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ในฉบับในฉบับ พบอาจารย์ผู้สอนพบอาจารย์ผู้สอน

     มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง แจ้้งผู้้ ้สมัคำรนัักศึึกษาใหม่ 
ระดัับปริญญาตรี ภาคำเรียนัที� 1 ปีการศึึกษา 2564 ที�เป็นั
ชาวิต่างประเทศึ ให้มาดัำาเนิันัการขอทดัสอบภาษาไทย 
ก่อนัการสมัคำรเป็นันัักศึึกษา ดัังนีั� 
     1) เขียนัคำำาร้องขอทดัสอบภาษาไทย ที�ฝ่่ายรับสมัคำรแลัะ
แนัะแนัวิการศึึกษา อาคำาร สวิป.ชั�นั 3  ตั�งแต่บัดนี� – วันท่ี 14 
กันยายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)     (อ่่านต่่อ่หน้า 7)

       ตามที� ศ้ึนัย ์บริหารสถานัการณ์์การแพร ่ระบาดัของ
โรคำติดัเช้�อไวิรัสโคำโรนัา 2019 (ศึบคำ.) ไดั้มีประกาศึห้ามสถาบันั
การศึึกษาจั้ดัการเรียนั การสอนัแลัะการสอบ หร้อกิจ้กรรมอ้�นัใดั
ที�มีการรวิมตัวิของคำนัจ้ำานัวินัมาก ซึึ่�งมีผู้ลัต่อการจั้ดัสอบของ
มหาวิิทยาลััย นัั�นั
       เพ้�อเป็นัการแก้ปัญหาแลัะไม่ให้เกิดัผู้ลักระทบกับปฏิิทินั
การสอบไล่ัของมหาวิิทยาลััย แลัะเพ้�อให้นัักศึึกษาสามารถสำาเร็จ้
การศึึกษาตามระยะเวิลัาที�กำาหนัดั มหาวิิทยาลััยจึ้งปรับร้ปแบบ
การสอบไล่ั ภาคำฤด้ัร้อนั ปีการศึึกษา 2563 (ส่วินักลัาง) เป็นัการ
จั้ดัสอบแบบออนัไลัน์ั โดัยกำาหนัดัวัินัสอบค้ำอวัินัที� 8 - 15 กันัยายนั 
2564 (ตามที�กำาหนัดัไว้ิในัประกาศึมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เร้�อง 
เปลีั�ยนัแปลังปฏิิทินัการศึึกษาระดัับปริญญาตรี ส่วินักลัาง (คำรั�งที� 6) 
ภาคำ 2 แลัะภาคำฤด้ัร้อนั ปีการศึึกษา 2563 สำาหรับกระบวินัวิิชา
ที�คำณ์ะดัำาเนิันัการจั้ดัสอบเอง ขอให้นัักศึึกษาติดัตามประกาศึของ
แต่ลัะคำณ์ะเกี�ยวิกับขั�นัตอนัในัการดัำาเนิันัการสอบ

      ดั้วิยมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง มีนัโยบายให้ทุนัการศึึกษา
เพ้�อเป็นัการสนัับสนุันัการศึึกษาแก่นัักศึึกษาของมหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง โดัยแบ่งเป็นัทุนัประเภทเรียนัดีัทุนัลัะ 6,000 บาท 
ประเภททุนัส่งเสริมการศึึกษาทุนัลัะ 5,000 บาท แลัะประเภท
กิจ้กรรมทุนัลัะ 3,000 บาท
      นัักศึึกษาที�ประสงค์ำจ้ะขอรับทุนั จ้ะต้องมีคุำณ์สมบัติแลัะจั้ดัส่ง
หลัักฐานัประกอบการสมัคำรขอรับทุนัดัังนีั�
 1. คุณสมบัติท่ัวไป
     1.1 เป็นันัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง (ตั�งแต่ชั�นัปี
ที� 2 ขึ�นัไป)                                            (อ่่านต่่อ่หน้า 7)

ประกาศมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
เร่�อง การจััดสอบภาคำฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2563 (ส่วินกลัาง)

      ตามที�มหาวิิทยาลััยไดั้ปรับร้ปแบบการสอบในัภาคำฤด้ัร้อนั ปีการศึึกษา 2563
(ส่วินักลัาง) เป็นัการจั้ดัสอบแบบออนัไลันั์ โดัยกำาหนัดัวัินัสอบค้ำอวัินัที� 8 - 15 กันัยายนั 
2564 ซึึ่�งนัักศึึกษาจ้ะต้องดัำาเนิันัการย้นัยันัตัวิตนัผู้่านัระบบ e-Service ตั�งแต่วัินัที�
21 สิงหาคำม 2564 ถึง วัินัที� 1 กันัยายนั 2564
 เพ้�อให้การดัำาเนิันัการย้นัยันัตัวิตนัในัการสอบภาคำฤด้ัร้อนั ปีการศึึกษา 2563
เป็นัไปดั้วิยคำวิามเรียบร้อย มหาวิิทยาลััยจึ้งไดั้กำาหนัดัขั�นัตอนัการย้นัยันัตัวิตนัผู้่านัระบบ 
e-Service ดัังนีั�
    1. นัักศึึกษาลังช้�อเข้าใช้ระบบ e-Service
    2. เล้ัอกย้นัยันัตัวิตนัตามลิังก์ที�มหาวิิทยาลััยกำาหนัดั ผู้่านัอีเมลั Rumail ของ
นัักศึึกษาเท่านัั�นั (กรณี์ที�นัักศึึกษายงัไม่ได้ัสมัคำร Rumail ให้ดัำาเนิันัการสมัคำรก่อนัการยน้ัยนัั
ตัวิตนั) เอกสารที�ใช้ในัการย้นัยันัตัวิตนั ประกอบด้ัวิย
     2.1 ร้ปถ่ายบัตรประจ้ำาตัวิประชาชนั หร้อบัตรอ้�นั ๆ ที�ทางราชการออกให้ 
(ซึึ่�งต้องมีร้ปถ่าย พร้อมเลัขประจ้ำาตัวิประชาชนั 13 หลััก) กรณี์ชาวิต่างชาติให้ใช้
หนัังส้อเดิันัทาง (Passport)
        2.2 ถ่ายร้ปตนัเองถ้อบัตรประจ้ำาตัวิประชาชนั หร้อบัตรอ้�นั ๆ ที�ทางราชการออกให้
(ที�มีเลัขประจ้ำาตัวิประชาชนั 13 หลััก) กรณี์ชาวิต่างชาติให้ใช้หนัังส้อเดิันัทาง (Passport)
        2.3 ร้ปถ่ายบัตรนัักศึึกษา
    3. ดัำาเนิันัการ Upload เอกสาร ข้อ 2.1 - 2.3 ผู่้านัแบบฟอร์มที�มหาวิิทยาลััยกำาหนัดั
    4. นัักศึึกษาจ้ะไดั้รับอีเมลั เชิญเข้าห้องสอบ (Rumail) หลัังจ้ากที�ไดั้รับการ
ตรวิจ้สอบจ้ากเจ้้าหน้ัาที�เรียบร้อยแล้ัวิ
    ทั�งนีั� นัักศึึกษาจ้ะต้องดัำาเนิันัการย้นัยันัตัวิตนัภายในัเวิลัา 17.00 นั. ของวัินัที�
1 กันัยายนั 2564 หากไม่ดัำาเนิันัการตามระยะเวิลัาที�มหาวิิทยาลััยกำาหนัดั ถ้อวิ่านัักศึึกษา
ไม่ประสงค์ำเข้าสอบไล่ัในัภาคำฤด้ัร้อนั ปีการศึึกษา 2563

      สถาบันัศิึลัปวัิฒนัธรรมเฉลิัมพระเกียรติ จั้ดัโคำรงการ
ทำานุับำารุงศึาสนัา ศิึลัปะ แลัะวัิฒนัธรรมภ้มิปัญญาไทย 
เร้�อง ประวัิติคำวิามเป็นัมาเคำร้�องประดัับ พร้อมสาธิตการทำา
เคำร้�องประดัับ (กำาไลัข้อม้อ) โดัยมีผู้้้ช่วยศาสตราจารย์
กรสรวง ปาณินท์ รองอธิการบดีัฝ่่ายศิึลัปวัิฒนัธรรม  
นัักศึึกษา แลัะผู้้้สนัใจ้เข้าร่วิมโคำรงการผู่้านัระบบออนัไลัน์ั Google Meet มีนางสาวกาญจนา บุคลักษณ์  
แลัะนางสาวอรวรรณ ขุนทอง เป็นัวิิทยากร เม้�อวัินัที� 20 สิงหาคำม 2564 ณ์ ห้องบรรยาย 316
ชั�นั 3 อาคำารศึรีศึรัทธา

ม.ร. มอบทนุการศกึษา “มลูันิธิิสมเด็จัพระสงัฆราชม.ร. มอบทนุการศกึษา “มลูันิธิิสมเด็จัพระสงัฆราช
แลัะมูลันิธิินายห้างโรงปูนผูู้้หนึ�ง”แลัะมูลันิธิินายห้างโรงปูนผูู้้หนึ�ง”

ม.ร.ให้้ทุุนการศึึกษา 3 ประเภทุ

ข้ั้�นตอนการยืืนย้ืนต้วตนในการสอบแบบออนไลน์ข้ั้�นตอนการยืืนย้ืนต้วตนในการสอบแบบออนไลน์

ภาคฤดููร้อน ปีีการศึึกษา 2563 (ส่วนกลาง)ภาคฤดููร้อน ปีีการศึึกษา 2563 (ส่วนกลาง)

      มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง มอบทุนัการศึึกษา ประจ้ำาปี 2564 ม้ลนิธิิสมเด็จ
พระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) จ้ำานัวินั 4 ทุนั ทุนัลัะ 5,000 บาท แลัะม้ลนิธิินายห้าง
โรงป้นผู้้้หน่ึง จ้ำานัวินั 6 ทุนั ทุนัลัะ 40,000 บาท ให้แก่นัักศึึกษาชั�นัปีที� 2 ขึ�นัไป ที�เรียนัดีั
แต่ขาดัแคำลันัทุนัทรัพย์ โดัยย้�นัขอทุนัได้ัตั�งแต่บัดนี� - 30 กันยายน 2564
  คุณสมบัติ ผู้้้ขอรับทุนัการศึึกษา ม้ลนิธิิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) 
ต้องเป็นันัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงที�เรียนัดีัแต่ขาดัแคำลันัทุนัทรัพย์ มีคำวิาม
ประพฤติดีั แลัะไม่เคำยถ้กลังโทษทางวิินััยหร้อคำดีัอาญา แลัะเป็นัผู้้้ที�มีผู้ลัการเรียนัจ้นัถึง
ภาคำ 1 ปีการศึึกษา 2563 ไม่นั้อยกวิ่า 36 หนั่วิยกิต  แลัะในัภาคำ 1/2563 ต้องสอบไลั่
ได้ัหน่ัวิยกิตสะสมลัำาดัับคำะแนันัอักษร A ไม่น้ัอยกว่ิา 3 หน่ัวิยกิต        (อ่่านต่่อ่หน้า 8)

การทุดสอบภาษาไทุยของผู้้้สมัคร

นักศึึกษาให้ม่ทุ่�เป็นชาวต่่างประเทุศึ
สถาบันศิลัปวัิฒนธิรรมฯ อบรมการทำาเคำร่�องประดับสถาบันศิลัปวัิฒนธิรรมฯ อบรมการทำาเคำร่�องประดับ

ในฉบับในฉบับ  พบอาจารย์ผู้สอนพบอาจารย์ผู้สอน
  PHI1003  PHI1003

POL4321,LAW1004POL4321,LAW1004
ห้น้า 2-3ห้น้า 2-3
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 นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
คำงร้้จั้กวิิชา PHI1003 หร้อวิิชาปรัชญาเบ้�องต้นั เป็นัอย่างดีั เพราะเป็นั
วิิชาพ้�นัฐานับังคัำบตั�งแต่ชั�นัปีที� 1 ในัหลัายคำณ์ะฯ ประเด็ันัที�ทำาให้
นัักศึึกษาร้้จั้กวิิชานีั�อาจ้ไม่ใช่แคำ่ในัฐานัะวิิชาพ้�นัฐานัเท่านัั�นั แต่ยังมี
ประเด็ันัเร้�องคำวิามยากพ่วิงเข้ามาดั้วิย ส่วินัเหตุผู้ลัที�ทำาให้วิิชานีั�ไดั้ช้�อวิ่า
เป็นัวิิชาที�เข้าใจ้ไดั้ยากนัั�นั อาจ้เป็นัเพราะเน้ั�อหาส่วินัใหญ่พ้ดัถึงแนัวิคิำดั
ของชาวิตะวัินัตก แลัะเป็นัวิิชาที�ไม่ไดั้บรรจุ้ไวิ้ในัการเรียนัระดัับมัธยมฯ 
เม้�อมาเจ้อคำรั�งแรกในัฐานัะวิิชาพ้�นัฐานัในัการเรียนัระดัับมหาวิิทยาลััย 
จึ้งจั้ดัเป็นัวิิชาที�สร้างคำวิามวิิตกกังวิลัให้กับนัักศึึกษาหลัายคำนั ในั
คำวิามจ้ริงแล้ัวิวิิชาปรัชญาเบ้�องต้นันัั�นั เป็นัวิิชาที�กล่ัาวิถึงคำวิามคิำดัมนุัษย์
นัับแต่อดีัตถึงปัจ้จุ้บันั การทำาคำวิามเข้าใจ้กับแนัวิคิำดัทางตะวัินัตก ซึึ่�ง
หมายถึงแนัวิคิำดัของนัักปรัชญาต่าง ๆ แลัะยอมรับโดัยพ้�นัฐานัวิ่าเรา
กำาลัังเรียนัเพ้�อร้้จั้กแนัวิคิำดัที�มีคำวิามแตกต่าง หลัากหลัาย แลัะแนัวิคิำดั
เหลั่านัั�นัไดั้ผู้่านัการพยายามถกเถียงกันัในัหม้่นัักปรัชญา การประสบ
คำวิามสำาเร็จ้ในัวิิชานีั�จึ้งไม่ไกลัเกินัเอ้�อม
 อาจารย์ตรีนุช พลางก้ร ผู้้้สอนัวิิชา PHI1003 กลั่าวิวิ่า วิิชา
ปรัชญาเป็นัเร้�องใหม่สำาหรับการเรียนั เพราะจ้ะเริ�มสอนัพ้�นัฐานัในัระดัับ
อุดัมศึึกษา การไม่คุำ้นัเคำยทำาให้การเรียนัปรัชญากลัายเป็นัวิิชาที�ยาก 
เพราะเป็นัการสอนัเกี�ยวิกับแนัวิคิำดัทางปรัชญาตะวัินัตก มีนัักปรัชญา
หลัายท่านัไดั้ให้นิัยามหร้อคำำาตอบของบางคำำาถามไวิ้ ซึึ่�งหากไม่ใช้
คำำาวิ่าปรัชญาในัการเรียนั วิิชานีั�จ้ะหมายถึงการเรียนัประวัิติศึาสตร์
คำวิามคิำดัมนุัษย์ 
 “ปรััชญา คืือ คืวามคิืดสงสัยและพยายามหาคืำาตอบของมนุุษย์ 
จะพบว่ามนุุษย์ในุแต่ละยุคืแต่ละสมัยมีคืวามคิืดสงสัยต่างกัันุ เริั�มตั�งแต่
สมัยทีี่�ยังไม่มีคืวามกั้าวหนุ้าที่างวิที่ยาศาสตรั์ มนุุษย์คิืดสงสัยอย่างหนุ่�ง
แล้วก็ัได้ชุดคืำาตอบมาอย่างหนุ่�ง ซ่ึ่�งชุดคืำาตอบทีี่�ได้ในุเวลานัุ�นุส่วนุใหญ่
มาจากันัุกัปรััชญา เพรัาะมีคืวามสงสัยจ่งพยายามหาคืำาตอบ และกัารัหา
คืำาตอบไม่ใช่คืำาตอบอะไรัก็ัได้ ต้องเป็นุคืำาตอบทีี่�ผ่่านุกัารัไตรั่ตรัองแล้ว 
ผ่่านุกัารัคิืดวิเคืรัาะห์แล้ว จ่งนุำาไปส่่กัารัได้คืำาตอบ
 สำาหรัับคืำาว่าผ่่านุกัารัไตร่ัตรัอง ผ่่านุกัารัคิืดวิเคืรัาะห์ คืือ ลักัษณะ
ของกัารัใช้เหตุผ่ล เพรัาะฉะนัุ�นุเรัาอาจพ่ดได้คืรั่าว ๆ ว่ามันุคืือคืวาม
พยายามของมนุุษย์ทีี่�จะตอบข้อสงสัยโดยใช้เหตุผ่ลปรัะกัอบ ในุปรัะเด็นุ
นีุ�อาจบอกัไม่ได้ว่านัุกัปรััชญาให้คืำาตอบทีี่�ตรังกัับคืวามเป็นุจริังกัันุทุี่กัคืนุ 
เพียงแต่ว่าในุเวลานัุ�นุ(อดีต) ด้วยข้อจำากััดขององค์ืคืวามร้่ั ที่ำาให้ได้คืำาตอบมา
ในุลักัษณะนีุ� คืวามสำาคัืญจ่งไม่ได้อย่่ทีี่�คืำาตอบเหล่านัุ�นุ เป็นุจริังหรืัอไม่ 
แต่คืวามสำาคัืญอย่่ทีี่�ที่ำาไมเขาจ่งตอบแบบนัุ�นุ ซ่ึ่�งแนุ่นุอนุมันุคืือเรืั�อง

กัารัใช้เหตุผ่ลมาสนัุบสนุุนุคืำาตอบทีี่�เป็นุเรืั�องสำาคัืญกัว่า ดังนัุ�นุ สิ�งสำาคัืญ
ทีี่�เรัาได้เรีัยนุร่ั้ จากัวิชานีุ�คืือ นัุกัปรััชญา ให้คืำาตอบในุปรัะเด็นุต่างๆ 
ไว้อย่างไรั มีกัารัอ้างเหตุผ่ลไว้อย่างไรั นัุกัปรััชญาคืนุอื�นุๆ มีกัารัถกัเถียงกัันุ
ในุปรัะเด็นุเดียวกัันุนีุ�ด้วยเหตุผ่ลอะไรั ดังนัุ�นุ แม้หลายปัญหา ทีี่�ถ่กั
หยิบยกัข่�นุมาขบคิืดโดยนัุกัปรััชญาจะได้รัับคืำาตอบแล้วและพัฒนุา
ไปเป็นุศาสตรั์อื�นุๆ แต่หลายปัญหานัุ�นุยังไม่มีคืำาตอบแนุ่นุอนุตายตัว 
เป็นุเพรัาะนัุกัปรััชญาคืนุอื�นุๆ ก็ัมีคืำาตอบและเหตุผ่ลสนัุบสนุุนุทีี่�ต่าง
ออกัไป และยังไม่สามารัถสรุัปว่าคืำาตอบใดตรังกัับคืวามเป็นุจริังทีี่�สุด 
ซ่ึ่�งกัารัเข้าใจลักัษณะของคืวามเป็นุปรััชญาในุเบื�องต้นุ มีผ่ลต่อคืวาม
เข้าใจในุเนืุ�อหาวิชานีุ�อย่่บ้างเหมือนุกัันุ”
 วิิชาปรัชญาเบ้�องต้นั ประกอบไปดั้วิย 3 หัวิข้อใหญ่ ค้ำอ ประวัติ
ปรัชญา ซึึ่�งกล่ัาวิถึงคำวิามเป็นัมา ตั�งแต่คำวิามหมายของคำำาว่ิา Philosophy 
แลัะคำำาวิ่า ปรัชญา ยุคำสมัยของปรัชญา พัฒนัาการทางคำวิามคิำดัของ
นัักปรัชญาในัสมัยต่างๆ 
 ปรัชญาบริสุทธิิ� ค้ำอคำวิามพยายามที�จ้ะเข้าใจ้โลักของมนุัษย์ 
เช่นั คำวิามเป็นัจ้ริงของโลักค้ำออะไร แนั่นัอนัวิ่ามีคำำาตอบอย้่มากมาย 
หลัากหลัาย ส้บเน้ั�องจ้ากประเด็ันัคำำาถามแรกก็ค้ำอ คำวิามจ้ริงเหลั่านัั�นั
นั่าเช้�อถ้อหร้อไม่ จึ้งเกิดัคำำาถามต่อมาวิ่าเราร้้คำวิามจ้ริงนัั�นัไดั้อย่างไร 
ต่อมามีคำำาถามว่ิา มนุัษย์คำวิรวิางเป้าหมายของชีวิิตไว้ิอย่างไร ซึึ่�งแน่ันัอนัว่ิา
นัักปรัชญาก็มาตอบไวิ้ต่างๆ กันั รวิมไปถึงการพยายามหาคำำาตอบวิ่า 
คำวิามดีั คำวิามงาม ค้ำออะไร
 ปรัชญาประยุกต์ ค้ำอ การนัำาวิิธีการปรัชญาไปตอบคำำาถาม ไป
ตอบข้อสังสัยในัศึาสตร์อ้�นั ๆ เช่นั ดั้านัรัฐศึาสตร์ มีคำำาถามวิ่ารัฐเกิดัขึ�นั
ได้ัอย่างไร รัฐที�ดีัคำวิรเป็นัอย่างไร ประชาชนัที�อย้ภ่ายใต้รัฐคำวิรปฏิิบัติตนั
อย่างไร นัอกจ้ากจ้ะเป็นัปรัชญากับการเม้องแล้ัวิ ในัปรัชญาประยกุต์ยงัมี
เน้ั�อหาเกี�ยวิกับวิิชาอ้�นัๆ เช่นัปรัชญาประวัิติศึาสตร์ ปรัชญาสังคำม ปรัชญา
การศึึกษา เป็นัการที�นัักปรัชญาไปตั�งคำำาถามในัศึาสตร์นัั�นั ๆ แลั้วิ
พยายามขบคิำดัหาคำำาตอบด้ัวิยวิิธีการทางปรัชญา  
 อาจารย์ตรีนุช พลางก้ร ยกตัวิอย่างการเรียนัในัหัวิข้อจ้ริยศึาสตร์ 
ซึึ่�งเป็นัหนึั�งในัสาขาปรัชญาบริสุทธิ� ที�กำาลัังตั�งคำำาถามเกี�ยวิกับคำวิามดีั 
โดัยส่วินัใหญ่เราจ้ะมีกรอบของคำวิามเป็นัคำนัดีัตามกรอบของวัิฒนัธรรม
ประเพณี์ของสังคำมนัั�นัๆ แต่นัักปรัชญามีคำวิามเช้�อวิ่าศัึกยภาพที�สำาคัำญ
ของมนุัษย์ ค้ำอ การใช้เหตุผู้ลั ดัังนัั�นั คำวิามดีัก็เป็นัเร้�องที�สามารถ
ไตร่ตรองแลัะเข้าใจ้ไดั้ดั้วิยการคิำดัอย่างมีเหตุผู้ลั การใช้เหตุผู้ลัทำาให้
ไดั้คำำาตอบที�นั่าจ้ะเป็นัสากลัแลัะเหมาะสมกับมนุัษย์ทุกคำนัไดั้ โดัยการ
ตัดัสินัคำวิามดีันัั�นัจ้ะไม่ขึ�นัอย้่กับวัิฒนัธรรมประเพณี์ ทำาให้นัักปรัชญา
ไดั้พยายามพัฒนัาเกณ์ฑ์์ทางจ้ริยศึาสตร์หร้อมาตรการทางจ้ริยะขึ�นั 
ซึึ่�งจ้ริยศึาสตร์เป็นัหลัักการที�ยงัคำงมีบทบาทในัสังคำมปัจ้จุ้บันั 
                                                                   (อ่่านต่่อ่หน้า 7)
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การบริหารร่วมสมัย

POL4321POL4321

 เวิลัาสอบใกลั้เข้ามาแลั้วิ วัินันีั� “พบอาจ้ารย์ผู้้้สอนั” วิิชา POL4321 
การบริหารร่วิมสมัย มาให้เพ้�อนั ๆ ชาวิรัฐศึาสตร์ไดั้เตรียมตัวิก่อนัสอบ มีทั�ง
เนั้�อหาวิชิาสำาคำญั การตอบข้อสอบ วิธิเีตรยีมพร้อมเพ้�อให้ได้ัคำะแนันัอย่างที�หวัิง 
โดัยม ีรองศาสตราจารย์ ดร.วรชัยา ศริวิฒัน์ อาจ้ารย์ประจ้ำาวิิชา เป็นัผู้้ใ้ห้ข้อมล้ั 
 รศ.ดร.วรัชยา ศริวัิฒน์ กล่ัาวิว่ิา การบรหิารร่วิมสมยั (Contemporary 
Administration) เป็นัวิชิาที�มนัีักศึกึษาลังทะเบยีนัเป็นัจ้ำานัวินัมาก ด้ัวิยช้�อวิชิา
ที�น่ัาสนัใจ้แลัะเนั้�อหาวิชิามคีำวิามสำาคัำญต่อการทำางานัในัอนัาคำต มหีวัิข้อสำาคำญั
เกี�ยวิกับแนัวิคำิดัการบริหารงานัแลัะเทคำนัิคำการบริหารสมัยใหม่ ซึ่ึ�งเป็นัเทคำนัิคำ
การบริหารที�ประเทศึไทยนัำามาประยุกต์ใช้
 “หัวใจสำาคืัญของวิชานีุ�อย่่ในุบที่ที่ี� 8 ว่าด้วยเรัื�องเที่คืนิุคืกัารับรัิหารั
สมัยใหม่ หรัือบางตำารัาใช้ชื�อว่าเคืรืั�องมือกัารับริัหารั (Management tools) 
ตวัอย่างเช่นุ ไคืเซึ่น็ุ ( Kaizen ) แนุวคิืด 5ส. (5S.) ซึ่่�งสองแนุวคืดินุี�เป็นุแนุวคืดิ
ของปรัะเที่ศญี�ปุ่นุ สำาหรัับ 5ส. เป็นุเรัื�องเกัี�ยวกัับกัารัจัดรัะเบียบในุที่ี�ที่ำางานุ
ให้มีคืวามเป็นุรัะเบียบเรัียบรั้อย สะอาด ปลอดภัย เรัิ�มแรักัปรัะเที่ศไที่ยนุำามา
ปรัับใช้ในุโรังพยาบาล ต่อมาหนุ่วยงานุภาคืรััฐอื�นุ ๆ ได้นุำาไปปรัะยุกัต์ใช้ด้วย 
กัารัที่ำา 5ส. ที่ำาให้เห็นุคืวามแตกัต่างของกั่อนุและหลังจากักัารัที่ำาอย่างชัดเจนุ
ขอให้นุกััศก่ัษาอ่านุและที่ำาคืวามเข้าใจบที่นีุ�ให้ด ีนุอกัจากันุี� ยงัมีหลกัักัารับรัหิารั
งานุอื�นุ ๆ ที่ี�นุ่าสนุใจ สามารัถนุำาไปปรัับใช้ในุกัารัที่ำางานุได้”
 รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์ กลั่าวิต่อวิ่า ข้อสอบวิิชา POL4321 มี 3 ข้อ
เป็นัแบบอตันัยั นัักศึึกษาจ้ำาเป็นัจ้ะต้องเข้าใจ้เนั้�อหาในัตำารา แลัะสามารถอธบิาย
ออกมาเป็นัคำำาตอบไดั้อย่างชัดัเจ้นั โดัยนัักศึึกษาจ้ะต้องอ่านัหนัังส้อคำวิบคำ้่กับ
ฟังการบรรยายออนัไลัน์ัผู่้านั Course on Demand แลัะฝึ่กตอบคำำาถามท้ายบท 
ฝึ่กทำาข้อสอบเก่า ซึึ่�งดัไ้ด้ัจ้ากบอร์ดัคำณ์ะรฐัศึาสตร์ชั�นั 1 หรอ้ขอถ่ายเอกสารได้ั
จ้ากงานับรกิารการศึึกษา คำณ์ะรฐัศึาสตร์  ในัส่วินัของตำาราอาจ้ารย์ได้ักล่ัาวิว่ิา
 “วิชากัารับริัหารัรั่วมสมัย มีหนัุงสือ 2 เล่ม เล่มหลักัคืือ PA421 
ส่วนุ POL4321 ( s ) เป็นุหนัุงสอือ่านุปรัะกัอบ ที่ี�จะช่วยให้นุกััศ่กัษาเข้าใจรัะบบ
กัารับรัหิารังานุคืณุภาพมากัยิ�งข่�นุ โดยเฉพาะแนุวคืดิรัะบบมาตรัฐานุสากัล (ISO) 
ที่ี�มหาวิที่ยาลัยรัามคืำาแหง ได้นุำามาปรัับใช้ในุหนุ่วยงานุให้บรัิกัารันัุกัศ่กัษา 
เป็นุผ่ลให้นุักัศ่กัษามีคืวามพ่งพอใจกัารัให้บรัิกัารัอย่่ในุรัะดับมากั”
 นักัศึกึษาสามารถซึ่้�อตำาราประกอบการเรยีนัทั�ง 2 เล่ัม ได้ัที�สำานักัพมิพ์
มหาวิทิยาลััยรามคำำาแหง ชั�นั 3 หรอ้สั�งซึ่้�อออนัไลัน์ัได้ัที� www.rupress.ru.ac.th 
แลัะสามารถดัว้ิดิัโีอบรรยายได้ัทาง Course on Demand ซึ่ึ�งได้ัอัพโหลัดันั้�อหา
ไวิ้ทั�งหมดัแลั้วิ 
 รศ.ดร.วรชัยา ศริวิฒัน์ ยงักล่ัาวิอกีว่ิา นักัศึึกษาคำวิรเขยีนัข้อสอบด้ัวิย
ตัวิอักษรที�อ่านัง่าย ไม่ใช้ปากกาที�หมึกจ้างเกินัไป แลัะคำวิรมีช้�อนัักวิิชาการ 
ที�เป็นัผู้้ค้ำดิัค้ำนัแนัวิคำดิัหร้อหลัักการที�เรานัำามาตอบ เพ้�อให้คำำาตอบนัั�นัน่ัาเช้�อถอ้ 
ต้องตอบให้คำรบทกุประเดัน็ั พร้อมกบัอธบิายในัแต่ลัะประเดัน็ัให้ชดััเจ้นั รวิมถงึ
ยกตัวิอย่างประกอบ ซึ่ึ�งนัักศึึกษาจ้ะต้องเขียนัตอบแบบเรียงคำวิาม กลั่าวิค้ำอ 
มีเกริ�นันัำา เนั้�อหา แลัะสรุป
 “ในุช่วงของกัารัรัะบาดของโรัคืโคืวิด-19 ขอให้นัุกัศ่กัษาด่แลตนุเองดีๆ 
ใส่ใจเรืั�องสุขอนุามัย อย่าลืมสวมแมส เว้นุรัะยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ หมั�นุอ่านุ
หนัุงสือที่บที่วนุคืวามร้่ั เปิดฟัังกัารับรัรัยายและจับใจคืวาม สรุัปปรัะเด็นุสำาคัืญ
ไว้สำาหรัับกัารัที่บที่วนุ และขอให้นัุกัศ่กัษาโชคืดีในุกัารัสอบ”

 เม้�อชีวิิตประจ้ำาวัินัมีกฎหมายเข้ามา
เกี�ยวิข้อง การเรียนัวิิชาคำวิามร้้เบ้�องต้นัเกี�ยวิกับ
กฎหมายทั�วิไป จึ้งสำาคัำญ วิิชา LAW1004 อาจ้ารย์ผู้้้สอนัเผู้ยเน้ั�อหาไม่ยาก 
เน้ันัภาพกว้ิางของกฎหมายทั�วิไปที�จ้ำาเป็นัต้องร้้ในัชีวิิตประจ้ำาวัินั ฝ่ากนัักศึึกษา
ปรับตัวิกับการเรียนัออนัไลัน์ั ขยันั ตั�งใจ้ เกรดั A อย้ไ่ม่ไกลัแน่ันัอนั
 ผู้้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม อินทรัมพรรย์ อาจ้ารย์ประจ้ำา
คำณ์ะนิัติศึาสตร์ เผู้ยถึงวิิชา LAW1004 คำวิามร้้เบ้�องต้นัเกี�ยวิกับกฎหมายทั�วิไป
ว่ิาวิิชานีั�เป็นัวิิชาบังคัำบสำาหรับนัักศึึกษาคำณ์ะอ้�นัๆ ยกเว้ินัคำณ์ะนิัติศึาสตร์ แลัะ
คำณ์ะบริหารธุรกิจ้ ซึึ่�งทั�ง 2 คำณ์ะนีั�จ้ะมีวิิชากฎหมายที�เฉพาะของคำณ์ะนัั�นั
โดัยวิิชา LAW1004 นีั� มีเน้ั�อหาคำวิามร้้เบ้�องต้นัเกี�ยวิกับกฎหมายทั�วิไปที�ใช้ในั
ชีวิิตประจ้ำาวัินั เพ้�อให้นัักศึึกษาเข้าใจ้คำวิามร้้ด้ัานักฎหมายพ้�นัฐานัแบบกว้ิางๆ
โดัยอาจ้ารย์จ้ะเน้ันัสอนัจ้ากเร้�องราวิรอบตัวิที�เกิดัขึ�นั อาจ้ไม่เน้ันัตัวิเลัขมาตรา
แต่เน้ันัให้นัักศึึกษาเข้าใจ้ในักฎเกณ์ฑ์์ที�ตัวิบทกฎหมายนัั�นัๆ ได้ัวิางไว้ิ
 “วิชานีุ�นัุกัศ่กัษาจะได้เรีัยนุพื�นุฐานุกัฎหมายทีี่�จำาเป็นุสำาหรัับชีวิต
ปรัะจำาวันุ หากัด่ตามสารับัญของตำารัาเรีัยนุวิชานีุ� นัุกัศ่กัษาจะได้เรีัยนุร้่ัเกีั�ยวกัับ
ลักัษณะของกัฎหมาย รัะบบและทีี่�มาของกัฎหมาย รัวมถ่งขอบเขตทีี่�กัฎหมาย
จะใช้บังคัืบ กัารัตีคืวาม และกัารัอุดช่องแห่งกัฎหมาย ซ่ึ่�งจะที่ำาให้นัุกัศ่กัษา
เข้าใจหลักัเกัณฑ์์ทัี่�วไปทีี่�เป็นุรัากัฐานุตามรัะบอบกัฎหมาย และเพื�อทีี่�จะได้ที่รัาบ
ถ่งสิที่ธิิหนุ้าทีี่�ของตัวเองทีี่�มีตามกัฎหมายด้วย”
 อาจารย์ผู้้้สอนวิชา LAW1004 กล่ัาวิต่อไปว่ิา วิิชานีั�อาจ้จ้ะมีเน้ั�อหาเยอะ
เพราะเป็นัคำวิามร้้เบ้�องต้นัด้ัานักฎหมายที�มีลัักษณ์ะคำวิามร้้แบบภาพกว้ิาง แต่
ไม่ไดั้เจ้าะลึักในับางประเด็ันัเหม้อนันัักศึึกษาคำณ์ะนิัติศึาสตร์ที�จ้ะต้องเรียนั
รายลัะเอียดัแต่ลัะประเด็ันัแบบเจ้าะลึัก ซึึ่�งในัการเรียนัการสอนัช่วิงแรกๆ
นัักศึึกษาอาจ้จ้ะยังไม่คำ่อยเข้าใจ้ แต่ก็ไม่ยากเกินัไป เพราะเป็นัพ้�นัฐานัดั้านั
กฎหมายที�สามารถนัำาไปใช้ในัชีวิิตประจ้ำาวัินัไดั้ เช่นั กฎหมายเกี�ยวิกับสิทธิ
หน้ัาที�ของบุคำคำลั คำรอบคำรัวิ มรดัก ทรัพย์สินั เป็นัต้นั
 สำาหรับข้อสอบของวิิชา LAW1004 เป็นัข้อสอบปรนััย 4 ตัวิเล้ัอก
จ้ำานัวินั 120 ข้อ 120 คำะแนันั ออกข้อสอบตามตำารา แบ่งตามเน้ั�อหาที�บรรยาย
โดัยอาจ้ารย์ผู้้้สอนัทั�งหมดั 4 ท่านั ผู้้้ช่วยศาสตราจารย์ฐิิติพร ลิ�มแหลมทอง 
รองศาสตราจารย์ประเทือง ธินิยผู้ล อาจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ แลัะ
ผู้้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม อินทรัมพรรย์
 “ขณะทีี่�อาจารัย์แต่ละท่ี่านุสอนุ จะมีกัารัเนุ้นุยำ�าในุบางปรัะเด็นุ ซ่ึ่�งเป็นุ
ปรัะเด็นุทีี่�จะใช้ในุกัารัออกัข้อสอบด้วย ขอให้นัุกัศ่กัษาตั�งใจฟัังบรัรัยาย
แม้กัารัเรีัยนุออนุไลนุ์ในุช่วงโคืวิดนีุ� นัุกัศ่กัษาอาจจะขาดสมาธิิในุกัารัจดจ่อ
กัับกัารัเรีัยนุ ดังนัุ�นุขอให้นัุกัศ่กัษาอดที่นุ ปรัับตัว และพยายามมากัข่�นุ
บังคัืบตัวเองให้มีวินัุยตั�งใจกัับกัารัเรีัยนุ วิชานีุ�ไม่ยากัแม้เนืุ�อหาอาจจะเยอะ
เพรัาะว่าเป็นุวิชาเบื�องต้นุเกีั�ยวกัับชีวิตปรัะจำาวันุ ซ่ึ่�งเป็นุเรืั�องรัอบๆ ตัวเรัา
และกัฎหมายก็ัเป็นุเรืั�องสำาคัืญทีี่�จะที่ำาให้นัุกัศ่กัษาร่ั้สิที่ธิิและหนุ้าทีี่�ของตัวเอง
ตามกัฎหมาย”
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 ในัเยอรมนีัมีเม้องหลัายเม้องที�มีช้�อเสียงในัดั้านัต่างๆ มากมาย เช่นั
เม้องในัเทพนิัยาย เม้องโรแมนัติก เม้องแห่งศิึลัปวัิฒนัธรรม เม้องมรดักโลัก
เป็นัต้นั นัักท่องเที�ยวิที�มาเย้อนัเยอรมนีัมักไดั้ท่องเที�ยวิแคำ่ผิู้วิเผิู้นั ส่วินัใหญ่
นิัยมไปเยอ้นัเม้องหลัวิงหร้อเม้องใหญ่ๆ ที�อย้ใ่นัโฆษณ์า นัอกจ้ากจ้ะไปถ่ายร้ป
ชิมอาหารแลัะจั้บจ้่ายซ้ึ่�อของแลั้วิ พวิกเขาแทบไม่ไดั้รับคำวิามร้้ในัดั้านัต่างๆ
ของสถานัที� ที�ไปเยอ้นัเลัย เที�ยวิจ้บแล้ัวิจ้บเลัย  ต่างกับนัักท่องเที�ยวิชาวิเยอรมันั
ที�มักจ้ะท่องเที�ยวิพร้อมศึึกษาหาคำวิามร้้เกี�ยวิกับเม้องหร้อสถานัที�ที�จ้ะเที�ยวิก่อนั
เม้�อไปถึงสถานัที�จ้ริงแล้ัวิยงัต้องการให้ไกด์ัประจ้ำาถิ�นัที�มีคำวิามร้้มาอธิบายให้ฟัง
ไม่วิ่าจ้ะเป็นัเร้�องประวัิติศึาสตร์ สังคำม เศึรษฐกิจ้ วัิฒนัธรรม คำวิามเป็นัอย้่
ของผู้้้คำนั พร้อมทั�งมีข้อซัึ่กถามไกด์ัในัเร้�องที�ตนัสนัใจ้
 จ้ริงๆ แลั้วิมีเม้องอีกหลัายเม้องทีเดีัยวิที�นั่าสนัใจ้ เราจ้ะร้้จั้กเม้อง
เหลั่านีั�ไดั้ก็ต้องเป็นัคำนัที�สนัใจ้แลัะเป็นันัักอ่านั วันนี�ผู้้้เขียนขอนำาผู้้้อ่านไป
เท่ียวชมเมือง Hameln ในเยอรมนี ผู้้้อ่านัหลัายท่านัอาจ้บอกว่ิาไม่ร้้จั้ก เม้องนีั�
เป็นัเม้องที�ผู้้้เขียนัเคำยไปเที�ยวิสมัยที�เรียนัหนัังส้อแลัะเม้�อไม่นัานัมานีั� โชคำดีัที�
ผู้้้เขียนัไดั้เคำยอ่านัประวัิติคำวิามเป็นัมาของเม้อง แลัะที�นั่าสนัใจ้ค้ำอเม้องนีั�มี
ตำานัานัพ้�นับ้านัที�เป็นัที�ร้้จั้กไปทั�วิโลัก เป็นัตำานัานัที�มีทั�งเวิอร์ชั�นัภาษาเยอรมันั
แลัะที�แปลัเป็นัภาษาอ้�นัๆ อีกหลัายภาษา ที�ทำาเป็นัการ์ต้นัก็มี ทำาให้ผู้้้เขียนั
อยากไปสัมผัู้สเม้องนีั�ด้ัวิยตนัเองดัังสุภาษิตที�ว่ิา “สิบปากว่ิาไม่เท่าตาเห็นั”
ประวัติและความเป็นมา
    ก่อนัอ้�นัเรามาร้้จั้กเม้องที�เราจ้ะไปเที�ยวินีั�ก่อนั
       เม้องนีั�ตั�งอย้ใ่นัรัฐซัึ่คำเซิึ่นั-อันัฮััลัท์ (Sachsen-Anhalt)
       ซึึ่�งอย้ค่่ำอนัไปทางเหน้ัอของเยอรมนีั รัฐนีั�มีเม้องหลัวิง
       ช้�อ มัคำเดับวิร์ก (Magdeburg) มีพ้�นัที� 10,233  
       ตารางกิโลัเมตร มีประชากรประมาณ์ 57,276 คำนั
       ตั�งอย้่ริมแม่นัำ�าเวิเซึ่่อร์ (Weser) เม้องนีั�มีตำานัานั
       พ้�นับ้านัที�ชวินัให้พิศึวิงเกี�ยวิกับ “คำนัจั้บหน้ัเม้อง
       Hameln” ซึึ่�งเป็นัเร้�องที�เล่ัาขานักันัมาตั�งแต่ปี คำ.ศึ.
       1284 จ้นัในัที�สุดัตำานัานันีั�ทำาให้เม้อง Hameln
ได้ัฉายานัามว่ิา “เม้องคำนัจั้บหน้ั“ (Rattenfängerstadt) ฟังแล้ัวิทำาให้เม้องนีั�
มีเสน่ัห์เป็นัที�ดึังด้ัดัจ้นัอยากมาเย้อนัสักคำรั�ง
 ก่อนัที�เราจ้ะไปเดิันัชมเม้องกันัให้ทั�วิ ผู้้้เขียนัอยากจ้ะนัำาเสนัอตำานัานั
พ้�นับ้านัที�เป็นัไฮัไลัท์ของเม้องให้ผู้้้อ่านัได้ัทราบเล็ักน้ัอย ตำานัานันีั�ผู้้้เขียนัมักจ้ะ
นัำาไปสอดัแทรกในัการเรียนัการสอนัภาษาเยอรมันับ่อยคำรั�ง เพราะเป็นัเร้�อง
ที�นั่าอ่านั ลึักลัับ ชวินัให้คิำดั ไม่แพ้นิัทานัอีสปหร้อเทพนิัยาย ตำานัานัพ้�นับ้านั
มักจ้ะเป็นัเร้�องเลั่าปากต่อปากจ้ากคำนัที�ไดั้ประสบเหตุการณ์์นัั�นัมาดั้วิยตนัเอง
เป็นัเร้�องแนัวิพิศึวิง โหดัร้ายสยองขวัิญ หร้อออกแนัวิผีู้วิิญญาณ์ ชวินัให้ฉุกคิำดัว่ิา
จ้ริงหร้อไม่จ้ริง ซึึ่�งก็หาข้อพิส้จ้นั์ไดั้ยาก ในัเยอรมนีัมีตำานัานัพ้�นับ้านัจ้ำานัวินั
ไม่นั้อยที�นั่าสนัใจ้ บุคำคำลัสำาคัำญที�ไดั้รวิบรวิมตำานัานัพ้�นับ้านัเหลั่านีั�ไวิ้ไดั้ค้ำอ
พี�นั้องตระก้ลั Grimm (กริมม์) ผู้้้ซึึ่�งมีช้�อเสียงในัการรวิบรวิมแลัะเรียบเรียง
เทพนิัยาย (Märchen) ที�เราทั�งหลัายร้้จั้กกันัดีันัั�นัเอง
 เร่ือง “คนจับหน้เมือง Hameln” มีอย้่วิ่า นัานัมาแลั้วิที� Hameln
ผู้้้คำนัอย้กั่นัอย่างสงบสุข ไม่มีปัญหาใดัๆ แต่วัินัหนึั�งก็มีกองทัพหน้ัหลัายร้อยตัวิ
มาบุกเม้องนีั� พวิกหน้ัได้ัแพร่พันัธุ์กระจ้ายไปทั�วิ พวิกมันักัดักินัข้าวิของเคำร้�องใช้
ของชาวิเม้องสร้างคำวิามเสียหายแลัะทำาคำวิามรำาคำาญแก่ผู้้้คำนัไปทุกหย่อมหญ้า
ที�ร้ายกวิ่านัั�นัพวิกหน้ัเหลั่านีั�ยังเป็นัพาหะของกาฬโรคำ ทำาให้ผู้้้คำนัลั้มตายเป็นั
จ้ำานัวินัมาก เจ้้าเม้องไดั้พยายามคิำดัหาวิิธีไลั่หร้อกำาจั้ดัหน้ัอย่างไรก็ไม่สำาเร็จ้
จ้นัทุกคำนัหมดัหวัิง ในัที�สุดัทุกคำนัก็เห็นัพ้องกันัวิ่าคำวิรประกาศึให้รางวัิลัเป็นั
เงินัก้อนัโตแก่ผู้้้ที�สามารถกำาจั้ดัหน้ัให้หมดัไปจ้ากเม้องได้ั แต่ก็ไม่มีใคำรทำาได้ัสำาเร็จ้
ไม่ว่ิาจ้ะจั้บหน้ัมาเผู้าหร้อฆ่าอย่างไร ไม่ช้าพวิกมันัก็กลัับมาอีกแลัะยิ�งเพิ�มจ้ำานัวินั
มากกวิ่าเดิัม แลัะแลั้วิในัวัินัหนึั�ง มีชายแปลักหนั้าเดิันัทางเข้ามาในัเม้องนีั�
เขาไม่มีสมบัติใดัๆ ติดัตัวิมาเลัยนัอกจ้ากขลุ่ัยเลัาหนึั�ง เขาขออาสาไล่ัหน้ัออกไป
ให้พ้นัเม้อง เจ้้าเม้องเม้�อทราบเร้�องก็ดีัใจ้มากพร้อมทั�งสัญญาต่อหน้ัาชาวิเม้อง
ว่ิาจ้ะให้ค่ำาจ้้างเขาอย่างงามหากเขาทำาสำาเร็จ้ ชายแปลักหน้ัาตอบตกลัง พร้อม

หยิบขลุั่ยขึ�นัมาเป่า แลั้วิเดิันัตรงไปยังแม่นัำ�า Weser ที�เป็นัแม่นัำ�าสำาคัำญของ
เม้องนีั� ขณ์ะที�เสียงขลุ่ัยดัังขึ�นั เป็นัที�น่ัาอัศึจ้รรย์นัักที�พวิกหน้ัทุกตัวิที�อย้ทุ่กซึ่อก
ทุกมุมของเม้องไดั้วิิ�งออกมาตามเสียงขลุั่ย พวิกมันัเดิันัตามชายแปลักหนั้า
ไปยังแม่นัำ�า ในัที�สุดัชายคำนันัั�นัเดิันัลังไปในันัำ�า หน้ัทุกตัวิที�ตามมาก็เดิันัตามเขา
ลังไปในัแม่นัำ�าด้ัวิยแลัะจ้มนัำ�าตายทั�งหมดั เม้�อหน้ัถ้กกำาจั้ดัไปหมดัแล้ัวิ ชายแปลักหน้ัา
คำนันัั�นัจึ้งเดิันัไปพบเจ้้าเม้องแลัะชาวิเม้องเพ้�อขอรับค่ำาตอบแทนัที�สัญญากันัไว้ิ
แต่ทั�งเจ้้าเม้องแลัะชาวิเม้องกลัับปฏิิเสธที�จ้ะให้ค่ำาตอบแทนัเขา โดัยไม่มีคำวิาม
ลัะอายใจ้แม้แต่น้ัอย ทั�งไม่สนัใจ้ชายจั้บหน้ัอีกต่อไป เม้�อเป็นัเช่นันัั�นัชายจั้บหน้ั
จ้ำาต้องเดิันัทางกลัับออกจ้ากเม้องนีั�ไปด้ัวิยคำวิามขมข้�นัแลัะเสียใจ้เป็นัอย่างมาก
 เวิลัาผู้่านัไปชาวิเม้อง Hameln ยังอย้่กันัอย่างสงบสุขเพราะไม่มีหน้ั
มารบกวินัอีกเลัย แลัะแล้ัวิในัวัินัที� 26 มิถุนัายนั ชายจั้บหน้ัก็ได้ักลัับมาอีกคำรั�ง
ซึึ่�งขณ์ะนัั�นัเป็นัเวิลัาที�ชาวิเม้องมารวิมตัวิกันัในัโบสถ์เพ้�อตระเตรียมทำาพิธีทาง
ศึาสนัาเน้ั�องในัวัินัอีสเตอร์ ชายแปลักหน้ัาได้ัหยบิขลุ่ัยขึ�นัมาเป่า เม้�อเสียงขลุ่ัย
ดัังขึ�นั เด็ักเล็ัก เด็ักโตจ้ากทุกบ้านัที�กำาลัังเลั่นัหร้อทานัขนัมกันัอย้่ ไดั้เดิันัตาม
ชายจั้บหน้ัหายเข้าไปในัหุบเขาที�อย้น่ัอกเม้องโดัยไม่มีใคำรได้ักลัับออกมาอีกเลัย
พ่อแม่ของเด็ักแลัะเพ้�อนับ้านัเม้�อทราบวิ่าล้ักหลัานัของตนัไดั้หายไปอย่างไม่มี
ร่องรอยก็ไดั้เที�ยวิออกตามหา ก้่ร้องเรียกหาล้ักหลัานัของตนัไปทั�วิทั�งหุบเขา
ที�ล้ัอมรอบเม้อง แต่ก็ไร้ผู้ลั ไม่มีเด็ักคำนัไหนัได้ักลัับออกมาจ้ากเท้อกเขานัั�นัอีกเลัย
จากการค้นพบบันทึกเก่าแก่ของเมืองพบว่าในวันท่ี 26 มิถุนายน ค.ศ. 1284
มีเด็กหายไปจากเมืองจำานวนถึง 130 คน
 ที�นีั�ผู้้้อ่านัคำงจ้ะเดัาไดั้ไม่ยากแลั้วิวิ่าเร้�องนีั�ให้บทเรียนัอะไรเราบ้าง
การไม่รักษาสัญญา หลัอกใช้ผู้้้อ้�นั หร้อไม่มีแม้แต่จ้ะระลึักถึงบุญคุำณ์ของคำนั
ที�ช่วิยเหล้ัอในัยามทุกข์ยาก ก็อาจ้ทำาให้ไดั้รับผู้ลัตอบแทนัที�ไม่คุำ้มกับสิ�งที�ไดั้
กระทำาไป

 ด้ัจ้ากบันัทึกที�เกี�ยวิกับเม้องนีั�แลั้วิ เหตุการณ์์ดัังกลั่าวินั่าจ้ะอย้่ในัช่วิง
ยุคำม้ดัหร้อยุคำกลัาง (Mittelalter) ของยุโรป (ประมาณ์ช่วิงศึตวิรรษที� 4-15)
ในัเวิลัานัั�นัเป็นัช่วิงที�ผู้้้คำนัทุกข์ยาก อดัอยาก เกิดัสงคำรามบ่อย ผู้้้คำนัมีคำวิามเช้�อ
งมงาย กาฬโรคำระบาดัไปทั�วิ แลัะเม้อง Hameln ในัสมัยยคุำกลัางน่ัาจ้ะประสบ
ปัญหาดัังกลั่าวิ การที�มีเด็ักส้ญหายไปดั้วิยนัั�นัก็ยังไม่มีข้อพิส้จ้นั์หร้อหลัักฐานั
แน่ัชัดัว่ิาเกิดัอะไรขึ�นักันัแน่ั เร้�องคำนัจั้บหน้ัก็เป็นัเร้�องที�เล่ัาส้บต่อกันัมา อย่างไร
ก็ตาม การที�เม้อง Hameln ได้ัสมญานัามว่ิาเป็นั “เม้องคำนัจั้บหน้ั” นัั�นั ทำาให้
เม้องเป็นัที�ร้้จั้กมากขึ�นั แลัะเม้�อมาถึงที�แลั้วิเราจ้ะไดั้บรรยากาศึของคำวิามเป็นั
เม้องเก่าแก่จ้นัมีคำวิามร้้สึกอยากเดิันัตามหาสถานัที�ที�อย้ใ่นัตำานัานั แลัะเพ้�อให้
เราร้้สึกว่ิาเรากำาลัังอย้ใ่นัตำานัานั จึ้งมีการฝั่งร้ปหน้ัน่ัารักสีทองบนัทางเท้าให้เห็นั
เป็นัระยะๆ ผู้้้มาเย้อนัสามารถเดิันัตามทางที�มีร้ปหน้ัเหลั่านีั�ไปเร้�อยๆ จ้นัไป
บรรจ้บกับแม่นัำ�า Weser ส่วินัในัใจ้กลัางเม้อง เราจ้ะเห็นัอนุัสาวิรีย์เล็ักๆ ของ
คำนัจั้บหน้ัทำาท่าเป่าขลุั่ย แม้แต่ป้ายร้านัคำ้าต่างๆ ก็ทำาเป็นัร้ปคำนัจั้บหน้ั หร้อมี
ร้ปปั�นัหน้ัหลัากสีประดัับในัหร้อนัอกอาคำาร นัำ�าพุกลัางเม้องประดัับด้ัวิยร้ปหล่ัอ
หน้ัตัวิเล็ักทำาจ้ากเหล็ัก นัักท่องเที�ยวิสามารถเดิันัค้ำนัหาแลัะนัับจ้ำานัวินัร้ปปั�นัหน้ั
ที�ซ่ึ่อนัอย้่ตามที�ต่างๆ ในัเม้องได้ัทั�งวัินัโดัยไม่เบ้�อ
เดินชมเมือง (Stadtrundgang)
 เม้�อทราบประวัิติของเม้องโดัยย่อแล้ัวิ เรามาเริ�มเดิันัชมเม้องกันั ที�ยโุรป
ไม่วิ่าประเทศึไหนั เป็นัเร้�องปกติที�ผู้้้คำนัมักนิัยมเดิันัชมเม้อง เพราะเม้องไม่
ใหญ่มาก มีการวิางผัู้งเม้องอย่างเป็นัระบบมาตั�งแต่โบราณ์ อากาศึเย็นัสบาย
สามารถเดิันัไปมาไดั้อย่างทั�วิถึง ในัเม้อง Hameln จ้ะแบ่งเป็นัเขตเม้องเก่า
ที�มีการอนุัรักษ์สิ�งปล้ักสร้างแลัะสถาปัตยกรรมดัั�งเดิัมไวิ้อย่างดีั ส่วินัในัเขต

  Hameln(ฮาเมลน์์)Hameln(ฮาเมลน์์)
เมืืองในตำำ�น�นพื้ื�นบ้้�นเมืืองในตำำ�น�นพื้ื�นบ้้�น



ข่าวรามคำาแหง  วันท่ี  ๓๐ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๔ ๕
เม้องใหม่ที�ใกล้ักันันัั�นัมักมีสิ�งปล้ักสร้างร้านัค้ำาหร้อที�อย้อ่าศัึยอันัทันัสมัยให้เห็นั
ในับริเวิณ์เม้องเก่าจ้ะเต็มไปด้ัวิยสิ�งก่อสร้างแบบ Renaissance1 (เรอเนัสซึ่องค์ำ)
ให้เห็นัอย้่ติดัๆ กันั ส่วินัใหญ่เป็นัตึกรามบ้านัช่องที�มีคุำณ์คำ่าทางประวัิติศึาสตร์
แลัะหนึั�งในันัั�นัค้ำอ “บ้านัคำนัจั้บหน้ั” ซึึ่�งเป็นัแลันัด์ัมาร์กของเม้อง ใกล้ัๆ กันันัั�นั
มีทั�งพิพิธภัณ์ฑ์์ ศ้ึนัย์การเรียนัร้้เกี�ยวิกับศิึลัปะการประดิัษฐ์ภาชนัะที�ทำาจ้ากแก้วิ
มีโชวิ์การเป่าแก้วิหลัากสีให้เป็นัร้ปทรงต่างๆ ถัดัไปเป็นัโบสถ์เก่าของเม้องที�มี 
ทั�งการผู้ลิัตเบียร์แบบโบราณ์แลัะมีสวินัสมุนัไพรให้ศึึกษาเรียนัร้้อีกด้ัวิย
      ภายในัเม้องเก่ามีถนันัคำนัเดิันั
       ที�นัำาเราให้เดิันัลััดัเลัาะไปตามตรอก
       ซึ่อกซึ่อยต่างๆ  พร้อมเพลิัดัเพลิันัไปกับ
       การชมอาคำารแบบ Renaissance
       ที�สร้างจ้ากหินัทรายรวิมถึงบ้านั
แบบเยอรมันั (Fachwerkhaus) ที�สร้างผู้สมผู้สานัระหวิ่างไม้แลัะอิฐไดั้อย่าง
ไม่ร้้สึกเบ้�อ นัอกจ้ากนีั� Hameln ถ้กรอบลั้อมไปดั้วิยธรรมชาติที�หลัากหลัาย
เช่นั ภ้เขา หุบเขา เนิันัเขา ทุ่งหญ้าแลัะแม่นัำ�า ยิ�งทำาให้เม้องเก่าแลัด้ัสวิยงาม
ไม่แพ้เม้องอ้�นัๆ ที�มีช้�อในัเยอรมนีั  หากต้องการด้ั�มดัำ�ากับธรรมชาติก็สามารถ
เดิันัเลัาะหร้อปั�นัจั้กรยานัไปตามแม่นัำ�า Weser เพ้�อชมวิิวิแลัะชมเม้องในัมุมต่างๆ
ไปพร้อมๆ กันั
คำาจารึกท่ี “บ้านคนจับหน้” (Inschrift am Rattenfängerhaus)
 “บ้านัคำนัจั้บหน้ั” เป็นัสถานัที�ที�ไม่คำวิร
พลัาดัในัเขตเม้องเก่า ตั�งอย้ที่�ถนันั Osterstraße
ข้างๆบ้านัมีป้ายเขียนัเป็นัภาษาเยอรมันับอกไว้ิให้
ผู้้้มาเย้อนัเห็นัไดั้ชัดัเจ้นั วิ่ากันัวิ่า จ้ากจุ้ดันีั�เองที�
เด็ักๆ ในัยุคำกลัางพากันัเดิันัตามเสียงขลุั่ยออกจ้ากเม้องไปยังภ้เขาแลัะหายไป
อย่างไม่มีร่องรอย ทุกๆ ปีที�บริเวิณ์นีั� ในัช่วิงเด้ัอนัพฤษภาคำมจ้นัถึงเด้ัอนักันัยายนั
จ้ะมีการแสดังลัะคำรกลัางแจ้้งเกี�ยวิกับ “คำนัจั้บหน้ัเม้อง Hameln” นัักท่องเที�ยวิ
สามารถชมการแสดังดัังกล่ัาวิ ฟรี ได้ัในัทุกๆ วัินัอาทิตย์ เวิลัา 12.00 นั. เป็นัต้นัไป
นัอกจ้ากการแสดังบนัเวิทีแลั้วิยังมีขบวินัแห่ของเด็ักๆ ที�เดิันัตามคำนัจั้บหน้ัไป
รอบๆ เม้องให้ชมอีกดั้วิย การแสดังใช้เวิลัาประมาณ์ 30 นัาที ปกติแลั้วิมี
นัักท่องเที�ยวิทั�งในัแลัะนัอกประเทศึแวิะมาชมการแสดังนีั�อย้เ่สมอ ใกล้ักับบ้านั
คำนัจั้บหน้ัมีพิพิธภัณ์ฑ์์เกี�ยวิกับประวัิติคำวิามเป็นัมาของเม้องให้เข้าชมอีกด้ัวิย  
ชมดนตรีพร้อมตุ�กตาแสดง (Glockenspiel am Hochzeitshaus2)
     อีกสิ�งก่อสร้างแบบ Renaissance
       ที�คำวิรแวิะไปชมอีกแห่งค้ำอ “บ้านัสำาหรับ
       จั้ดังานัแต่งงานั” อาคำารนีั�อย้่ติดักับศึาลัา
       กลัางเม้อง มีลัักษณ์ะเหม้อนัปราสาทเล็ัก
       ที�ทำาจ้ากหินัทราย  ลัวิดัลัายการตกแต่ง
       ตัวิอาคำารแลัะหนั้าจั้�วิ แลัด้ัสวิยงาม
       คำาดัวิ่าสิ�งก่อสร้างนีั�สร้างประมาณ์ต้นัๆ
ศึตวิรรษที�17 เพ้�อเป็นัที�ฉลัองงานัสำาคัำญๆ ต่างๆ ของเม้อง ที�พิเศึษสุดัค้ำอ
ตรงหน้ัาจั้�วิของปราสาทเล็ักนีั�มีหน้ัาต่างทำาจ้ากบรอนัด์ัปิดัอย้ ่พอถึงเวิลัา 09.35 นั.
หนั้าต่างนีั�จ้ะคำ่อยๆ เปิดัออกพร้อมมีเสียงระฆังที�ตีเป็นัเสียงดันัตรีกรุ�งกริ�ง
ตามดั้วิยตุ�กตาคำนัจั้บหน้ัที�ทำามาจ้ากสัมฤทธิ� กำาลัังเป่าขลุั่ยโผู้ลั่ออกมาแลัะมี
กลุ่ัมหน้ัน่ัารักเดิันัตามหลัังมาติดัๆ ภาพที�เห็นัดึังด้ัดัให้นัักท่องเที�ยวิที�เดิันัไปมา
หยดุัด้ัการแสดัง หากใคำรพลัาดัเวิลัานีั�ก็สามารถมารอชมการแสดังดัังกล่ัาวิได้ัอีก
ในัเวิลัา 15.35 แลัะ 17.35 นั. ส่วินัในัเวิลัา 11.35 นั. เราจ้ะไดั้ยินัเสียงดันัตรี
เป็นัเพลังเกี�ยวิกับแม่นัำ�า Weser ตรงหน้ัาต่างนีั�
กำาแพงเมือง (Stadtmauer)
 เม้อง Hameln มีกำาแพงเม้องโบราณ์
ล้ัอมรอบเหม้อนัเม้องเก่าทั�งหลัายในัเยอรมนีั
กำาแพงนีั�เป็นัสิ�งที�ใช้ป้องกันัศัึตร้ไม่ให้มาประชิดั
เม้องชั�นัในัไดั้โดัยง่าย มีอายุหลัายร้อยปี
อีกทั�งยังมีร่องรอยของกำาแพงปรากฏิให้เห็นัอย้่ เม้�อคำรั�งที�นัโปเลีัยนัเดิันัทัพ
ผู้่านัมาแลัะทำาสงคำรามยึดัเม้องนีั�ไดั้ในัปี คำ.ศึ. 1808 พระองคำ์ไดั้สั�งให้ทำาลัาย
กำาแพงเม้องให้สิ�นัซึ่าก แต่ก็มีป้อมปราการหลัายป้อมที�ยังคำงอย้่ในัสภาพเดิัม
แลัะซึ่ากกำาแพงเก่าหลังเหล้ัอให้เห็นั ส่วินักำาแพงที�ถ้กทำาลัายโดัยแทบไม่เหล้ัอ
ซึ่ากนัั�นัไดั้มีการสร้างแลัะบ้รณ์ะเลีัยนัแบบของเก่าขึ�นัมาใหม่เป็นับางส่วินั

แวร์เด้อร์ (Werder): เกาะสีเขียวกลางใจเมือง 
 ดัังที�กลั่าวิไวิ้ข้างต้นัแลั้วิวิ่า เรา
สามารถเดิันัเล่ันัจ้ากเม้องเก่าไปยังแม่นัำ�า
Weser ได้ั เม้�อถึงแม่นัำ�าจึ้งเดิันัข้ามสะพานั
เล็ักๆ ที�เช้�อมเม้องกับเกาะเล็ักๆ กลัางแม่นัำ�า
ที�เรียกวิ่า Werder  บนัเกาะนีั�เป็นัพ้�นัที�
สีเขียวิ มีภัตตาคำาร ร้านัค้ำา สนัามเด็ักเล่ันั
สวินัเบียร์สำาหรับหนั้าร้อนั เราสามารถนัั�งรับประทานัอาหาร นัั�งจิ้บชากาแฟ
ชมเม้อง ด้ั�มดัำ�าไปกับวิิวิทิวิทัศึนั์แลัะธรรมชาติบนัเกาะแลัะที�ลั้อมรอบเม้อง 
หากอยากเปลีั�ยนัอิริยาบทก็สามารถเดิันัเลั่นัไปรอบๆ เกาะ พักผู้่อนัหย่อนัใจ้
หร้ออาจ้นัั�งเร้อชมธรรมชาติตามลัำานัำ�า Weser ได้ัด้ัวิย
ชมวิวสวยบนเขาเฮ้้าส์แบร์ก คลุ้ท (Hausberg Klüt)
 สำาหรับผู้้้ที�ชอบออกกำาลัังกาย
โดัยการเดิันัป่าสำารวิจ้ธรรมชาติ ต้องไปที�
เฮั้าส์แบร์ก คำลุั้ท ซึึ่�งเป็นัเนิันัเขาส้งที�อย้่
ไม่ไกลัจ้ากเม้องนััก เป็นัสถานัที�เหมาะมาก
สำาหรับการเดิันัป่าแลัะศึึกษาธรรมชาติ
ที�นีั�มีหอส้งสำาหรับด้ัวิิวิแลัะจ้ากตรงนีั�
เราสามารถมองเห็นัเม้อง Hameln แลัะพ้�นัที�ใกลั้เคีำยงไดั้ทั�งหมดั บริเวิณ์นีั�
ยงัเป็นัป่าสงวินัที�มีทั�งเนิันัเขาแลัะทุ่งหญ้า ลัำาธาร ในัฤด้ัใบไม้ผู้ลิัที�นีั�จ้ะเต็มไปด้ัวิย
ดัอกไม้ป่าที�บานัสะพรั�งไปทั�วิทุ่ง
สถานท่ีท่องเท่ียวนอกเมือง (Ausflugsziele im Umland)
     ตลัอดัเส้นัทางเลีัยบแม่นัำ�า Weser
        มีทางเดิันัแลัะทางจั้กรยานัเช้�อมไปยัง
        หม้่บ้านัใกลั้เคีำยงไดั้อย่างทั�วิถึง หม้่บ้านั
        รอบๆ เม้องเหลั่านีั�มีสถานัที�ที�นั่าแวิะชม
        เช่นักันั เช่นั โบสถ์เก่า ปราสาทโบราณ์
        บางหม้่บ้านัเป็นัสถานัพักฟ้�นัตากอากาศึ 
(Kurort) ที�สวิยงาม ชาวิเม้องแลัะนัักท่องเที�ยวินิัยมใช้เส้นัทางนีั�ปั�นัจั้กรยานั
ออกกำาลัังกายหร้อไปปิคำนิัคำนัอกเม้องในัวัินัหยุดัสุดัสัปดัาห์ ในัช่วิงฤด้ัใบไม้ผู้ลิั
แลัะฤด้ัร้อนัจ้ะมีนัักท่องเที�ยวิจ้ากต่างเม้องมามากเป็นัพิเศึษ
 จ้ะเห็นัได้ัว่ิา เม้อง Hameln มีเสน่ัห์ดึังด้ัดันัักท่องเที�ยวิไม่แพ้เม้องใหญ่ๆ
ที�เราร้้จั้ก แม้ช้�อเม้องอาจ้ไม่คุ้ำนัห้แต่ Hameln ก็มีเร้�องราวิคำวิามเป็นัมาที�น่ัาสนัใจ้
ไม่นั้อยโดัยเฉพาะเร้�องตำานัานัพ้�นับ้านั ไม่วิ่าจ้ะเป็นัเขตเม้องเก่า กำาแพงเม้อง 
สิ�งก่อสร้างแบบ Renaissance บ้านัชาวินัาแบบเยอรมันั ถนันัคำนัเดิันั หร้อ
ธรรมชาติที�ลังตัวิ ทุกอย่างยงัถ้กด้ัแลัรักษาไว้ิเป็นัอย่างดีั เม้อง Hameln ในัอดีัต
แลัะในัปัจ้จุ้บันัแทบไม่เปลีั�ยนัไปเลัย ผู้้้เขียนัเช้�อว่ิาใคำรก็ตามที�ได้ัมาเห็นั จ้ะสามารถ
สัมผัู้สถึงคำวิามมีวิินััย คำวิามมีสามัญสำานึักในัการอนุัรักษ์สิ�งก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
ศิึลัปวัิฒนัธรรม ธรรมชาติ แลัะสิ�งแวิดัล้ัอมของคำนัที�นีั�แล้ัวิก็คำงอยากกลัับมาอีก
แลัะสิ�งเหลั่านีั�นีั�เองที�ส่งผู้ลัให้คำนัที�นีั�มีคุำณ์ภาพชีวิิตที�ดีัจ้นันั่าอิจ้ฉา ผู้้้ที�ชอบ
ท่องเที�ยวิเชิงอนุัรักษ์พ้�นับ้านั เชิงวัิฒนัธรรม แลัะเชิงธรรมชาติคำวิรมาเย้อนั 
Hameln สักคำรั�ง

ห้มายเห้ตุ่   สนัใจ้เรียนัภาษาเยอรมันัระดัับปริญญาตรี
แลัะปริญญาโท หร้อต้องการทราบข้อม้ลัเกี�ยวิกับประเทศึ
เยอรมนีั ติดัต่อไดั้ที� สาขาวิิชาภาษาเยอรมันั ภาคำวิิชา
ภาษาตะวัินัตก คำณ์ะมนุัษยศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
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 1 หมายถึง สถาปัตยกรรมที�มีต้นักำาเนิัดัมาจ้ากเม้องฟลัอเรนัศ์ึ ในัอีตาลีั เม้�อประมาณ์ศึตวิรรษที� 15 เป็นัการเกิดัใหม่ของวัิฒนัธรรมยคุำคำลัาสสิคำผู้สมผู้สานักับร้ปแบบดัั�งเดิัมของยุคำกรีกแลัะโรมันั เน้ันัคำวิามมีสมมาตร (symmetry)
คำวิามได้ัสัดัส่วินั (proportion) แลัะลัักษณ์ะร้ปทรงเลัขาคำณิ์ต (geometry) ด้ัเพิ�มเติมที� http//www.britannica.com, http//renaissance.co.th
 2 ช้�อบ้านัจั้ดังานัแต่งงานั (Hochzeitshaus) นีั� จ้ริงๆแล้ัวิไม่ใช่บ้านัหร้ออาคำารที�ใช้สำาหรับฉลัองหร้อจั้ดัพิธีแต่งงานั หากแต่เป็นัคำำาที�มาจ้ากคำำาว่ิา “hohe Zeit” ซึึ่�งหมายถึงเวิลัาสำาคัำญที�สุดัของปีที�ต้องมีงานัฉลัองใหญ่
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 ภาคำวิิชาชีวิวิิทยา คำณ์ะวิิทยาศึาสตร์ มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง จั้ดักิจ้กรรมสัมมนัาออนัไลันั์ Special
webinar: Invited speakers from Outstanding
Universities ในัหัวิข้อ “Special Webinar Topic:
“BLUE CARBON RESEARCHES IN SEAGRASSES
OF THAILAND” โดัย คุณลัดดาวัลย์ แสงสว่าง
นัักวิิชาการประจ้ำาศ้ึนัย์วิิจั้ยแลัะพัฒนัาทรัพยากร
ทางทะเลัแลัะชายฝั่�งอ่าวิไทยฝั่�งตะวัินัออก (Marine
Biologist at Marine and Coastal Resources
Research and Development Center the
Eastern Gulf of Thailand) สถาบันัวิิจั้ยแลัะพัฒนัา
ทรัพยากรทางทะเลัแลัะชายฝ่ั �ง จั้งหวัิดัระยอง
เม้�อวัินัที� 29 กรกฎาคำม 2564 โดัยดัำาเนิันัการสัมมนัา
ผู่้านัระบบส้�ออิเล็ักทรอนิักส์ ด้ัวิยวีิดิัทัศึน์ัผู่้านัโปรแกรม
Zoom Meeting โดัยมีคำณ์าจ้ารย์ นัักวิิจั้ย นัักศึึกษา
ระดัับปริญญาตรี โท แลัะเอก แลัะผู้้้ที�สนัใจ้ เข้าร่วิม
รับฟังแลัะแลักเปลีั�ยนัคำวิามร้้เกี�ยวิกับคำวิามสำาคัำญ
ของหญ้าทะเลัที�มีผู้ลักระทบต่องานัวิิจั้ย Blue carbon
ในัประเทศึไทย ซึึ่�งสัมมนัาในัคำรั�งนีั�มีวัิตถุประสงคำ์
เพ้�อนัำาเสนัอองคำ์คำวิามร้้วิิชาการดั้านัชีวิวิิทยาที�
ก้าวิหน้ัาแลัะน่ัาสนัใจ้เกี�ยวิกับหญ้าทะเลัในัประเทศึไทย
โดัยมีการแลักเปลีั�ยนัประสบการณ์์ระหว่ิางนัักศึึกษา
นัักวิิจั้ย ซึึ่�งจ้ะเป็นัประโยชน์ัแก่นัักศึึกษาทั�งในัระดัับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท แลัะปริญญาเอก ตลัอดัจ้นั
การนัำาคำวิามร้้ที�ได้ัไปพัฒนัาศัึกยภาพด้ัานัการศึึกษา
การวิิจั้ย แลัะการประกอบอาชีพในัอนัาคำต

 ผู้้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาฆมาส สุทธิาชีพ
หัวิหน้ัาภาคำวิิชาชีวิวิิทยา คำณ์ะวิิทยาศึาสตร์ เป็นัประธานั
การประชุมคำณ์ะทำางานัการสอบ ภาคำเรียนัที� 2
ปีการศึึกษา 2563 ของภาคำวิิชาชีวิวิิทยา เม้�อวัินัที�
16 กรกฎาคำม 2564 ผู้่านัส้�ออิเล็ักทรอนิักส์ดั้วิย
โปรแกรม Zoom Meeting เพ้�อปรึกษาหาแนัวิทาง
การสอบแบบ online รอบที� 2 ให้เหมาะสมกับ
สถานัการณ์์การแพร่ระบาดัของโรคำติดัเช้�อไวิรัสโคำโรนัา
2019 (COVID-19) ที�มีการเปลีั�ยนัแปลัง โดัยนัักศึึกษา
จ้ะต้องไม่เสียโอกาสทางการศึึกษา แลัะการสอบ
ต้องมีคุำณ์ภาพตามมาตรฐานัการศึึกษาอย่างเข้มงวิดั
โดัยภาคำวิิชาชีวิวิิทยา มีกระบวินัวิิชาที�รับผิู้ดัชอบ
ในัภาคำเรียนัที� 2 ปีการศึึกษา 2563 จ้ำานัวินั 5 กระบวินั
วิิชา ได้ัแก่ AGR1003 (การเกษตรเบ้�องต้นั) BIO1001
(ชีวิวิิทยาเบ้�องต้นั) BIO1105 (หลัักชีวิวิิทยา) BIO1106
(ปฏิิบัติการชีวิวิิทยา) แลัะ BIO2202 (ชีวิิตแลัะ
ระบนิัเวิศึ)

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธิรรมศักดิ� ยีมิน
แลัะผู้้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาฆมาส สุทธิาชีพ
อาจ้ารย์ประจ้ำาภาคำวิิชาชีวิวิิทยา แลัะนัักวิิจั้ยจ้ากกลุ่ัม
วิิจั้ยคำวิามหลัากหลัายทางชีวิภาพในัทะเลั (Marine
Biodiversity Research Group : MBRG) ภาคำวิิชา
ชีวิวิิทยา คำณ์ะวิิทยาศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
เข้าร่วิมการประชุมแลัะนัำาเสนัอผู้ลังานัวิิจั้ย ในัการ
ประชุมวิิชาการแนัวิปะการังโลัก คำรั�งที� 14 (The 14th

International Coral Reef Symposium 2021
VIRTUAL : ICRS) ระหว่ิางวัินัที� 19 – 23 กรกฎาคำม
2564 โดัย University of Bremen ประเทศึเยอรมนีั
เป็นัผู้้้ดัำาเนิันัการประชุม ผู่้านัส้�ออิเล็ักทรอนิักส์ online
โดัยมีหัวิข้อในัการประชุมที�ทันัสมัย คำรอบคำลุัมประเด็ันั
สำาคัำญต่างๆ ที�เกี�ยวิข้องกับแนัวิปะการังในัระดัับโลัก
มากกว่ิา 14 หัวิข้อ เช่นั Microbial ecology, holo-
bionts and model organisms, Human relations
to reefs, Conservation and management,
Resilience, phase shifts and novel ecosystems
สำาหรับการประชุมคำรั�งนีั�มีคำณ์าจ้ารย์ นัักวิิจั้ย ผู้้้เชี�ยวิชาญ
แลัะนัักศึึกษา จ้าก 80 ประเทศึ ทั�วิโลัก เข้าร่วิมประชุม
จ้ำานัวินั 1,300 คำนั สำาหรับการประชุม ICRS เป็นัการ
ประชุมระดัับนัานัาชาติด้ัานัวิิทยาศึาสตร์ที�เกี�ยวิข้อง
กับแนัวิปะการัง การจั้ดัการ แลัะการอนุัรักษ์ 
ตลัอดัจ้นัการใช้ประโยชน์ัอย่างยั�งย้นัแลัะเหมาะสม
ซึึ่�งดัำาเนิันังานัโดัย International Coral Reef Society
(ICRS) โดัยจั้ดัขึ�นัทุกๆ 4 ปี

 กลุั่มสหพันัธ์นัักศึึกษา คำณ์ะวิิทยาศึาสตร์
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง ร่วิมกับหน่ัวิยงานัภาคำเอกชนั
ให้กำาลัังใจ้กับบุคำลัากรทางการแพทย์ที�ปฏิิบัติงานั
ในัช่วิงการแพร่ระบาดัของโคำวิิดั-19 อย่างเข้มแข็ง
ด้ัวิยการมอบอาหารกล่ัองสำาเร็จ้ร้ปแลัะนัำ�าด้ั�มให้แก่
บุคำลัากรทางการแพทย์ ในัพ้�นัที�จั้งหวัิดันัคำรปฐม
จ้ำานัวินั 3 แห่ง ได้ัแก่ 1. โรงพยาบาลัเมตตาประชารักษ์
(วัิดัไร่ขิง) ตำาบลัไร่ขิง อำาเภอสามพรานั มอบอาหาร
กลั่องสำาเร็จ้ร้ป จ้ำานัวินั 100 กลั่อง 2. โรงพยาบาลั
สามพรานั มอบอาหารกล่ัองสำาเร็จ้ร้ป จ้ำานัวินั 100 กล่ัอง

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธิรรมศักดิ� ยีมิน
อาจ้ารย์ประจ้ำาภาคำวิิชาชีวิวิิทยา คำณ์ะวิิทยาศึาสตร์
เข้าร่วิมการประชุม The V2V Meet & Greet 
Event เม้�อวัินัที� 6 กรกฎาคำม 2564 ซึึ่�งเป ็นั
การประชุมร่วิมกันัของคำณ์ะนัักวิิจั้ยโคำรงการ 
The V2V (Vulnerabi l i ty  to V iab i l i ty )
Global Partnership ผู้่านัส้�ออิเล็ักทรอนิักส์ดั้วิย
โปรแกรม Zoom Meeting โดัยมี University of
Waterloo ประเทศึ เป็นัองคำ์กรประสานังานั
ในัการทำางานัของโคำรงการดัังกลั่าวิ โดัยโคำรงการ
The V2V (Vulnerability to Viability) Global
Partnership เป็นัเคำร้อข่ายคำวิามร่วิมม้อระดัับ
นัานัาชาติแบบสหวิิทยาการแลัะเคำร้อข่ายองค์ำคำวิามร้้
ของนัักวิิจั้ยมากกวิ่า 100 คำนั จ้ากทวีิปแอฟริกา
ทวีิปเอเชีย ประเทศึแคำนัาดัา แลัะประเทศึอ้�นัๆ
เพ้�อสนัับสนุันังานัวิิจั้ยเกี�ยวิกับผู้ลิัตภัณ์ฑ์์ประมง แลัะ
เพิ�มคำวิามสามารถในัการอย้ร่อดัของประมงพ้�นับ้านั
ซึึ่�งโคำรงการดัังกลั่าวิไดั้รับทุนัสนัับสนุันัจ้าก Social
Sciences and Humanities Research Council
of Canada เป็นัระยะเวิลัา 7 ปี

แลัะ 3. ศ้ึนัย์กักกันัผู้้้เสี�ยงส้ง (LQ) เทศึบาลัตำาบลั
อ้อมใหญ่ ณ์ วัิดัสิรินัธรเทพรัตนัาราม มอบอาหาร
กล่ัองสำาเร็จ้ร้ปแลัะนัำ�าด้ั�ม จ้ำานัวินั 36 ชุดั แลัะขนัม
วิาฟเฟิลั จ้ำานัวินั 60 ชิ�นั โดัยมีผู้้้แทนัจ้ากหน่ัวิยงานั
ต่างๆ รับมอบ เม้�อวัินัที� 19 กรกฎาคำม ที�ผู้่านัมา
เพ้�อเป็นักำาลัังใจ้แลัะแทนัคำำาขอบคุำณ์จ้ากใจ้ในัคำวิาม
เสียสลัะของทีมบุคำลัากรทางการแพทย์ที�ปฏิิบัติหน้ัาที�
ด้ัแลัรักษาผู้้้ป่วิยโคำวิิดั-19 เพ้�อนัำาพาคำนัไทยทั�งประเทศึ
ผู่้านัวิิกฤตโคำวิิดั-19 ระลัอกนีั� ไปได้ัโดัยเร็วิ

๗



ข่าวรามคำาแหง  วันท่ี  ๓๐ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๔ ๗
ม.ร.ให้ทุนการศึกษา 3 ประเภท
                                      (ต่่อ่จากหน้า 1)

การทดสอบภาษาไทยของผู้้้สมัครฯ
                                      (ต่่อ่จากหน้า 1)

พบอาจารย์ผู้้้สอน PHI1003ฯ
                                      (ต่่อ่จากหน้า 2)

เจ้าของ	 	 มหาวิทิยาลัยัรามคำำาแหง
บรรณาธิกิาร	 ผู้ศึ.ลันีัา		ลัิ�มอภชิาต																																							
ผู้้ป้ระสานงานข้อมล้สารสนเทศ				นัางรชันีั		โคำตรพรหม																						 

คณะผู้้จ้ดัทำาข่าวรามคำาแหงออนไลน์
บรรณาธิกิารผู้้้ช่วย					รศึ.วิารศิึา		พลัายบวัิ     อาจ้ารย์อภสิทิธิ�		ศึภุกจิ้เจ้รญิ					นัางปญุญสิา		อรพนิัท์					นั.ส.กลุัศิึรา		เจ้รญิสุข
กองบรรณาธิกิาร	 					นั.ส.พรรณ์วิรา		เพิ�มพล้ั					 นั.ส.กนัษิฐา		ทองจ้บั     นัายสภุะชยั อวินัศึรี
ช่างภาพ	 	 					นัายภาณ์พุงศ์ึ		พงิไธสง											
ฝ่ายศิลป์และออกแบบจดัหน้า					นัายสณั์ฐิต	ิ	เทศึสแีดัง					นัายสยมุพลั		ศึรพรหม    				

     1.2 เป็นัผู้้้มีคำวิามประพฤติเรียบร้อย 
แลัะไม่เคำยถ้กลังโทษทางวิินััยนัักศึึกษาจ้าก
มหาวิิทยาลััย
     1.3 ไม่เป็นัผู้้ ้สำาเร็จ้การศึึกษาตั�งแต่
ปริญญาตรีหร้อเทียบเท่าขึ�นัไป หร้อไม่เป็นันัักศึึกษา 
8 ปีสมัคำรใหม่ ตามข้อบังคัำบของมหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง ว่ิาด้ัวิยการศึึกษาชั�นัปริญญาตรี
     1.4 ไม่เป็นัผู้้้ได้ัรับทุนัการศึึกษาอ้�นั ๆ 
ในัปีเดีัยวิกันั
 2. ค ุณสมบัติเฉพาะของผู้้้ขอรับท ุน
ประเภทเรียนดี
     2.1 มีผู้ลัการเรียนัมาแลั้วิไม่นั้อยกวิ่า 
2 ภาคำเรียนัปกติ ตั�งแต ่ ชั�นัป ีที�  1 จ้นัถึงภาคำ
ฤด้ัร้อนั/2563     
     2.2 มีหนั่วิยกิตสะสมของอักษรระดัับ
คำะแนันั A ในัทุกภาคำการศึึกษารวิมแล้ัวิไม่น้ัอยกว่ิา 
18 หน่ัวิยกิตต่อปีการศึึกษา ยกเว้ินัภาคำฤด้ัร้อนั 
 3. ค ุณสมบัติเฉพาะของผู้้ ้ขอรับทุน
ประเภทส่งเสริมการศึกษา
     3.1 มีผู้ลัการเรียนัมาแลั้วิไม่นั้อยกวิ่า 
2 ภาคำเรียนัปกติ ตั�งแต่ชั�นัปีที� 1 จ้นัถึงฤด้ัร้อนั/2563
     3.2 มีผู้ลัการเรียนัพอใช้ ค้ำอ สอบไล่ัได้ั
เฉลีั�ยในัแต่ลัะปีการศึึกษาไม่น้ัอยกว่ิา 18 หน่ัวิยกิต 
รวิมภาคำฤด้ัร้อนั
 4. ค ุณสมบัติเฉพาะของผู้้ ้ขอรับทุน
ประเภทกิจกรรม
     4.1 เป ็นันัักศึึกษาทำากิจ้กรรมเป ็นั
ประโยชนั ์ต ่อสังคำมแลัะสร ้างช้�อเสียงให ้ กับ
มหาวิิทยาลััย
     4.2 มีผู้ลัการเรียนัพอใช้ ค้ำอ สอบไล่ัได้ั
เฉลีั�ยในัแต่ลัะปีการศึึกษาไม่น้ัอยกว่ิา 18 หน่ัวิยกิต 
รวิมภาคำฤด้ัร้อนั
     4.3 ผู้้้มีผู้ลัการเรียนัพอใช้ ค้ำอ สอบไลั่
ได้ัเฉลีั�ยในัแต่ลัะปีการศึึกษาไม่น้ัอยกว่ิา 18 หน่ัวิยกิต 
รวิมภาคำฤด้ัร้อนั
     4.4 เป็นัผู้้้มีคำวิามตั�งใจ้ ขยันัหมั�นัเพียร
ในัการร่วิมกิจ้กรรม มีผู้ลังานัสร้างสรรค์ำเป็นัประโยชน์ั
ที�ประจั้กษ์ต่อชุมชนั สังคำม แลัะเป็นัผู้้้มีมนุัษยสัมพันัธ์ดีั
 5. หลักฐิานประกอบใบสมัคร
     5.1 ใบสมัคำรขอรับทุนัการศึึกษา
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
     5.2 ใบรับรองคำวิามประพฤติจ้ากคำณ์บดีั
หร้อผู้้้ที�ได้ัรับมอบหมาย กรณี์สาขาวิิทยบริการฯให้
ผู้้้ที�ได้ัรับมอบหมายรับรองคำวิามประพฤตินัักศึึกษา
     5.3 ผู้ลัการศึึกษาตั�งแต่ชั�นัปีที� 1 จ้นัถึง
ภาคำฤด้ัร้อนั/2563
     5.4 ร้ปถ่ายขนัาดั 1 นิั�วิ จ้ำานัวินั 1 ร้ป
     5.5 สำาเนัาบัตรประจ้ำาตัวินัักศึึกษา แลัะ
ใบเสร็จ้ลังทะเบียนัเรียนัภาคำ 1/2564

     5.6 สำาเนัาสมุดับัญชีธนัาคำารไทยพาณิ์ชย์ 
1 ฉบับ (ช้�อ-นัามสกุลั แลัะเลัขที�บัญชี)
     5.7 สำาเนัาทะเบียนับ้านัที�มีบิดัา - มารดัา
     5.8 สำาเนัาใบมรณ์บัตรของบิดัา - 
มารดัา ในักรณี์แจ้้งว่ิาถึงแก่กรรม
     5.9 ร้ปถ่ายที�พักอาศัึยตามภ้มิลัำาเนัา 
จ้ำานัวินั 1 ร้ป (เฉพาะทุนัประเภทส่งเสริมการศึึกษา)
 6. สถานท่ีรับสมัคร
     6.1 นักศึกษาส่วนกลาง ผู้้้ประสงคำ์
จ้ะขอรับ
  6.1.1 ทุนประเภทเรียนดีและ
ประเภทกิจกรรมให้ย่ืนแสดงความจำานงขอรับทุน
ได้ท่ีงานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร(ชั�นลอย 
ตั�งแต่บัดนี�เป็นต้นไป ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2564 แลัะเข้ารับการคัำดัเล้ัอก/สัมภาษณ์์ผู้้้ขอรับทุนั
ตามกำาหนัดัการที� www.ru.ac.th/scholarship
โดัยนัักศึึกษาที�ไม ่เข ้ารับการสัมภาษณ์์ถ้อวิ ่า
สลัะสิทธิ�ในัการขอรับทุนั
  6 . 1 . 2  ท ุนประ เภทส่งเส ริม
การศึกษา ให้ย่ืนแสดงความจำานงขอรับทุน
ได ้ ท่ี สำานักงานเลขานุการคณะท่ีนักศึกษา
สังกัดอย้่ ตั�งแต่บัดนี� เป ็นต ้นไป ถึงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน2564 แลัะเข้ารับการคัำดัเล้ัอก/
สัมภาษณ์์ผู้้ ้ขอรับทุนัตามวัินัที�คำณ์ะที�นัักศึึกษา
สังกัดักำาหนัดั โดัยนัักศึึกษาที�ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์์
ถ้อว่ิาสลัะสิทธิ�ในัการขอรับทุนั
     6.2 นักศึกษาส่วนภ้มิภาค ผู้้้ประสงค์
จะขอรับทุนประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษา
และประเภทกิจกรรม ให้ย่ืนแสดงความจำานง
ขอรับทุนได ้ ท่ีสาขาวิทยบริการท่ีนักศึกษา
สังกัดอย้่ ตั�งแต่บัดนี� เป ็นต ้นไป ถึงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2564 แลัะเข้ารับการคัำดัเล้ัอก/
สัมภาษณ์์ผู้้้ขอรับทุนัตามวัินัที�ที�สาขาวิิทยบริการ
ที�นัักศึึกษาสังกัดักำาหนัดัโดัยนัักศึึกษาที�ไม่เข้ารับ
การสัมภาษณ์์ถ้อว่ิาสลัะสิทธิ�ในัการรับทุนั

 2) การเข ้าทดัสอบภาษาไทยที�คำณ์ะ
มนุัษยศึาสตร์  ห้อง มษ.2507 อาคำาร 2 ชั�นั 5 
ภาคำวิิชาภาษาไทยแลัะภาษาตะวัินัออก นัักศึึกษา
ที�เขียนัคำำาร้อง ให้มาทดัสอบวันพุธิท่ี 6 ตุลาคม
2563 เวลา 09.30-12.00 น.
 หากไม่มาดัำาเนิันัการภายในักำาหนัดั จ้ะถ้อว่ิา
ไม่ประสงคำ์จ้ะสมัคำรเป็นันัักศึึกษาใหม่ ในัภาคำ 1 
ปีการศึึกษา 2564 สอบถามเพิ�มเติมได้ัที� ฝ่่ายรับสมัคำร
แลัะแนัะแนัวิการศึึกษา อาคำาร สวิป.ชั�นั 3
โทร.02-310-8615, 02-310-8623 (ในัวัินัแลัะ
เวิลัาราชการ)

 จ้ริยศึาสตร์เป็นัตัวิอย่างที�ดีัในัการ
ให้นัักศึึกษาเข้าใจ้ถึงการมีแนัวิคิำดัที�แตกต่าง
หลัากหลัาย เราเคำยคุำ้นัชินักับกรอบหร้อ
เกณ์ฑ์์เร้�องคำวิามเหมาะสม หร้อคำวิามดีั ในั
การใช้เพ้�อตัดัสินัพฤติกรรมมนุัษย์ที�มีที�มา
จ้ากศึาสนัา วัิฒนัธรรม คำ่านิัยม ประเพณี์ 
แต่นัักปรัชญากลัับมองเห็นัวิ่า คำวิามถ้กผิู้ดั 
คำวิรไม่คำวิร อาจ้ตัดัสินัไดั้ดั้วิยการใช้เหตุผู้ลั 
ในัปัจ้จุ้บันัมีประเด็ันัหลัากหลัายที�ถ้กนัำามา
พิจ้ารณ์าด้ัวิยมาตรการจ้ริยะ เช่นั การุณ์ยฆาต 
หร้อการโคำลันันิั�ง เป็นัต้นั อย่างไรก็ตาม
เกณ์ฑ์์หร้อมาตรการที�นัักปรัชญาพัฒนัา
ขึ�นัมานัั�นัก็ยังถ้กนัักปรัชญาหยิบยกขึ�นัมา
ถกเถียงด้ัวิยเช่นักันั
 “ปรัะโยชน์ุทีี่�ได้จากักัารัเรีัยนุปรััชญา
คืือกัารัเปิดใจเรีัยนุร่ั้คืวามคิืดเห็นุทีี่�แตกัต่าง 
เริั�มจากัทีี่�ปรััชญาเกิัดข่�นุจากัตะวันุตกั ขณะทีี่�
เรัาจะคุื้นุชินุกัับแนุวคิืดที่างตะวันุออกัหรืัอ
แนุวคิืดทีี่�ได้อิที่ธิิพลจากัศาสนุา ตรังนีุ�จะเห็นุ
คืวามแตกัต่างชัดเจนุ หรืัออาจพ่ดได้ว่ากัารั
เรีัยนุปรััชญาคืือกัารัเปิดโลกัทัี่ศนุ์ เกิัดกัารั
เรีัยนุร่ั้ในุแนุวคิืดของผ่่้คืนุต่างวัฒนุธิรัรัม 
และแม้แต่คืนุในุสังคืมและวัฒนุธิรัรัมเดียวกัันุ
กัับเรัา ก็ัสามารัถมีคืวามคิืด เหตุผ่ลทีี่�แตกัต่าง
กัันุได้ และนุำาไปส่่กัารัยอมรัับคืวามแตกัต่าง
ที่างด้านุคืวามคิืด ซ่ึ่�งกัารัทีี่�เขาคิืดต่างจากัเรัา
ก็ัไม่อาจด่วนุสรุัปได้ว่าเป็นุคืวามคิืดทีี่�ผิ่ด 
 ดังนัุ�นุ กัารัเรีัยนุวิชานีุ�คืวรัเกิัดกัารั
เรีัยนุร่ั้ว่ามีคืวามคิืดทีี่�แตกัต่างหลากัหลาย 
อาจต่างจากัปรัะสบกัารัณ์ทีี่�เรัามี แต่ถ้าเรัา
ลองพิจารัณาว่ามีคืนุเคืยตอบไว้อย่างไรั และ
ให้เหตุผ่ลไว้ว่าอย่างไรั คืำาตอบทีี่�ผ่่านุกัารั
ไตรั่ตรัองและผ่่านุกัารัโต้เถียงเหล่านัุ�นุ คืือ 
องค์ืคืวามร้่ัทีี่�ผ่่านุกัารัสะสมมาอย่างยาวนุานุ 
จนุเกิัดเป็นุคืวามเจริัญก้ัาวหนุ้าที่างวิที่ยากัารั
ต่างๆ ในุหลายแขนุง วิชานีุ�หลายคืนุอาจ
มองว่ายากัหรืัอจริังๆ แล้ว อาจเพรัาะแคื่
ไม่คุื้นุเคืย ขอแคื่เปิดใจทีี่�จะเรีัยนุร่ั้ เพรัาะ
มนุุษย์คิืดแตกัต่าง มีเหตุผ่ลทีี่�ต่างกัันุ และ
ในุทีี่�สุดจะเกิัดเป็นุคืวามต่อยอดที่างคืวามคิืด 
จนุมีคืวามเจริัญกั้าวหนุ้าทุี่กัๆ ด ้านุในุ
ปัจจุบันุ”
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ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๐)๘   วันท่ี  ๒๓ - ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔

 รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คำณ์บดีั
คำณ์ะศึึกษาศึาสตร์ พร้อมดั้วิยหัวิหนั้าภาคำวิิชา 
คำณ์าจ้ารย์ แลัะเจ้้าหนั้าที �คำณ์ะศึึกษาศึาสตร์ 
ร่วิมมอบเงินัแลัะสิ�งของต่าง ๆ เช่นั หนัังส้อ ของเล่ันั 
ให้แก่ม้ลันัิธิบ้านันักขมิ�นั เพ้�อให้เดั็กดั้อยโอกาส 
ได้ัมีหนัังส้อ แลัะอุปกรณ์์ในัการประกอบกิจ้กรรม
นัันัทนัาการ แลัะเพ้�อพัฒนัาทางด้ัานัจิ้ตใจ้ อารมณ์์ 
แลัะสติปัญญา โดัยมี ผู้ศ.พงศ์ธิร แสงวิภาค 
รองคำณ์บดีัฝ่่ายบริหาร คำณ์ะศึึกษาศึาสตร์ เป็นัผู้้้แทนั
ไปมอบให ้ แก ่ม ้ลันั ิธ ิบ ้านันักขม ิ �นั เม ้ �อวิ ันัท ี � 
23 สิงหาคำม 2564

คณะศึึกษาศึาสต่ร์ 
มอบเงิน-อุปกรณ์

ให้้ม้ลันิธิิบ้านนกขมิ�น

แลัะมีคำะแนันัเฉลัี�ยสะสมจ้นัถึงภาคำ 1 ปีการศึึกษา 
2563 ไม่นั้อยกวิ่า 2.50 รวิมทั�ง ต้องไม่เป็นัผู้้้จ้บ
การศึึกษาตั �งแต่ปริญญาตรีขึ �นัไป หร้อเทียบเท่า
มาก่อนั หร้อไม่เป็นันัักศึึกษาที �ลังทะเบียนัเรียนั
ปริญญาที� 2 หร้อไม่เป็นันัักศึึกษา 8 ปีสมัคำรใหม่ 
ไม่เป็นันัักศึึกษาที �เรียนัสองสถาบันั แลัะไม่เป็นั
นัักศึึกษา Pre-degree อีกทั�งต้องไม่เป็นันัักศึึกษา
คำณ์ะวิิศึวิกรรมศึาสตร์ คำณ์ะทัศึนัมาตรศึาสตร์ 
คำณ์ะศิึลัปกรรมศึาสตร์ สถาบันัการศึึกษานัานัาชาติ 
หร้อนัักศึึกษาโคำรงการพิเศึษ ตลัอดัจ้นัไม่เป็นัผู้้้ไดั้
รับทุนัการศึึกษาอ้�นัๆ ในัปีเดีัยวิกันั
 สำาหรับ ม้ลนิธิินายห้างโรงป้นผู้้้หนึ่ง 
ต้องเป็นันัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงที�เรียนัดัี
แต่ขาดัแคำลันัทุนัทรัพย์ มีคำวิามประพฤติดีั แลัะไม่เคำย
ถ้กลังโทษทางวิินััยหร้อคำดัีอาญา แลัะเป็นัผู้้ ้ที �มี
ผู้ลัการเรียนัจ้นัถึงภาคำ 2 ปีการศึึกษา 2563 ไม่น้ัอยกว่ิา 
36 หนั่วิยกิต แลัะในัภาคำ 1/2563 ต้องสอบไลั่ไดั้
หนั่วิยกิตสะสมลัำาดัับคำะแนันัอักษร A ไม่นั้อยกวิ่า 
9 หนั ่วิยก ิต แลัะม ีคำะแนันัเฉลั ี �ยสะสมจ้นัถ ึง
ภาคำ 1 ปีการศึึกษา 2563 ไม่น้ัอยกว่ิา 2.75 รวิมทั�ง
ต้องไม่เป็นัผู้้้จ้บการศึึกษาตั�งแต่ปริญญาตรีขึ�นัไป 

ม.ร. มอบทุนการศกึษา “ม้ลนิธิิสมเด็จพระสงัฆราชฯ
                                      (ต่่อ่จากหน้า 1)

หร้อเทียบเท่ามาก่อนั หร้อไม่เป็นันัักศึึกษาที�ลังทะเบียนัเรียนัปริญญาที� 2 หร้อไม่เป็นันัักศึึกษา 8 ปีสมัคำรใหม่ 
ไม่เป็นันัักศึึกษาที�เรียนัสองสถาบันั แลัะไม่เป็นันัักศึึกษา Pre-degree อีกทั�งต้องไม่เป็นันัักศึึกษา
คำณ์ะวิิศึวิกรรมศึาสตร์ คำณ์ะทัศึนัมาตรศึาสตร์ คำณ์ะศิึลัปกรรมศึาสตร์ สถาบันัการศึึกษานัานัาชาติ หร้อ
นัักศึึกษาโคำรงการพิเศึษ ตลัอดัจ้นัไม่เป็นัผู้้้ได้ัรับทุนัการศึึกษาอ้�นัๆ ในัปีเดีัยวิกันั
 หลักฐิานการสมัคร ประกอบด้ัวิย 1) ใบสมัคำร โดัยดัาวิน์ัโหลัดัได้ัที� www.ru.ac.th/scho-
larship  2) ใบรับรองผู้ลัการเรียนั 3) สำาเนัาบัตรประจ้ำาตัวินัักศึึกษา แลัะสำาเนัาใบเสร็จ้ลังทะเบียนัเรียนั 
ภาคำ 2/2563 อย่างลัะ 1 ฉบับ 4) สำาเนัาทะเบียนับ้านัที�ปรากฏิช้�อบิดัา มารดัา 5) สำาเนัาใบมรณ์บัตร
ของบิดัา มารดัา ในักรณี์แจ้้งว่ิาถึงแก่กรรม 6) ร้ปถ่ายที�พักอาศัึยตามภ้มิลัำาเนัาของนัักศึึกษา จ้ำานัวินั 1 ร้ป 
แลัะ 7) ร้ปถ่ายขนัาดั 1 นิั�วิ จ้ำานัวินั 1 ร้ป
 ผู้้้สนัใจ้สามารถด้ัรายลัะเอียดัแลัะรับใบสมัคำรได้ัตั�งแต่บัดันีั� - 30 กันัยายนั 2564 ที�งานัแนัะแนัวิ- 
จั้ดัหางานัแลัะทุนัการศึึกษา กองกิจ้การนัักศึึกษา อาคำารศิึลัาบาตร ชั�นัลัอย โทร. 0-2310-8080 
หร้อที� www.ru.ac.th/scholarship
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