
                

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

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 ๓๗

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๑
   

สมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/54 จำนวน 11,571

ผู้บริหารบริษัทคังเซนฯ มอบทุนการศึกษาให้ ม.ร.

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)

    

ม.ร.รับสมัคร นศ.ป.โท M.B.A.

(อ่านต่อหน้า 2)

๘๔ พรรษาสยามินทร์ รามฯทั้งแผ่นดินถวายพระพร

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.รับสมัครนักศึกษาป.เอก

(อ่านต่อหน้า 2)

     
 
 

จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 4
	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการเมือง	 รุ่นที่	 5	 (ภาค	 1/2555)	

ระหว่างวันที่	1	ธันวาคม	2554	-	5	กุมภาพันธ์	

2555	 ณ	 ห้องโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	

สาขาวิชาการเมือง	คณะรัฐศาสตร์	ชั้น	1

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม	 โทร.	 

0-2310-8482,	 0-2310-8483-9	 ต่อ	 85	 หรือ	

084-388-2932	 โทรสาร.	 0-2310-8482	 และ 

เว็บไซต์	:	www.phdpol.ru.ac.th  

สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 รับมอบ 

ทนุการศกึษา	จำนวน	

300,000	 บาท	 จาก 

คุณอิทธิศักด์ิ อำพันยุทธ์ 

คุณพัชรนันท์ อำพันยุทธ์ 

แ ล ะคุ ณ ณั ฐ พั ช ร์  

อำพันยุทธ ์	 ผู้บริหาร 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และ ศาสตราจารย์ ดร.บัวลิน สร้อยสุวรรณ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	 ลงนามบันทึก 

ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์   ลาภเจริญทรัพย ์	อธิการบดี	ม.ร.	และ			ดร.สมจิตร    ประเสริฐสุข 

เลขานุการเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

ประจำประเทศไทย	ร่วมพิธี	 เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2554	ณ	ห้องประชุม	2	

ชั้น	2	อาคารวิทยบริการและบริหาร

	 โอกาสน้ี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์	 กล่าวว่า	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ได้จัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ 

ทางการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์	

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่	

ระดับปริญญาตรี	 ประจำภาค	 2	 ปีการศึกษา	 2554	 ส่วนกลาง	

ระหว่างวันที่	 6	 -	 9	 ธันวาคม	 2554	 ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 หัวหมาก	 นั้น		 

ปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาใน	 9	 คณะ	 รวมท้ังหมด	 11,571	 คน 

แยกเป็นนักศึกษาปริญญาตรี	 9	 คณะ	 จำนวน	 9,996	 คน	 และ 

นักศึกษา		Pre-degree		จำนวน	1,575	คน		ตามรายละเอียดดังน้ี

	 คณะนิติศาสตร์	1,657		คน		คณะบริหารธุรกิจ	1,730		คน 

คณะมนุษยศาสตร์	1,500		 คน	 คณะศึกษาศาสตร์	 1,158	 คน 

คณะวิทยาศาสตร์		263	คน	

ม.ร.จับมือ ม.แห่งชาติลาว พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิศวะในอาเซียน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท	 หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต	 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 

จังหวัดนนทบุรี	 รุ่นท่ี	 4	 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

จำนวน	 39	 หน่วยกิต	 แผน	 ข	 (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 

เรียนวันศุกร์เวลา	17.00	-	21.00		น.		และวันเสาร์ 

เวลา	08.00	-	17.00		น.	ที่โรงเรียนชลประทาน- 

สงเคราะห์			จังหวัดนนทบุรี			คัดเลือกเข้าศึกษา 

โดยการสอบสัมภาษณ ์  



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕

อาศิร... อธิษฐาน

ม.ร. จับมือ ม.แห่งชาติลาว ฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน	ซ่ึงแบ่งเป็น	3	ระยะ 

โดยระยะที่	 1	 ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนในภูมิภาค

อาเซียน	 เร่ิมท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เป็นประเทศแรก	 เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ปีการศึกษา 

2551		จำนวน		2		ทุน				และปีการศึกษา		2553		จำนวน	1	ทุน	 

	 ระยะที่	 2	 คือ	 แลกเปลี่ยนนักศึกษา	 อาจารย์	

งานวิจัย	 กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาทางวิศวกรรม	

	 ระยะที่	 3	 คือ	 ติดตามประเมินผลของ	 ระยะ 

ที่	 1	และระยะที่	 2	ตลอดจนขยายความร่วมมือไปยัง

ประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียน	ซึ่งโครงการดังกล่าว	

ได้ดำเนินการตามนโยบายของโครงการ	“ความร่วมมือ 

ทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน”	

 “รู้สึกดีใจ	 และยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้ร่วมลงนาม 

ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์กับ 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวซ่ึงเป็นประเทศเพ่ือนบ้านกัน 

ใช้ภาษาใกล้เคียงกัน	 และหวังว่าความร่วมมือทางวิชาการ 

ครั้งนี้ทำให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์	

ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	ให้ก้าวสู่ความเป็นอาเซียน

และนานาชาติต่อไปในอนาคต”

	 จากนั้น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด ิ์	 กล่าวว่า	

การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้าน 

วิศวกรรมศาสตร์	 ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวครั้งนี้ทำให้เกิดความรู้ 

ไร้พรมแดน	 ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 

ทั้งสองประเทศให้มีความแนบแน่นมากขึ้น	 และยัง 

เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ของ 

ประเทศไทย	 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

	 นอกจากนี้การได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ 

ทางวิชาการ	 ยังทำให้นักศึกษาทั้ง	 2	 สถาบัน	 ได้ม ี

โอกาสทำการเรียนรู้	 และทำความเข้าใจซ่ึงกันและกัน

มากยิ่งขึ้น	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือของ 

ทั้ง	 2	 สถาบัน	 จะก่อให้เกิดความเข้มแข็ง	 และเกิด 

ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	

และพร้อมสำหรับอนาคตที่จะต้องมีการแข่งขันกัน

มากขึ้น	 โอกาสนี้จึงขอให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่ง 

ชาติลาว	 และมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้ประสาน 

ความสัมพันธ์น้ีให้แนบแน่น	ช่วยกันแก้ปัญหา	พัฒนา 

ศักยภาพของตนเพื่อรับใช้ประเทศชาติต่อไป

	 ด้าน	 ศาสตราจารย์ ดร.บัวลิน	 กล่าวว่า	 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ให้การต้อนรับ 

เป็นอย่างดี	 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้ลงนามบันทึก 

ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ 

ในประเทศไทย	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ฯลฯ 

ซึ่งได้แลกเปลี่ยนนักศึกษา	 การวิจัย	 และหลักสูตร 

การศึกษาปริญญาโท	อีกด้วย

	 “รู้สึกดีใจ	 และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ลงนาม 

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์	 

กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ม ี

ชื่อเสียงของประเทศไทยโดยเฉพาะชื่อเสียงทางด้าน 

กฎหมาย	ทราบมาว่าผู้นำของประเทศไทยหลายท่าน

ก็เป็นลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จึงนับเป็น 

โอกาสดีท่ีได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน  

เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

ต่อไป”

คณะรัฐศาสตร์	3,303	คน	คณะเศรษฐศาสตร์	119	คน 

คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน	 	 183	 คน	 และ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		83	คน	รวม	9,996	คน 

ท้ังน้ี		ยังไม่รวมผู้สมัครทางไปรษณีย์และทางอินเทอร์เน็ต	

สมัครนักศึกษาใหมฯ่                       (ต่อจากหน้า 1)

    สิบนิ้วประณมบังคมกราบ
 น้ำตาอาบอัดอั้นสงสารพ่อ
 เห็นพ่อทุกข์พลอยเป็นทุกข์ฤทัยท้อ
 เป็นห่วงพ่อ ... บอกรักพ่อด้วยน้ำตา
 ไม่มีถ้อยคำใดจักไขขาน 
 สำรวมจิตอธิษฐานรำพันว่า ...
 “ขอเป็นข้ารองบาท พระภัทรา ...
 แม้ชีวาขอพลีให้ เพื่อตายแทน”
 ทูลกระหม่อมจอมใจของไทยราษฎร์
 ทรงเป็นปราชญ์ เป็นนักคิด นักวางแผน
 เพื่อนำชาติให้พ้นภัยไทยทั่วแดน 
 ไทยร่มเย็นเป็นปึกแผ่น ด้วยบารมี
 แม้จะทรงงานหนักมานักแล้ว
 โถ ... ทูลกระหม่อมแก้ว มิหน่ายหนี
 ทรงห่วงใยภัยพิบัติ บรรดามี
 พระภูมี พลีพระองค์ เพื่อทวยไทย
 เจ็ดรอบพระชันษามหาราช
 อาศิรวาท องค์ภูมิพล มงคลสมัย
 เฉลิมขวัญ ... เฉลิมชนม์ ... เฉลิมชัย
 ทรงเจริญพลานามัย ... เจริญวรรษ
 ทรงครองราชย์ ครองไทย มไหศวรรย์
 เป็นมิ่งขวัญวงศ์จักรี ศิริสวัสดิ์
 เป็นร่มเกล้า ... เป็นฉัตรชัย แห่งไทยรัฐ
 “ธรรมาธิราช ภูมิพล ... ทรงพระเจริญเทอญ”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(สมรรถ  ผลจำรูญ  ร้อยกรอง) 



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

   

(อ่านต่อหน้า 9)

	 ในวารดิถีข้ึนปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕๕๕ 

 “ข่าวรามคำแหง”	ขออำนาจคุณพระศรี 

รัตนตรัย	 และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากล 

	รวมทั้งพระบารมีแห่ง

 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

	 ได้โปรดอำนวยพรให้ผู้อ่าน	“ข่าวราม 

คำแหง”	ทุกคน

 จงมีความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใด 

ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ

	 ปีที่แล้ว	 แม้ว่าจะเป็นปีที่คนไทยเรา 

ประสบความทุกข์ยาก	เน่ืองจากภัยธรรมชาติ

	 แต่เราก็ได้ปีติจากที่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว	 ทรงเจริญพระชนมพรรษา	 

๘๔	พรรษา

 พสกนิกรชาวไทยได้พร้อมกันน้อมเกล้า 

น้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล	ให้ทรง 

พระเกษมสำราญ		มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

	 ในส่วนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

พุทธศักราช	๒๕๕๔	 เป็นปีที่เรามีอายุครบ 

	๔๐	ปี

	 เป็น	๔๐	ปีที่

 สร้างความรู้สู่สากล  สร้างคนคู่คุณธรรม

	 สำหรับปีพุทธศักราช	๒๕๕๕

	 สวัสดีปีใหม่จงใสสด

	 น้ำท่าน่าจะลดจนหมดสิ้น

	 คิดสิ่งใดให้สมอารมณ์จินต์

	 มุ่งตอบแทนคุณแผ่นดินไปด้วยกัน

	 คนเรานั้นไม่มีคำว่าแก่เกินเรียน	อยู่ที่ใจของ 

แต่ละคน	 ว่าพร้อมท่ีจะยอมรับส่ิงแปลกใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

ในชีวิตหรือไม่	เช่นเดียวกับผู้สูงอายุกลุ่มน้ีท่ีมีใจมุ่งม่ัน 

ในการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงนับเป็นการ 

เปิดโลกกว้าง	และเพ่ิมสีสันใหม่ให้กับชีวิต	ทำให้คำพูดท่ีว่า 

“อายุเป็นเพียงตัวเลข”	ดูจะไม่ไกลเกินความจริง

 “ข่าวรามคำแหง”	ได้พูดคุยกับผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม 

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงอายุ	

จัดโดยสถาบันคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล	เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงเจริญพระชนมายุครบ	 

84	พรรษา

  นายสวิน อักขรายุธ 

อายุ	78	ปี	กล่าวว่า	ทราบข่าว 

การจัดอบรมคอมพิวเตอร์ 

สำหรับผู้สูงอายุจากสถานีวิทยุ 

จึงมีความสนใจอย่างมาก  

และได้ชักชวนภรรยาให้ 

เข้าร่วมอบรมด้วยกัน	เพ่ือ 

จะได้มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์	 และอยาก 

ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ได้คิดหลักสูตร 

ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ	 ให้ได้มีโอกาสใน 

การฝึกใช้งานอินเทอร์เน็ต	 และ	 Social	 Network	

ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร	และเป็นการใช้เวลาว่าง 

ให้เกิดประโยชน์		

  นางสาววงเดือน 

ฤกษ์งามเดิม	 อายุ	 66	 ป ี

 กล่าวว่า	 ขอขอบคุณ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ที่ ได้ ให้โอกาสเข้าร่วม 

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับ 

ผู้สูงอายุถึง	3	รุ่น	ด้วยกัน 

เพราะคิดว่าเรียนคร้ังเดียวคงจะจำไม่ได้	 จึงต้องทบทวน

ความจำโดยการอบรมเป็นครั้งที่	 2	 และครั้งที่	 3	 ทำ

ให้สามารถใช้งานได้คล่องมากขึ้น	 อาจจะเป็นเพราะ

ว่าอายุมากขึ้นจึงทำให้เรียนรู้ช้าลง	 ขอบคุณอาจารย์ 

ผู้สอนทุกท่านที่ให้ความใส่ใจ	 และอดทน	 อีกทั้งยัง 

ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทำให้ประทับใจเป็นอย่างมาก	

  นางสาวกัญญา 

สารารักษ	์ อายุ	 66	 ปี	

กล่าวว่า	 รู้สึกดีใจและ 

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มี

โอกาสเข้ารับการอบรม 

และได้รับวุฒิบัตร	 ถือเป็น 

โอกาสดีท่ีได้เรียนรู้ทักษะ 

ด้านคอมพิวเตอร์	 ทำให้มีความรู้ในการใช้งาน	 Facebook 

และ	Youtube	 ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการติดต่อ 

สื่อสาร	 ทำให้เรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น	 และอยากให ้

มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมที่ดีและมีประโยชน์

อย่างนี้อีกเรื่อยๆ	 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทราบถึงพัฒนา 

การด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	 และขอขอบคุณอาจารย์	

และมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เห็นความสำคัญของ 

ผู้สูงอายุ	ให้ได้ทำกิจกรรมต่างๆ	โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย	

 นางนิศา ชีพอุดม 

อายุ	 70	 ปี	 กล่าวว่า	

รู้สึกดีใจที่ ได้ เข้าอบรม 

และได้รับวุฒิบัตรคร้ังน้ี  

อีกทั้งยังได้ความรู้ในการ 

ใช้งานคอมพิวเตอร์อีกด้วย 

ที่ผ่านมาเคยคิดว่าอายุ  

มากแล้วเลยไม่อยากเรียนรู้อะไร	 แต่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงทำให้รู้ว่า	คนเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกเพศ	

ทุกวัย	 และควรที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต	 โครงการนี้

ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุจำนวนมาก	 

บางคนอาจจะไม่มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาเลย	

ทำให้กลัวที่จะเรียนรู้	 และอยากให้เพิ่มเวลาเรียนให้

มากกว่านี้	เพื่อจะได้เป็นการทบทวนเนื้อหาไปด้วย	

	 “ผู้สูงอายุบางคนอยู่บ้านเฉยๆ	 ไม่ได้ทำงาน 

ก็อาจทำให้เกิดความเบื่อหน่ายได้	 แต่ถ้าได้ฝึกเรียนรู ้

ในการใช้งาน	Facebook	เพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ	

ก็อาจทำให้ไม่ต้องเหงาอีกต่อไปถือเป็นการเพ่ิมสีสัน 

ให้กับชีวิต	และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดอบรม 

เรื่องสุขภาพให้กับผู้สูงอายุว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร 

ในวัยนี้	 อาจจะเป็นการอบรมระยะสั้นก็ได้	 เพราะ 

ถ้ามีกิจกรรมอย่างนี้ก็จะทำให้ผู้สูงอายุไม่เหงา	 และ 

ทำให้มีชีวิตชีวามากขึ้น”

 น า ง ฐ า ป นี ย์  

ใช้ริ้วเจริญ	 อายุ	 58	 ปี	

กล่าวว่า	 ได้ทราบว่าการ 

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับ 

ผู้สูงอายุ	เป็นโครงการเพ่ือ 

เ ฉ ลิ มพ ร ะ เ กี ย ร ติ แ ด่  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ก็รู้สึกดีใจมากท่ีได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี	 อีกท้ัง 

ยังถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับตนเองเพราะเพียง 

แค่คลิกก็สามารถท่องไปได้ทั่วโลกแล้ว	 การอบรม 

คร้ังน้ีทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการส่ง	 E-mail	 

หรือการค้นคว้าข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ Google	 ทำให้ 

สามารถค้นคว้าข้อมูลท่ีอยากรู้ได้ทันที	

อบรมคอมพิวเตอร์ผู้สูงอายุ 

ช่วยเปิดโลกกว้าง-เพิ่มสีสันใหม่ให้ชีวิตวัยเกษียณ



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕  

 เม่ือวันท่ี	30	พฤศจิกายน	ท่ีผ่านมา	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจัดกิจกรรม	 “รามคำแหงร่วมฟื้นอุทัย  

ร้อยใจไปด้วยกัน”	 ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี	 โดยม ี

หน่วยงานต่างๆ	 ให้บริการประชาชน	 ได้แก่	 หน่วยงาน 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข		กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์		กระทรวงแรงงาน		สำนักงานพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์จั งหวัดอุทัยธานี 		 

สำนักงานเหล่ากาชาด		กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใย 

รักแห่งครอบครัวฯ		วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี		วิทยาลัย 

สารพัดช่างอุทัยธานี	 	 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

อุทัยธานี		ชมรมผู้สูงอายุ		สมาคมคนตาบอดจังหวัด 

อุทัยธานี	 และมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ตลอดจน 

หน่วยงานภาคประชาชน	 เพื่อฟื้นฟูเยียวยา	 และ 

คลายความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย	 

ณ	โรงเรียนอุทัยวิทยาคม	อำเภอเมือง	 จังหวัดอุทัยธานี	 

 โอกาสน้ี	 	นางศิริภา 

 ครุฑพันธ์ ข้าราชการ 

บำนาญ	 ผู้ประสบอุทกภัย	 

กล่าวว่า	 อุทกภัยครั้งนี้

สร้างความเดือดร้อน

ให้พี่น้องจังหวัดอุทัย

ธานี	 และจังหวัดอื่นๆ	

ไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพมหานคร	 ทั้งขณะที่น้ำท่วมและ 

หลังน้ำลด	สภาพแวดล้อมต่างๆ	 เสียหายอย่างมาก	

แต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้รับน้ำใจช่วยเหลือจากคนไทย 

ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	

ที่นำถุงยังชีพมาบริจาค	 รวมทั้งอาสาสมัครที่คอย 

ช่วยดูแลความปลอดภัยต่างๆ	ให้กับผู้ประสบภัย

 “บ้านของดิฉันทั้ง 2 หลัง น้ำท่วมถึงชั้น 2  

ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ที่บ้านได้ ต้องออกไปอยู่ที่อื่น   

สร้างความลำบากในการเดินทาง อีกทั้งสวนผลไม้ 

ที่ปลูกไว้ก็เสียหายทั้งหมด เมื่อน้ำลดแล้วก็กลับ 

เข้ามาดูบ้านเพ่ือหาทางซ่อมแซม ซ่ึงการจัดโครงการฯ  

ในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากทำให้ได้ข้อมูลเพื่อ

นำไปดูแลบ้านหลังน้ำลด อีกทั้งยังมีให้ลงชื่อเพื่อ 

ฝึกอาชีพอิสระกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง คาดว่า 

คงช่วยให้ตนเองและเพื่อนบ้านมีอาชีพเสริม 

ก่อนที่จะฟื้นฟูสวนผลไม้ได้สำเร็จ”

  นางสาลี ่ จักกิตต ิ 

ผู้ประสบอุทกภัยกล่าวว่า	 

อยากให้ทุกคนคิดว่า 

เหตุการณ์ครั้ งนี้ เป็น 

เหตุการณ์ธรรมชาติที่

ผู้ร่วมโครงการ “ฟื้นอุทัย ร้อยใจไปด้วยกัน”
เชื่อมั่นทุกกำลังใจ ช่วยฝ่าวิกฤตได้

ทุกคนต้องยอมรับว่าจะต้องเกิดขึ้นในสักวัน	 ถึงแม้

บ้านที่พักอาศัยไม่ถูกน้ำท่วมแต่การเดินทางลำบาก 

จึงจำเป็นที่จะต้องอพยพออกจากที่พักไปอาศัยที่ 

บ้านญาติ	 แต่ก็มีของใช้เสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้	 

อาทิ	 เครื่องซักผ้า	 ปั๊มน้ำ	 และของใช้ที่เก็บไม่ทัน	 

โดยทางหน่วยงานราชการได้ให้ความช่วยเหลือต่างๆ			 

การจัดงานคร้ังน้ีสนใจการทำอาหารของบูธมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	

  ว่าที่ร้อยตรีไพศาล 

สิงห์พูล	 ครู	 คศ.2	 วิทยาลัย 

เทคนิคอุทัยธานี	กล่าวว่า	

อุทกภัยครั้งนี้รุนแรงมาก	

ชาวบ้านจังหวัดอุทัยธานี 

ได้รับความเดือดร้อนเกือบ 

ทั้งจังหวัด	 แต่สิ่งหนึ่งที ่

เห็นจากความเดือดร้อน	 คือน้ำใจท่ีคอยช่วยเหลือกันของ 

คนไทย	 ถึงแม้ว่าน้ำจะลดลงคืนสู่สภาพปกติแล้ว	 ร่องรอย 

ความเสียหายก็ยังคงอยู่	 แต่ก็ได้อาสาสมัครชาวบ้าน	

นักเรียนและนักศึกษา	ช่วยกันฟื้นฟู	ทำความสะอาด 

สถานที่สำคัญๆ	 และหวังว่าอนาคตอันใกล้นี้ทุกอย่าง 

จะกลับสู่สภาพเดิมได้	

 “วันนี้วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ร่วมกับวิทยาลัย 

สารพัดช่างอุทัยธานี  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

อุทัยธานี ได้ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ 

บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระบบ 

เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ 

เคร่ืองมือเกษตร เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบ้ืองต้น 

ให้ชาวบ้าน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก และ 

พวกเรายังยินดีจะช่วยเหลือจนกว่าจะผ่านวิกฤตนี้ 

ได้สำเร็จ”

  นายวิเชียร ปัญญามัง 

เจ้าพนักงานการเกษตร 

ชำนาญงาน	 สถานีพัฒนา 

ที่ดิน	 จังหวัดอุทัยธานี	

กล่าวว่า	โครงการ	“ฟื้นฟู 

อุทัย ร้อยใจไปด้วยกัน”  

เป็นโครงการท่ีช่วยบรรเทา 

ความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับชาวบ้านผู้ประสบ

อุทกภัย	 และสถานีพัฒนาที่ดิน	 จังหวัดอุทัยธานี	

จัดหาน้ำหมักชีวภาพ	 เพ่ือช่วยบำบัดน้ำเสียมาแจกจ่าย 

แก่ประชาชน	 และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลบริเวณ

ที่น้ำเน่าขังด้วย	

  “ดีใจที่ได้ช่วยเหลือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  

แก่ผู้ประสบอุทกภัย และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน 

มีความเข้มแข็งผ่านพ้นอุทกภัยครั้งนี้ไปได้  ทุกคน 

ต้องไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกันใน

ชุมชนและหมู่บ้าน”

 อ า จ า ร ย์ ศ ศิ ธ ร 

ตัณฑวรรธนะ  อาจารย ์

ประจำโครงการแพทย์ 

แผนไทย	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 กล่าวว่า	 

โครงการแพทย์แผนไทย 

ได้ช่วยเหลือในการสร้าง 

อาชีพอิสระให้กับผู้ท่ีประสบอุทกภัย	 เช่น	 อบรม 

การผลิตเกลือขัดผิว	 เคร่ืองอบสมุนไพร	 ซ่ึงประชาชน 

สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้	 การอบรมคร้ังน้ี 

เป็นการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย	ลงทุนต่ำ	 	 เป็นการ 

เสริมรายได้และเสริมสุขภาพแก่ประชาชนอีกทางหน่ึง	

  นางสุดใจ น้ำสมบูรณ์   

หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการ 

และพิทักษ์คุ้ มครอง 

สิทธ์ิ	กระทรวงการพัฒนา 

สังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์	 กล่าวว่า	 

กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์	 จัดกิจกรรมบริการ 

ประชาชนอย่างหลากหลาย	 อาทิ	 แจกอาหาร	 จัดกิจกรรม 

สำหรับเด็ก	นอกจากน้ันยังมีการฝึกอาชีพอิสระ	 ได้แก่ 

การพับใบเตยเป็นดอกกุหลาบ	 การถักผ้าพันคอไหมพรม 

 และจัดบริการนวดแผนไทยโดยคนตาบอด		พร้อม

กันนี้ยังนำชมรมผู้สูงอายุมาเล่นดนตรีอังกะลุงให้

ผู้ประสบภัยรับฟังเพื่อคลายความเครียดอีกด้วย

 “ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัย 

ทุกคน แม้ว่าจะมีปัญหาอีกมากมายตามมาหลังน้ำลด  

อย่าท้อแท้ ขอให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานจะร่วมแรง

ร่วมใจกันช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อให้ชาวจังหวัด

อุทัยธานีกลับมามีสภาพความเป็นอยู่เช่นเดิม”

 น า ง ส า ว ปั ท ม า  

พิสณุพงศ์	 นักเรียนมัธยม 

ศึกษา	 ปีที่	 4	 โรงเรียน 

อุทัยวิทยาคม	 กล่าวว่า	

ตนเองไม่ได้เป็นผู้ประสบ 

อุทกภัย	 แต่ก็สงสาร 

ผู้ท่ีประสบเหตุอุทกภัย 

ในครั้งนี้	 ที่ต้องอพยพไปอยู่ในที่ต่างๆ	 ได้รับความ 

(อ่านต่อหน้า 11)



       

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕

	 ในสถานการณ์ทางด้านการศึกษาของโลกใน 

ปัจจุบันนี้	 	 อุดมศึกษาถือว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ 

ท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพ		 เพ่ือให้บัณฑิตสามารถ 

ออกไปรับใช้สังคม	 ชุมชน	 และรัฐให้สอดคล้องกับ 

ปณิธานอันสูงสุด	 (Metaphysics)	 แห่งแผนพัฒนา 

สังคมเศรษฐกิจแห่งชาติได้อย่างลงตัว	 แต่อย่างไรก็ตาม 

การดำเนินงานทางด้านอุดมศึกษาของรัฐไทยพบว่า	 

ในบางยุคในบางสมัยยังขาดความ	“สอดคล้อง”  ซึ่ง 

อาจจะมาจากปัจจัยหลายอย่าง	 เช่น	 ความไม่เข้าใจ 

ในแก่นแกนแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์อารยะและ 

การจัดการอุดมศึกษา	 	ตลอดจนบางสภาวะเกิดจาก 

ผู้มีอำนาจและได้ครอบครองอำนาจแห่งอุดมศึกษา	 

แต่ขาดความเข้าใจและเข้าถึงจึงทำให้การดำเนินการ 

มีทิศทางท่ีค่อนข้างไม่ชัดเจน		และถือว่าเป็น	“ตราบาป”  

ทางการศึกษาอย่างยิ่ง

	 อุดมศึกษาของรัฐไทยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่าง

ชัดเจนคือ	 ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะทั้งทางด้าน 

วิชาชีพและวิชาการ	 	ตลอดจนขัดเกลานักศึกษา/นิสิต 

เพื่อให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นปกติวิสัย		 

ทั้งนี้เพื่อจะเป็นการส่งมอบให้กับสถานประกอบการ 

หรือนายจ้าง		ท่ีจะนำมาซ่ึงความยินดีในการรับเข้าทำงาน   

ฉะนั้นการอุดมศึกษาของไทยทุกสถาบันจำเป็น 

จะต้องสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนบนฐานคติแห่ง 

ความเป็นมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็น	Research-Oriented	

University	 และ	 Teaching-Oriented	 University	 ที่ 

จะส่งผลต่อภาพรวมในการพัฒนารัฐชาติให้สถาพร

สืบไป

 “สุดเลิศ”  : คุณลักษณะที่ต้องถูกบ่มเพาะ

 1. S-Sincerity	 คือ	 ความจริงใจ	 การทำงาน 

ของนักศึกษา/นิสิตที่จบจากมหาวิทยาลัยทุกสถาบัน		 

จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีความจริงใจต่อหน่วยงาน	

กล่าวคือ	 ต้องศรัทธาในหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ของตนเอง	 ต้องสร้างความกล้าหาญแห่งวิชาชีพ	 และ 

วิชาการที่ตนเองได้บ่มเพาะมาจากสถาบัน	 	 สิ่งนี้จะ 

แสดงออกด้วยพลังกาย	 	พลังปัญญาของความตั้งใจ 

ทำงาน	เพราะ	“ความต้ังใจดีเป็นส่ิงท่ีสัมผัสได้” (คำกล่าว 

ของ	 รศ.คิม	 	 ไชยแสนสุข	 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง)		เพราะทุกองค์กรของการทำงานย่อมมี

ปัญหาและอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา	 	แต่การตั้งใจ

ทำงานจะสามารถสร้างความผาสุกแห่งตนเองและ

องค์กรได้อย่างดียิ่ง

“สุดเลิศ” : คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
“SUDLERT” : The Effectiveness Characters of Graduates

รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ์

 2. U-Unity	 คือความเป็นหนึ่งเดียวกัน	 เมื่อ 

นักศึกษา/นิสิตได้รับการบรรจุเข้าทำงานในองค์กรแล้ว 

“น้องใหม่”	 จะเห็นอะไรมากมายมากยิ่งขึ้น	 	 บางครั้ง 

อาจจะเห็นความเป็นกลุ่มเดียว	 หรือหลายกลุ่ม	 แต่อย่า 

ตกใจ!!	 ให้ตระหนักถึงหน้าที่	 ทั้งหน้าที่โดยตรงและ 

หนา้ทีแ่อบแฝงของตนเอง		ตลอดจนพจิารณาขอบขา่ย 

งานที่ตนเองรับผิดชอบ		ทำงานให้เต็มสมรรถนะและ 

ความสามารถท่ีถูกส่ังสมมา	 	 เช่ือว่าองค์กรจะเห็นตัวตน 

ของเราเองว่า		เป็นอีกหนึ่งพลังศรัทธาของ	“รากฝอย” 

ในการนำพาหน่วยงานไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง	

(High	 Performance	Organization)	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะ 

สร้างความเป็นเนื้อเดียวกัน		(Oneness)	ได้อย่างดี	

 3. D-Democracy		คือ	ประชาธิปไตย			หัวใจของ 

การทำงานอีกประการหน่ึงคือความเป็นประชาธิปไตย 

รักความถูกต้อง	 	ต้องรู้ว่าอะไรควรทำ	(Should)	 	อะไร 

ต้องทำ	 (Must)	 และอะไรจะทำ	 (Will)	 กล่าวคือต้อง 

เคารพกฎกติกาของสังคม	 	 บางครั้งจะต้องเข้าใจถึง 

ปรมัตถ์สัจจะแห่งความจริงว่าความคิดเห็นของคน

ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องถูกต้องเสมอไป	 	 เมื่อทำงานก ็

จำเป็นท่ีจะรู้ว่าจังหวะใดท่ีควรให้แสงสว่างแก่องค์กร 

โดยการชี้แนะชี้นำบนฐานคติแห่งความถูกต้อง	 น่าจะ 

ทำให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยและมีความยั่งยืน 

เป็นที่สุด

 4. L-Language	 คือ	 ภาษา	 นักศึกษา/นิสิต 

ที่จบจากสถาบันอุดมศึกษา	 คุณลักษณะที่สำคัญอีก 

ประการหนึ่งคือ		ต้องมีพื้นความรู้ทางด้านภาษาสากล	 

หรือภาษาที่สหประชาชาติใช้	 (6	 ภาษา	 คือ	 อังกฤษ 

ฝรั่งเศส	 อาหรับ	 รัสเซีย	 จีน	 (แมนดาริน)	 และสเปน) 

ถ้านักศึกษา/นิสิต	 มีทักษะทางด้านภาษาจะเป็นท่ีได้เปรียบ 

กว่าคนอื่น	 แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนอยากให้ใช้และเข้าใจ 

ในภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาอ่ืน	 เพราะข้อความรู้ต่างๆ  

ส่วนมากจะถูกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาอื่น		 

ในมุมมองของผู้เขียนเชื่อว่าถ้าเข้าใจภาษาจะนำมาซึ่ง 

การเข้าใจในวัฒนธรรม		ฉะนั้น	“ถ้าพูดภาษาแม่ได้ไม่ดี  

อย่าหวังว่าจะพูดภาษาอื่นได้ดี” และต้องตระหนัก 

ต่อไปว่า	“สำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุล”  ด้วยนะครับ 

 5. E-Ethics		คือจริยธรรม		ปัจจุบันนี้จะเห็น 

ได้ว่า	 	 จริยธรรมของนักศึกษา/นิสิตที่สำเร็จออกไป 

ค่อนข้างมีน้อย	 เพราะขาดการบ่มเพาะท่ีแท้จริง	 โชคดี 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการบ่มเพาะนักศึกษา 

ให้เกิดอัตลักษณ์	 “ความรู้คู่คุณธรรม”	 ซึ่งเป็นฐานคต ิ

ของครูรังสรรค์	 	 แสงสุข	 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงและนักอภิวัตน์การศึกษาไทย	 	ที่เห็นความ 

สำคัญของความเป็น	 “ตะวันออก”	 (Orientalism)	 

....คุณธรรมต้องนำความรู้	 	ฉะน้ันโดยภาพรวมนักศึกษา/ 

นิสิต	 ต้องมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ถูกต้องผนวก 

รวมกับความเหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

และชีวิตการทำงานซึ่งจะนำมาแห่งอาการทำงานแล้ว 

มีความสุข

 6. R-Research	 	 คือการค้นคว้า	 นักศึกษา/

นิสิต	 จะต้องมีการค้นคว้าอยู่สม่ำเสมอ	 	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการค้นหาข้อมูลที่ใช้กับการทำงาน	 เพื่อสร้าง 

ความทันสมัยและใหม่ให้กับตนเองเป็นอย่างน้อย		 

ผู้เขียนมองว่าการค้นคว้าหาความรู้ที่ง่ายที่สุดคือ	 

การฟัง	 	 การอ่าน	 	การเขียน	 	 และการถาม	 	 เพราะ	 

การฟังจะพัฒนาการคิด  การอ่านจะพัฒนาความรู้  

การเขียนจะพัฒนาปัญญา  ส่วนการถามจะพัฒนา 

ความเข้าใจ		ฉะนั้น		การที่ฝึกฝนค้นคว้าเป็นประจำ 

และสม่ำเสมอย่อมนำมาให้เป็นคนที่ทันสมัย	 	 และ 

ที่สำคัญไม่	“ตกขอบ”	ของสังคม

 7. T-Technology	คือเทคโนโลยี		นักศึกษา/ 

นิสิต	 สมัยใหม่ต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ได้อย่างคล่องแคล่ว		ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์	หรือ 

แม้แต่เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ	 เพราะสิ่งเหล่านี้จะนำ 

มาซ่ึงประสิทธิภาพของการทำงาน	 และประสิทธิผล 

ขององค์กร

	 นี่เป็นเพียงภาพฉายแห่งความคิดของผู้เขียน

เท่านั้น	 	นักศึกษา/นิสิต	อาจจะสร้างอัตลักษณ์แห่ง 

ตนเองได้มากกว่า	 “สุดเลิศ”	 ทั้ง	 7	 ประการ	 แต่ที ่

แน่ๆ	 ถ้าทำได้ตาม	 “สุดเลิศ”	 การที่สถานประกอบ

การและนายจ้างจะรับเข้าทำงานย่อมมีโอกาสมาก

กว่าบุคคลอื่น	 และที่สำคัญถ้าทำได้ต้อง	 “สุดเลิศ” 

เป็นแน่แท้		โดยปราศจากข้อกังขาใดๆทั้งสิ้น	!!!!!!

v



 
      

 
     

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕

สมพร  ภูชำนิ                 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ฟกช้ำ

 วิธีปฐมพยาบาลอันดับแรกคือ	 ใช้ผ้าห่อ 

น้ำแข็งมาประคบประมาณ	20	นาที	หากผ่านไป 

หลายวันอาการปวดไม่ดีขึ้น	คุณอาจต้องเอกซเรย ์

เพ่ือดูว่ากระดูกได้รับการกระแทกด้วยหรือเปล่า 

ส่วนวิธีดูแลตัวเองคือ	พักส่วนที่บาดเจ็บ	พยายาม 

อย่าใช้งาน	 จากนั้นลองพยายามออกกำลังแบบ 

ไอโซเมตริก	 เช่นใช้กล้ามเนื้อที่เจ็บดันกำแพง	

เป็นต้น

ข้อเท้าเคล็ด

 ใช้น้ำแข็งประคบที่ข้อเท้าที่ เคล็ดทุกๆ	 

4	 ชั่วโมง	 ตลอด	 24-48	 ชั่วโมงแรก	 ระหว่างนั้น 

ควรพันข้อเท้าด้วยผ้ายืดเพื่อลดอาการบวม	 

และพยายามอย่าลงน้ำหนักเท้าข้างท่ีปวดขณะเดิน 

ถ้าอาการปวดดีขึ้นแล้ว	 อาจบริหารด้วยวิธีเขียน

ตัวอักษรในอากาศด้วยนิ้วเท้า

ข้อมือซ้น

 คุณควรพยายามตรึงข้อมือไว้ให้มากที่สุด 

ไม่ขยับเขยื้อน	 แล้วประคบด้วยน้ำแข็ง	 ทางที่ด ี

ควรไปพบแพทย์เพื่อเอกซเรย์ดูว่ากระดูกหักด้วย 

หรือเปล่า	ข้อมือซ้นอาจต้องใช้เวลานานกว่า	8	สัปดาห์ 

กว่าจะหายดี	ระหว่างนั้นควรออกกำลังชนิดที่ใช ้

ร่างกายเฉพาะส่วนล่างเช่น	วิ่งก็ได้		แต่กิจกรรม 

ที่ใช้มือ	เช่นปั่นจักรยานควรเว้นเด็ดขาด

นิ้วเคลื่อน

 วิธีปฐมพยาบาลที่ง่ายมากคือ	จับปลายนิ้ว 

และดึงให้กระดูกเข้าที่	แต่ถ้าไม่กล้าหรือไม่มั่นใจ 

พอที่จะทำ	 ลองหาวัสดุที่ตรงๆ	 และแข็งแรง 

พอสมควร	 เช่น	 ดินสอ	 ยึดติดกับนิ้วเอาไว	้

แล้วไปหาหมอ	 นิ้วของคุณอาจบวมอยู่เป็นเดือน	

ต้องพยายามพัก	อย่าใช้งานน้ิวมาก			การบีบลูกบอล 

เล็กๆ	นุ่มๆ	จะช่วยบริหารน้ิวได้ดี	ระหว่างน้ีไม่ควร

เล่นกีฬาที่ใช้งานนิ้วอย่างเด็ดขาด

ข้อมูลจาก www.cheewajit.com 

มุมกีฬา
เพื่อสุขภาพ

วิธีง่ายๆ เมื่อออกกำลังกายแล้วบาดเจ็บ

    สมคิด   ชูฤทธิ์       สำนักกีฬา

ความสำคัญของกล้วย

ที่ไม่ใช่เรื่องกล้วย ๆ ๆ ๆ

 ผู้เขียนได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนรุ่นพี่ที่เกษียณ 

จากรามคำแหง		เลยถามรุ่นพ่ีว่าทำอะไรอยู่หรือ		รุ่นพ่ี 

ได้บอกว่าปลูกกล้วยขายเป็นงานอดิเรก	 จึงขอชมสวน 

ซึ่งมีมะม่วง	 ขนุนและกล้วย	 ได้ฟังรุ่นพี่ได้อธิบาย 

ถึงความสำคัญของกล้วย		โดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าที่

พี่เขาปลูกไว้พันธ์ุเดียวเลย	 จึงมองเห็นความสำคัญ 

ของกล้วยที่ไม่ใช่เรื่องกล้วย	ๆๆๆ	หรือเรื่องง่าย	ๆ	

	 กล้วยน้ำว้าเป็นพืชใกล้ตัวที่มีความสำคัญกับ

วิถีชีวิตของคนไทย	และมีเกือบทุกบ้านที่มีที่ดินว่าง 

กล้วยน้ำว้ามีลักษณะท่ัวไป	คือ		เป็นพืชล้มลุกขนาดใหญ่		

สูงประมาณ	2-5	เมตร		เป็นพืชเขตร้อน		ชอบดินที่มี 

ความอุดมสมบูรณ์		ระบายน้ำได้ดี		เป็นพืชท่ีต้องการน้ำ  

แต่ไม่ชอบน้ำขัง												อายุของการออกปลีประมาณ		1		ปี	 

และหลังจากออกปลีจะตัดได้ประมาณ	 3	 เดือน		

ผลผลิตจะอยู่ที่	10	หวีต่อเครือ	หรือขึ้นแต่พันธ์ุ

 การคัดเลือกพันธ์ุปลูก

 การขยายพันธุ์กล้วยโดยใช้หน่อ	มีอยู่	3	 ลักษณะ 

ได้แก่

 1.	 หน่ออ่อน		เป็นหน่อท่ีมีอายุน้อยมากยังไม่มีใบ	

	 2.	 หน่อใบแคบ	 เป็นหน่อที่มีใบบ้าง	 แต่ใบ 

เรียวเล็กหรือเรียกว่าหน่อดาบ

	 3.	 หน่อใบกว้าง		เป็นหน่อที่มีใบบาง	เป็นใบ 

โตกว้างคล้ายใบจริง	 	 ส่วนมากเป็นหน่อที่เกิดจาก

ตาของเหง้าที่อยู่ใกล้ผิวดิน

 วิธีการปลูกกล้วย 

 1.	 ขุดหลุมให้กว้าง	ยาว	ลึก	อย่างละ	50	ซม.	 

ระยะการปลูกต่อต้นอยู่ที่	2.5	x	2.5	เมตร

	 2.	 ผสมดินกับปุ๋ยคอก	 หรือผสมกับปุ๋ยหมัก 

ชีวภาพเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

	 3.	 วางหน่อกล้วยลงในหลุม		ถ้ามีการปลูกกล้วย 

เป็นแถว	 ควรหันแผลท่ีตัดหน่อกล้วยไปทางเดียวกัน 

เพ่ือให้กล้วยแทงปลีไปทางเดียวกัน

	 4.	 ตั้งหน่อกล้วยให้ตรงแล้วกลบดินผสมปุ๋ย 

ลงหลุมกดให้แน่น	

 5.		ควรหาวัสดุคลุมดิน 

ที่โคนหน่อกล้วยเพื่อลด 

การระเหยของน้ำ

	 6.	รดน้ำให้ชุ่ม

         การให้ปุ๋ย

 1.ให้ปุ๋ยคอกหรือ 

ปุ๋ยหมักชีวภาพ	 หลังจาก 

กล้วยอายุ	1	สัปดาห์	ในอัตรา	1	กิโลกรัมต่อต้น

 2.	 ให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักชีวภาพ	 กล้วยน้ำว้า 

ทุก	ๆ	1	เดือน	3	กิโลกรัมต่อต้น	จนกล้วยน้ำว้าอายุ	

10	เดือน

	 3.	 ถ้าให้ปุ๋ยคอก	 ควรเพิ่มด้วยการรดด้วย 

น้ำหมักชีวภาพ	ทุก	ๆ	2	สัปดาห์	 เพื่อให้จุลินทรีย ์

ช่วยย่อยละลายปุ๋ยคอกเพ่ิมธาตุอาหารให้กล้วยน้ำว้า

 ประโยชน์ของกล้วย

 สมัยโบราณใช้ประโยชน์ของต้นกล้วย	

ได้แก่

 1.	 ใบตองหรือใบกล้วย	 ใช้ห่อขนมไทย 

หลายชนิด	 	 กระทงห่อหมก	ห่อมัดผัก	 กำดอกไม้		

ตกแต่งกระทงไว้ใช้ใส่อาหารหรืองานลอยกระทง

 2.	 ก้านกล้วย		ถ้าสดใช้ทำของเล่นให้เด็ก		

ม้าก้านกล้วย		ปืนกล		ถ้าแก่	แช่น้ำทำเชือกรัดของใช้ 

หรือของกินก็ได้

 3.	 ต้นกล้วย	 	 เอาหยวกกล้วยทำอาหารเล้ียงหมู	

เลี้ยงเป็ด		หัดว่ายน้ำ

 4.	 หัวปลี	ทำอาหาร	เช่น	แกงเลียง	เป็นผักสดเคียง

	 5.		ผล		ใช้ทานสุก	ทำขนมต่าง	ๆ	มากมาย		

เช่น	กล้วยตาก	กล้วยบวชชี		ผลห่ามใช้ทำกล้วยฉาบ  

ผลกล้วยน้ำว้าดิบมีสรรพคุณทางยาสามารถบำบัด 

โรคแผลในกระเพาะอาหารได้

 การกำจัดวัชพืช

 การกำจัดวัชพืชเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปลูก 

กล้วยมาก	 	 โดยเฉพาะพืชใบแคบหรือเลื้อยจะแย่ง 

อาหารเก่ง	 ทำให้กล้วยได้รับอาหารไม่เต็มที่	 	 การ 

เจริญเติบโตจะไม่ดี	 	 แต่ในการกำจัดวัชพืชโดยวิธี

การพรวนดินไม่สมควรกระทำเพราะรากกล้วยมี 

ระบบการแผ่กระจายอยู่ใกล้กับผิวดินมาก		จึงควร 

เลี่ยงมาใช้การถากถางหรือถางวัชพืชจะดีกว่า 

ในการปลูกกล้วยควรมีการปลูกพืชตระกูลถั่ว	

เช่น	 ถั่วเขียวเป็นพืชคลุมดินระหว่างแถวกล้วย		 

นอกจากจะช่วยลดปัญหาเรื่องวัชพืชยังเป็นการ 

บำรุงดินอีกทางหนึ่งด้วย



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕

	 ผู้เขียนมีโอกาสได้พบครอบครัวชาวเยอรมัน 

หลายครอบครัวในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ที่นั่น		สัมผัส 

และคุ้นเคยกับสภาพความเป็นอยู่ของชีวิตผู้คนที่

นั่นพอสมควร	 	 ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปพักอาศัยกับ 

ครอบครัวของอาจารย์ที่เคยสอนสมัยที่เรียนภาษา 

เยอรมันที่เชียงใหม่	 	มีความประทับใจหลายๆ	อย่าง 

ที่อยากแบ่งปัน		

 บ้านของอาจารย์อยู่ที่เขตป่าดำ	 (Black	 Forest)	 

เป็นชุมชนเมืองเล็กๆ	ที่เงียบสงบ	 	 เป็นเมืองที่น่าอยู ่

น่าเยือน		ไม่มีตึกสูงๆ		ธุรกิจห้างร้านใหญ่ๆ		แต่ละบ้าน 

มีลักษณะคล้ายกัน		มองไปไกลๆ		แลเห็นภูเขา		มีป่าไม้ 

เขียวทึบ	 ล้อมรอบทั้งเมือง	 มีทางรถไฟผ่านเมือง		 

ถนนที่เชื่อมติดต่อกันขนาดไม่ใหญ่นักทำให้รถราวิ่ง 

ไม่เร็วเกินไป	 	 เป็นเมืองในฝันที่เหมาะสำหรับคนที ่

ไม่ชอบความวุ่นวาย

	 บ้านอาจารย์ที่ผู้เขียนไปพักเป็นบ้านไม้ขนาด

ใหญ่	 	มี	3	ชั้น	 	มีห้องหลายห้อง	 	 ได้แก่	 	ห้องนอน	

ห้องนั่งเล่น	 ห้องทานข้าว	 ห้องครัว	 ห้องน้ำ	 ห้อง 

รับแขกและห้องใต้ดินซึ่งขุดลึกลงไปในดินสำหรับ	 

ไว้ใช้เก็บฟืน	 เก็บไวน์และถังน้ำมันหรือถังแก๊สที่ส่ง 

ความร้อนไปตามท่อไปยังห้องต่างๆ	 เพ่ือให้ความอบอุ่น	 

แก่บ้านในฤดูหนาว		

	 บ้านเกือบทุกหลังมีสวน	 	 ในสวนปลูกพืชผัก 

สวนครัวต่างๆ	 เช่น	มะเขือเทศ	ถั่วฝักยาว	 	 ผักสลัด 

ต่างๆ	 และมีต้นแอปเปิ้ลอีกหลายต้น	 	นอกจากนี้ยัง

มีเตาที่ก่อด้วยอิฐคล้ายๆ	 เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาใน

บ้านเรา	 	 แต่ยกสูงกว่า	 	 มีไว้อบขนมปังแบบดั้งเดิม		

ซึ่งในปัจจุบันยากมากที่จะได้เห็นเตาอบขนมปัง 

โดยใช้ฟืนแบบนี้	 เพราะส่วนใหญ่จะซื้อขนมปังจาก 

โรงงานแล้วใช้เตาอบไฟฟ้ากันมากกว่า	 ช้ันล่างของบ้าน 

ท่ีติดพ้ืนดิน	 ทางเยอรมนีเรียกว่า	 ช้ันติดพ้ืน	 (Erdgeschoss)		 

ส่วนชั้นที่อยู่ถัดขึ้นไปเรียกว่า	ชั้นที่หนึ่ง		และชั้นสูง 

ขึ้นไป	 เป็นชั้นที่สอง	 สาม	สี่	 ฯลฯ	 ตามลำดับ	สำหรับ 

ช้ันบนสุดมักเป็นห้องใต้หลังคา		ส่วนใหญ่เป็นห้องแคบๆ  

เอาไว้เก็บข้าวของต่างๆที่ไม่ได้ใช้	 หรือนานๆทีจะนำ 

มาใช้สักครั้ง		เช่น		ที่นอนหรือเสื้อผ้าเก่า		เป็นต้น

	 บ้านของอาจารย์หลังนี้เป็นบ้านที่ท่านได้รับ 

มรดกมาจากคุณพ่อคุณแม่	 ซ่ึงผู้เขียนเรียกท่านว่า	 Oma		 

(โอม่า	หมายถึง	คุณย่าคุณยาย)	คุณย่าอยู่ที่ชั้น	Erdge-

schoss	เพียงคนเดียว		ชั้นบนเป็นที่อยู่ของครอบครัว	

ของอาจารย์	 	 ชั้นที่คุณย่าอยู่มีห้องครัว	 	 ห้องนอน		

ห้องรับแขก		ห้องนั่งเล่นและอีกห้องหนึ่งเป็นที่เก็บ	

รูปปั้นพระเยซูและของประดับบางส่วนที่เกี่ยวกับ 

ศาสนาคริสต์		คุณย่าเคร่งศาสนามาก		ทุกวันอาทิตย์	

ท่านจะไปโบสถ์	 ฟังสวด	 ร้องเพลงสวดและฟังเทศน์

ของบาทหลวงซึ่งจะแทรกการสอนที่น่าสนใจ	 	 เช่น		

สอนให้ทุกคนรักกันช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นใคร 

มาจากไหน	 ให้รำลึกถึงผู้ที่ประสบภัยต่างๆ	 และให้ม ี

การบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนทั่วโลก

	 การที่คุณย่าอยู่ที่ชั้น	 Erdgeschoss	 	 คนเดียว 

ก็เพราะท่านต้องการที่จะอยู่อย่างเป็นสัดเป็นส่วน 

มีความเป็นส่วนตัวและไม่ต้องรบกวนใครนั่นเอง		 

ท่านชรามากแล้ว	 แต่โชคดีที่มีลูกหลานอยู่ใกล้ๆ 

และคอยดูแลช่วยเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วย		ซึ่งชีวิต 

แบบนี้ยังมีอยู่ในพื้นที่ของเยอรมนีที่ห่างตัวเมือง 

ออกไป		แต่หายากแล้ว	สำหรับชีวิตคนในเมือง

 ทุกเช้า	 สมาชิกทุกคนในครอบครัวของอาจารย์ 

จะทานอาหารเช้าร่วมกัน	มีนม	ขนมปัง	 เนย	 	แฮม	 

น้ำผ้ึง	น้ำผลไม้ต่างๆ	ส่วนคุณย่าจะทานอาหารคนเดียว		 

นานๆคร้ังจึงจะร่วมทานอาหารเช้าด้วยกัน		หลังอาหารเช้า		 

ทุกคนจะแยกย้ายกันไปทำงานหรือไปโรงเรียน														หาก 

เป็นวันหยุดก็ไปทำธุระที่ยังค้างอยู่	 เช่นทำงานที่ยัง 

ไม่เสร็จ	 	 อ่านหนังสือที่ยังอ่านไม่จบหรือทำงานบ้าน		 

ซักผ้ารีดผ้า	 	หรือไม่ก็ออกไปเดินเล่นหรือ	บางครั้ง

ก็ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียน		เป็นต้น

	 ครั้นเวลาอาหารกลางวัน	 เนื่องจากนักเรียน 

ในเยอรมนีเลิกเรียนบ่ายโมง		อาจารย์ของผู้เขียนปัจจุบัน  

ท่านเป็นครูจึงเลิกพร้อมกันกับนักเรียนและกลับบ้าน 

มาทานอาหารร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวอีก	

(ขณะนี้มีแนวโน้มในเยอรมนีที่จะให้นักเรียนเลิก

เรียนช้าลงเนื่องจากผู้ปกครองต้องทำงานทั้งวัน)		

หากเปน็วนัหยดุ		พอตกบา่ย		ราวบา่ยสองถงึบา่ยสาม		

คุณย่าจะเริ่มอบขนมเค้ก		ท่านจะทำขนมเองทุกครั้ง		

โดยมากแล้วท่านจะใช้ผลไม้ที่ปลูกเองในสวนเป็น 

ส่วนประกอบ	 จากนั้นเตรียมชากาแฟ	 เพื่อว่าทุกคน 

ในครอบครัวจะได้มานั่ง	 จิบชากาแฟและทานขนม

อร่อยๆด้วยกัน		บางครั้งก็เชิญเพื่อนบ้านมาร่วมดื่ม

ร่วมทานด้วย		นั่งกันในห้องรับแขก		หรือถ้าอากาศดี		

ก็ย้ายไปนั่งกันในสวน		

	 คนเยอรมันชอบดื่มชากาแฟและทานขนม 

กันมาก	 สังเกตได้ว่าคนที่ออกไปนอกบ้านในช่วง 

วันหยุด	 	 ก็มักจะไปน่ังด่ืมชากาแฟและทานขนมเล็กๆ 

น้อยๆกันตาม	Cafe	 ในเมือง	ซึ่งจะพากันตั้งโต๊ะเก้าอี ้

ไว้นอกร้าน	 ให้แขกได้สัมผัสบรรยากาศท่ีปลอดโปร่ง	 

แจ่มใสด้วยแสงแดดและผู้คนท่ีสัญจรไปมาได้อย่าง 

เต็มที่		ถือเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนั่นเอง

 ตกเย็น	 เม่ือทุกคนกลับบ้านมาพร้อมหน้าพร้อม 

ตากัน	 ก็จะทานอาหารเย็นร่วมกัน	 โดยอาหารส่วนใหญ่	 

เป็นขนมปัง		เนย		แฮม		และสลัดต่างๆ	คล้ายอาหารเช้า		

ระหวา่งทานอาหาร		ลกูๆจะพดูคยุเลา่เรือ่งราวตา่งๆ	ที่

เกิดขึ้นที่โรงเรียนให้พ่อแม่ฟัง	การพูดคุยหรือเล่าเรื่อง 

ต่างๆที่เด็กๆประสบมาในแต่ละวัน	 	 ถือเป็นการฝึก 

ให้เด็กกล้าแสดงออก	 กล้าคิดกล้าถาม	 และส่ิงเหล่าน้ี 

เป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ร่วมกันอีกรูปแบบหนึ่ง	 

ในระหว่างสมาชิกในครอบครัว	 จากน้ันทุกคนจะช่วย 

กันเก็บโต๊ะ		เก็บถ้วยชาม		ทำความสะอาด		โดยแต่ละคน  

แบ่งหน้าท่ีกันไป	 พ่อแม่จะสอนให้ลูกทุกคนทำงานบ้าน   

จึงเห็นได้ว่า	ผู้ชายเยอรมันก็เก็บกวาดทำความสะอาด	 

บ้าน		ล้างถ้วยล้างจานหรือแม้แต่ซักผ้ารีดผ้าเอง	 	 เพราะ 

ได้รับการสอนให้ทำงานบ้านได้ทุกชนิด	 	 เวลาโตขึ้น	 

จะได้พึ่งพาตัวเองได้	 	 นอกจากนี้	 	 ยังมีการจัดเวรกัน 

ทำงานบ้านว่า		ใครทำความสะอาดบ้าน		ทำความสะอาด 

ห้องน้ำ		ซักผ้า		ฯลฯ		เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน 

ในครอบครัวที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ

 ครั้นกลางคืน		หากมีแขกมาเยี่ยมที่บ้าน		ก็มีการ 

เล้ียงเคร่ืองด่ืมหรือขนมเล็กๆน้อยๆ	 บางคร้ังมีการเล่นเกม 

ด้วยกัน		หากวันใดไม่มีแขก		ทุกคนจะแยกย้ายกันไป 

ทำกิจกรรมส่วนตัว	 เด็กๆท่ีต้องไปโรงเรียนจะได้รับอนุญาต 

ให้ดูโทรทัศน์เฉพาะรายการที่เหมาะสมเท่านั้น	 และ 

ต้องเข้านอนเวลาไม่เกินสองหรือสามทุ่ม		อนุญาตให ้

นอนดึกหรือตื่นสายได้เฉพาะวันหยุด

	 เมือ่สมัผสัครอบครวัเยอรมนันอกเมอืง											ไดเ้หน็ 

ชีวิตท่ีอยู่กันอย่างอบอุ่น		 ชีวิตท่ีพอเพียงและคุณภาพชีวิต	 

ท่ีดีของทุกเพศทุกวัยท่ีอยู่ร่วมกันในครอบครัว	 เมืองท่ีมี 

สภาพแวดล้อมงดงาม	 ภูเขา	 ป่าเขียว	 ลำธารน้ำใส 

สะอาด	 การวางระบบสาธารณูปโภค	 โทรศัพท์	 น้ำ	 

ไฟอย่างลงตัว	 สวนสาธารณะ	 พิพิธภัณฑ์บ้านชาวนา- 

เยอรมัน	 โบสถ์ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชุมชน	 ทำให ้

ผู้คนมีโอกาสเข้าถึงศาสนา	 นับว่าเมืองในฝันของผู้เขียน 

มีอยู่จริง	ในโลกนี้

เรื่องเล่าจากเยอรมัน ผูกพันนิรันดร
ผศ.ดร.ประภาวดี   กุศลรอด                    คณะมนุษยศาสตร์



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕

	 ด้วย	 คณะมนุษยศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 คณะเศรษฐศาสตร์	 และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์			

ได้ขอเปิดสอนกระบวนวิชา	CS	494,	EC	584,	EN	423,	HU	401,	JR	415,	MC	322,	OR	314,	PY	413		และ		

PY	438				เพิ่มเติม		จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน	ม.ร.30			ภาค	2		ปีการศึกษา	2554

	 ดังนั้น		มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าว	เพิ่มเติม	ได้เป็นกรณีพิเศษ			ดังนี้

CS	494	 	 SPECIAL	TOPIC	II	 	 	 	 3			CR.

	 	 TH	 13.30	-	15.20	 SCL	211/2	 	 DR.PAWALAI

	 	 ต้องเป็นนักศึกษาที่เหลือไม่เกิน	12	CR.

EC	584	 	 COMPUTER		APPROACH		FOR		 	 3			CR.

	 	 AGRICULTURAL		ECONOMICS

	 	 M	 11.30	-	13.20	 ECB	2203	 	 DR.CHAMNAN

EN	423		 CHILDREN’S		ENGLISH		LITERATURE	 3			CR.

	 	 TRANSLATION

	 	 M	 11.30	-	13.20	 HOB	1517	 	 ASSOC.PROF.NAPAJAREE

HU	401		 PRACTICUM		IN		HUMAN		RESOURCE	 3			CR.

	 	 DEVELOPMENT

	 	 W	 15.30	-	17.20	 SKB	9022	 	 ASST.PROF.PRAPAPORN,	STAFF	

JR	415	 	 SPECIALIZED			PUBLICATION	 	 3			CR.

	 	 M	 13.30	-	15.20	 VPB	301	 	 ASSOC.PROF.YONGYUT	R.

	 	 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา	MC424	ห้ามลงทะเบียนเรียนวิชา	JR	415

MC	322		 PRINTING	 	 	 	 	 3			CR.

	 	 S	 09.30	-	11.20	 VKB	502	 	 PUANGTONG

	 	 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา	JR105	ห้ามลงทะเบียนเรียนวิชา	MC322

OR	314		 QUEUING		THEORY	 	 	 	 3			CR.

	 	 PR	:	ST	204	 	 	

	 	 TH	 09.30		-	11.20	 STB	102	 	 ASST.PROF.DR.RACHANEE

PY	413	 	 MAHAYANA		BUDDHISM	 	 	 3			CR.

	 	 TH	 13.30	-	15.20	 HOB	1501	 	 VAJRADHARA

PY	438	 	 INTRODUCTION		TO		COMPARATIVE		 3			CR.	 	 	

	 	 PHILOSOPHY

	 	 F	 15.30	-	17.20	 HOB	1507	 	 PRASONG

สำหรับ วัน เวลาสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ให้เป็นดังนี้

 CS	494	 	 คณะดำเนินการจัดสอบเอง

	 EC	584	 	 คณะดำเนินการจัดสอบเอง	 	

	 EN	423		 คณะดำเนินการจัดสอบเอง	

	 HU	401		 คณะดำเนินการจัดสอบเอง	

	 JR	415	 	 สอบวันพฤหัสบดีที่		15		มีนาคม		2555	 เวลา		09.30	-	12.00		น.

	 MC	322		 สอบวันจันทร์ที่		26		มีนาคม		2555	 เวลา		14.00	-16.30		น.

	 OR	314		 คณะดำเนินการจัดสอบเอง		

	 PY	413	 	 คณะดำเนินการจัดสอบเอง		

	 PY	438	 	 คณะดำเนินการจัดสอบเอง		

สำหรับ วัน เวลาสอบซ่อม ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ให้เป็นดังนี้

 CS	494	 	 คณะดำเนินการจัดสอบเอง

	 EC	584	 	 คณะดำเนินการจัดสอบเอง	 	

	 EN	423		 คณะดำเนินการจัดสอบเอง	

	 HU	401		 คณะดำเนินการจัดสอบเอง	

	 JR	415	 	 สอบวันจันทร์ที่		13		สิงหาคม		2555		 เวลา		09.30	-	12.00		น.

	 MC	322		 สอบวันพุธที่		15		สิงหาคม		2555	 	 เวลา		14.00	-	16.30		น.

	 OR	314		 คณะดำเนินการจัดสอบเอง		

	 PY	413	 	 คณะดำเนินการจัดสอบเอง		

	 PY	438	 	 คณะดำเนินการจัดสอบเอง

 ด้วย	 	 คณะนิติศาสตร์	 	 คณะมนุษยศาสตร์		

และคณะศึกษาศาสตร์			มีความจำเป็นบางประการ 

ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา		AE	416,		AE	433, 

AE	465,	 	BE	211,	 	BE	212,	 	BE	213,	 	BE	244,	 

BE	 321,	 BE	 322,	 CN	 381,	 CN	 413,	 CN	 463,	 

CN	 466,	 CN	 494,	 EN	 481,	 JA	 221,	 LA	 433/ LW448  

และ	LA	458	ที่ประกาศเปิดสอนใน	ม.ร.30 ภาค	2		

ปีการศึกษา		2554		นี้ได้

 ดังนั้น	มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวน 

วิชาดังกล่าวในภาค		2		ปีการศึกษา		2554		นี้

การงดสอนกระบวนวิชา  (ครั้งที่ 1)

ภาค  2   ปีการศึกษา   2554

	 ด้วย	ภาควิชาพลานามัย			คณะศึกษาศาสตร์				

มีความจำเป็นบางประการได้ขอเปลี่ยนแปลง 

การจัดสอบของกระบวนวิชา		PT	431				ในการสอบไล่	

ภาค	2			ปีการศึกษา		2554																		

	 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัย	 จึงให้เปลี่ยนแปลง 

การจัดสอบของกระบวนวิชาดังกล่าว		จากที่ได้ 

ประกาศไว้เดิมใน	ม.ร.30		ภาค		2		ปีการศึกษา	2554 

จากคณะดำเนินการจัดสอบเองเป็นมหาวิทยาลัย 

ดำเนินการจัดสอบโดยกำหนดให้สอบในวันเสาร์

ที่  24  มีนาคม  2555   เวลา  09.30 - 12.00  น.

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 1)
ภาค 2 ปีการศึกษา 2554

  การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 1)ภาค 2  ปีการศึกษา  2554

 รองศาสตราจารย์นงเยาว์	 ชาญณรงค์	

ประธานกรรมการบริหารโครงการพิเศษ	

สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ ยว 

คณะมนุษยศาสตร์	 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ- 

อุทกภัยจำนวน	 20,000	 บาท	 ผ่านรายการ 

ครอบครัวข่าว	 3	 เมื่อวันที่	 1	 ธันวาคม	 2554	 

ณ	อาคารมาลีนนท์

คณะมนุษยศาสตร์ช่วยผู้ประสบภัย



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

   

 สำนักพิมพ์	ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน	พฤศจิกายน 2554		จำนวน 16 วิชา	ดังน้ี

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา      ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54169													CM	334	 69/25	 เทคนิคการแยก	 รศ.ธวัชชัย		ศรีวิบูลย์	

	 54144		 CM	473	 103/25	 เคมีทางยา	 รศ.ระวีวรรณ		สิทธิโอสถ

	 54150		 CN	393	 33/25	 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์	2	 รศ.ดร.พรพรรณ		จันทโรนานนท์	

 54147		 CN	477	 42	/25	 บทอ่านศิลปกรรมจีน	 รศ.ดร.พรพรรณ		จันทโรนานนท์ 

	 54141		 CT	105	 83/25	 วิทยาการคอมพิวเตอร์	 รศ.ดร.ระพีพรรณ		พิริยะกุล

	 	 		 	 	 	 	 เบื้องต้น	 และคณะ

	 54275		 CU	331	 63/25	 สังคมศึกษาในหลักสูตร	 รศ.สุจิตรา		ภักดีสงคราม

	 	 		 	 	 	 	 มัธยมศึกษา	1

 54161		 EC	320	 44/25 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม รศ.กฤช		ภูริสินสิทธ์ิ

	 54167		 EC	371	 73/25 คณิตเศรษฐศาสตร์ รศ.บุญสม		ศิริโสภณา

	 54228		 EN	202	 81/25	 การอ่านตีความ	 อ.ดร.แก้วกัลยา		อภัยบัณฑิตกุล	

	 54189		 EN	309	 38/25	 การฟังเพื่อความเข้าใจ	1	 รศ.จารุพรรณ		เพ็งศรีทอง	

	 54192		 EN	405	 48/25	 การเขียนย่อความบทแสดง	 รศ.ชูทิพย์		เลาหวิเชษ

	 	 		 	 	 	 	 ความคิดเห็นและจดหมาย

	 54198		 KH	101	 50/25	 ภาษาเขมรพื้นฐาน	1	 รศ.อดุลย์		ตะพัง	  

	 54221	 	 PC	303	 82/25	 การทดสอบทางจิตวิทยา	 รศ.วิจิตพาณี		เจริญขวัญ	

	 54299	 	 PC	313	 60/25	 จิตวิทยาการทดลองเบ้ืองต้น	 อ.มานิกา		วิเศษสาธร

	 54209	 	 ST	103	(H)	 34/25	 คู่มือสถิติเบ้ืองต้น	 รศ.ชูศรี		พันธุ์ทอง

	 54163	 	 SN	201	 40/25	 ภาษาสเปนพ้ืนฐาน	3	 ผศ.ดร.สว่างวัน		ไตรเจริญวิวัฒน์

	 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์	โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่	www.ru.ac.th/rupress	 

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

	 	 		 	 	 	 																																								ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

ถาม	 กระผมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์	เหลือวิชา 

ในหลักสูตรประมาณ	 30	 หน่วยกิต	 ก็จะสำเร็จ 

การศึกษา	จึงขอถามเรื่องการสอบซ้ำซ้อน	ดังนี้

	 1.	อยากทราบขั้นตอนการขอสอบซ้ำซ้อน	

	 2.		ภาคซ่อมขอสอบซ้ำซ้อนได้หรือไม่

	 3.			การสอบซ้ำซ้อนจะสอบที่ไหน	

ตอบ					1.	กรณีขอสอบซ้ำซ้อน	ต้องเป็นนักศึกษา 

ที่ขอจบในภาคดังกล่าว	และวิชาที่จะขอสอบซ้ำซ้อน	

ต้องเป็นวิชาพื้นฐาน,	 วิชาเอก,	 วิชาโทบังคับเท่านั้น	 

ถ้าสามารถเลือกวิชาอ่ืนได้ก็ไม่สามารถขอสอบซ้ำซ้อนได้

	 เมื่ อขอจบและต้องการสอบซ้ำซ้อน	 

ให้ดำเนินการหลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ในภาคนั้นเสร็จแล้ว	 หรือวันสุดท้ายของกำหนดการ

ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ	 ให้ถ่ายเอกสารใบเสร็จ 

รับเงินลงทะเบียนเรียน	 ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนคณะ	

เพื่อเขียนคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน

	 2.	 ภาคซ่อมนักศึกษายื่นเรื่องขอสอบ

ซ้ำซ้อนได้	 ถ้าใบเสร็จลงทะเบียนในภาคปกติ	 1,	 2	

และภาคฤดูร้อนได้กากบาทขอจบไว้

	 3.	 คณะดำเนินการจัดสอบซ้ำซ้อนเอง 

ตามวันและเวลาของการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

โดยเพ่ิมเวลาของทุกคาบการสอบซ้ำซ้อนเพียง	 1	 ช่ัวโมง 

เท่านั้น	โดยทำการแจกข้อสอบวิชาแรกก่อน	และเมื่อ 

ผ่านการสอบวิชาแรกไปแล้ว	1	ช่ัวโมง	จึงแจกข้อสอบ 

วิชาที่	2	และ	3	(ถ้ามี)	

ถาม ดิฉันนักศึกษารหัส	 54	 เรียนจบจากสถาบันอ่ืน 

และมาเรียนปริญญาใบท่ีสองต่อท่ีม.รามฯ	 	แต่ในวันสมัคร 

ไม่ได้ขอใช้สิทธิเทียบโอนไว้	ดิฉันจึงอยากถามว่า	ถ้าจะ 

ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังได้หรือไม่	

ตอบ 						กรณีสมัครเรียนแต่ไม่ได้ใช้สิทธิเทียบโอน 

ไว้ในวันสมัคร	 และต้องการใช้สิทธิเทียบโอนในภายหลังน้ัน	

นักศึกษาสามารถดำเนินการได้	ดังนี้

 1.	 นำสำเนาวุฒิการศึกษาฯ	ท่ีระบุวัน/	เดือน/ปี 

สำเร็จการศึกษาก่อนวันสมัคร,ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน

ไปยื่นที่	ฝ่ายรับสมัคร	อาคาร	สวป.	ชั้น	3	ภายใน	1	ปี

การศึกษานับจากปีการศึกษาที่สมัคร

	 2.	 ให้คณะเป็นผู้พิจารณาการเทียบโอน 

หน่วยกิต	และให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกำหนดไว้

	 3.	 นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียม	

การปรับฐานข้อมูล	 จำนวน	 500	 บาท	 ในวันที ่

มาดำเนินการ	 และชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตตาม 

เวลาที่กำหนด

 4.		ชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต	ๆ	ละ	100	บาท 

สำหรับผู้ที่จบจากสถาบันอื่น	 สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่	 ฝ่ายรับสมัคร	 อาคาร	 สวป.	 ชั้น	 3	

โทรศัพท์	0-2310-8615

 “อายุไม่ใช่ส่ิงสำคัญ	 การจะทำอะไรน้ันข้ึนอยู่ท่ีใจ 

มากกว่า	ทุกอย่างจะต้องฝ่าฟ	ันจึงจะประสบความสำเร็จได้ 

บางอย่างอาจจะเรียนรู้ยาก	บางอย่างอาจจะเรียนรู้ง่าย	

แต่ด้วยวัยท่ีสูงข้ึนเราจึงต้องอดทนและต้ังใจมากกว่า 

คนวัยอื่น”	

 น า ง วิ รุ ณ พ ร 

ฉัตรศิริเวช	 อายุ	 55	 ปี	

กล่าวว่า	 รู้สึกภูมิใจที่ได้

มีส่วนแสดงความจงรักภักดี

ถวายแด่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว	 และได้มี

โอกาสในการเรียนรู้การ

ใช้งานคอมพิวเตอร์	 ซึ่งพอได้มาเรียนแล้วก็รู้สึกว่า 

ไม่ได้ยากอย่างที่คิด	 ที่ผ่านมาเคยใช้แต่โปรแกรม	

Microsoft	 Office	 แต่ยังไม่เคยใช้งานอินเทอร์เน็ต	

พอได้ลองใช้งานทำให้รู้ว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ 

อย่างมาก	 สามารถค้นคว้าสิ่งที่เราสนใจได้อย่างง่าย 

เช่น	 มีความสนใจเร่ืองกล้วยไม้	 หรือสมุนไพร	 ก็สามารถ 

ค้นคว้าได้ในเว็บไซต์	 Google	 อีกทั้งยังได้รู้จักเพื่อน 

ที่มาอบรมรุ่นเดียวกันอีกด้วย	

 น า ง ณั ฐ ว ร ร ณ 

สาธรกิจ	อายุ	49	ปี	กล่าวว่า	

การอบรมคร้ังน้ีทำให้ได้รับ 

ความรู้เป็นอย่างมาก	 ไม่ว่า 

จะเป็นความรู้ในการใช้  

งานคอมพิวเตอร์	 ตั้งแต ่

ระดับพ้ืนฐานจนถึงการใช้	

Social	 Network	 ทำให้เรามี	 Facebook	 และ	 E-mail 

เป็นของตัวเอง	 และถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ก่อนหน้านี้เคยกลัวว่าอายุมากแล้วจะเรียนรู้ช้าและ

จะตามคนอื่นไม่ทัน	 กลัวจะเป็นตัวถ่วงของคนอื่น	

แต่การอบรมครั้งนี้รู้สึกประทับใจอาจารย์ผู้สอน 

เป็นอย่างมาก	 อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจ	 และรู้ว่า 

ผู้สูงอายุต้องการอะไร	 และทำให้รู้ว่าอายุไม่ได้เป็น 

อุปสรรคในการเรียนรู้			ถ้ามีความพยายามและมีความ 

ตั้งใจอย่างแท้จริง	

อบรมคอมพิวเตอร์ฯ                         (ต่อจากหน้า 3)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕

ภาค 2/2554

 เนื้อหาโดยสรุป 

	 ศึกษาและ ฝึก ใ ช้ประโยคและ ข้อความ 

ภาษาอังกฤษต่างๆที่จำเป็นสำหรับงานมัคคุเทศก์	 

เช่น	 การทักทายและกล่าวโอภาปราศรัย	 การบอกเล่า 

เรื่องต่างๆ	 การฟังและการตอบคำถาม	 การพรรณนา 

ลักษณะและความสำคัญ	การบรรยายประวัติบุคคล	 

สิ่งของและสถานที่	 ซึ่งเป็นจุดความสนใจของนัก 

ท่องเท่ียว	 ตลอดจนการพรรณนาได้โดยย่อ	 แต่ครอบคลุม 

สาระสำคัญในเร่ืองภูมิศาสตร์	 ประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	 

การปกครอง	และการเศรษฐกิจของประเทศไทย

 ตำรา 

	 (1)	 EN	323	:	English	for	Guides

		 	 (ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์)

	 	 แต่งโดย	ผศ.นัญ		เจริญพันธ์ุศิริกุล

	 (2)	 CDR	และคู่มือ	(Script)	มีจำหน่ายที่ร้าน 

	 	 ถ่ายเอกสาร	คณะมนุษยศาสตร์

	 	 คณะมนุษยศาสตร์	1	ฝั่งตรงข้าม	A.D.	1

 ข้อแนะนำการเรียน 

	 ให้ศึกษาตำราอย่างละเอียดซึ่งมีทั้งหมด	6	บท 

 Unit 1 :	Welcome	to	Thailand

 Unit 2 :	Introducing	Thailand

 Unit 3 :	Have	a	Pleasant	Stay

 Unit 4 :	Bon	Appetit

 Unit 5 :	Made	in	Thailand

 Unit 6 :	Visiting	Thai	Temples

	 ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ 

การฟังและการพูด	หากมีรูปภาพเทปกำกับอยู่แสดง

ว่ามีเสียงประกอบบทเรียนส่วนนั้น	 ให้นักศึกษาฟัง	

CDR	ประกอบด้วย

 แนวทางการวัดผล 

 ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน	มี	5	ข้อใหญ่	คะแนนเต็ม 

100	คะแนน

 ข้อแนะนำในการสอบ

 ข้อสอบจะออกครอบคลุมเนื้อหาในตำรา 

ทั้ง	6	บท	และในเอกสารประกอบ	CDR	

 เวลาและสถานที่เรียน 

	 วันจันทร์			เวลา		11.30-13.20		น.	

 อาคาร	VPB	501

                      รศ.นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

 วันเวลาและสถานที่เรียน   

	 วันพุธ	เวลา	13.30-15.20	น.	ห้อง	SBB	308

 อาจารย์ผู้สอน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อัญชลี	 	 โตพึ่งพงศ ์

กระบวนวิชา	 GN	 232	 มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู ้

เก่ียวกับงานวรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน 

ตลอดจนนักเขียนที่มีชื่อเสียง	 มองเห็นภาพรวมทาง 

ประวัติศาสตร์	และความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับแง่มุม 

ทางการเมือง	 สังคมและวัฒนธรรม	 ตลอดจนพัฒนา 

และฝึกฝนทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจและการอ่าน

เชิงวิพากษ์

 คำอธิบายกระบวนวิชา

 ศึกษาประวัติความเป็นมา	 รูปแบบของวรรณกรรม 

เด็กและเยาวชนภาษาเยอรมันตลอดจนนักเขียนที่มี 

ชื่อเสียง

 จุดมุ่งหมายกระบวนวิชา

 1.	 นักศึกษาเรียนรู้จักกับหมวดงานวรรณกรรม 

ที่แยกไปจากงานวรรณคดีหมวดใหญ่	 ซึ่งเป็นงาน 

วรรณกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเด็กและเยาวชน 

โดยเฉพาะ	รวมทั้งเรียนรู้จักนักเขียนวรรณกรรมเด็ก

และเยาวชนภาษาเยอรมันที่มีชื่อเสียง

	 2.	 นักศึกษาพัฒนาทักษะในการอ่านเพื่อ 

ความเข้าใจ	 ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม	 โดยเน้นที ่

ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 3.	 นักศึกษามองเห็นภาพรวมทางประวัติศาสตร์	 

การเมือง	สังคมและวัฒนธรรม	ของประเทศเยอรมนี	

ผ่านงานเขียนสำหรับเด็กและเยาวชน

 4.	 นักศึกษานำแง่มุมที่ได้รับจากการอ่านงาน 

วรรณกรรม	 มาเปรียบเทียบเชิงวิพากษ์กับสังคมและ 

วัฒนธรรมไทย

 วิธีประเมินผล   

	 สอบปลายภาค	(ข้อสอบปรนัย)	100	คะแนน

(กำหนดสอบ	วันท่ี	28	มีนาคม	2555	คาบเช้า)

 เนื้อหาวิชา

 บทที่ 1	 วรรณกรรมเด็กและเยาวชนในยุค 

กลางและยุคพุทธิปัญญา

 บทที่ 2 วรรณกรรมเด็กและเยาวชนในยุค 

โรแมนติค

 บทที่ 3 วรรณกรรมเด็กและเยาวชนในยุค 

บีเดอร์ไมเออร์

 บทที่ 4 วรรณกรรมเด็กและเยาวชนในยุค 

สัจนิยม

 บทท่ี  5  หนังสือภาพสำหรับเด็ก	Struwwelpeter

 บทท่ี  6 วรรณกรรมเด็กและเยาวชนในศตวรรษ 

ที่	19	(ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง)

 บทที่  7 วรรณกรรมเด็กและเยาวชนในยุค 

สาธารณรัฐไวมาร์

 บทที่  8 เอริค	 เคสท์เนอร์	 ชีวประวัติและ 

ผลงาน

 บทท่ี  9  วรรณกรรมเด็กและเยาวชนในยุคนาซี

 บทที่ 10 วรรณกรรมเด็กและเยาวชนในยุค 

หลังปี	ค.ศ.	1970

 บทท่ี  11 วรรณกรรมเด็กและเยาวชนสมัยใหม่

 บทที่ 12 วรรณกรรมเด็กและเยาวชนในสื่อ 

ประเภทต่าง	ๆ

                                   ผศ.ดร. อัญชลี   โตพึ่งพงศ์

 เนื้อหาโดยสรุป    

 ศึกษาลักษณะของภาษาเขียน												ฝึกเขียนประโยค 

ต่างๆให้ส่ือความหมายท่ีต้องการ	 โดยเร่ิมจากเอกรรถ- 

ประโยคไปสู่อเนกรรถประโยค	 และสังกรประโยค	 

ตลอดจนฝึกเขียนอนุเฉทสั้นๆ	

	 A	study	and	practice	of	simple	,	compound	, 

and	 complex	 sentences,	 with	 emphasis	 on	 short	

paragraph	writing

 ตำรา 

 EN205:การเขียนประโยคต่างๆและอนุเฉทส้ันๆ 

 (Sentences		and		Short		Paragraphs)	

	 แต่งโดย	รศ.รมณี		กอวัฒนา

 ข้อแนะนำการเรียน

	 ให้ศึกษาตำราตั้งแต่บทที่	3	ถึงบทที่	11	อย่าง

ละเอียดและฝึกทำแบบทดสอบในหน้า	191	-	199	

 แนวทางการวัดผล 

 ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี	5	ข้อใหญ่	คะแนนเต็ม 

110	คะแนน

 เวลาและสถานที่เรียน

SEC.1		 W	09.30	-11.20		 VKB	302

	 	 DR.KAEOKALLAYA

SEC.2		 F	09.30	-11.20		 VKB	502

	 	 KALYANEE

SEC.3		 TH	09.30	-11.20		 SBB	501

	 	 ASSOC.PROF.NAN

รศ. นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล



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	ทองแก้วกูล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

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  ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕

ผู้ร่วมโครงการฯ                                (ต่อจากหน้า 4)

ม.ร.อบรมฯ                                   (ต่อจากหน้า 12)

ม.ร.รับสมัครฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)

เดือดร้อนอย่างมาก	 	 ตนเองได้มาช่วยแจกถุงยังชีพร่วมกับ 

ญาติที่ทำงานในหน่วยราชการ		และการมาร่วมงาน 

ครั้งนี้ยังได้มาใช้บริการรถโมบายของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ซึ่งทำให้ได้รู้จักมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มากขึ้น	พร้อมทั้งได้รับความรู้อีกด้วย

นางสาวพัชราวดี   สมพงษ ์

นักเรียนมัธยมศึกษา	ปีที่	4	 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม	 

กล่าวว่าตนเองเป็นหนึ่ง 

ในผูท้ีป่ระสบอทุกภยั	และ 

ได้ รั บความ เดื อดร้ อน

จากข้าวของที่ เสียหาย	

ต้องอพยพย้ายที่อยู่อาศัย	 แต่ก็ดีใจที่พี่น้องชาวไทยม ี

น้ำใจช่วยเหลือท้ังท่ีพักอาศัย	และส่ิงของอุปโภคบริโภค	 

ทำให้บรรเทาความเดือดร้อนได้ระดับหนึ่ง

นายณฐพล ศรีสงคราม 

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	

สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัด 

อุทัยธานี	กล่าวว่า	“ประชาชน 

ที่ประสบอุทกภัยได้รับ 

ความเดือดร้อนมาก ขณะท่ี 

ส่ ว น ข้ า ร า ช ก า ร ต่ า ง ๆ 

ทำงานล่าช้า และเข้าไม่ถึงประชาชน ทำให้ยังมีผู้ที ่

ลำบากอีกมาก ผมจึงอาสาเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 

พี่น้องประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี โดยการเรี่ยไรเงิน 

เพื่อไปซื้ออาหาร - น้ำดื่ม นำมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่ 

ประสบอุทกภัย ขณะนี้น้ำลดแล้วก็อยากให้รัฐบาล 

เข้ามาช่วยดูแลการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้มีความ 

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น และขอให้ทุกคนสู้ต่อไป ให้คิดว่าวัน 

ข้างหน้าที่ดีกำลังรอเราอยู่ ถ้าเราเกิดความท้อแท ้

วันต่อไปเราก็จะไม่สามารถยืนอยู่ได้”

นายทนงศักดิ์  อุทธิสินธ์  

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์	 

สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัด 

อุทัยธานี		กล่าวว่าเหตุการณ์ 

น้ำท่วมนั้นทำให้เกิดความ 

เครียด	 แต่เมื่อเหตุการณ ์

ต่างๆเหล่านี้ได้คลี่คลาย 

ลงบ้างแล้ว	 ก็ทำให้รู้สึกดีขึ้น	 แต่พอเข้ามาดูสภาพ 

ของบ้านหลังน้ำลดทำให้มองเห็นถึงความเสียหายก็ 

ทำให้รู้สึกหดหู่เป็นอย่างมาก	แต่ก็จะพยายามสู้ต่อไป 

ไม่ท้อแท้และท้อถอยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 	 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี	 

หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายชั้นปริญญาตรี	 

และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียน 

นักศึกษา	 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 

วันท่ี	1	เมษายน	2555	ท่ีสำนักงานโครงการฯ		ห้อง	309	A				 

ชั้น	 3	 อาคารสุโขทัย	 ม.ร.	 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)	

สอบถามเพิ่มเติมโทร.	 0-2310-8591-2,	 0-2310-8005		 

และที่โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์	 จังหวัดนนทบุรี		 

เฉพาะวันเสาร์ที่	 31	 มีนาคม	 และวันอาทิตย์ที่	 1		 

เมษายน	 2555	 เวลา	 09.00-16.00	 น.	 โทร.	 081- 

439-5665,	 085-043-5656	 หรือสมัครทางเว็บไซต์ที่	 

www.advanced-mba.ru.ac.th	 	 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่	

1	 เมษายน	2555	 โดยชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร 

ทหารไทย	 ธนาคารออมสิน	 หรือท่ีทำการไปรษณีย์ไทย  

(ส่วนหลักฐานการสมัครยื่นในวันสัมภาษณ์)	

บริษัท	 คังเซน-เคนโก	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จำกัด	

เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2554	ณ	ห้องอธิการบดี	ชั้น	2	

อาคารวิทยบริการและบริหาร

	 โอกาสนี้	 คุณอิทธิศักดิ์ อำพันยุทธ์ ประธาน 

กรรมการบริหารบริษัท	 คังเซน-เคนโก	 อินเตอร์ 

เนช่ันแนล	 จำกัด	 กล่าวว่าการมอบทุนการศึกษาคร้ังน้ี 

เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของ	 นายคมศักดิ์ธนา  

อำพันธ์ยุทธ์	 อดีตประธานบริษัทฯ	 ผู้เป็นบิดาท่ีล่วงลับ 

ไปแล้ว	 ท่ีต้องการให้ช่วยดูแลมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

ในการให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาที่เรียนดี	 

มีความประพฤติดี	 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 ให้ได้ 

เรียนจบมหาวิทยาลัย	 และหากนักศึกษาที่กำลังจะ 

สำเร็จการศึกษาต้องการเข้ามาฝึกปฏิบัติงานกับทาง

บริษัทฯ	ก็ยินดีช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์	 กล่าวว่าในนาม 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 รู้สึกยินดีและซาบซึ้ง 

ในความกรุณาของครอบครัวอำพันธ์ยุทธ์	 และขอ 

ขอบคุณที่ไ่ด้ช่วยเหลือ	 ดูแล	 และเป็นห่วงเป็นใย 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ทั้งยังช่วยเหลือ 

กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา	 และ 

มหาวิทยาลัยจะได้นำเงินดังกล่าวไปจัดสรรเป็น

ทุนการศึกษาและพิจารณามอบให้นักศึกษาตาม 

เจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป

ผู้บริหาร บ.คังเซนฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

 ชมรมปาฐกถาและโต้วาที	 องค์การนักศึกษา	 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 รับสมัครนักศึกษาและ 

บุคคลทั่วไป	 เข้าร่วมการอบรมศิลปะการพูดต่อ 

ที่ชุมชนระยะสั้น	รุ่นที่	2/2554	ระหว่างวันที่	1-5	 

กุมภาพันธ์	 2555	 มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย	 

อาทิ	อ.สุรวงศ์		วัฒนกูล		อ.ประดิษฐ์		กิตติฤดีกุล		

อ.พิษณุ	 	สกุลโรมวิลาศ		อ.รัชเขต		วีสเพ็ญ		โดย 

ผู้เข้าอบรมจะได้ปฏิบัติบทพูดจริง	 และมีการเสนอ 

แนะเพื่อปรับปรุงการพูดด้วย	 	ค่าสมัครสำหรับ 

นักศึกษาปริญญาตรี		400		บาท		นักศึกษาปริญญาโท 

และบุคคลทั่วไป	 600	 บาท	 สนใจติดต่อได้ที่	 ชมรม 

ปาฐกถาและโต้วาที	 ชั้น	 3	 ห้อง	 327	 อาคาร 

กิจกรรมนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (หัวหมาก)	 

Face	 book:	 ชมรมปาฐกถาและโต้วาที	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 หรือ	 โทร.	 088-017-3678	 (กัณฑ์)		

087-499-0904	(อั๋น)		086-100-7155	(สิทธิ)

และมีประโยชน์กับบุคคลทุกเพศ	 ทุกวัย	 ดังนั้นจึง 

อยากให้มีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	

 “ผมเชื่อว่าคนเราเป็นครูกันคนละอย่าง ไม่ม ี

ใครท่ีจะเก่งได้ทุกเร่ือง บางเร่ืองผมมีความรู้มากกว่าท่าน  

แต่บางเรื่องท่านมีความรู้มากกว่าผม ดังนั้นผู้สูงอาย ุ

อย่ากังวลว่าเราไม่มีความรู้ หรือไม่เก่ง เพราะจะเป็น 

การปิดกั้นโอกาสกับตัวเอง สังคมปัจจุบันมีการรับ 

ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน และไม่เท่ากัน ทำให้ม ี

ความเข้าใจกันไปคนละทิศคนละทาง บางคร้ังได้ข้อมูล 

กันคนละด้าน จึงทำให้เกิดความขัดแย้งข้ึนได้ ดังน้ัน 

ก่อนจะเชื่อข้อมูลใดต้องคิดวิเคราะห์ และไตร่ตรอง 

ให้ดีเสียก่อน สิ่งใดที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็อย่า 

เพิ่งปักใจเชื่อ ซึ่งการรับข้อมูลข่าวสารมากเกินไป 

ก็อาจทำให้เกิดความเครียด  และส่งผลเสียต่อสุขภาพได้”  

 “ในความเป็นผู้สูงวัยนั้น สามารถใช้ความรู ้

และประสบการณ์ท่ีส่ังสมมาเพ่ือทำส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 

กับบ้านเมืองได้ไม่มากก็น้อย แต่อย่าทำจนเกินกำลัง  

แค่ทำตามสภาพร่างกายก็เพียงพอแล้ว ในโอกาสนี ้

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ให้ความไว้วางใจมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงในการเข้าอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงอายุ 

และดีใจที่ได้มีโอกาสในการทำความดีร่วมกัน เพื่อ 

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี 

ของพระองค์สืบไป”		รศ.รังสรรค์กล่าว



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๗) วันท่ี ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๔- ๑ มกราคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 11)

คณะบริหารธุรกิจช่วยผู้ประสบภัยม.ร. จัดงานเทศกาล 
ของขวัญช่วยการกุศล

ม.ร.อบรมการใช้ Social Network

 สถาบันคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรม 

คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงอายุ	 เพ่ือถวายเป็นพระราช- 

กุศล	 เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 

ทรงเจริญพระชนมายุ	84	พรรษา	โดยมี	รองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสุข	 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

เป็นประธาน	พร้อมด้วย			รองศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือน  

ปิ่นเงิน	 ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์	 ร่วมพิธี	

เมื่อวันที่	2	ธันวาคม	2554	

 โอกาสน้ี	รองศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือน ป่ินเงิน  

ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์	กล่าวว่าการจัด 

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงอายุ	 

คร้ังน้ี	 จัดข้ึนเพ่ือเป็นส่ือกลางให้พสกนิกรชาวไทย 

ได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส 

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 

ทรงเจริญพระชนมายุ	84	พรรษา	ในวันท่ี	5	 ธันวาคม	 

2554	

	 นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 

ได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร์	 และอินเทอร์เน็ต	 ในการติดตาม 

ความรู้ข้อมูลข่าวสารความบันเทิง	 และการใช ้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุม ี

สุขภาพจิตที่ดีอันจะส่งผลให้มีสุขภาพกายที่ 

แข็งแรง	 เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมและ

ประเทศชาติ

	 สำหรับเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 

การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 การใช้อินเทอร์เน็ต	

และการใช้	 Social	 Network	 โดยมีผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมทั้งสิ้น	 359	 คน	 และมีผู้เข้ารับวุฒิบัตร	

จำนวน	125	คน	อบรมระหว่างวันที่	12	สิงหาคม-	

30	พฤศจิกายน	ที่ผ่านมา	

 จากนั้น	รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข  

อดี ตอธิ ก า รบดี มห าวิ ท ย าลั ย ร ามค ำแหง	 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความตั้งใจที่จะ 

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	 

โดยการจัดอบรมสิ่งที่น่าสนใจ

เปิดโลกทัศน์ ใหม่ให้ผู้สูงอายุ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธานเปิด 

งานมหกรรมเทศกาลของขวัญประจำปี	 The 5th  

International Bazaar 2011	 โดยสาขาวิทยบริการฯ  

ต่างประเทศ	นำโดย	รองศาสตราจารย์รำไพ  สิริมนกุล 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 

พร้อมด้วยนักศึกษาจากสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ 

ร่วมนำสินค้า	 ของขวัญคุณภาพดีจากประเทศต่างๆ	 

ทั่วโลก	 ร่วมจำหน่ายในงาน	 โดยรายได้ทั้งหมดจาก 

การจำหน่ายสินค้าจะนำไปช่วยเหลือองค์กรการกุศล 

ต่อไป	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2554	 ณ	 ด้านล่าง	 

อาคารวิทยบริการและบริหาร	 โอกาสนี้มีผู้บริหาร	

คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	ร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าเป็น

จำนวนมาก		

 รองศาสตราจารย์สัมพันธ์  ธาราทิพยกุล   

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	 พร้อมด้วย	 คณาจารย ์

และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

นำน้ำดื่ม	 สิ่งของเครื่องใช้	 และเครื่องอุปโภค- 

บริโภค	รวมทั้งเงิน	5,600.-	บาท	(ห้าพันหกร้อย- 

บาทถ้วน)	 	 มอบให้กับชุมชนอยู่เจริญวิภาวดี	 37	 

โดยมนีายทินกร  จรรยา	 	ประธานชุมชน	 เป็นผู ้

รับมอบ	 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนใน 

พ้ืนท่ีการฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชน		ณ	ชุมชนอยู่เจริญ 

วิภาวดี	 ซอยวิภาวดีรังสิต	 37	 แขวงสนามบิน	

เขตดอนเมือง	 กรุงเทพฯ	 เมื่อวันที่	 6	 ธันวาคม	

ที่ผ่านมา

 ผศ.ดร.ศิศีโรตม์	 เกตุแก้ว	

อาจารย์ประจำภาควิชา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ได้รับประกาศนียบัตร	

และตีพิมพ์ผลงานในสาขา 

ด้านการศึกษาเผยแพร่ทางหนังสือ	“Who’s	Who	in 

the	 Education”	 2011	 ซึ่งเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียง 

ระดับโลก	

 สำหรับหนังสือ	“	Who’s	Who	in	the	Education” 

จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์	 Marquis	 Who’s	 who	 LLC.,	 

New	Jersey,	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ว่ามีประวัติการก่อต้ัง 

ยาวนานกว่า	 100	 	 ปี	 เป็นหนังสือท่ีรวบรวมชีวประวัติ 

และผลงานของบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษา 

โดยตีพิมพ์และเผยแพร่ไปกว่า	200	ประเทศทั่วโลก

อาจารย์วิศวะสร้างชื่อ
ตีพิมพ์ลงนามในหนังสือชื่อดัง

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	สถาบันคอมพิวเตอร์	ม.ร. 

เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา	 หลักสูตร

การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานระดับกลาง	 ครั้งที่	

2/55	 (74)	 	 ค่าสมัครพร้อมตำราเรียนและอุปกรณ์	

300	บาท	เลือกกลุ่มอบรมได้	ดังนี้

 กลุ่มอังคาร, พฤหัสบดี (เช้า, บ่าย) 

	 วันที่	19	มกราคม	-	21	กุมภาพันธ์	2555

 กลุ่มพุธ, ศุกร์ (เช้า, บ่าย) 

	 วันที่	20	มกราคม	-	22	กุมภาพันธ์	2555

 กลุ่มเสาร์, อาทิตย์ (เช้า, บ่าย) 

	 วันที่	22	มกราคม	-	25	กุมภาพันธ์	2555

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ท่ี	สถาบันคอมพิวเตอร์ 

ช้ัน	 1	 ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป	 หรือสอบถามรายละเอียด 

ที่โทร.	 0-2310-8852,	 0-2310-8800	 ต่อ	 2269	 หรือ	

www.ctc.ru.ac.th	 นักศึกษาที่สอบผ่านการอบรม 

ผลการศึกษาจะบันทึกลงใน	Transcript	

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์


