
 

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

(นายโสภณ พรหมดวง)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ฉบับที่ ๒๔

วันท่ี ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

ปีที่ ๔๑

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์รับนักศึกษา
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ

มษ. จัดอบรมภาษาเยอรมัน

ม.ร. ประกาศผลการรับรองหอพักคุณภาพ 29 กันยายนนี้

๘๔ พรรษาสยามินทร์ รามฯทั้งแผ่นดินถวายพระพร

(อ่านต่อหน้า 11)

	 รามคำแหงร่วมมือ	สพฐ.	 เร่งยกระดับคุณภาพครูไทยภายใต้แผนปฏิบัติการ 

ไทยเข้มแข็ง	เปิดสอนปริญญาโท	ภาคพิเศษ รุ่นที่	2	

(อ่านต่อหน้า 11)

 แสดงความยินดี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ	 รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และผู้บริหาร	 ม.ร.	 เข้าแสดงความยินดีต่อ	 

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 เนื่องในโอกาสที่ 

เข้ารับตำแหน่ง	 พร้อมท้ังหารือข้อราชการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เมื่อวันที่		14		กันยายน		2554			ณ		กระทรวงศึกษาธิการ

	 คณะกรรมการภาคประชาชน	 ม.ร.	 เตรียมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่หอพักคุณภาพที่

ผ่านการรับรองตามโครงการหอพักติดดาว	ครั้งที่	3	ในระดับ	3	ดาว	4	ดาว	และ	5	ดาว	รวม	120	แห่ง	

ในวันที่	29	กันยายน	2554

      คณะนิติศาสตร์	 	มหาวิทยาลัยรามคำแหง		 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี	 โครงการ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ	 จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา	 รุ่นที่	 4	 เรียนวันเสาร์	 -	

วันอาทิตย์	 เวลา	 08.30-17.30	 น.	 โดยจำหน่าย 

ใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  

15 ตุลาคม 2554	 (เฉพาะวันหยุดราชการ)	

ที่โรงเรียนเทคนิคพณิชยการ	 (พาณิชย์นอก)	

โทร.	086-886-3409,	(035)	229315

 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน	 	 ภาควิชาภาษา 

ตะวันตก	 คณะมนุษยศาสตร์	 ม.ร.	 จัดอบรม 

ภาษาเยอรมัน	 ครั้งที่	 47	 สำหรับนักศึกษาและ 

บุคคลทั่วไป	ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	-	26	ธันวาคม	 

2554	รายละเอียดดังนี้

 ระดับ 1 (A 1-1)  (สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียน

ภาษาเยอรมันมาก่อน)	 เลือกได้ระหว่างวันเสาร์		 

เวลา	08.30	-12.30	น.	วันอาทิตย์		เวลา		08.30	- 

12.30	น.

 ระดับ 2 (A 1-2)	 	วันอาทิตย์	 เวลา	13.00- 

17.00	น.

ม.ร. ร่วมมือ สพฐ. ยกระดับคุณภาพครู 
เปิดสอนปริญญาโทแก่ครูทั่วประเทศ รุ่นที่ 2

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

จัดประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 7	 รอบ												 

5	ธันวาคม	2554	ระดับประชาชน	ครั้งที่	 8	ประจำปี	2554	ประเภท 

ปี่พาทย์ไม้นวมและเพลงถวายพระพร	ชิงเงินรางวัลรวม	125,000	บาท  

โดยจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ	 เมื่อวันที่	 11	 กันยายน	ที่ผ่านมา 

โดยมี	 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

คณะศิลปกรรมศาสตร์	 เป็นประธาน	 ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช	

ผลประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติฯ



 ศูนย์ประชามติ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 “รามคำแหงโพล”	 

สำรวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นที่ 

ต้องการให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์	 1	 แก้ปัญหาด่วนที่สุด	 เก็บ 

ข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพมหานครฯ	 ปริมณฑล	 และ 

ต่างจังหวัด	 รวม	 20	 จังหวัด	 จำนวน	 11,728	 คน	

ระหว่างวันที่	2-9	กันยายน	2554	

	 ผลการสำรวจพบว่า	ประเด็นท่ีประชาชนต้องการ 

ให้ยิ่งลักษณ์	1	แก้ปัญหาด่วนที่สุด	เรียงตามลำดับความ 

ต้องการคือ

	 1.	 ด้านปากท้องและด้านของแพง		ร้อยละ		33.79 

	 2.		 ด้านปราบทุจริต/คอร์รัปชั่น					ร้อยละ	18.91

	 3.		 ด้านการมีงานทำ/ที่ทำกิน									ร้อยละ 13.21

	 4.		 ความแตกแยกในชาติ															ร้อยละ	11.97

	 5.		 ยาเสพติด	 	 								ร้อยละ		9.66

	 6.		 การศึกษา	 	 								ร้อยละ		7.22

	 7.		 ด้านอาชญากรรม/การข่มขืน				ร้อยละ		4.02

	 8.		การรักษาพยาบาล	 								ร้อยละ		1.22

ปัญหาปากท้อง-ของแพงครองแชมป์

ประชาชนอยากให้รัฐบาล “ปู” แก้
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต	 รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 และประธาน 

คณะกรรมการภาคประชาชน	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการภาคประชาชนได้จัด 

โครงการ	 “หอพักติดดาว”	 เพ่ือประเมินคุณภาพของหอพัก 

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยทั้งย่านหัวหมากและ 

วิทยาเขตบางนามาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	 3	นั้น	สำหรับ 

การดำเนินการในปีนี้คณะกรรมการฯได้สรุปผล 

การประเมินเรียบร้อยแล้วจากคะแนนที่คณะกรรมการ 

ตรวจเยี่ยมหอพัก	 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้ไปตรวจหอพักที่เข้าร่วมโครงการฯตาม 

หลักเกณฑ์ท่ีกำหนด	โดยโครงการ	“หอพักติดดาว”	คร้ังท่ี	3	 

ในปีนี้มีหอพักเข้าร่วมโครงการฯ	จำนวน	215	แห่ง	และ 

จากการพิจารณาคุณสมบัติ ในเบื้องต้นมีหอพักที่มี  

คุณสมบัตติามเกณฑ์ที่กำหนด	143	แห่ง

 “คณะกรรมการฯได้ประชุมเม่ือวันท่ี 12 กันยายน  

2554 เพื่อพิจารณาผลการประเมิน และได้ให้การรับรอง 

คุณภาพหอพักที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีหอพักที่ผ่านการ 

ประเมิน จำนวน 120 แห่ง เป็นหอพักที่ได้รับการประเมิน 

ในระดับดีเยี่ยม (5 ดาว) 13 แห่ง  ระดับดีมาก (4 ดาว)  

43 แห่ง  และระดับดี (3 ดาว) 64 แห่ง รวมทั้งยังมีหอพัก 

ที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นหอพักเครือข่ายที่มีเจตนารมณ์ที่

จะพัฒนาคุณภาพของหอพักอีก 17 แห่ง”

 ประธานคณะกรรมการภาคประชาชน	 กล่าวว่า	 

โครงการ	 “หอพักติดดาว”	 คร้ังท่ี	 3	 นอกจากจะมีผู้ประกอบการ 

หอพักสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า	 2	 คร้ังท่ีผ่านมาแล้ว	 

หอพกัทีไ่ดร้บัการรบัรองคณุภาพกม็จีำนวนมากขึน้													เชน่	 

หอพักระดับ	 5	 ดาว	 ในปีนี้มี	 13	 แห่ง	 ซึ่งมากกว่า 

ครั้งที่แล้วที่มี	 6	 แห่ง	 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ 

หอพักให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพหอพักมากข้ึน	 

และหอพักหลายแห่งก็ได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

ตรวจเยี่ยมในปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงจนทำให้มีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น	รวมทั้งได้รับการรับรองในระดับที่สูงขึ้นด้วย

	 ทั้งนี้คณะกรรมการภาคประชาชนกำหนดจัด 

งานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่หอพักที่ได้รับ 

การติดดาว	 ในวันที่	 29	 กันยายน	 2554	 เวลา	 09.00	 น.	

เป็นต้นไป		ณ	ห้องศักดิ์		ผาสุขนิรันต์	อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พิมล พูพิพิธ	 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นประธานมอบโล่รางวัล	 	 และ	พล.ต.ต. 

วิมล เปาอินทร์ รองจเรตำรวจเป็นผู้มอบเกียรติบัตร	 

นอกจากนี้	 ยังมีการบรรยายพิเศษ	 “ทิศทางหอพักติดดาว 

ในอนาคต”	 โดยรองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข  อดีต 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ผู้ริเร่ิมโครงการหอพัก 

ติดดาวด้วย

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

ม.ร.ร่วมมือ สพฐ.ฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

หวังข้าราชการครูท่ัวประเทศพัฒนาความรู้ถึงคุณวุฒิ 

ปริญญาโท	 และนำไปสร้างประโยชน์ให้การศึกษาของ 

ประเทศได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ	 รักษาราชการ 

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ลงนามข้อตกลง 

ความร่วมมือกับ	 ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน	 เลขาธิการ	

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 

ในการเปิดสอนปริญญาโท	 ภาคพิเศษ	 รุ่นที่	 2	 ตาม 

โครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบ	 ภายใต้แผนปฏิบัติการ 

ไทยเข้มแข็ง	 ประจำปีงบประมาณ	 2554	 โดยมีรองศาสตราจารย์  

ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	

ดร.ชวลิต โพธิ์นคร	 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา	 สพฐ.	 พร้อมด้วยคณาจารย์คณะ 

ศึกษาศาสตร์	 ม.ร.	 และคณะผู้บริหาร	 สพฐ.ร่วมเป็น 

สักขีพยาน	 ณ	 ห้องประชุม	 อาคารสพฐ.	 5	 ชั้น	 9	

กระทรวงศึกษาธิการ	เมื่อวันที่	13	กันยายน	2554

 โอกาสนี้	 ดร.ชวลิต โพธิ์นคร	 ผู้อำนวยการสำนัก 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	สพฐ.	กล่าวถึงข้อตกลง 

ความร่วมมือว่า	 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	 ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ	 

ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	 โดยกำหนดให้มีการ 

ทดสอบสมรรถนะครูเพื่อจำแนกกลุ่มพัฒนา	 ผู้ที่ผ่าน 

การประเมินระดับสูงกำหนดให้เป็น	 Master	 Teacher	 

โดยจัดสรรทุนให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท						ภาคพิเศษ	

ตามความสมัครใจ	ทุนละ	100,000	บาท	ตลอดหลักสูตร	

2	 ปี	 เพื่อให้ข้าราชการครูได้ศึกษาต่อในกลุ่มสาระเรียน 

รู้หลัก	 ได้แก่	 ภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 สังคมศึกษา	

คณิตศาสตร์		วิทยาศาสตร์		และจิตวิทยา/แนะแนว

 ดังนั้น	 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	จึงได้ลงนามความร่วมมือกับ ผศ.พิมล      พูพิพิธ 

รักษาราชการแทนอธิการบดี	 ม.ร.	 โดยคณะศึกษาศาสตร์	

ซ่ึงมี	 รศ.ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 

ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท	 หลักสูตร	 

2	ปี	แผน	ข.	 ไม่ทำวิทยานิพนธ์	ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณะ

ศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนเป็นโครงการพิเศษให้เฉพาะ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและปีนี้ 

ได้ดำเนินการเป็นปีที่	2

	 สำหรับรูปแบบการเรียนการสอน	หลักสูตร	2	ปี	

เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์	 เวลา	 08.30-17.00	 น.	 เน้น 

การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติงาน 

สอนในปัจจุบันได้จริง	 ทั้งนี้	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

อนุญาตให้ครูทั่วไปที่ไม่ได้รับทุน	 สามารถสมัครเรียน 

ร่วมในโครงการนี้ได้	 ซึ่งจะเปิดทำการสอนที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงและสาขาวิทยบริการฯ	จำนวน	3	แห่ง	ได้แก่	

1)	 ภาคกลาง	 จัดการศึกษาที่	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

หัวหมาก	 2)	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จัดการศึกษาที่	 

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดนครราชสีมา	 และ3)	 ภาคใต้	 

จัดการศึกษาที่สาขาวิทยบริการฯจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ในโอกาสเดียวกัน	ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน		เลขาธิการ	 

กพฐ.	 กล่าวว่าขอขอบคุณอธิการบดี	 และคณะผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ท่ีได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 ในการพัฒนาข้าราชการ 

ครูในสังกัดให้มีความรู้ความสามารถและได้รับวุฒิสูงขึ้น 

ในระดับปริญญาโท	 อันจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการ

สอนของ	สพฐ.ต่อไปในอนาคต	

 เลขาธิการ กพฐ.	 กล่าวต่อไปว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลานาน	 

การให้ความร่วมมือในการพัฒนาข้าราชการครู	 ตามโครงการ 

ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบจึงเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่ 

หน่วยงานท้ังสองแห่งได้ร่วมมือกัน	 ซ่ึงสพฐ.มีข้าราชการ 

ครูจำนวนมากที่ต้องการพัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้นเพื่อนำไป 

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	และเป้าหมายของ	สพฐ.

ยังต้องการพัฒนาครูให้เป็นครูดี	ครูเก่ง	และมีคุณธรรม

 ฉะนั้น	 การเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูได้เข้าศึกษา 

ต่อระดับปริญญาโท	 โดยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได ้

เปิดสอนเป็นโครงการพิเศษให้เฉพาะ	 สพฐ.ในครั้งนี้เพื่อ 

ให้ข้าราชการครูได้ศึกษาต่อในกลุ่มสาระเรียนรู้หลักที่มี

ความสำคัญ	 ท้ายที่สุดนี้	 สพฐ.ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นอย่างสูงท่ีให้ความร่วมมือทางด้านการศึกษา 

มาเป็นปีที่	2	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความช่วยเหลือ

ในการพัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆต่อไป

	 จากนั้น	 ผศ.พิมล พูพิพิธ	 รักษาราชการแทน 

อธิการบดี	 ม.ร.	 กล่าวว่าในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

ขอขอบคุณเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

และคณะผู้บริหาร	สพฐ.	ที่ให้ความไว้วางใจมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ซึ่งทั้งสองหน่วยงานล้วนเป็นหน่วยงานของ 

ม.ร.ประกาศผลการรับรองฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

รัฐที่มีบทบาททางการศึกษาที่สามารถช่วยกันทำงาน 

ให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและการพัฒนาบุคลากร 

ของประเทศได้	 รามคำแหงจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด 

โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพไม่ใช่เพียงรูปแบบวิธีการ	 และจะ 

ตั้งใจผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง 

สุดความสามารถ	



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำแหง”	 พูดถึงหนังสือเล่มหน่ึง 

ในคอลัมน์นี้	คือ

 “ผู้ชายที่เคยหายใจไม่เป็น”

	 หรือแท้ที่จริงแล้ว	 คือ	 การพูดถึงผู้ชาย

คนหนึ่งที่เขียนหนังสือเล่มดังกล่าว	คือ

 “ลุค แคสซาดี-ดอเรียน”

	 พูดถึงยังไม่ทันไรก็พอดีหมดเนื้อที่และ

มีเรื่องอื่นที่ต้องเขียนต่อ

 มาฉบับนี้จึงขอพูดถึงหนังสือเล่มนี้และ 

ผู้ชายคนนี้ต่อ		เพื่อให้เสร็จสิ้นแล้วใจ

	 ลุค	 เป็นชายหนุ่มชาวอเมริกัน	 ที่ผัน 

ตัวเองมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

 เลือกเรียนวิชาเอกภาษาไทยและวิชาโท 

ภาษาญี่ปุ่น

	 เขาจึงเป็นเด็กคณะมนุษยศาสตร์

	 อาจารย์คนหนึ่งของ	ลุค	พูดถึงเขาไว้ใน

คำนิยมหนังสือเล่มนี้ว่า

	 ลุค	 เรียนวิชา	 TH	 244	 ซึ่งเป็นวิชา 

การเขียน

	 เขาลำดับเรื่องและเรียบเรียงเรื่องราว 

ได้ดี	 เนื้อเรื่องเข้มข้น	 เพราะมีประสบการณ์ 

ชีวิตที่แตกต่างไปจากคนอื่น

	 แต่ข้อบกพร่องของเขา	 คือ	 ภาษายัง 

ไม่สละสลวย		ติดๆขัดๆอยู่บ้าง

	 ในที่สุด	ลุคก็สอบวิชานี้ผ่าน

	 กับอีกวิชาหนึ่ง	ซึ่งลุคเล่าไว้ว่า

	 อีกวิชาหนึ่งที่ผมมีความสุขมากกับการ

เรียน	คือ	ร้อยกรอง	TH		256

	 การใช้ภาษาเก่าแก่และฉันทลักษณ์	 

ทำให้วิชานี้กลายเป็นวิชาที่ยากที่สุดที่เรียน

	 โชคดีครับที่อาจารย์สอนสนุก	 ทำให้ 

เข้าใจง่าย

	 เวลาเรียนผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่ผม

ไม่เบื่อเลย

 หนังสือเล่มน้ีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์	 a	 book  

ราคา	๒๑๐	บาท

	 บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัด 

ประชุมวิชาการระดับชาติ	 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับ 

บัณฑิตศึกษา	 ครั้งที่	 3	 “บัณฑิตศึกษากับประชาคม 

อาเซียน”	 โดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ  

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

เป็นประธาน	 และมีคณาจารย์	 นักศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษา	 และผู้เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยจำนวน	 150	 คน	

เข้าร่วม	ณ	ห้องประมวล	กุลมาตย์และห้องประภาศน ์

อวยชัย		เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2554

	 โอกาสน้ี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี บุณยรัตพันธุ์  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 ปฏิบัติราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 กล่าวรายงานว่าบัณฑิตวิทยาลัย 

ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเสนอผลงานวิจัย	 

จึงได้จัดประชุมทางวิชาการเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอ 

ผลงานทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา	 อีกทั้งเพื่อ 

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา	 โดยกำหนดให้ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต 

ศึกษาได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร	 เพื่อเสนอต่อที่ประชุม 

วิชาการ

	 จากนั้น	 ผศ.พิมล พูพิพิธ	 กล่าวว่าการจัด 

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา	 ต้องดำเนินการ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใน	 5	 ประเด็น	 

คือ	 การมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 การมีความรู้	 การมี 

ทักษะทางปัญญา	 การมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบ	 และการมีความสามารถทาง 

เทคโนโลยีการส่ือสาร	 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 

ซ่ึงประเด็นสุดท้ายน้ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการทำวิทยานิพนธ์		

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนักศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษาจำนวนมาก แต่มีปริมาณผลงานวิจัยน้อยมาก 

เป็นเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่เลือกเรียนในแผน ข.  

เช่นเดียวกับจำนวนงานวิจัยในภาพรวมทั้งประเทศ  

ท่ียังต้องการนักวิทยาศาสตร์ ต้องการงานวิจัยท่ีจะมีผล  

ให้ประชากรมีการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล ไม่งมงาย 

หรือมีอคติ 

 ...งานวิจัยที่สมบูรณ์นอกจากต้องมีคุณภาพ  

มีกระบวนการค้นคว้า และวิเคราะห์จนเกิดความรู้ใหม่ 

แล้ว ยังต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ มีการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ เป็นที่น่าเชื่อถือ 

และนำมาบูรณาการเพื่อพัฒนาประเทศได้”

	 สำหรับการบรรยายหัวข้อ	 “บัณฑิตศึกษากับ 

ประชาคมอาเซียน”	 โดย ดร.สุนีย์ จุไรสิงห์	 หัวหน้า 

กลุ่มบริหารนโยบายการเปิดเสรีอุดมศึกษา	 สำนักยุทธศาสตร์ 

อุดมศึกษาต่างประเทศ	 สำนักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา	กล่าวว่าการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน 

มีวัตถุประสงค์มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 มีการ 

เปิดเสรีการค้า	 บริการด้านอุดมศึกษา	 ทำให้สถาบัน 

อุดมศึกษาในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน	 ซึ่งรวมถึง 

ประเทศไทย	 ต้องเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม 

ม.ร.จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
“บัณฑิตศึกษากับประชาคมอาเซียน”

อาเซียน	 ในปี	 2558	 โดยสถาบันการศึกษา	 ควรมี 

บทบาทท่ีสอดคล้องหรือส่งเสริม	 3	 เสาหลักของประชาคม 

อาเซียน	 ได้แก่	 1) เสาการเมืองและความมั่นคง	 ควร

สร้างความรู้และความตระหนักกฎบัตรอาเซียนผ่าน 

หลักสูตรอาเซียน	 เน้นหลักประชาธิปไตย	 สิทธิมนุษยชน 

และสันติภาพในหลักสูตรโรงเรียน	 รวมถึงสนับสนุน 

ให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลายของอาเซียน	 

2) เสาเศรษฐกิจ	 มีการสนับสนุนการเคล่ือนย้ายแรงงาน 

ในอาเซียน	 ควรมีการพัฒนาฐานด้านอาชีพ	 3) เสาสังคม 

และวัฒนธรรม	 ควรสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่มี 

คุณภาพในชุมชน		ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เตรียม 

ยุทธศาสตร์ในการเตรียมก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ในปี	 2558	 คือ	 การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิต 

ให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล	 การพัฒนาความ 

เข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคม 

อาเซียน	 การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยใน 

ประชาคมอาเซียน	 การพัฒนาสมรรถนะด้านการใช ้

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใช้ในการ 

ทำงานได้	 และพัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบ 

วิชาชีพและการทำงานข้ามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทย	

	 มาตรการที่สถาบันการศึกษาควรพิจารณา 

การดำเนินการ	 ควรส่งเสริมให้สัดส่วนอาจารย์ระดับ 

ปริญญาเอกให้สูงขึ้น	 สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงาน 

ทางวิชาการ	 เพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะ 

ในระดับศาสตราจารย์	 มีการสนับสนุนทุนวิจัยระดับ 

ปริญญาเอก	 ส่งเสริมงานวิจัยของนักวิชาการไทยและ 

อาเซียน	 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในสาขา 

ที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ต้องการของ 

ตลาดแรงงานอาเซียน	 ส่งเสริมให้การเรียนหลักสูตร 

สองภาษา	 ส่งเสริมสนับสนุนจัดสรรงบประมาณให ้

อาจารย์ชาวต่างชาติบรรยายองค์ความรู้และทำวิจัยเพื่อ 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาไทย

	 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทยต้อง

สร้างบัณฑิตที่สามารถปรับตัวพร้อมสู่เวทีอาเซียน	

เวทีโลก	 และพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในทุกระดับ 

อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ควบคู่ 

กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 ความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและทักษะการวิเคราะห์และสื่อสาร		



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

	 เช้าวันที่	 26	 สิงหาคม	 2554	 อาจารย์พัชรี	

ศรีสังข์	 จากภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์	

คณะมนุษยศาสตร์	 ได้นำทีมนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ	

4	 คนได้แก่	 นางสาวธัญชนก ดวงแสง นางสาวชุติมา 

โพธ์ิไทร นายทวีสุข ลิมปสันติเจริญ	 และ	 นางสาวธนกร  

แก้วอินทร์	 เดินทางไปท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 

(NIDA)	 เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ	โครงการ	 

English	 Talent	 Contest:	 Poetry	 Recitation	 (Poetry	 

Out	 Loud)	 บรรยากาศเช้าวันนั้นค่อนข้างคึกคัก	 เพราะ 

มีท้ังผู้เข้าแข่งขันเองและกองเชียร์	 ท่ีมาจากหลายสถาบัน 

อาทิ	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 มหาวิทยาลัยพายัพ	 มหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทย	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลำปาง	 ฯลฯ	 ผลปรากฏว่า	 นางสาวธนกร แก้วอินทร์  

ได้รางวัลรองชนะเลิศ	 และนางสาวธัญชนก ดวงแสง 

คว้ารางวัลชมเชยมาได้	 ส่วนรางวัลชนะเลิศตกเป็นของ 

นางสาวเจนนิเฟอร์ วิลเล็มส์ จากมหาวิทยาลัยพายัพ	

ความสำเร็จของนักศึกษาทั้ง	4	คนของเราเกิดจากความ 

พยายามและความทุ่มเทในการฝึกซ้อม	 เรามาทำความ 

รู้จักและรับรู้ถึงความรู้สึกของพวกเขาทั้ง	 4	 คนกันดี 

กว่าค่ะ

eทำไมถึงเข้าร่วมการแข่งขันนี้

 ชุติมา 	 บอกว่าการแข่งขันครั้งนี้น่าสนใจมาก		 

ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นมาก 

และถือเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตช่วงที่เป็นนักศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ทวีสุข	 เสริมว่าการเข้าร่วม 

แข่งขันครั้งนี้เป็นความท้าทาย	 และที่สำคัญจะได้นำ 

ความรู้ภาษาอังกฤษที่เรียนมาไปใช้ด้วย

eเลือกอ่านบทกวีนิพนธ์ของใคร

 ธนกร	 บอกว่าตนเองเลือก	 I	 Am	 ของ	 John	

Clare	 ธัญชนกชอบกวีนิพนธ์ในยุคโรแมนติก	 เลยเลือก	 

Alone	 ของ	 Edgar	 Allan	 Poe	 ชุติมา	 เพิ่มเติมว่า 

อาจารย์พัชรีให้พวกเราเลือกกวีนิพนธ์กันเอง	 ตนเองเลือก   

Echo	 ของ	 Christina	 Rossetti	 ส่วนทวีสุข เลือก	 

Invictus		ของ	Williams	Ernest	Henry		กวีชาวอังกฤษ

We made it!
   ฐิติรัตน์    ภู่กาญจน์               คณะมนุษยศาสตร์

eมีการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันอย่างไรบ้าง

 ธนกร	 บอกว่าอาจารย์พัชรีนัดฝึกซ้อมเกือบทุกวัน  

วันละ	 3-4	 ชม.	 แต่บางวันก็น้อยกว่านั้นเพราะแต่ละคน 

ว่างไม่ตรงกัน	 อาจารย์มีวิธีฝึกตามแบบของอาจารย์ที่สนุก 

และได้ผล	 แต่บางครั้งก็จริงจัง	 แล้วยังมีอาจารย์	 Steven	 

Sills	 มาช่วยดูเร่ืองภาษา	 การตีความเน้ือหาของบทกลอน	 

และอารมณ์ที่ควรแสดงออกมาตามกลอนด้วย	ธัญชนก  

มองว่าการแบ่งเวลาในการเรียนการทำงานและการฝึกซ้อม	 

และการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญช่วยลดความกดดัน 

ในการฝึกซ้อม	และเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดี

e ได้นำความรู้ภาษาอังกฤษด้านใดบ้างไปใช้ในการ 

แข่งขัน

 ชุติมา	 เห็นว่าด้านการออกเสียง	 เพราะการ 

ประกวดเป็นการเน้นการออกเสียงที่ชัดเจน	 และด้าน 

การแปล	 	 เพราะต้องถ่ายทอดความหมายออกมาเป็นท่าทาง 

ในระหว่างการแสดง	 ธนกร	 เพิ่มเติมว่าการลงเสียงหนัก 

เบาในคำในประโยค	 และการเว้นช่วงจังหวะในประโยค	

ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อความหมายและอารมณ์

ของเราไปยังผู้ฟัง	

e ให้กำลังใจตนเองอย่างไรในระหว่างการฝึกซ้อม 

เพราะฝึกหนัก

 ธัญชนก	 บอกว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันในกลุ่ม	 

ถ้ามีใครในกลุ่มรู้สึกท้อแท้ก็จะให้กำลังใจกัน	ที่สำคัญคือ 

ความสามัคคีในกลุ่ม	 ทำให้เรามีกำลังใจตลอดเวลาเพื่อที่ 

จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด	 นักศึกษาอีกสามคนเสริมว่าได้รับ 

กำลังใจจากครอบครัว	 เพ่ือนๆและจากอาจารย์ในภาควิชา 

ภาษาอังกฤษฯอยู่เสมอ	โดยในระหว่างฝึกซ้อม	จะมีอาจารย์ 

หลายๆท่านแวะมาถาม		มาทักทาย		และให้กำลังใจตลอด

eประสบการณ์ที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ให้อะไรกับ

นักศึกษาบ้าง

 สำหรับชุติมา	 การแข่งขันคร้ังน้ีช่วยพัฒนาทักษะ 

การใช้ภาษาอังกฤษ	 การออกเสียงที่ถูกต้อง	 และได้ใช้ 

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รวมไปถึงการได้มิตรภาพที่ด ี

ในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย	ธัญชนก	คิดว่าความสามัคคี 

ของเพื่อนๆ	ความอดทนของทุกคนรวมถึงอาจารย์ที่ฝึก

ซ้อมและการแก้ปัญหาด้วยความใจเย็นและสนุกสนาน 

กับทุกสิ่งที่ทำ	เป็นประสบการณ์สำคัญที่ได้

eอยากขอบคุณใครบ้าง

 นักศึกษาทั้งสี่คน	ขอขอบคุณอาจารย์พัชรี	ศรีสังข์	

ขอบคุณอาจารย์	Steven	Sills	ขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่าน 

ในภาควิชาภาษาอังกฤษขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้ 

กำลังใจ	 ตั้งแต่ต้นจนจบการแข่งขันและภูมิใจที่เรียน 

ที่นี่

eช่วยฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่สนใจอยากเข้าร่วมการ 

แข่งขันในปีหน้า

 ธนกร	 กล่าวทิ้งท้ายว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรม 

ที่ดี	 ขอชวนเพื่อนๆที่สนใจอยากเข้าร่วมในปีหน้า	 ก้าว 

เข้าไปหาอาจารย์พัชรีเลย	 ถึงแม้เพ่ือนๆไม่เก่งภาษาอังกฤษ 

หรือไม่มั่นใจว่าจะทำได้หรือไม่	 ขอแค่กล้า	 อาจารย์มี 

วิธีฝึกตามแบบฉบับของอาจารย์	 ม่ันใจได้ว่าการเข้าร่วม 

กิจกรรมของเพื่อนๆจะต้องได้รับประโยชน์ไม่มาก 

ก็น้อย	 และเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน	 

หรืออาจเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆเลยก็ได้

 ความสำเร็จและประสบการณ์ที่ ได้ฟั งจาก 

นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้ง	 4	 คนคงเป็นตัวอย่างให้ 

เห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะและของมหาวิทยาลัย 

นับเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและให้ประโยชน์แก่ตัว 

นักศึกษาเอง	ถ้านักศึกษามีโอกาสก็ขอให้ลองเข้าร่วม 

กิจกรรมต่างๆ	 อย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้	 ถ้าเรายังไม่ได้ 

ลองทำนะคะ			

นางสาวชุติมา  โพธ์ิไทร นายทวีสุข  ลิมปสันติเจริญ นางสาวธนกร  แก้วอินทร ์

นางสาวธัญชนก  ดวงแสง 



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

       WHO’s WHO	 เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่สู่ 

สายตาชาวโลกกว่า	 200	 ประเทศทั่วโลก	 โดยหนังสือ 

เล่มน้ีจะกล่าวถึงผลงานด้านต่างๆของบุคคลท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ	 มีฝีมือดีชั้นยอด	 เผยแพร่ออกมาให้ 

ประชาคมท่ัวโลกได้รับทราบ	 	 เป็นท่ีน่าภาคภูมิใจสำหรับ 

ชาวรามคำแหงที่บุคคลผู้หนึ่งที่มีชื่อและผลงานปรากฏ 

ในหนังสือดังกล่าวเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

“ข่าวรามคำแหง”	 ฉบับน้ีจึงจะนำผู้อ่านมาพบกับอาจารย์ 

รามฯ	คนเก่งที่ชื่อ	ผศ.ดร.ศิศีโรตม์  เกตุแก้ว

     ผศ.ดร.ศิศีโรตม์   

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี	

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

มหานคร	 	ปริญญาโท	

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 และปริญญาเอก	 สาขาวิชา 

วิศวกรรมไฟฟ้า	 จากมหาวิทยาลัยเบอร์คเลย์	 ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา	

	 เริ่มทำงานเป็นอาจารย์ผู้ช่วยที่มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีมหานคร	ตั้งแต่ปี	2540	ต่อมาปี	2543	ได้รับ 

บรรจุเป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

มหานคร	 และสอนรวมเป็นเวลา	 7	 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีมหานคร	จากนั้นปี	2547	 เป็นอาจารย์พิเศษ	

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และปี	

2549	 ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำ	 ในปัจจุบัน 

ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ระดับ	 8	 	 ทำหน้าที่ 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิศวกรรมและเทคโนโลยีของ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 “ผลงานที่ทำและประสบความสำเร็จ ก่อนที่จะ 

ได้ลงหนังสือ WHO’s WHO มีอยู่หลายชิ้น เช่น 

เครื่องดับกลิ่น และฆ่าเชื้อโรค การสกัดพิษผึ้งแบบ 

ไม่ทำลายตัวผึ้ง โดยใช้เทคนิคของสนามไฟฟ้าร่วมกับ 

ฉนวนกระจก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผมคิดค้นข้ึนมาเอง โดยประยุกต์ 

ผลงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ใหม่ๆท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ทำให้ผลงานท่ีทำออกมา 

มีลักษณะเด่น ประกอบกับผลงานของผมจำนวนมาก 

สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์กูเก้ิล และด้วยเหตุน้ี อาจจะ 

เป็นท่ีสะดุดตาของทางกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีมีผลงาน 

ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆลงใน หนังสือ WHO’s 

WHO”   

 “เกณฑ์การคัดเลือกการได้รับลงหนังสือนั้น  

พิจารณาจากผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ คือเป็นผลงานที่ 

อาจารย์รามฯสร้างชื่อ ได้รับคัดเลือกลงหนังสือระดับโลก WHO’s WHO
 อิทธิ  ทรงเสี่ยงชัย     c กนกรัตน์   พวงภู่

สามารถใช้งานได้จริง ต้องเคยได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ 

นานาชาติมาก่อน ต้องเป็นผลงานวิจัยแบบต่อเน่ือง และ 

เกิดผลประโยชน์กับส่วนรวม ไม่ทำลายส่ิงแวดล้อม ผลงาน 

นั้นต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย  

ซ่ึงเป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ  ก่อนหน้าน้ี ทีมงาน 

หนังสือ WHO’s WHO ได้ติดต่อขอประวัติโดยย่อของผม   

พร้อมกับผลงานต่าง ๆ  ผมก็ได้ส่งไปตามที่ขอ  เมื่อทาง 

คณะกรรมการหนังสือได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงาน 

ของผมเหมาะสมที่จะนำไปลงหนังสือของเขา  ทำให้ผม 

รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากกับผลงานของตัวเองที่  

สามารถสร้างชื่อให้กับคณะฯและมหาวิทยาลัย”

	 ในวันนี้	 ผศ.ดร.ศิศีโรตม์ ยังคงพัฒนาผลงาน 

ต่อไปเรื่อยๆ	 และมีหลายโครงการ	 เช่น	 การสกัดพิษผึ้ง 

แบบไม่ทำลายตัวผึ้ง	 โดยใช้เทคนิคของสนามไฟฟ้าร่วมกับ 

ฉนวนกระจก	 ซ่ึงดำเนินการร่วมกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์    

ซึ่งกำลังวิจัยเรื่องผึ้ง	 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความเจริญ 

เติบโตของเมล็ดพืช	 ภายใต้สนามไฟฟ้า	 ในความเข้มสูงที่ 

เหมาะสม	 เครื่องดับกลิ่น	 และฆ่าเชื้อโรค	 โดยใช้การ 

ปรับปริมาณความเข้มของก๊าซโอโซน			เครื่องทำลายหัวเข็ม 

ฉีดยา	โดยใช้เทคโนโลยีสปัตเตอริ่ง			

	 นอกจากนี้	 ผศ.ดร.ศิศีโรตม์	 ยังได้รับเชิญให้เป็น 

ผู้ร่วมเขียนตำราหัวข้อ	 HVDC	 Power	 Transmission		

ในหนังสือ	 Advances	 in	 Power	 Electronics	 และยังได้ 

รับการพิจารณาให้เป็นวิศวกรท่ีมีความรู้ความสามารถ	TOP	100	 

Engineers	2011	ของ	International	Biographical	Center	

(IBC)	ประเทศอังกฤษอีกด้วย		

 แม้จะสร้างผลงานมากมาย	 	 ซ่ึงน่าจะต้องใช้เวลามาก  

และต้องทุ่มเทเป็นอย่างยิ่ง	 แต่ผศ.ดร.ศิศีโรตม์ ก็ยืนยัน 

ว่าไม่ได้ทำงานแบบเคร่งเครียดตลอดเวลา	

 “ในเวลาว่าง ผมชอบที่จะคิดทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  

การทำงานในแต่ละวัน ถ้าพบเจอส่ิงท่ีผิดปกติ ท่ีเป็นปัญหา 

แปลกใหม่ ซึ่งถือเป็นเรื่องท้าทาย ผมก็จะพยายามคิดค้น 

หาวิธีแก้ไขปรับปรุงและสร้างช้ินงานข้ึนมาเพ่ือปรับเปล่ียน 

สิ่งที่เราสร้างนั้นให้ดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทำงานตลอดเวลา 

หรือเครียด เวลาอยู่บ้าน ผมจะดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ  

เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างและใช้เวลาที่มีอยู่ในแต่ละวัน 

ให้คุ้มค่ามากที่สุด ที่สำคัญผมชอบที่จะคิดค้นทำการ 

วิจัยอยู่ตลอดเพราะอาจเป็นพ่อแม่ของผมท่านเป็น 

ครู ผมจึงได้รับการปลูกฝังในเร่ืองของการศึกษาค้นคว้า 

และด้านการวิจัยด้วย”  

	 	 	 	 	 สำหรับเคล็ดลับๆไปสู่ความสำเร็จของ	 ผศ.ดร.

ศิศีโรตม์  คือ คติประจำใจที่ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 “ในอนาคตผมอยากที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลง 

ทางด้านการพัฒนาผลงานวิจัย  แล้วนำผลงานนั้นมา 

สร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม 

และ อยากให้มีการพัฒนาทางด้านรูปแบบของการเรียน 

การสอน ด้วยการนำเอาผลงานวิจัยที่เคยทำไว้แล้วมา 

สังเคราะห์เป็นความรู้ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีในการสร้างงานวิจัยและเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา 

ได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยที่ลึกซึ้งมากขึ้น”

	 	 	 	 	 	 สำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในด้านนี้	

ผศ.ดร.ศิศีโรตม์	 แนะนำว่าประสบการณ์ที่ดีที่จะหาได้ 

จากตัวเอง	 คือการเรียนรู้และความขยันหม่ันเพียร	 รวมถึง 

ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาจะทำให้

สามารถประสบความสำเร็จได้	

 ผศ.ดร.ศิศีโรตม์	 ย้ำว่าการที่เป็นผู้ชำนาญการ

ด้านต่างๆนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานที่ 

แน่นหนากับความขยันความมุ่งม่ันต้ังใจ	จะทำให้สามารถ 

เรียนรู้สิ่งต่างๆได้โดยง่าย	 การไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย 

ใกล้ตัวจะทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและเป็นการ

ดีอย่างยิ่งถ้าคนไทยในอนาคตจะพยายามที่แสวงหา 

ความรู้รอบตัว	ความรู้ที่แปลกใหม่	และทดลองประดิษฐ์ 

ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพมาก



	

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 7)

							 	 	 ถามนี้คงไม่มีใครตอบปฏิเสธแน่	 ใครบ้าง 

ไม่อยากอายุยืนยาว	 และยิ่งปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร ์

การแพทย์ได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น	 สามารถทำให้ 

คนเรามีชีวิตอยู่ยืนยาวมากขึ้น	 และอยู่อย่างมีสุขภาพ 

ดีมากๆอีกด้วย	 ทุกคนจึงขวนขวายหาทางที่จะทำให ้

มีชีวิตที่ยืนยาวให้มากที่สุดด้วยกันทั้งนั้น	 แต่วงจร 

ชีวิตของส่ิงมีชีวิตท้ังหลายต่างก็ต้องเดินหน้าไปพร้อมๆ 

กับอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน	 ซ่ึงหมายความว่าคนทุกคน 

ต้องเดินทางมาถึงจุดๆหนึ่งของชีวิต	 นั่นคือความ 

ชราภาพหรือความแก่ที่ไม่มีใครอยากมาถึง	 เมื่อเป็น 

เช่นนี้เราทุกคนควรจะศึกษาหาความรู้จากการอ่าน 

หนังสือที่มีประโยชน์ให้มากๆ	 	 เพื่อจะได้ทราบวิธี 

ปฏิบัติตนว่าทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตอยู่กับความแก่นั้น

ให้ยืนยาวอย่างมีความสุขตามที่ต้องการ

Expert on ageing predicts 150-year lifespan

 Future	 generations	 should	 live	 longer,					 

perhaps	even	to	more	than	150	years	old,	a	leading	

expert	 on	 ageing	will	 predict	 today	 at	 the	 start	 of	

Britain’s	biggest	annual	science	gathering.

	 Professor	 Grimley	 Evans,	 head	 of	 Oxford	 

University’s	 division	 of	 gerontology,	 will	 tell	

the	 annual	 meeting	 of	 the	 British	 Association	 for	 

the	 Advancement	 of	 Science	 how	 science	 and	 

medicine	 have	 already	 found	 ways	 to	 increase	 

average	 lifespan.	He	 is	now	confident	 that	 today’s	

work	 on	 genetic	 techniques	 promises	 to	 lengthen	

maximum	lifespan	too.

	 At	 present,	 the	maximum	 lifespan	 is	 about	

115	years.	In	his	speech,	Professor	Evans	contrasts	

this	 figure	 with	 average	 lifespan,	 which	 varies	

considerably.	 Economically	 developed	 countries	

score	well,	with	Japan	and	Iceland	at	the	top	of	the	

league.

	 Differences	 in	 behavior	 are	 known	 to	 

affect	 average	 life	 spans---giving	 up	 smoking,	 

cutting	down	alcohol,	 a	 sensible	 diet	 and	 exercise	

regimes	are	all	important.	“There are still years to be 

gained from changes in lifestyle and environment,” 

Professor	Evans	argues.

	 (From	Topics in English 2,	by	Brian	Heaton	

&	Don	Dunmore,	Longman,	1994.	pp172)

   เนื้อเรื่องย่อ

 ศาสตราจารย์ Grimley Evans	 หัวหน้าภาค 

วิชาการศึกษาผู้สูงอายุ	 แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด	 

Do you want to live longer? 
รศ.เพ็ญศรี    รังสิยากูล

ได้กล่าวถึงอายุขัยของมนุษย์ในอนาคตว่าจะมีชีวิตที่ 

ยืนยาวมากขึ้นถึง	150	ปีขึ้นไป		ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ได้ค้นพบวิทยาการที่จะทำให้ชีวิตคนยืนยาว

มากขึ้น	 ขณะที่ในปัจจุบันนี้ชีวิตคนเราสามารถอยู่ได้ถึง	 

115	 ปี	 ซ่ึงเม่ือเทียบกับอายุเฉล่ียท่ัวไปแล้วจะเห็นว่าเพ่ิมข้ึน 

อย่างมาก	โดยเฉพาะประเทศท่ีมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ 

เช่น	 ญี่ปุ่นและไอซ์แลนด์	 จะมีสถิติที่ประชาชนมีชีวิต 

ยืนยาวอยู่ในระดับที่สูงมาก	 มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อ 

การทำให้อายุยืนยาวมากขึ้น	 เช่น	 ไม่สูบบุหรี่	 ลดหรือ 

เลิกด่ืมแอลกอฮอล์	 รับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์	 และ 

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	 ศาสตราจารย์อีแวนยัง 

กล่าวเสริมอีกว่า	 คนเราจะยังมีชีวิตยาวนานเพ่ิมข้ึนอีกหลายปี 

จากการปรับเปลี่ยนนิสัยในการดำรงชีวิตเสียใหม่รวมถึง 

เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

   Activities:

I.  Vocabulary Study

age (v)  seem	much	older	and	less	strong	or	less	alert. 

		 	 (มีอายุมาก	ชราภาพ	หรือสูงวัย)

	 e.g.	 My	 uncle	 had	 always	 looked	 so	 young,	 

	 	 	 but	 he	 seemed	 to	 have	 aged	 in	 the	 last 

		 	 	 two	months.	

   (ลุงของฉันท่ีเคยดูหนุ่มอยู่เสมอน้ัน	 แต่ในระยะ 

   สองเดือนที่ผ่านมานี้ดูแก่ลงมากไปทีเดียว)

ageing		(N.uncount)		the	process	of	becoming	old	

	 (adj.)	 becoming	older	and	less	healthy	or	efficient

	 e.g.	 Maria	lives	with	her	ageing	mother.		 	

	 	 	 (มาเรียอยู่กับแม่ที่ชรามากแล้ว)

expert	(n)		a	person	who	is	skilled	at	doing	something		

	 	 	 or	 who	 knows	 a	 lot	 about	 a	 particular	 

	 	 	 subject.	

	 	 	 (ผู้เชี่ยวชาญ	หรือ	ผู้ชำนาญการ)	

predict (v)		say	that	something	will	happen		

	 	 	 (ทำนายเหตุการณ์ต่างๆว่าจะเกิดขึ้น)

gathering (n)	 	 a	 group	 of	 people	 meeting	 together	 

	 	 	 for	a	particular	purpose	

	 	 	 (กลุ่มสมาชิกที่เข้ามาชุมนุมกัน)

gerontology	 (n)	 the	 study	 of	 the	 process	 by	 which	 

	 	 	 people	get	old,	how	their	bodies	change,	and 

		 	 	 the	problems	that	they	have.	

	 	 	 (การศึกษาวิชาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ)

lifespan	 (n)	 	 the	 period	 of	 time	 for	 which	 a	 person,	 

	 	 	 animal	 or	 plant	 live	 or	 normally	 expected	 

	 	 	 to	live	

	 	 	 (ช่วงอายุขัย	หรือระยะเวลาที่สิ่งมีชีวิตจะดำรง 

	 	 	 อยู่ได้)

gene	(n)	 the	part	of	a	cell	 in	a	 living	thing	which	 

	 	 	 controls	its	physical	characteristic,	growth,	 

	 	 	 and	development		 	

	 	 	 (ยีน	หรือ	สายพันธุ์)

	 e.g.	 Genes	can	change	and	reproduce	

	 	 	 themselves	 and	 they	 are	 passed	 from	 

	 	 	 one	generation	to	another.

genetic	 (adj.)	 describe	 something	 with	 that	 is	 

	 	 	 connected	with	genetics	or	genes.						

	 	 	 (เกี่ยวกับพันธุกรรม)

contrast (v)			ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่าง

figure (n)	 จำนวนหรือตัวเลข	(บางกรณีหมายถึง		

	 	 	 “รูปร่าง”	ได้)	

average	 ศัพท์คำนี้เป็นได้ทั้งคำนาม	 คำกริยา	 และ 

	 	 	 คุณศัพท์	 สำหรับคำนี้ในเรื่องใช้เป็นคำ 

	 	 	 คุณศัพท์	หมายถึงค่าเฉลี่ย	(mean)		average	

lifespan			 ช่วงอายุเฉลี่ยของคนที่มีชีวิตอยู่ได้

vary	(v)			แตกต่างหรือผันแปร	เช่น		Evans	contrasts 

		 	 	 the	 figure	 with	 average	 lifespan,	 which	 

   varies	considerably.		

	 	 	 (อีแวนชี้ให้เห็นตัวเลขของช่วงอายุเฉลี่ยที่ 

   แตกต่างกันและมีความผันแปรอย่างมากมาย)

considerably	(adv.)		อย่างมากมาย				

score 	(	v)	ทำคะแนน	 ได้คะแนน	 ประโยคในเรื่องคือ 

		 	 Economically	developed	countries	score  

	 	 well,	 with	 Japan	 and	 Iceland	 at	 the	 top	 

	 	 of	the	league.		

	 	 หมายความว่าประเทศที่พัฒนาแล้วในด้าน 

  เศรษฐกิจท้ังหลาย	 เช่น	 ญ่ีปุนและไอซ์แลนด์ 

		 	 ต่างก็มีคะแนนนำสูงสุด	 (เกี่ยวกับการม ี

	 	 ชีวิตยืนยาว)	ในบรรดากลุ่มสมาชิกด้วยกัน

league (n)	 	 a	 group	 of	 people,	 clubs,	 or	 countries	 

	 	 that	have	joined	together	for	a	particular 

		 	 purpose	

	 	 หมายถึงกลุ่มสมาชิกที่ร่วมกันทำกิจกรรม 

	 	 เพื่อจุดหมายเดียวกัน

sensible	(adj.)	 	 เป็นคำคุณศัพท์ท่ีใช้บอกลักษณะของ 

	 	 คำที่ขยายว่าเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสม		เช่น

			 	 a	sensible	diet	หมายถึงอาหารที่มีสัดส่วน 

	 	 เหมาะสม

regime (n)	 	 a	 set	 of	 rules	 about	 food,	 exercise	 or	 

	 	 beauty	 that	 some	people	 follow	 in	order	 

	 	 to	stay	healthy	or	attractive	เช่น		exercise  

  regimes 	หมายถึง		กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ 

  ที่กำหนดเพื่อปฏิบัติในการออกกำลังกาย

คำ
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argue (v)		 ศัพท์คำน้ีในเร่ืองใช้แบบไม่มีบุพบทตามหลัง	 

  จึงมีความหมายว่า	 support	 one’s	 own 

		 	 opinion	 with	 evidence	 in	 an	 ordered	 or 

		 	 logical	 way.	 หมายความว่า	 “ให้เหตุผล 

	 	 สนับสนุนความคิดของตนเอง”																														

  ปกติแล้วเราจะพบการใช้	argue with	/	against  

  บ่อยมากกว่าที่จะเห็นการใช้โดยไม่มีบุพบท  

	 	 ซึ่งหมายความถึง	 โต้เถียงกัน	 โต้แย้ง	 หรือ 

	 	 ถกเถียงกัน	เช่น		

															 Nid	and	Nu	are arguing with	each	other 

	 	 	about	the	best	place	for	a	holiday.

II.      Understand the Reading: 

 Answer the following questions

	 1.	 What	 is	 the	 average	 life	 expectancy	 in 

	 		 Thailand?

	 2.	 What	 characteristics	 help	 people	 to	 live 

		 	 longer?		

	 3.		Which	 two	 countries	 have	 the	 longest	 

	 	 average	life	expectancy?

	 4.	 What	 is	 the	 maximum	 lifespan	 for	 a	 

	 	 human	being	at	present?

	 5.	 What	 might	 be	 the	 maximum	 lifespan	 

	 	 for	a	human	being	in	the	future?

III.    Focus on the vocabulary

         คำศัพท์ในภาษาอังกฤษนอกจากจะใช้	suffixes 

มาเติมท้ายคำเพื่อเปลี่ยนสถานะจากคำกริยาไปเป็น		

คำนาม	 คำคุณศัพท์	 หรือคำกริยาวิเศษณ์แล้ว	 แต่ยังมี

คำศัพท์อีกมากที่สามารถเป็นได้ทั้งคำนาม คำกริยา 

โดยไม่มีการเปลี่ยนรูปแต่อย่างใด

	 แบบฝึกหัดต่อไปนี้จะแสดงศัพท์ที่ปรากฏ 

ในเรื่องที่อ่านมาเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึกฝน	 

ในประโยคที่	 1-7	 จะมีคำศัพท์ที่พิมพ์ตัวดำ	 แสดงการ 

ใช้ในฐานะที่เป็นคำนาม	ดังนี้	

 1.	 In	many	countries,	together	with	Thailand,	 

a	 person	 can	 vote	when	he	 or	 she	 reaches	 the	age  

of	eighteen.

	 2.	 At	 present,	 we	 have	 noticed	 a	 sudden	 

increase	 in	 political	 activity	 among	 people	 in	 the	

suburb.

	 3.	 My	son	bought	a	second-hand	car	at	a	low	

figure.	(price)

	 4.	 Do	 you	 know	 the	 final	 score	 in	 the	 

semi-final	tennis	game?

	 5.	 Without	change,	there	will	be	no	progress	

in	our	community.

	 6.	 Don’t	 go	 near	 that	 house;	 I	 see	 a	 lot	 of	

smoke	coming	out	of	it.		

	 7.	 Tim’s	 work	 at	 school	 is	 above	 average  

but	below	the	average	at	the	house.

 ให้นักศึกษานำคำศัพท์ดังกล่าวมาใช้ในฐานะเป็น 

คำกริยา	 เติมลงในช่องว่างในประโยค	 A-G	 โดยให้มี 

รูปที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และได้ความหมายที่ 

สมบูรณ์

	 A.	 Our	 agreement	 on	 this	 issue	 is	 final;	 it	 

cannot	be	__________.

	 B.	 The	 cost	 of	 living	 has	 now	___________	

considerably	since	last	month.

	 C.	 According	to	the	study	on	the	chimpanzee’s	

growth,	 the	 scientists	 found	 that	 chimpanzees	 seem	 

to	__________	about	twice	as	quickly	as	humans	do.

	 D.	 When	we	took	our	trip	from	Chiengmai	to	

Phuket	by	car,	we	______	400	miles	a	day.

	 E.	 Due	to	her	small	budget,	Pannee	_____her	

expenses	for	the	past	month.

Do you want to live longer? 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตร	 “เทคนิคการเขียน 

เค้าโครงวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนตามแผนยุทธศาสตร์” 

โดยมี	 รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อัชวรานนท์ ผู้อำนวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา	 เป็นประธาน	 และดร.เพ็ญธิดา  

ทิพย์โยธา 	 ผู้อำนวยการภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์ 

การวิจัย	 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	

เป็นวิทยากร	ณ	 อาคารท่าชัย	 	 ชั้น	 2	 	 ห้อง	 TCB	 213		

เมื่อวันที่	4	สิงหาคม		ที่ผ่านมา	

 รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อัชวรานนท์ ผู้อำนวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา	 กล่าวว่าในการขอรับทุนอุดหนุน 

จากงบประมาณแผ่นดิน	 นักวิจัยจะต้องมีหัวข้อท่ีสอดคล้อง 

กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ	 	 ตามที่สำนักงบประมาณแผ่นดิน 

ได้กำหนดให้นักวิจัยเสนอโครงการวิจัยเป็นไปตามแผน 

ยุทธศาสตร์ชาติ	 ซ่ึงจะทำให้นักวิจัยได้รับการสนับสนุน 

และการจัดสรรงบประมาณจะเป็นไปในทางเดียวกัน 

ของสำนักงบประมาณแผ่นดิน	 การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ 

จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแผน 

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของชาติเพื่อใช้เป็นกรอบใน 

การพิจารณาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย			รวมทั้งทราบ 

เกณฑ์ในการคัดเลือกเค้าโครงการและสามารถนำไป 

เขียนเค้าโครงการวิจัยได้ตรงตามวัตถุประสงค์		

	 จากนั้น ดร.เพ็ญธิดา  ทิพย์โยธา 	ผู้อำนวยการ 

ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย	 วช.	 กล่าวว่า		

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 เป็นองค์กร 

กลางที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ 

ที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนวิจัยส่วนร่วม 

และได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลัก 

ในการรวบรวมแผนงานและงบประมาณเชิงบูรณาการ 

ของหน่วยงานการวิจัยต่างๆของประเทศ	เพื่อนำเสนอ 

รัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณ		โดยมีความสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	 ทั้งนี้เพื่อให้ระบบ 

การวิจัยของประเทศปรับตัวให้สามารถตอบสนองกับ 

ความต้องการของสังคมและก้าวทันความเปลี่ยนแปลง 

ของโลก	 และส่งผลให้งานวิจัยโดยรวมมีเป้าหมายและ 

ทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น

	 ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ	

ฉบับที่	8	(พ.ศ.	2555-2559)	ที่	วช.	จัดทำขึ้นนั้นมีฐาน 

การจัดทำจากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ	 

(พ.ศ.2551-2554)	 โดยเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การ 

วิจัยท่ีมุ่งสะท้อนและตอบสนองความต้องการของพ้ืนท่ี 

มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาประเทศ	นโยบายรัฐบาลที่อยู่บนพื้นฐานปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

มุ่งสร้างงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริง

ผู้แทน วช.ชี้ ยุทธศาสตร์ วิจัยชาติ

	 F.	 Dumrong	 started	 _______	 when	 he	 was	 

fifteen.

	 G.	 Liverpool	 ________	 in	 the	 first	 five	 

minutes	of	the	game.

   The answer keys

II. Answer the questions.

 1.	 The	 answer	 varies,	 depending	 on	 an	 

individual’s	opinion.

	 2.	 giving	up	smoking,	cutting	down	alcohol,	 

a	suitable	diet,	and	exercise	regimes	

	 3.		 Japan	and	Iceland			 4.		115	years		

	 5.	 150	years

III.   Put the correct verbs

				 A.	changed							B.	increased	 						C.	age

											D.	averaged							E.	figured												F.	smoking					

	 G.	scored					 	
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ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

วันจันทร์ - วันศุกร์ ประจำเดือนตุลาคม 2554
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

08.00	-	18.00	น.
RERUN	

รายการวันอาทิตย์

RERUN

รายการวันจันทร์

RERUN

รายการวันอังคาร

RERUN

รายการวันพุธ

RERUN

รายการวันพฤหัสบดี

18.00	-	18.03	น.	
เพลงชาติ	/	เปิดสถานี/

MV	เฉลิมพระเกียรติฯ

เพลงชาติ	/	เปิดสถานี/

MV	เฉลิมพระเกียรติฯ

เพลงชาติ	/	เปิดสถานี/

MV	เฉลิมพระเกียรติฯ

เพลงชาติ	/	เปิดสถานี/

MV	เฉลิมพระเกียรติฯ

เพลงชาติ	/	เปิดสถานี/

MV	เฉลิมพระเกียรติฯ	

18.03	-	18.30	น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

18.30	-	19.00	น.	 รายการ	RU	SHOW
รายการสารคดี	

ชุด	100	ปี	ไกลบ้าน
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการดูช่องส่องกฎหมาย

19.00	-	19.30	น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

19.30	-	20.00	น.
รายการสารคดี

ชุด	ตามรอยพระพุทธเจ้า

รายการคุยกฎหมายกับ

อ.	พัฒนะ

รายการสารคดี

ชุด	ตามรอยพระพุทธเจ้า

รายการสารคดี		

ชุด	ตามรอยพระพุทธเจ้า		

รายการสารคดี

ชุด	ตามรอยพระพุทธเจ้า

20.00	-	20.30	น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ	

20.30	-	21.00	น. รายการ	108	ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว
รายการจารึกไทย+SPOT

+สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ

รายการน่ารู้กับ	ม.ราม/SPOT/	จารึกไทย

+สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ

21.00	-	24.00	น. 	RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

24.00	น. ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

วันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจำเดือนตุลาคม 2554

โปรแกรมท่ี 1 เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

1 08.00	-	08.03	น. เพลงชาติ	/	เปิดสถานี เพลงชาติ	/	เปิดสถานี

2 08.03	-	08.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

3 08.30	-	08.35	น. รายการธรรมะ	5	นาที
รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

4 08.35	-	09.00	น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

5 09.00	-	09.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

6 09.30	-	10.00	น. รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ รายการ	IT	CORNER

7 10.00	-10.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

8 10.30	-	11.00	น. รายการประพาสต้นบนดอย รายการคุยกันเรื่องหุ้น

9 11.00	-	24.00	น. RERUN RERUN

10 24.00	น. ปิดสถานี ปิดสถานี

ชมรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU TV)

ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C-band ความถี่ 3460 MHz และทาง www.e-ru.tv

 หมายเหตุ :  วันจันทร์, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ เวลา 19.30-20.00 น. มีการเปลี่ยนแปลงจาก รายการสารคดี ชุด ทะเลสีคราม เป็น  

    รายการสารคดี ชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่  3 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

 หมายเหตุ :   วันเสาร์  เวลา  10.30-11.00 น. มีการเปลี่ยนแปลงจาก รายการกบนอกกะลา เป็น รายการสารคดีประพาสต้นบนดอย โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ 

    ที่  1  ตุลาคม  2554  เป็นต้นไป



กองบรรณาธิการ

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

ถาม ผมเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	 กำลังจะสำเร็จ 

การศึกษา	ช่วยตอบปัญหาด้วยว่า								

 1.	 ถ้าต้องการตรวจสอบหลักสูตรที่เรียน	 คือ 

เก็บครบแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องตามหลักสูตรของ

คณะหรือไม่	สามารถตรวจสอบได้อย่างไรบ้าง

 2.			เมื่อเรียนครบหลักสูตร	 ต้องดำเนินการอย่างไร	 

และติดต่อหน่วยงานใด

 3.		กากบาทขอจบไว้ในภาค	 S/53	 จะเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตรปีหน้าใช่หรือไม่

ตอบ 1.	 ให้นักศึกษาขอใบแสดงผลการเรียน	 (Check	

grade)	ที่อาคาร	KLB	ชั้น	1	ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	

(One	 stop	 service)	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วย 

ตนเองจากระเบียบการรับสมัครตามปีการศึกษาท่ีนักศึกษา 

เข้าศึกษา	 หรือติดต่อเจ้าหน้าท่ีประจำคณะท่ีฝ่ายทะเบียน 

คณะที่นักศึกษาสังกัด	 เพื่อให้ตรวจสอบว่าเรียนครบตาม 

โครงสร้างที่คณะกำหนดหรือไม่

 2.	 เม่ือผลสอบประกาศอย่างเป็นทางการท่ีบอร์ด 

คณะนักศึกษาเรียนจบครบหลักสูตร	 ให้นักศึกษาขอใบ 

เช็คเกรด	 1	 ใบ	 พร้อมใบเสร็จลงทะเบียนเรียน	 2	 ภาค 

สุดท้าย	ติดต่อขอแจ้งจบที่ฝ่ายทะเบียนคณะที่สังกัด

 3.		 ใช่	 นักศึกษาที่แจ้งขอจบไว้ในภาค	 1/53,	 2/53	

และ	S/53	จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกัน 

ในรุ่นที่	 37	 ตั้งแต่วันที่	 5-9	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2555	 ทั้งนี้	

ขอให้นักศึกษารีบดำเนินการแจ้งจบ

ถาม	 ดิฉันรหัส	53	ได้เปล่ียนนามสกุลใหม่	สอบถามว่า	       

 1.	 ต้องดำเนินการแจ้งขอเปลี่ยนได้ที่ใด	 และ 

เวลาเข้าสอบต้องนำใบเปลี่ยนนามสกุลไปด้วยหรือไม่	 

เนื่องจากนามสกุลในบัตรประจำตัวประชาชนเปลี่ยน 

แล้วแต่บัตรประจำตัวนักศึกษายังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข

ใดๆเลย

 2.	 ถ้าต้องใช้ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล	 ทุกคร้ังท่ีเข้าสอบ 

ต้องใช้ถึงเมื่อใด

ตอบ 1.	 ให้นักศึกษานำใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	 พร้อม 

สำเนา	 1	 ฉบับ	 และบัตรประจำตัวนักศึกษา	 ค่าธรรมเนียม	 

60	 บาท	 ติดต่อที่	 อาคาร	 สวป.	 ชั้น	 2	 ฝ่ายทะเบียน 

ประวัตินักศึกษา	 รามฯ1	 หัวหมาก	 เพื่อขอทำบัตร 

ประจำตัวนักศึกษาใหม่และดำเนินการแก้ไขข้อมูล 

ประวัตินักศึกษา	 (ติดต่อในวันและเวลาราชการ)	 และ 

ในการเข้าสอบทุกครั้งนักศึกษาต้องนำสำเนาใบเปลี่ยน 

ชื่อ-สกุลแนบกับเอกสารในการเข้าสอบ	 คือ	 ใบเสร็จ 

ลงทะเบียนเรียน	 หรือตารางสอบไล่รายบุคคลที่รับจาก 

ทางมหาวิทยาลัย,	 บัตรประจำตัวนักศึกษา,	 บัตรประจำตัว 

ประชาชน		เพ่ือให้กรรมการควบคุมการสอบตรวจสอบด้วย

	 2.	 เมื่อใดที่ใบเซ็นชื่อเข้าสอบเปลี่ยนเป็นชื่อ- 

สกุลใหม่แล้ว	 นักศึกษาก็ไม่ต้องนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

เป็นหลักฐานในการเข้าสอบอีก

	 สำนักพิมพ์	ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน	กันยายน 2554		จำนวน 10 วิชา	ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54227													 CU503	 106/25	 จริยธรรมและจรรยาบรรณ	 รศ.รัตนวดี	โชติกพนิช

	 	 		 	 	 	 	 ในวิชาชีพครู

	 54122	 	 LA210	 41/25	 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 รศ.มรกต	ศรีจรุณรัตน์

	 	 		 	 	 	 	 ว่าด้วยค้ำประกัน

	 53320	 	 LA306	 68/25	 กฎหมายวิธีพิจารณา	 อ.รชฏ	เจริญฉ่ำ

	 	 		 	 	 	 	 ความอาญา	1

	 54083	 	 LA333	 51/25	 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา รศ.ประเทือง	ธนิยผล 

	 54054	 	 LA408	 49/25	 กฎหมายที่ดิน	 รศ.ผดุงศักดิ์	นรนิติผดุงการ	

	 53015	 	 PH233	 41/25	 อิเล็กทรอนิกส์	2	 รศ.ดร.ละออทิพย์		ชนะชัย 

	 54046	 	 PHI1005(PY105)	 63/25	 ตรรกวิทยาเบื้องต้น	 รศ.ดร.ลักษณวัต	ปาละรัตน์	

	 54149	 	 SI201	 40/25	 อุตสาหกรรมการบริการ รศ.ทิพวรรณ	พุ่มมณี	และคณะ 

	 54215	 	 TL502	(H)	 79/25	 การฝึกประสบการณ์ อ.ขัณธ์ชัย	อธิเกียรติ

	 	 		 	 	 	 	 วิชาชีพ	2

 54107	 	 TL316	 47/25	 การจัดกิจกรรมการเรียน	 อ.ขัณธ์ชัย	อธิเกียรติ

	 	 		 	 	 	 	 การสอนวิชาภาษาไทย

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่	 www.ru.ac.th/rupress	 

และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่		สำนักพิมพ์	(RPB)		ชั้น	3		โทร.	0-2310-8757-9	ต่อ	1101,	1103

                                              	ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

ตารางออกอากาศคลื่นเรียนรู้ตามอัธยาศัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 1/2554 (เตรียมสอบ)
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 837 KHz. ระบบ AM

วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2554

 เวลา/วัน  จ. 3 ต.ค.   อ. 4 ต.ค.             พ. 5 ต.ค.           พฤ. 6 ต.ค.        ศ. 7 ต.ค.        ส. 8 ต.ค.          อา. 9 ต.ค.

14.10	น.	 AC	101-17.1	 AC	101-19.1	 AC	101-21.1	 	AC	101-23.1	 AC	101-25.1	 ติว	PY	103-1	 ติว	PY	103-3

14.30	น.	 AC	101-17.2	 AC	101-19.2	 AC	101-21.2	 	AC	101-23.2	 AC	101-25.2	 ติว	PY	103-2	 ติว	PY	103-4

15.10	น.	 AC	101-18.1	 AC	101-20.1	 AC	101-22.1	 	AC	101-24.1	 AC	101-26.1	 สังคีตภิรมย์	 สังคีตภิรมย์

15.30	น.	 AC	101-18.2	 AC	101-20.2	 AC	101-22.2	 	AC	101-24.2	 AC	101-26.2	 สังคีตภิรมย์	 สังคีตภิรมย์

20.30	น.	 Radio	show	 		นานาน่ารู้	 Radio	show	 		นานาน่ารู้         ข่าวมหาวิทยาลัยฯ

21.00	น. ติว	ST	203-1	 ติว	MA	114-1	 ติว	EN	201-1	 ติว	ST	103-1	 ติว	MA	111-1	 ติว	PS	103-1	 EC	111-13.1

21.30	น.	 ติว	ST	203-2	 ติว	MA	114-2	 ติว	EN	201-2	 ติว	ST	103-2	 ติว	MA	111-2	 ติว	PS	103-2	 EC	111-13.2

22.00	น.	 ติว	ST	203-3	 ติว	MA	114-3	 ติว	EN	201-3	 ติว	ST	103-3	 ติว	MA	111-3	 ติว	PS	103-3	 EC	111-14.1

22.30	น.	 ติว	ST	203-4	 ติว	MA	114-4	 ติว	EN	201-4	 ติว	ST	103-4	 ติว	MA	111-4	 ติว	PS	103-4	 EC	111-14.2



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

ตำรา ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและ 

วรรณคดีอเมริกัน	โดย	 เสริมจิตร	สิงหเสนี	และธัญญรัตน์	

ปาณะกุล

การศึกษาตำรา		อ่านเนื้อหาทั้งหมดเพื่อความเข้าใจที่ถูก

ต้อง	สำหรับเนื้อหาแบ่งเป็น	2	ภาค	ดังนี้

 ภาคหนึ่ง		ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ

	 -	 ลักษณะวรรณกรรม	และวรรณคดี

 -	 คุณสมบัติ	และประโยชน์ของการศึกษาวรรณคดี

 -	 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

	 -	 นักประพันธ์เอก	 และผลงานสำคัญๆของ 

	 	 แต่ละสมัย

	 -	 ความหมายของศัพท์ทางวรรณกรรม

 ภาคสอง ศึกษาวิธีการอ่านและวิเคราะห์บทร้อยแก้ว	 

และบทร้อยกรองชนิดต่างๆ	 โดยเน้นบทคัดเลือก	 7	 ชิ้น	

ดังต่อไปนี้

 Poetry 1.	Ozymandias																			p.108

	 	 	 2.	On	the	Grasshopper							p.130

	 	 	 				and	Cricket

	 	 	 3.	Fog	 	 	 p.136

	 	 	 4.	Does	the	Road	....	 p.142

 Prose	 5.	The	Old	Man	and	 p.151	

	 	 	 				the	Sea

	 	 	 6.	Diary	 	 	 p.172

	 	 	 7.	Abinger	Harvest	 p.198

วันและเวลาสอน  วันพุธ		เวลา	13.30-15.20	น.	

	 	 	 ห้องเรียน	VPB	402

วันและเวลาสอบ  วันที่	14	ตุลาคม	2554		

	 	 	 เวลา	09.30-11.30	น.

การวัดผล 	ข้อสอบปรนัย	100	ข้อ		เวลาสอบ	2	ชั่วโมง	

                        รศ.รมณี  กอวัฒนา                                                                                                                                       

ตำรา  1.	 วรรณคดีอังกฤษสมัยวิคตอเรียนและ 

เอ็ดเวอร์เดียน		โดย	รศ.รมณี	กอวัฒนา

 2.	 Thomas		Hardy’s		Tess  of  the  D’Urbervilles

เนื้อหา 1.	 ความรู้ท่ัวไป	และความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะ 

สำคัญของวรรณคดีอังกฤษสมัยพระนางวิคตอเรีย	 และ 

พระเจ้าเอ็ดเวอร์ดที่	7

	 2.	 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนักเขียนสำคัญ	

ลักษณะการเขียน	และผลงานที่สำคัญ	ดังต่อไปนี ้  

Macaulay: London Streets

Newman:  The Educated Man

Thomas Henry Huxley: The Method of Scientific  

     Investigation

Tennyson:  Lostos Eater, In Memoriam, Crossing  

       the Bar

Browning:  The Year’s at the Spring, My Last Duchess, 

      Meeting at Night

Arnold:      Dover Beach

Dante Gabriel Rossetti:  The Woodspurge

Christina Rossetti: Boats Sail on the Rivers, Remember

Charlotte Bronte, Emily Bronte and George Eliot  

EN 230

ภาค 1/2554

ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

EN 342
วรรณคดีอังกฤษสมัยวิคตอเรียนและเอ็ดเวอร์เดยีน

	 ภ าควิ ช าภ าษา ไทยและภาษาตะวั นออก	

คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดเสวนา 

ทางวิชาการ	 เร่ือง	 “ชมภาพยนตร์ อ่านแผลเก่า เล่าความหลัง  

ขวัญกับเรียม” ร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ	 40	 ปี	 แห่ง 

การก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์	 พร้อมรำลึกถึงวรรณกรรม 

เร่ืองแผลเก่าท่ีโด่งดังมาจนถึงปัจจุบัน	 โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 เป็นประธาน 

ณ	 ห้องประชุมพวงแสด	 ช้ัน	 2	อาคาร	 2	คณะมนุษยศาสตร์	 

เมื่อวันที่	8	กันยายน	2554

         ท้ังน้ี	 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์คิม  ไชยแสนสุข  

อดีตอธิการบดี	 ม.ร.	 คุณวินัย พันธุรักษ์ นายกสมาคม 

ดนตรีแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 คุณอรุโณชา  

ภาณุพันธ์	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 บรอดคาซท์	 ไทย	 

เทเลวิช่ัน	 จำกัด	 และคุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย นักวิจารณ์ 

วรรณกรรม	 ร่วมเสวนาและมีอาจารย์ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล  

เป็นผู้ดำเนินรายการ	

										 โอกาสนี้	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโทวิโรจน์  

ผดุงสุนทรารักษ์		รองหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษา 

ตะวันออก	 คณะมนุษยศาสตร์	 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ 

การจัดงานว่านับเป็นโอกาสดีที่ภาควิชาภาษาไทยและ 

ภาษาตะวันออก	 คณะมนุษยศาสตร์	 ได้จัดการเสวนาทาง 

วิชาการเรื่อง	“ชมภาพยนตร์ อ่านแผลเก่า เล่าความหลัง  

ขวัญกับเรียม”	 ข้ึน	 ซ่ึงภาควิชาภาษาไทยฯมีการเรียนการสอน 

ด้านวรรณกรรมอยู่หลายวิชา	 ประกอบกับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงอยู่ในพื้นที่เขตบางกะปิ	 และมีวรรณกรรม 

เร่ืองเด่นเร่ืองหน่ึงท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึนในท้องทุ่งบางกะปิ	 

คือ	เรื่องแผลเก่า	

 “แผลเก่า เป็นนวนิยายเรื่องราวความรักระหว่าง 

ขวัญกับเรียม หนุ่มสาวที่อยู่ในทศวรรษที่ 70-80 และ 

พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นท้องทุ่งที่มีสายน้ำสำคัญ คือ คลอง 

แสนแสบ มีวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองที่สะท้อนให้เห็น 

ศึกษาบทตัดตอนในตำรา

Thomas Hardy:  Tess of the D’Urbervilles

การวัดผล 	ข้อสอบอัตนัย

	 1.	 คำถามเกี่ยวกับผลงานประเภทร้อยแก้ว	 

(40	คะแนน)

	 2.	 คำถามเกี่ยวกับผลงานประเภทร้อยกรอง	 

(40	คะแนน)

	 3.	 การอธิบาย	 พร้อมแสดงความคิดเห็นในเชิง 

วิเคราะห์เกี่ยวกับ	 Tess	 of	 the	 D’Urbervilles	 

(20	คะแนน)

วันและเวลาเรียน  วันอังคาร	เวลา	09.30-11.20	น.

	 		 	 อาคาร	SKB	4	A	

วันและเวลาสอบ  วันที่	14	ตุลาคม	2554		

	 	 	 เวลา	09.30-12.00	น.		

                                  รศ.รมณี  กอวัฒนา                                                                                                                                       

รามคำแหงร่วมรำลึกตำนานแผลเก่า	
ฉลองครบรอบ	40	ปีคณะมนุษยศาสตร์

ชัดเจนจากเรื่องนี้ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นของความรัก 

ทำให้วรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั้ง 

จากการอ่าน การถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ หรือการ 

ถ่ายทอดเป็นละคร ท้ังท่ีใช้ช่ือว่าแผลเก่าหรือขวัญกับเรียม  

การสร้างภาพยนตร์จากนวนิยายเร่ืองน้ีปรากฏคร้ังแรก 

ใน ปี 2483 มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับระดับโลก 

เมื่อปี 2520 กระทั่งปัจจุบันตำนานขวัญเรียม ยังคงได้

รับการกล่าวขานแล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นการแสดง

รูปแบบใหม่อยู่เสมอ”

	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 

40	 ปี	 แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์	 ซึ่งให ้

ความสำคัญในการศึกษาเร่ืองวรรณกรรมไทยและศึกษา 

ถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในคลองแสนแสบ	 ณ	 ทุ่ง 

บางกะปิ	 ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง	 จึงจัดให้มีการเสวนา 

ในเร่ืองดังกล่าวข้ึน	 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักวรรณกรรม 

เรื่องแผลเก่า	 และชื่นชมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

ของไทยที่งดงามระหว่าง	ปี	2470-2480	ด้วย

	 จากนั้น รศ.ทวีศักดิ์	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	

กล่าวว่ามีความยินดีที่ได้จัดเสวนาเรื่องดังกล่าวขึ้น	 

เพราะได้มีส่วนจัดกิจกรรมนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น	 และเพื่อ 

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่สำนักงานเขตบางกะปิ	 

ครบรอบ	 100	 ปี	 รามคำแหงจึงได้จัดเสวนาตำนาน 

เรื่องแผลเก่าขึ้น	ด้วยเหตุที่ว่า (อ่านต่อหน้า 11)



หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกุล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นายโสภณ	พรหมดวง
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	 นายอิทธิพล	ศรีโสภา

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

 ผู้แทน วช. ชี้ฯ                                          (ต่อจากหน้า 7)

แห่งชาติ	รวมทั้งปัญหาและสถานการณ์ของประเทศ

 ดร.เพ็ญธิดา	 กล่าวต่อไปว่าร่างนโยบายและ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ	 ฉบับที่	 8	 (พ.ศ.	 2555-

2559)	 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไว ้ 

5	 ยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 การสร้างศักยภาพและความ 

สามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม	 มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง	

การสร้างความม่ันคงของประเทศ	 รวมท้ังการเสริมสร้าง 

ศักยภาพของชุมชนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมใน 

การแก้ไขปัญหาความยากจน	 	การสร้างศักยภาพและความ 

สามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	 	 มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือ 

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร	 ซ่ึงครอบคลุม 

การสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	ป่าไม้	และประมง	

รวมทั้งการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

และเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน	

	 อีกทั้งยังมี	 การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนา 

ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 มุ่งเน้นการวิจัย 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	 การอนุรักษ์ 

และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	 โดย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม	 การสร้างศักยภาพ 

และความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร 

ทางการวิจัย	 มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ 

ต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศและสาธารณะ	 ตลอดจน 

เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของประเทศ	 และการปฏิรูป 

ระบบวิจัยของประเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู้  

ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากรและ 

ภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ 

สาธารณะด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชน 

และประชาสังคมอย่างแพร่หลาย มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อ 

เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร 

จัดการด้านการวิจัยของประเทศ	 โดยในระดับภูมิภาค 

อาจมุ่งเน้นในประเด็นสำคัญท่ีมีความจำเป็นต้องการ 

ผลวิจัยในพื้นที่ด้วย

 “การดำเนินตามร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ 

การวิจัยของชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) คาดว่า  

จะก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วม 

ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชน 

ท้องถิ่นที่มุ่งให้มีการนำภูมิปัญญามาต่อยอดและสร้าง 

เป็นผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น และมีการนำไปใช้ประโยชน์ใน 

เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะเพิ่มขึ้นเพื่อเสริม 

สร้างความผาสุกของประชาชน สร้างศักยภาพในด้าน 

ต่างๆ รวมท้ังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนสืบไป” 

ดร.เพ็ญธิดา		กล่าวในตอนท้าย

ท้องทุ่งบางกะปิเป็นฉากหนึ่งที่อยู่ในนวนิยาย	 และ 

รามคำแหงเองเป็นสถาบันที่อยู่ในพื้นที่เขตบางกะปิ	 

และได้ร่วมแสดงความยินดีโดยมีคณาจารย์ของรามคำแหง	 

เขียนบทความลงหนังสือ	 100	 ปีเขตบางกะปิ	 อีกทั้ง	 

ยังได้รับเชิญไปบรรยายความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปใน

งานต่างๆที่เขตบางกะปิจัดขึ้นด้วย	

 นอกจากนี้	 ยังเห็นได้ว่าในอดีตพื้นที่เขตบางกะปิ 

มีการเจริญเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป	 แต่เมื่อรามคำแหง 

ก่อตั้งขึ้นมาตลอดระยะเวลา	 40	 ปี	 สิ่งแวดล้อมรอบๆ 

มหาวิทยาลัยก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว	 มีร้านค้า	 ห้างร้าน	 

และหอพักที่สร้างขึ้นมาอย่างไม่ขาดสาย	 ดังนั้น	 เมื่อมี 

โอกาสสำคัญท้ังการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์	 ครบรอบ	 

40	ปี	และสำนักงานเขตบางกะปิ	ครบรอบ	100	ปี	โดย

คณะมนุษยศาสตร์ในฐานะที่มีการเรียนการสอนด้าน 

วรรณกรรม	 จึงได้ร่วมรำลึกถึงนวนิยายที่เป็นตำนาน 

ของเมืองไทย	 และนวนิยายเร่ืองแผลเก่ายังเป็นภาพยนตร์ 

ที่ทำเงินสูงสุดในปี	 2520	 ถึง	 13	 ล้านบาท	 ถือว่าเป็น 

ภาพยนตร์ที่โด่งดังและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยใน 

อดีตได้อย่างกว้างขวาง	 จึงขอฝากให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา 

วรรณกรรมเรื่องแผลเก่าซึ่งเป็นนวนิยายอมตะของไทย

ให้คงอยู่ต่อไป

 รามคำแหงร่วมรำลึกฯ                         (ต่อจากหน้า 10)

 ผลประกวดดนตรีไทยฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

	 โอกาสนี้	 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์  

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้จัดประกวดดนตรีไทย 

ระดับประชาชนเป็นครั้งแรกในปี	 2547	 จากความคิดริเริ่ม 

ของ	 รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข อธิการบดีใน 

สมัยนั้น	 ซึ่งมีนโยบายมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการทำน ุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	 โดยมอบให้ทางสถาบันศิลป 

วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	เป็นผู้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	 

ซึ่งครั้งนี้เป็นการประกวดครั้งที่	 8	 สถาบันฯได้จัดให้ม ี

การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษา	 84	 พรรษา	 โดยกำหนดการประกวด 

การประพันธ์บทเพลงและขับร้องบรรเลงเพลงถวาย 

พระพร	 รวมท้ังการประกวดดนตรีไทย	 ประเภทวงป่ีพาทย์ 

ไม้นวม	 เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์	 เถา	 ชิงของรางวัล 

และเงินรางวัลรวม	 125,000	 บาท	 พร้อมเกียรติบัตร 

ทุกรางวัล

 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์	 กล่าวต่อไปว่าดนตรีไทย 

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ เกิดจากการสร้างสรรค์  

อันสุนทรีย์จากบรรพบุรุษไทย	ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ท่ีสมควรย่ิงต่อการสืบสานมรดกวัฒนธรรมน้ีไว้	 เพ่ือมิให้ 

สูญหายไปจากประเทศไทย	 โดยช่วยกันสืบสานและสืบทอด 

จากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง	 	 ดังที่ท่านสุนทรภู่ได้กล่าวถึง 

คุณค่าของดนตรีไว้ในบทประพันธ์เรื่องพระอภัยมณี	 

ความว่า	 “อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป ย่อมใช้ได้ดัง 

จินดาค่าบุรินทร์”		คือดนตรีมีคุณค่าในทุกๆด้าน	นับเป็น 

แก้วที่มีค่าควรเมือง	ทำให้เกิดความเพลิดเพลินจำเริญใจ	

ความรู้สึกผ่อนคลาย	 สบายใจ	 และเกิดจินตนาการ 

สร้างสรรค์อันบรรเจิด	 รวมทั้งปลุกจิตให้เกิดความสดชื่น	 

อารมณ์เบิกบานแจ่มใส	 อีกทั้งความถี่และความสูง-ต่ำ 

ของเสียงยังมีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งบนโลกนี้ด้วย

 สำหรับผลการประกวดดนตรีไทยรางวัลชนะเลิศ 

เพลงถวายพระพร	ได้แก่	วงศิษย์ครูก๊อง ได้รับเงินรางวัล		

5,000	 บาท	 พร้อมเกียรติบัตร	 ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวม 

เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ เถา รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก	่ 

วงเก้ียวกระดังงา	 ได้รับเงินรางวัล	 50,000	 บาท	 รองชนะเลิศ  

อันดับ 1	ได้แก่ วงพรพนรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	

ได้รับเงินรางวัล	 30,000	 บาท	 รองชนะเลิศ อันดับ 2 

ได้แก่	 วงศิษย์ครูก๊อง	 ได้รับเงินรางวัล	 20,000	 บาท	 

พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตรทุกรางวัล	 และรางวัล 

ชมเชย 2 รางวัล	 ได้แก่	 วงปี่พาทย์ไม้นวมวิทยาลัย 

นาฏศิลปะอ่างทอง	 และวงศิษย์สาว ส.ฤาวิชา	 ได้รับ 

เงินรางวัลๆ	ละ	10,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร	

มษ.จัดอบรมฯ                                        (ต่อจากหน้า 1)

 ระดับ 3 (A 1-3)	วันอาทิตย์		เวลา	08.30	-12.30	น.

	 ทุกคอร์สอบรม	 40	 ชั่วโมง	 ค่าเรียน	 3,200	 บาท	

(พร้อมวุฒิบัตร)

 ผู้สนใจสมัครโดยโอนเงินผ่านธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ 

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554	 ธนาคารไทยพาณิชย์		

ชื่อบัญชี	 นายนรเศรษฐ์	 แก้ววิภาส	 	 เลขที่บัญชี	 099-

241235-5	 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ 

นามสกุลผู้โอน	 และวันเวลาเรียน/ช้ันเรียนท่ีต้องการมายัง	 

อาจารย์นรเศรษฐ์		แก้ววิภาส		เลขที่	9		ถ.เจริญกรุง		30		 

เขต/แขวงบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	หรือส่งแฟกซ์		0-2237-1050

 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน  

2554	ที่คณะมนุษยศาสตร์	 อาคาร	 2	ชั้น	 3	 เวลา	 09.00-

16.00	 น.	 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	 เริ่มเรียนวันที่	 1	

ตุลาคม	 -	 26	 ธันวาคม	 2554	ที่อาคารเรียนมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 หัวหมาก	 สมัครและขอรายละเอียดได้ที่	

ห้อง	 2306	 ชั้น	 3	 อาคาร	 2	 คณะมนุษยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	หัวหมาก	โทร.	0-2318-0054	ต่อ	1095, 

1093	หรือ	0-2310-8268,	086-603-5769,	081-685-2008,	

085-134-6306	และ	http://ru-german.blogspot.com	



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๔)  วันท่ี ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบไล่ ภาค 1/2554
วันที่ 22 กันยายน - 19 ตุลาคม 2554

(เว้นวันที่ 25 ก.ย., 2, 9 และ 16 ต.ค. 54)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 กำหนดจะนำผ้าพระกฐิน 

พระราชทาน	ประจำปี	2554	ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา 

กาลถ้วนไตรมาส	 ณ	 วัดหนองแวง	 พระอารามหลวง	

ตำบลในเมือง	 อำเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	 ในวันเสาร์ 

ที่ 5 พฤศจิกายน 2554	 เวลา	 09.39	น.	 ตามกำหนดการ 

ดังนี้

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554

เวลา	15.30	น.	 -	 ตั้งองค์พระกฐินพระราชทาน	

	 	 	 	 ณ		ศาลากลางจังหวัด

เวลา	16.00	น.	 -		 เคล่ือนองค์พระกฐินไปยังพระมหาธาตุ 

    แก่นนคร	วัดหนองแวง	พระอารามหลวง

	 	 	 			 จังหวัดขอนแก่น

เวลา	18.30	น.	 -	 พระสงฆ์	10	รูป			เจริญพระพุทธมนต์

เวลา	19.00	น.	 -		 สมโภชองค์พระกฐิน

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554

เวลา	09.00	น.	 -		 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าท่ีและผู้เข้าร่วมพิธี 

    พร้อมกัน	ณ	วัดหนองแวง	พระอารามหลวง

เวลา	09.39	น.	 -		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

    ประธานในพิธี	 เดินทางถึงวัดหนองแวง	 

    พระอารามหลวง

	 	 	 			 และประกอบพธิถีวายผา้พระกฐนิฯ

เวลา	11.00	น.	 -	 ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-	 

	 	 	 	 สามเณร

 มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนบุคลากร	 นักศึกษา	 ศิษย์เก่า	 

และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบการถวายผ้าพระกฐิน	 

พระราชทานได้ที่กองคลัง	 สำนักงานอธิการบดี	 รวมทั้ง 

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบซ้ือเคร่ืองไทยธรรม 

โดยเสด็จพระราชกุศล	ราคาชุดละ	500	บาท	 โดยแสดง 

ความจำนงได้ท่ีงานการประชุมและพิธีการ	 กองกลาง	 สำนักงาน 

อธิการบดี	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

ม.ร. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

	 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 กองกิจการ 

นักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดการปัจฉิมนิเทศ 

นักศึกษา	 วิชา	 RAM	 3000	 (RU	 300)	 สหกิจศึกษา	

รุ่นที่	 8	 โดยมี	 นางสุชาดา วรกาญจน์ ผู้อำนวยการ 

กองกิจการนักศึกษา		เป็นประธาน		ณ	ห้องประชุม	207	

อาคารกิจกรรมนักศึกษา	 ชั้น	 2	 เมื่อวันที่	 1	 กันยายน	

ที่ผ่านมา

 นางสุชาดา วรกาญจน์ ผู้อำนวยการกองกิจการ 

นักศึกษา	 กล่าวว่า	 วิชา	 RAM	 3000	 (RU	 300)	 สหกิจศึกษา	 

เป็นการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ	 เพื่อเตรียมความพร้อม 

ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ	 

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับ 

องค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 และเพื่อ

พัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการวิชาชีพ	 ให้ตรงกับ

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการ 

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการที่จะเลือกอาชีพ 

และการเข้าสู่ระบบการทำงานเมื่อจบการศึกษา	 สถาน- 

ประกอบการท่ีนักศึกษาไปฝึกอาชีพน้ันถือเป็นสถานศึกษา 

แห่งท่ี	 2	 ท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไปค้นหาประสบการณ์ 

ในการทำงานทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร	 	การมี 

มนุษยสัมพันธ์ให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน	 การปรับตัวให้ 

เข้ากับสังคมใหม่	 พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานต่อไปในอนาคต

 “สำหรับการฝึกอาชีพครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ 

จากสถานประกอบการ 9 แห่ง คือ สภาทนายความ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง บริษัท คอร์เดียลครีเอทีฟ 

จำกัด บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท 

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอเชีย บุคส์  

จำกัด โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท จำกัด สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และบริษัท เทคโนโลยี  

เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลติ้ง 1656 จำกัด”

ม.ร.ปัจฉิมนิเทศ นศ.RAM 3000 (RU 300) 
สหกิจศึกษา รุ่นที่ 8

 รองศาสตราจารย์สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ	รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด 

ปราจีนบุรี	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เปิดเผยว่าสาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี				ได้ส่ง 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 เข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

ระดับภูมิภาค	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 5	 ธันวาคม	 2554	

ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค	2		(รอบคัดเลือก)

 โดยนักศึกษาสาขาฯจังหวัดปราจีนบุรี	 ได้แก่	

นายภาสวิชญ์ บัณฑิตทัศนานนท์ นายณัฐพงศ์ ไข่เงิน 

และนายกำพล ชาวกัณหา	 สามารถสร้างผลงานได้ด	ี

คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค	 ระดับอุดมศึกษาได้สำเร็จ	 

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรำไพพรรณี	 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	 

ได้แก่	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 ซึ่งนักศึกษาทั้ง	 3	 ได้รับทุน 

การศึกษา	 โล่รางวัล	 พร้อมประกาศเกียรติคุณ	 เมื่อวันที่	

8	 กันยายน	 2554	 ณ	 โรงแรมเทาทอง	 มหาวิทยาลัยบูรพา	

อำเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี	และจะได้ไปเป็นตัวแทนของ 

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค	 2	 ร่วมแข่งขันตอบปัญหา 

กฎหมายในระดับประเทศต่อไป

นักศึกษารามฯปราจีนบุรี ชนะเลิศ
ตอบปัญหากฎหมายระดับภูมิภาค

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ขอเชิญชวนชาวรามคำแหง 

และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

น้ำท่วม	 โดยโอนเงินเข้าบัญชี	 ธนาคารออมสิน	 สาขา 

รามคำแหง	 เลขท่ี	 02	 003644	 66-54	 ช่ือบัญชี	 “ม.ร.  

รวมใจช่วยผู้ประสบภัยในประเทศไทย”	 หรือบริจาคได้ 

ท่ีตู้บริจาคหน้ากองคลัง	 สำนักงานอธิการบดี	 และร่วม 

บริจาคส่ิงของอุปโภคบริโภค	 ท่ีบริเวณสำนักงานอธิการบดี	 

ช้ันล่าง		ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 งานสวัสดิการ 

กองการเจ้าหน้าท่ี	โทร.	0-2310-8065	

ม.ร. รวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม


