษาพระองค์

ที่เมืองนั้น	 ต้องขึ้นสืบราชสันตติวงศ์แทน	 แต่เมื่อ

ในหลวงรชักาลท่ี		8	ได้เสด็จสวรรคต	สมเด็จพระอนุชา 

ซ่ึงขณะนั้นมีพระชนมพรรษาได้เพียง	 18	 พรรษา	

ต้องขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อมา			ถือว่ายังทรง 

พระเยาว์และยังต้องศึกษาต่อให้ส�าเร็จการศึกษา 

ท่ีประเทศสวติเซอร์แลนด์		ดังนัน้พระองค์เจ้ารงัสิตฯ

จึงรับหน้าที่เป็นผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์	โดย

ทรงดูแลเรื่องการจัดพิธีการขึ้นครองราชสมบัติของ

ในหลวงรัชกาลที่	9	เมื่อวันที่		5			ธันวาคม		ค.ศ.	1950 

หลงัจากนัน้อกีหนึง่ปีต่อมา	พระองค์เจ้ารงัสิตฯ	ได้สวรรคตลง

ด้วยโรคหัวใจวาย	เมื่อวันที่	7		มีนาคม	ค.ศ.	1951

 พระองค์เจ้ารงัสิตฯ	ทรงสมรสกบัหม่อมเอลซิาเบธ 

รงัสิต	 ณ	 อยธุยา	 สกลุเดิม	 ชาร์นแบร์เกอร์	 (Elisabeth 

Scharnberger)	 สตรีชาวเยอรมัน	 ณ	 กรุงลอนดอน	

ภารกิจทำานุบำารุงประเทศ

เม่ือวันที่	 28	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2445	 ทรงเป็น 

ต้นราชสกุล	 รังสิต	 มีพระโอรส	 2	 พระองค์และ 

พระธิดา	 1	 พระองค์	 ได้แก่	 หม่อมเจ้าปิยะรังสิต	

รังสิต		หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์	รังสิต		หม่อมเจ้า- 

จารุลักษณ์กัลยาณี	 รังสิต	 ซึ่งภายหลังได้กราบบังคม

ทูลลาออกจากฐานันดรศักด์ิแห่งพระราชวงศ์เพื่อ

ท�าการสมรสกบันายแพทย์เฉลมิ	 บูรณะนนท์	 ในปัจจบัุนคอื 

ท่านผู้หญิงจารุลักษณ์กัลยาณี	บูรณะนนท์

 พระองค์เจ ้ารังสิตฯทรงเป็นพระราชโอรส 

พระองค์หน่ึงในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	 

ที่เสด็จไปศึกษา	ณ	ประเทศเยอรมนี		ทรงร่วมกับ 

สมเด็จพระปิตุลาน�าความรู้มาปรับปรุงด้านการแพทย์

และสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึง

ทุกวนัน้ี	ด้วยพระปรชีาสามารถในด้านต่างๆ	พระองค์

ยังทรงด�ารงต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการแทนพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	ขณะที่พระองค์ท่าน

ทรงศึกษาต่อ	ณ	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย

 หมายเหตุ	สนใจเรียนภาษาเยอรมันระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท		หรือต้องการทราบข้อมูล 

เกีย่วกบัประเทศเยอรมน	ี ติดต่อได้ท่ี	 สาขาวชิาภาษาเยอรมัน 

	ภาควิชาภาษาตะวันตก	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

Schalbruch,	Martin/Otrakul,	Ampha	 (2015):	 Zum	 

 ersten	 Mal	 im	 Ausland:	 1899.	 Aufzeichnungen 

  von	 Prinz	 Rangsit.	 Mit	 einer	 Einleitung	 von 

		 MR	 Priyanandana	 Rangsit.	 Ins	 Deutsche	 

	 Übersetzt	 von	Martin	 Schalbruch	 und	 Ampha  

	 Otrakul.	Herausgegeben	von	Thai	Deutsche	 
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สรุป

แหล่งอ้างอิง

 นายสุรสิงห์  สุดเฉลียว  

ครวูชิาฟิสิกส์		โรงเรยีนสุเหร่าล�าแขก 

กล่าวว่าโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ

เป็นการฝึกภาพลักษณ์ให้ดูดี 

เปรียบเสมือนหน้าต่างบ้าน		ที่จะ 

สร้างความประทับใจในแรกพบ 

และยังเป็นการผสมผสานระหว่างด้านวิชาการและ

การสร้างเสริมประสบการณ์		ที่ท�าให้มีความพร้อม

เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร		โดยก่อนเข้ามาศึกษาที่นี ่

มีความลงัเลใจ		เม่ือเพือ่นชวนมาเรยีน		แต่เม่ือมีความคดิว่า 

“ถ้าไม่ยอมก้าวเดิน	 ก็จะไม่ได้เร่ิมเดินสักที”	 จึงตัดสินใจ 

และได้พบว่าการเรยีนบรหิารการศึกษาท่ีรามค�าแหง 

ไม่ผิดหวังจริงๆ	

ค�่าคืนสุดพิเศษฯ (ต่อจากหน้า 4)ภาษากับความรุนแรงฯ (ต่อจากหน้า 6)

บรรณานุกรม

	 จากนั้น	 ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร	 กล่าว

แสดงความชื่นชมผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม	

ขอเป็นก�าลังใจให้ผู้อบรมทุกท่านได้มุ่งม่ันในการ 

ท่ีจะพฒันาตนเอง	ตักตวงความรูท่ี้ได้รบัจากวทิยากร-

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ตรง	

และน�าความรู้ไปพัฒนาต่อยอด	 สร้างความก้าวหน้า

ในสายอาชพีให้เป็นประโยชน์กบัองค์กร	และเกดิประโยชน์

สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป

	 “ขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์	 คณะกรรมการ

จัดโครงการฯ	ท่านวิทยากร	ที่มาให้ความรู้	 รวมถึง 

ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ	ทุกท่านทีมี่ส่วนผลกัดันให้โครงการฯ 

สามารถด�าเนินการมาได้เป็นปีที่	 3	 แล้ว	 และเชื่อว่า 

จะประสบความส�าเรจ็มีการจดัรุน่ต่อไปอย่างแน่นอน”

ม.ร.จัดอบรมกฎหมายฯ (ต่อจากหน้า 12)

ร้านอาหาร	 และคณะกรรมการดูแลโรงอาหาร	 ถงึการมี 

ส่วนร่วมระหว่างกัน	ถือเป็นนิมิตหมายท่ีดีในการ 

ท�างานร่วมกัน	 และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ ์

อนัดีระหว่างผูป้ระกอบการ	 นักศึกษาและมหาวทิยาลยั 

เพือ่ให้ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย	 เพราะทกุคนเปรยีบเสมอืน 

พีน้่อง	 ลูกหลาน	 ผกูพนักันเป็นลูกพ่อขุนรามค�าแหง

ด้วยกนั	 หากมีส่ิงใดท่ีองค์การนักศึกษาสามารถช่วยเหลอืได้ 

ก็ยินดีร่วมมืออย่างเต็มความสามารถ

	 “ขอขอบคุณคณะกรรมการโรงอาหาร	 

ผูป้ระกอบการร้านค้า	 และผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง	ทีร่่วมมอืกัน 

จัดพิธีท�าบุญในคร้ังน้ี	ขอให้ทุกความร่วมมือเป็น 

นิมิตหมายอันดี	 ที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”	  

ม.รามฯ ท�าบุญโรงอาหาร (ต่อจากหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๖) วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

(อ่านต่อหน้า 11)

	 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	

(ปรญิญาตร)ี	ภาคพเิศษ	คณะส่ือสารมวลชน	มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	เปิดรบัสมัครนกัศึกษาใหม่	รุน่ที	่9	ภาค	1	

ปีการศึกษา	 2560	 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน	 เรียน

วันจันทร์-ศุกร์	 เวลา	 17.00-21.00	น.	 โดยจ�าหน่าย

ใบสมัครและรบัสมคัรตัง้แต่บัดนี ้ - 23 มถุินายน 2560 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และเปิดบรรยาย	วันท่ี 

3	กรกฎาคม	2560	

	 ผู ้สนใจซ้ือใบสมัครและสมัครได้ท่ีคณะ-

สื่อสารมวลชน	 อาคารสุโขทัย	 ชั้น	 2	 รายละเอียด

โทร.	0-2310-8978,	081-562-7411,	098-250-6515,	

083-141-9610	หรือ	www.mac.ru.ac.th

คณะสื่อสารมวลชนรับ นศ.ป.ตรี ภาคพิเศษ

ม.รามคำาแหงรับนักศึกษาใหม่ 

 นายจิรพันธ์ เพชรกลุ	นายกองค์การนกัศึกษา	

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธานในพธีิท�าบุญ

เลีย้งเพลพระในโอกาสครบรอบ	 6	 ปีโรงอาหารนพมาศ 

จัดโดย	 คณะกรรมการโรงอาหารนพมาศ	 และ

ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ	โดยมี	บุคลากร	

นักศึกษาและผู้ใช้บริการ	ร่วมพิธี	และรับประทาน

อาหารร่วมกัน	 เม่ือวันที่	 9	 พฤษภาคม	 2560	 

ณ	โรงอาหารอาคารนพมาศ

	 โอกาสนี้	 นายจิรพันธ์ เพชรกุล	 กล่าวว่า

พิธีท�าบุญครบรอบ	6	ปีโรงอาหารอาคารนพมาศ	 

แสดงให้เหน็ถงึความรกั	 ความสามัคคีของผูป้ระกอบการ

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยรู	 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ	 เป็นประธาน

เปิดการอบรมโครงการประกาศนียบตัรกฎหมายองค์กรธุรกจิ	 การธนาคารและการเงนิ	 รุน่ท่ี	 3	 โดยมี	ดร.สมศกัด์ิ 

ลีสวัสดิ์ตระกูล	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 พร้อมด้วย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข 

คณบดีคณะนิติศาสตร์	 คณาจารย์	 และศิษย์เก่าร่วมในงาน	ณ	 โรงแรมอโนมา	 ถนนราชด�าริ	 เม่ือวันท่ี	 

16	พฤษภาคม	2560

	 โอกาสนี้	 คณบดีคณะนิติศาสตร	์ กล่าวรายงานว่า	 “การจัดโครงการประกาศนียบัตรกฎหมายองค์กร

ธุรกิจ	การธนาคารและการเงิน	ครั้งนี้เป็นครั้งที่	3	อบรมระหว่างวันที่	16	พฤษภาคม	ถึง	30	กันยายน	2560	 

เพือ่ยกระดับบุคลากรในภาคเศรษฐกจิการเงนิให้มีความรู	้ ความสามารถด้านกฎหมายองค์กรธุรกิจ	 การธนาคาร

และการเงิน	 ท้ังภาคทฤษฎแีละปฏบิติั	 เพือ่รองรบันโยบายและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ	 อกีทัง้

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในภาคเศรษฐกิจการเงิน	 และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ ์

ระหว่างผู้เข้าอบรม	ระหว่างองค์กรท่ีร่วมจัดโครงการและผู้เข้าร่วมอบรม	อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ 

ปฏบัิติงานจรงิ	 ท้ังในระหว่างการอบรมและภายหลงัการอบรม	การจดัโครงการฯ	ในครัง้นี	้ ยงัได้รบัความร่วมมือ 

อย่างดีจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ส�านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 บริษัท	 เบเคอร์	 แอนด์	 แม็คแคนซี่	 และได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นน�า 

ที่มีความรู้ความสามารถตอบรับเข้าร่วมบรรยายจ�านวนกว่า	 50	คน	 มีผู้สมัครท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการฯที่มีประสบการณ์การท�างานด้านกฎหมายและด้านธุรกิจจ�านวน	40	คน”

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงรบัสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปรญิญาตร	ี ภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2560	 ทัง้ส่วนกลาง 

(หัวหมาก)	และส่วนภูมิภาค	(23	จังหวัด)	ระหว่าง 

วันที่ 2 - 5 มิถุนายน และ 28 มิถุนายน - 2 

กรกฎาคม 2560	 (ทุกวัน)	พร้อมเปิดรับสมัคร 

ทางอินเทอร์เน็ตที่	 www.iregis2.ru.ac.th	 ตั้งแต่

บัดนี้ - 2 กรกฎาคม 2560	รวมทั้งเปิดรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ  

Pre-degree เพือ่สะสมหน่วยกติล่วงหน้า โดยสามารถ

น�าหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6

 ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง 

(ม.ร.หัวหมาก) ใน 13 คณะ	ได้แก่	

คณะนิติศาสตร์	 คณะบริหารธุรกิจ	

คณะมนุษยศาสตร์		 คณะศึกษาศาสตร์	

คณะวิทยาศาสตร์	 คณะรัฐศาสตร์	

คณะเศรษฐศาสตร์		 คณะสื่อสารมวลชน	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะศิลปกรรมศาสตร์		

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	  คณะทัศนมาตรศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์	(สาขาวชิาสาธารณสขุชมุชน)

	 ส�าหรบั ส่วนภมูภิาค	 เปิดรบัสมัครใน	4	คณะ	ได้แก่ 

คณะนติศิาสตร์ คณะบรหิารธรุกจิ คณะสือ่สารมวลชน 

และคณะรฐัศาสตร์	 ณ	 สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกียรติ 

23	จังหวัด	ทั้งน้ียังมี	คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

เฉพาะจงัหวดัสุโขทยัและอทัุยธาน	ี และคณะธรุกจิ-

การบริการ	เฉพาะจังหวัดสุโขทัย	ด้วย

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ีฝ่ายรับสมัคร 

อาคาร	 สวป.	 ช้ัน	 3	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

โทร.	0	-	2310	-	8614	-	24		หรือ	www.ru.ac.th,	 

FB	:	PR	Ramkhamhaeng	University

 ตามที่มีกลุ ่มบุคคลได้เผยแพร่ข ้อมูลทาง 

โซเชยีลมีเดียกล่าวหาว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหงมกีาร

ก�าจดัสุนัขจรจัด	 และมีการกระท�าต่างๆ	 ที่เป็นการ

ทารุณสุนัขจรจัดภายในบริเวณมหาวิทยาลัย	นั้น

	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงขอยนืยนัว่ามหาวทิยาลยั 

ไม่เคยมีการกระท�าดังกล่าวในทุกกรณี	 ไม่ว่าจะเป็น 

การท�าร้ายหรอืจับฝังท้ังเป็น	รวมท้ังไม่เคยมีการโบกปูน 

เพื่อปิดทางเข้าออกของสุนัข	 ตามที่มีการกล่าวอ้าง

แต่อย่างใด	 ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเช่นนี้	

ท�าให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายและเส่ือมเสีย

ชื่อเสียงเป็นอย่างมาก	จึงขอเรียกร้องให้กลุ่มบุคคล

ดังกล่าวหยุดการเผยแพร่

ข ้อมูลที่ เป ็นการใส่ร ้าย

ป้ายสีมหาวิทยาลัย	 เพราะ

การกระท�าเช่นนั้นเข้าข่าย

ความผดิตาม	 พ.ร.บ.	 ว่าด้วย

การกระท�าความผดิเกีย่วกบั 

คอมพวิเตอร์	 พ.ศ.	 2560	 มิเช่นนัน้หาวทิยาลยัจะด�าเนินการ

เอาผดิทางกฎหมายกบักลุม่บคุคลดังกล่าวต่อไป

ม.รามคำาแหงยืนยัน

ไม่เคยทารุณสุนัขจรจัดในทุกกรณี

ม.ร.จัดอบรมกฎหมายองค์กรธุรกิจ รุ่นที่ 3

(อ่านต่อหน้า 11)

 “ขอยนืยนัว่ารามค�าแหงไม่มีนโยบายในการก�าจดัสนุขัจรจดั	 และไม่เคยส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีคนใดท�าร้ายสนัุข 

เช่นทีถ่กูกล่าวหา	หากผูก้ล่าวอ้างมีหลกัฐานกข็อให้ส่งหลกัฐานมาให้มหาวทิยาลยัเพือ่จะได้พจิารณาข้อเท็จจรงิ 

ซึ่งหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมตามที่กล่าวอ้าง	มหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป”

ม.รามฯ ท�าบญุโรงอาหาร


