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(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 4)

   

รามคำแหงประชุมเตรียมจัดงานกาชาด ปี 55

(อ่านต่อหน้า 10)

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.รับสมัครนศ.ป.โท

(อ่านต่อหน้า 11)

รับสมัครนักศึกษา ป.โท

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.จัดงานวันพ่อขุนรามคำแหง 17 ม.ค.นี้
วันสำคัญทางประวัติศาสตร์ และวันรัฐพิธี

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
รับรองสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เป็นสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทยแล้ว
 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง 

จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ  

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

17 มกราคม 2555 พร้อมมอบ 

รางวัล “เพชรประดับรามฯ” แก่ 

นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และ 

ม อ บ เ กีย ร ติ บัต ร แ ก่ นัก ศึก ษ า 

จิตอาสาที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม

 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

เห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 

กำหนดให้วันพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช (17 มกราคมของทุกปี) 
(อ่านต่อหน้า 11)

 รามคำแหงประชุมร่วมกับสภากาชาดไทย ทุกหน่วยงาน  

ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เตรียมความพร้อมจัดงาน 

กาชาด ประจำปี 2555 ภายใต้คำขวัญ “80 พรรษา องค์สภา 

นายิกา ปวงประชารวมใจ ถวายพระพร” โดยจะจัดงานระหว่าง 

วันที่ 29 มีนาคม - 6 เมษายน 2555 

  โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  

สีสด รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า  

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้  

เข้าร่วมประชุมกับสภากาชาดไทย 

และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความ 

พร้อมในการจัดงานกาชาด ประจำปี  

2555 นั้น ในปีนี้สภากาชาดไทยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “80 พรรษา  

องค์สภานายิกา ปวงประชารวมใจ ถวายพระพร” โดยสถานท่ีจัดงาน  

คือบริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการ 

สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนน 

ราชดำเนินนอก

   นักเรียนโรงเรียน 

ปากเกร็ด นนทบุรี 

คว้ารางวัลยอดเยี่ยม 

จากการประกวด 

ร้อยกรองรางวัล 

วรรณกรรมราม-

คำแหง เพื่อเทิดพระ- 

เกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ใน 

การประกวดรางวัล 

ม.ร. ประกาศผลรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัคร 

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต (Advanced Program) รุ่นที่ 14  

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไปและสาขาวิชาการตลาด  

หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ข (ไม่ทำ 

วิทยานิพนธ์) เรียนวันเสาร์เวลา 17.00 -  

21.00  น. และวันอาทิตย์เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก  คัดเลือก 

เ ข้ า ศึ ก ษ า โ ด ย ก า ร ส อ บ สั ม ภ า ษ ณ์  

Advanced Program รุ่นที่ 14
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สนใจ 

เข้าศึกษาระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ หลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart  

Managers (Twilight Program) รุ่นที่ 4 ใน 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป และสาขาวิชาการตลาด  

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนวันจันทร์ 

ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. ที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (แผน ก 

ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 

ค่ าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 

รวมศึกษาดูงานในประเทศ

M.B.A. for Smart Managers

    รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุสิก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้สัมภาษณ์ “ข่าวรามคำแหง” ว่า ตามที่  

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้ดำเนินการ 

เพื่อเสนอหลักสูตรให้คณะกรรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการรับรองเป็นสถาบันการศึกษาการแพทย์ 

แผนไทยตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.  2542 มาตรา 33 (1) 

(ข) นั้น 

    บัดนี้ คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทย ได้มีมติรับรอง 

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสถาบันการศึกษา 

การแพทย์แผนไทยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 28-7/2554 วันที่ 7 พฤศจิกายน 

2554 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป

 “ท้ังน้ี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทย



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕

สถาบันวิจัย ติวเข้มการบริหารโครงการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหาร 

โครงการวิจัยระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ” 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ อาคารท่าชัย ชั้น 2 

ห้อง 0213 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 

บริหารโครงการวิจัย แก่บุคลากร ระดับชำนาญการ  

และชำนาญการพิเศษ ให้นำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ 

ในการบริหารโครงการวิจัยอย่างถูกวิธีและมีคุณธรรม 

ตามหลักจรรยาบรรณของนักวิจัย 

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล 

กล่าวว่า วิจัยถือเป็นภารกิจและหน้าที่หลักของ 

มหาวิทยาลัย การวิจัยทำให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน 

เช่น เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สังคม หรือนวัตกรรมต่างๆ

จะพัฒนาได้จะต้องเกิดจากการวิจัยด้วยกันทั้งสิ้น 

โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนานั้น จะต้องอาศัย 

การวิจัยในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า

ต่อไป

 นอกจากนี้การบริหารโครงการวิจัยยังถือเป็น 

กระบวนการจัดการความรู้ท่ีจะช่วยให้เข้าใจข้ันตอน 

ท่ีทำให้เกิดองค์ความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ท่ีจะ 

เกิดขึ้นภายในองค์กร เสริมสร้างความรู้ ตลอดจน 

เพ่ิมประสิทธิภาพในข้ันตอนการปฏิบัติงาน เช่น การ 

ประสานงานกับแหล่งทุนเพื่อจัดการด้านการเงิน 

และพัสดุ การจัดการอำนวยการเรื่องสถานที่ให้แก่ 

คณะนักวิจัย การจัดผู้ช่วยนักวิจัยให้แก่โครงการ 

การประสานงานกับคณะนักวิจัยในการดำเนินงานวิจัย 

หรือการประสานงานกับหน่วยงานเพ่ือดำเนินการวิจัย 

 “การบริหารจัดการงานวิจัยมีส่วนสำคัญยิ่ง 

ต่อการพัฒนางานวิจัย โดยเป็นการกำหนดทิศทาง 

จัดลำดับความสำคัญ การจัดการทรัพยากร การปรับ 

ระเบียบและระบบ ตลอดจนการดำเนินการและ 

จัดการต่างๆล้วนมีส่วนในการทำการวิจัยและพัฒนา 

งานวิจัยให้ก้าวหน้าเป็นไปตามเป้าหมาย 

 การบริหารจัดการโครงการวิจัยมีลักษณะ 

พิเศษที่แตกต่างจากการบริหารทั่วไป เพราะเป็นการ 

บริหารเชิงวิชาการ ต้องอาศัยความร่วมมือของแต่ละ

บุคคลเป็นหลัก ต้องอาศัยให้ผู้วิจัยแต่ละคนสามารถ

ใช้ความคิดได้โดยอิสระ มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงาน 

เพื่อให้ได้คุณภาพของผลงานวิจัย ซึ่งหากการบริหาร 

โครงการวิจัยมีศักยภาพก็จะส่งผลให้งานวิจัย

ประสบความสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมาย  

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา ม.ร. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 

นักศึกษา เรื่อง “การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่

ตลาดแรงงาน” หลักสูตรสำหรับอาชีพงานด้าน

บริการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 30-31 

มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 0301 

อาคารสุโขทัย ชั้น 3 เพื่อให้นักศึกษาและบัณฑิต 

ของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ด้านความรู้ภาษาอังกฤษให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ 

ตลาดแรงงาน   การอบรมดังกล่าวมีเน้ือหาประกอบด้วย

 e เรียนรู้ในด้านการอ่าน การเขียน การพูด  

สำนวน ระบบไวยากรณ์ คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ 

ที่ใช้ในการสมัครงาน

 e คำศัพท์ คำถาม ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ

สัมภาษณ์งานและการฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์งาน 

เป็นภาษาอังกฤษ

 e การจัดทำเอกสารแนะนำตัวเองเป็นภาษา 

อังกฤษ

  - การเขียนจดหมายสมัครงานในรูปแบบ 

ของผู้มีประสบการณ์การทำงานและไม่มีประสบการณ์ 

ในการทำงาน

  - การเขียนประวัติย่อของผู้สมัครงาน

  - การกรอกใบสมัครงานในแบบฟอร์มที่ 

เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

 e คำศัพท์ คำถาม ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ

สนทนาเพื่อการทำงาน

  - การต้อนรับและการบริการที่ดี

  - การสนทนาทางโทรศัพท์

  - การแนะนำหน่วยงาน

  - การตอบรับและปฏิเสธอย่างนุ่มนวล

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้า

อบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆที่งานแนะแนวจัดหา 

งานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) 

โทร. 0-2310-8126 ในวันและเวลาราชการ

 ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารพร้อม 

คู่มือ และได้รับวุฒิบัตรเมื่อเข้ารับการอบรมครบ 

ตามที่กำหนด

จัดอบรมภาษาอังกฤษ (ฟรี)
หลักสูตรสำหรับอาชีพงานด้านบริการ

นับเป็นหนทางในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนำไปสู่การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมที่ดีแก่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกันไป”  

ผศ.ดร.บุญชาลกล่าว

 

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดงาน “ตลาดวัฒนธรรม นำความสุขสู่ปีใหม่ 2555”  

ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2554 โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดี  

คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา ม.ร. ร่วมในงาน  

ณ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าอาคารนครชุม คณะศึกษาศาสตร์  

ม.ร. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมา

 ภายในงานมีการสาธิตการทำขนม จำหน่าย 

ของที่ระลึก อาหารและสินค้าพื้นบ้านหลากหลาย 

รูปแบบ อาทิ ห่อหมกใบจาก ข้าวแต๋นน้ำแตงโม 

ของเล่นเด็กโบราณ เสื้อผ้า เครื่องประดับ และสินค้า 

อีกมากมาย  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจ 

จากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก 

คณะศึกษาศาสตร์ จัดงาน
“ตลาดวัฒนธรรม” นำความสุขสู่ปีใหม่ 2555

 กองกิจการนักศึกษา จัดพิธีปฐมนิเทศ 

และมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทเรียนดี ประเภท 

ขัดสน และประเภทกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 

26 มกราคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง 321  

ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

 นักศึกษาผู้ได้รับทุน สามารถตรวจสอบ 

รายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่บอร์ดงาน 

แนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการ- 

นักศึกษา  อาคารศิลาบาตรชั้นล่าง

ม.ร. ปฐมนิเทศ
และมอบทุนการศึกษาแก่ นศ.วิจัยให้บุคลากรระดับชำนาญการ
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เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

 ในท่ีสุด “รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง” 

ซึ่งเป็นความริเริ่มของคณะมนุษยศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยท่านคณบดี 

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ก็

 ดำเนินงานมาถึงวันสำคัญที่สุดอีก

วันหนึ่งคือ

 วันประกาศผลการตัดสินรางวัล 

วรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๑ ประจำปี 

๒๕๕๔ เมื่อ

 ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้อง-

ประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 “ข่าวรามคำแหง” ขอบันทึกไว้ด้วย  

ความชื่นชมว่า เป็นงานทางวรรณกรรม 

ง า น ห นึ่ ง ซึ่ ง แ ม้ ว่ า จ ะ เ ป็ น ง า น เ ล็ ก ๆ 

แต่เป็นงานที่

 ถึงพร้อมด้วยเนื้อหาและบรรยากาศ 

ที่หาได้ยาก กล่าวคือ

 เริ่มงานด้วยการกล่าวถึงความเป็น 

มาในการประกวดวรรณกรรมรามคำแหง 

โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และนายก-

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง- 

คุณชัยมงคล  เสน่หา

 ต่อด้วยการเสวนาเรื่องก้าวแรกของ 

วรรณกรรมรามคำแหง และ

 ปิดท้ายด้วยความรู้สึกของผู้ได้รับ

รางวัลประเภทร้อยกรอง - นายจักรินทร์  

สร้อยสูงเนิน ที่ว่า

 รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง

 จะต้องแกร่งต้องกล้าดุจผาหิน

 ต้องคำแหงให้ก้องแคว้นก้องแผ่นดิน

 สถิตคู่ศิลปินบนถิ่นไทย

 ปลูกมิ่งไม้ฝ้ายคำอมตะ 

 ผกูพนัธะแสงเทยีนทองสอ่งยคุสมยั

 จากจารึกหลักที่ ๑ ซึ่งยาวไกล

 สร้างจารึกหลักใหม่กลางใจเมือง

 เหลืออีกสองบทซึ่งขอนำไปต่อใน

ฉบับหน้า

1. กำหนดการสอบไล่ประจำภาค 1 ปีการศึกษา   

2554 จัดสอบระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 14-15 

มกราคม และ 21-22 มกราคม 2555 สำหรับ 

การสอบไล่ภูมิภาคประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2554 

มีทั้งหมด 59 ศูนย์สอบ  ดังต่อไปนี้

 1.1 ศูนย์สอบปกติ  จำนวน  37  ศูนย์                                                   

 1.2   ศูนย์สอบ  อบต./อบจ./เทศบาล จำนวน     

  21  ศูนย์                        

 1.3  ศูนย์สอบการไฟฟ้า  จำนวน  1  ศูนย์                                           

2.  คาบเวลาสอบปกติและซ้ำซ้อน 

 (สอบปกติ)

 คาบเช้า 09.00 - 11.30  น. 

 คาบบ่าย 13.00 - 15.30  น.

 (สอบซ้ำซ้อน)              

 คาบเช้า 09.00 - 12.30  น. 

 คาบบ่าย 13.00 - 16.30  น.

3.  กระบวนวิชาที่จัดสอบส่วนภูมิภาค มีจำนวน 

 ศูนย์ละ  225  วิชา

 3.1 ข้อสอบปรนัย    จำนวน      70     วิชา

  AN357, AR103, BA303, BA304, BA305, 

BA306, EC103, EC111, EC112, EN101, EN102, 

EN201, EN202, GM203, GM302, GM303, GM307, 

GM315, HI101, HI103, HI121, HR201, HR302, 

HR303, IS101, IS103, IT104, LA104, LW104, 

MA113, MA114, MC110, MC111, MC113,  

MC121, MC122, MC130, MC140, MC210, 

MC214, MC216, MC218, MC220, MC223, MC263,  

MC310, MC311, MC313, MC330, MC331, MC343, 

MC410, MC416, MC443, MK203, PC103,  PE101, 

PS103, PS110, PY103, RU100, SC103, SO103, 

SO233, SO243, SO265, SO477, TH101, TH102, 

TH103

 3.2 ข้อสอบอัตนัย    จำนวน     155    วิชา

  AC101, AC102, AC234, AN113, 

AN478, BA307, BI203, BY222, GM103, GM214,  

GM304, GM306, GM316, GM322, GM403, 

GM406, GM407, GM408, GM416, GM419, 

GM420,  GM421, GM422, GM423, GM424, 

GM425, GS231, LA101, LA102, LA103, LA201, 

LA202,  LA203, LA204, LA205, LA206, LA207, 

LA208, LA209, LA210, LA211, LA212, LA213, 

LA215,  LA301, LA302, LA303, LA304, LA305, 

LA306, LA307, LA308, LA309, LA310, LA311, 

LA312, LA333, LA338, LA341, LA401, LA402, 

LA403, LA404, LA405, LA406, LA407, LA408, 

LA409, LA410, LW101, LW102, LW103, 

LW201, LW202, LW203, LW204, LW205, 

LW206, LW207,  LW208, LW209, LW210, 

LW211, LW212, LW213, LW215, LW301, 

LW302, LW303, LW304,  LW305, LW306, 

LW307, LW308, LW309, LW310, LW311, 

LW312, LW313, LW314, LW317, LW401, 

LW402, LW403, LW404, LW405, LW406, 
LW437, LW438, LW440, LW443, MB203, 
MB303, MC217, MC221, MC314, MC326, 
MC328, MC340, MC413, MC420, MC423, 
MC431, MC434, PA200, PA210, PA220, PA240, 
PA260, PA270, PA280, PA310, PA312, PA321, 
PA323, PA333, PA350, PA380, PA381, PA382, 
PA452, PS120, PS130, PS202, PS205, PS339, 
PS403,  PS420, PY100, SO291, SO474, SO483, 
ST103, ST203, ST206
4. กระบวนวิชาที่จัดสอบโครงการความร่วมมือ   
อบต./ อบจ./เทศบาล  มีจำนวนศูนย์ละ  50  วิชา
 4.1 ข้อสอบปรนัย  จำนวน   17   วิชา
  EC103, EN101, EN102, EN201, EN202, 
HI103, IS103, IT105, LW104, PS103, PY101, 
RU100, SO103, SO233, SO265, SO477, TH103 
 4.2  ข้อสอบอัตนัย  จำนวน   32   วิชา
  EV263, EV474, LW318, PA200, PA210, 
PA240, PA332, PA370, PA411, PA460, PC103, 
PS110, PS120, PS130, PS190, PS202, PS205, 
PS215, PS290, PS305, PS315, PS316 PS333, 
PS415, PS420, PS490, PS495, PS497, SO266, 
SO335, SO336, SO435  
 4.3  วิชาที่อาจารย์จัดสอบเอง จำนวน 1 วิชา
  PS493
5. กระบวนวิชาที่จัดสอบโครงการความร่วมมือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  มีจำนวนศูนย์ละ  51  วิชา
 5.1 ข้อสอบปรนัย  จำนวน   15  วิชา
  EN101, EN102, EN201, EN202, EC103, 
HI103, IS103, LW104, PC103, PS110, PY103, 
RU100, SO103,  SO477, TH103 
 5.2  ข้อสอบอัตนัย  จำนวน    36   วิชา
  LW206, LW207, LW209, LW210, 
LW301, LW308, LW309, LW312, LW314  
LW403, PA200, PA210, PA220, PA240, PA260, 
PA270, PA280, PA310, PA312, PA321, PA323  
PA333, PA350, PA380, PA381, PA382, PA452, 
PS103, PS120, PS130, PS202, PS205, PS339   
PS403, PS420, ST103  

6.  จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ท้ังส้ิน 25,591 คน   
คิดเป็นที่นั่งสอบ  138,571  ที่นั่งสอบ
7. ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษา 
ทางไปรษณีย์ ก่อนการสอบประมาณ 2 อาทิตย์ และ 
นักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่ราย-
บุคคลได้จากระบบ INTERNET ที่ WEBSITE   
WWW.RU.AC.TH
ในกรณีที่มีปัญหา เกี่ยวกับตารางสอบไล่ ให ้
นักศึกษาติดต่อไปท่ี ฝ่ายจัดตารางสอบและกรรมการ 
คุมสอบ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 
ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง 10240 โทร. 
0-2310-8611

การสอบไล่ส่วนภูมิภาค
ภาค  1  ปีการศึกษา  2554

นายวันชัย   เทียบพุฒ             สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
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วรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2554 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์ และนายชัยมงคล เสน่หา นายก 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมมอบ 

รางวัล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 

พวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 2

 รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์ กล่าวถึงการประกวดรางวัลวรรณกรรม 

รามคำแหง ประจำปี 2554 ว่า คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประกวดรางวัลวรรณกรรม 

รามคำแหง ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ใน 2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มนักเรียน และกลุ่มนิสิต นักศึกษา ประชาชน  

เพื่อสร้างความตื่นตัวในการสร้างสรรค์ผลงาน 

วรรณกรรม  ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน  

403 ชิ้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลงาน 

แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

 1. ประเภทร้อยกรอง

  1.1 กลุ่มนักเรียน (เนื้อหาเกี่ยวกับการ 

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

  รางวัลยอดเย่ียม  เร่ือง “เย็นศิระพระบริบาล 

สราญสุข”  ของนางสาวธันยาภรณ์  พุกเพชร  โรงเรียน 

ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

  รางวัลชมเชย  เรื่อง “เทิดพระนวมินทร์ 

มหาราช” ของ นางสาวภัทรวรรณ สัมมาวรณ์  

โรงเรียนปากเกร็ด  อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

  1.2 กลุ่มนิสิต นักศึกษา ประชาชน  

(เนื้อหาเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว)

  รางวัลยอดเยี่ยม  เรื่อง “มหาธรรมิกราชา 

อาศิรวาท” ของ นายจักรินทร์ สร้อยสูงเนิน กรุงเทพฯ 

  รางวัลชมเชย  เรื่อง “ถ้าถูกถามว่าทำไม 

รักในหลวง”  ของ นายวิษณุ พุ่มสว่าง จ.ปราจีนบุรี

 2. ประเภทร้อยแก้ว

  2.1 กลุ่มนักเรียน (เรียงความ หัวข้อ 

“สังคมไทยในทศวรรษหน้า”)

  รางวัลยอดเยี่ยม ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา 

ให้ได้รับรางวัล

  รางวัลชมเชย นางสาวธัญวรัตม์ กองสวัสด์ิ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ 

  นางสาวปณาลี  สีดีจริง โรงเรียนยอแซฟ 

อุปถัมป์ จ.นครปฐม

   นางสาวปรมาภรณ์  สีนา โรงเรียนวิเชียรมาตุ  

จ.ตรัง 

  นางสาววริษา  สุกิตติพัฒนากุล โรงเรียน 

ศึกษานารี กรุงเทพฯ 

  2.2 กลุ่มนิสิต นักศึกษา ประชาชน 

(เรื่องสั้น)

       รางวัลยอดเยี่ยม  เรื่อง “ปลดปล่อย” ของ 

นายสุชาติ  สุขประสิทธิ์  จ.สระบุรี

  รางวัลชมเชย เรื่อง “แปลงร่าง” ของ  

นายอาชญาสิทธิ์   ศรีสุวรรณ  จ.สุราษฎร์ธานี

 ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจะได้รับเงินรางวัล 

จำนวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) รางวัล 

ชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ณ 

ห้องพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ 

 รองศาสตราจารย์บุปผา 

บุญทิพย์ ประธานกรรมการ 

ตั ด สิ น บ ท ร้ อ ย ก ร อ ง 

กล่าวถึงสาเหตุที่คณะ- 

กรรมการตัดสินรางวัล 

วรรณกรรมรามคำแหง 

คัดเลือกผลงานร้อยกรอง 

แต่ละสำนวนให้ได้รับรางวัล 

ยอดเยี่ยมว่า สำหรับวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง 

กลุ่มนักเรียน สำนวนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของ 

นางสาวธันยาภรณ์ พุกเพชร นั้นมีความโดดเด่นใน 

การเล่นคำ มีศิลปะการใช้คำ แสดงถึงความสามารถ 

ของผู้ประพันธ์ การนำเสนอเนื้อหาและเลือกคำให ้

มีความหมายลงตัว ส่วนเนื้อหาแนวคิดที่นำเสนอ  

กล่าวถึงพระราชกรณียกิจบางประการ เช่น พระราช- 

ดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการแก้มลิง การทำ 

ฝนเทียม การแก้ปัญหาน้ำท่วม และฝนแล้ง

 สำหรับร้อยกรอง กลุ่มนิสิต นักศึกษา ประชาชน  

สำนวนทีไ่ดร้บัรางวลัยอดเยีย่ม คอื “มหาธรรมกิราชา 

อาศิรวาท” ของ นายจักรินทร์ สร้อยสูงเนิน ซึ่งมี 

เน้ือหาตรงประเด็น ฉันทลักษณ์ถูกต้อง การประพันธ์ 

มีศิลปะ และการใช้คำไพเราะ ผู้ประพันธ์นำเสนอ 

เน้ือหามีการเท้าความถึงพ่อขุนรามคำแหง พระมหากษัตริย์ 

สมัยสุโขทัย เพ่ือนำมาสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดช โดยสดุดีน้ำพระทัยในพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถึงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข 

แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยภาพรวมเนื้อหา ภาษา  

และกลวิธีการประพันธ์มีความสมบูรณ์พอเหมาะ

ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย 

 สัจจพันธ์ุ   ประธานคณะ-

กรรมการตัดสินเรื่องสั้น 

กล่าวถึงสาเหตุที่คณะ- 

กรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ให้เรื่องสั้น “ปลดปล่อย” 

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมว่า  

เร่ืองดังกล่าวมีความโดดเด่นในด้านเน้ือหาและความ 

ซับซ้อนของการนำเสนอด้วยกลวิธีทางวรรณศิลป์  

โดยในด้านเน้ือหา “ปลดปล่อย”  เป็นเรื่องสั้นสะท้อน 

ความรู้สึกและทัศนะที่มีต่อความแตกแยกทาง 

ความคิดครั้งใหญ่ในสังคมไทยใน พ.ศ. 2553 ซ่ึงทำ 

ให้มีการแบ่งสีแบ่งฝ่าย  มีการชุมนุมทางการเมืองยาวนาน  

ในที่สุด มีการล้อมปราบ การลอบยิง  การเผาอาคาร 

ร้านค้า  เกิดการจลาจลนองเลือดที่คนไทยเข่นฆ่า 

กันเองอย่างน่าสลดใจ  

 ผู้ประพันธ์ เล่าเรื่องจากมุมมองของตัวละคร 

ซึ่งเป็นชายชาวชนบทที่เข้ามาทำงานหาเช้ากินค่ำใน

เมืองหลวง  เป็นคนหนึ่งที่รับจ้างเข้าร่วมชุมนุมทาง 

การเมืองโดยไม่เลือกว่าจะเป็นสีใด  พวกใด  และจาก 

การเข้าร่วมชุมนุมหลายคร้ังหลายหน   ได้ฟังคำปราศรัย 

จากฝ่ายตรงกันข้ามที่มีเนื้อหาแตกต่างกันราวกับสี 

ขาวและสีดำ ทำให้ตัวละคร เริ่มคลางแคลงใจกับ 

คำว่า “อุดมการณ์” ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ อะไรคือความ

ถูกต้องของสิ่งที่ต่อสู้เรียกร้อง  

 การดำเนินเรื่อง ใช้การเล่าย้อนหลัง และภาวะ 

เคลิ้มฝันของตัวละคร ซึ่งหลังจากกลับคืนสู่ชนบท 

บ้านเกิดแล้ว ฉากการเผาบ้านเผาเมือง การซุ่มยิง  

เสียงระเบิด ม่านควันของแก๊สน้ำตา เสียงร้องโอดครวญ 

ของผู้บาดเจ็บ  ฯลฯ  ก็ตามมาเป็นฝันร้ายที่เฝ้าหลอก 

หลอนในยามหลับ นอกจากนี้ เรื่องของแมลงสีดำ

ที่เจาะต้นเสาเป็นรูเพื่อฝังตัวอ่อนเป็นสัญลักษณ์ที่ 

แทรกเข้ามาในเรื่องเล่าอย่างแยบยล เพราะสื่อเนื้อหา 

สาระสำคัญของเรื่องให้เห็นว่าความมีเมตตาต่อชีวิต  

และการไม่ทำร้ายกัน คือคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

และเป็นพลังสร้างสรรค์สังคม

 การต้ังช่ือเร่ืองว่า “ปลดปล่อย” แฝงนัยไว้หลายช้ัน   

ตั้งแต่ตัวละครปลดปล่อยแมลงสีดำตัวร้ายให้เป็น 

อิสระจากท่ีกักขังไปจนปล่อยให้รอดชีวิตเพ่ือแพร่พันธุ์   

และตัวละครปลดปล่อยตนเองจากความกลัวและความ 

หลงผิด    

รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ  

ปิ่นทอง คณบดีคณะ- 

มนุษยศาสตร์ และประธาน 

คณะกรรมการตัดสิน 

เรียงความ กล่าวถึงสาเหตุ 

ที่ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา

ให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 

ใ น ก ลุ่ ม นั ก เ รี ย น ว่ า 

เรียงความที่นักเรียนทั่วประเทศส่งเข้าประกวด  

100 ชิ้น นั้น ไม่มีเรื่องใดโดดเด่นพอที่จะได้รับรางวัล 

ยอดเยี่ยม  คณะกรรมการตัดสินจึงพิจารณาให้ได้รับ 

รางวัลชมเชย โดยเพิ่มรางวัลชมเชย เป็น 4 รางวัล 

รางวัลละ 10,000 บาท รวมเป็น 40,000 บาท 

     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวต่อไปว่าโดย 

ภาพรวมเรียงความที่ส่งเข้าประกวดมีเนื้อหาแนวคิด 

ในการเขียนอยู่ในเกณฑ์ดี เพียงแต่ยังต้องปรับปรุง 

เร่ืองกลวิธีการเขียน ซ่ึงยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ในด้าน 

เน้ือหา  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดซ่ึงเป็นเยาวชนได้แสดง 

ทรรศนะและมุมมองต่อสังคมไทยใน 10 ปีข้างหน้า 

ได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ 

ซึ่งกว้างไกลด้วยเทคโนโลยี รวมทั้งนำเสนอปัญหา 

ปลีกย่อย เช่น ปัญหาสังคมในหมู่วัยรุ่น ปัญหาการ 

เมืองที่เกิดจากความขัดแย้งของผู้ใหญ่ เป็นต้น ส่วน 

รูปแบบการเขียนนั้น  ส่วนใหญ่เขียนโดยไม่มีการ 

แบ่งย่อยเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องออกเป็นย่อหน้าย่อยๆ  

ทำให้ยากต่อการจับประเด็น เพราะเขียนด้วยข้อความ 

ย่อหน้าเดียวยาวถึง 2-3 หน้ากระดาษ จึงกลายเป็น 

ข้อบกพร่องในชิ้นงาน 

     

ม.ร. ประกาศผลฯ                            (ต่อจากหน้า 1)



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒  มกราคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 10)

นักเรียน ม.ปลาย แห่เรียน Pre-degree ที่รามคำแหง

หวังจบปริญญาตรี “เรียนก่อน-จบก่อนใคร”
 นักเรียน ม.ปลายทั่วประเทศ เลือกเรียน 

ปริญญาตรีล่วงหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สมัครเรียนระบบ Pre-degree ตั้งแต่อายุ 15 ปี 

หวังเพิ่มโอกาสให้ตนเอง เรียนจบปริญญาตรี และมี

สิทธิค้นหาความชอบของตัวเองได้ก่อนใคร

  นางสาวธนิดา วัชรเทศ 

นักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียน 

เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์  

คอนแวนต์ กรุงเทพฯ 

สมัครเข้ า เรี ยนระบบ 

Pre-degree คณะนิติศาสตร์ 

บอกว่า คุณพ่อแนะนำ 

ให้มาเรียนแล้วก็เลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ เพราะ 

เป็นสาขาท่ีน่าสนใจและต้องการความรู้ด้านกฎหมาย 

โดยตั้งใจว่าจะมาเรียนสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าเพื่อ

ค้นหาว่าตัวเองชอบเรียนคณะที่เลือกเรียนหรือไม่ 

พอจบ ม.ปลายจะได้เข้าใจการเรียนในระดับปริญญา 

ตรีมากขึ้น 

 “มาเรียนที่รามฯ ก็หวังว่าจะได้รับความรู้ด้าน

กฎหมาย ประสบการณ์ในชีวิต และสังคมใหม่ ตั้งใจ 

ไว้ว่าจะแบ่งเวลาเรียนให้ท้ังสองแห่งเท่าๆ กัน วันหยุด 

ก็จะทบทวนเนื้อหาของที่รามคำแหง จะมุ่งมั่นเรียน 

ให้ได้หน่วยกิตมากท่ีสุด และต้ังใจจะสอบแอดมิชช่ัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์อีกคณะหน่ึง แล้วนำวิชากฎหมาย 

ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนสองแขนงคู่กันไป”

 นางสาวชณิตา ชาญอนุ-

สรสิทธิ์ นักเรียนชั้น ม.4 

โรง เรี ยนสิริ รั ตนาธร 

กรุงเทพฯ สมัครเข้าเรียน  

ระบบ Pre-degree คณะ 

นิติศาสตร์ บอกว่า ดิฉัน 

เ ลื อ ก ม า เ รี ย น ร ะ บ บ 

Pre-degree ที่รามฯ เพราะตั้งใจจะมาเรียนสะสม 

หน่วยกิตไปเรื่อยๆ จนเรียนจบ ม.ปลาย และถ้า

สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้พร้อมกับม.ปลาย 

ก็ต้ังใจว่าจะลองสอบแอดมิชชั่น และเรียนระดับ 

ปริญญาโทต่อเนื่องไป 

 “ส่วนตอนนี้ขอเรียนไปเรื่อยๆ แบบสบายๆ 

ไม่เร่งรีบตัวเอง เพราะคิดว่ามาเรียนที่รามคำแหง 

แล้วจะเติมเต็มความรู้ในชั้น ม.ปลาย เหมือนเป็นการ 

เรียนพิเศษไปในตัว โดยเลือกเรียนนิติศาสตร์เพราะ 

มีรุ่นพ่ๆี  หลายคนบอกว่า มีเน้ือหาท่ี เข้มข้นและคณาจารย์ 

ท่ีเก่ง ดฉินัเลยอยากลองเรยีน                      ตัง้ใจวา่จะอา่นหนงัสอื 

เป็นหลัก ถ้ามีเวลาจากการเรียนท่ีโรงเรียนก็จะมาเข้า 

เรียนท่ีรามฯ เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ของตนเองให้มากข้ึน

ด้วย”

    นายวัชระ ไพรบึง 

นักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียน 

ราชนันทาจารย์ สามเสน-

วิทยาลัย 2 กรุงเทพฯ สมัคร  

เข้าเรียนระบบ Pre-degree 

คณะมนุษยศาสตร์ บอกว่า 

ผมตั้ ง ใจมา เรี ยนระบบ 

Pre-degree ที่รามฯ จึงชวนเพื่อนๆ มาเรียนด้วยกัน 

หวังไว้ว่าอยากเรียนจบปริญญาตรีเร็วๆ ตั้งใจจะขยัน 

มาเรียนและสอบต่อเนื่อง ส่วนที่เลือกเรียนคณะ 

มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน เพราะเป็นสาขาวิชา 

เดียวกับที่กำลังเรียนอยู่ จึงคิดว่าความรู้ที่ได้รับจาก 

รามฯ จะเป็นการเพ่ิมเติมและเอ้ือประโยชน์ในการเรียน 

ที่ห้องเรียนได้ด้วย ผมจะแบ่งเวลาเรียนให้เท่าๆ กัน 

โดยเฉพาะช่วงที่ว่างจากสอบที่โรงเรียน ก็จะมาอ่าน 

หนังสือและท่องภาษาจีนให้ได้อยู่เสมอ เพื่อเตรียมตัว

สอบให้ได้คะแนนดีๆทั้งสองแห่ง และทบทวนเนื้อหา 

ในการสอบแอดมิชชั่นไปด้วย  

  นายสรวิชญ์ สัมฤทธิ์-

สิริพงศ์ นักเรียนชั้น ม.4 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

พัฒนาการ นนทบุรี จังหวัด 

นนทบุรี สมัครเข้าเรียน 

ระบบ Pre-degree คณะ 

รัฐศาสตร์ บอกว่า คุณแม่ 

ของผมเป็นศิษย์เก่าท่ีรามคำแหง จึงแนะนำให้ลูกมาเรียน 

และมีเพื่อนที่โรงเรียนมาเรียนด้วยกัน ตั้งใจไว้ว่าจะมา 

เรียนสะสมหน่วยกิตไว้ให้ได้มากที่สุด พอเรียนจบ 

ม.ปลายแล้ว เมื่อเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเต็มตัวจะได้

เรียนน้อยลงกว่าคนอื่นที่เพิ่งเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัย 

 “ ผ ม เ ลื อ ก เ รี ย น รั ฐ ศ า ส ต ร์ เ พ ร า ะ ม อ ง ว่ า 

เป็นสาขาวิชาที่กว้างขวาง สามารถเลือกเข้าทำงานได ้

หลายแขนง ตั้งใจว่าจะลงเรียนไปเรื่อยๆ จนจบ ม.6 

และจะนำความรู้ไปผสมผสานกับวิชาที่โรงเรียน 

เพื่อช่วยในวิชาที่ต้องสอบแอดมิชชั่น ซึ่งผมมั่นใจว่า 

ระบบนี้จะทำให้นักศึกษาเรียนจบเร็วขึ้น สามารถนำ 

ความรู้ไปใช้ในห้องเรียน และยังได้ใช้เวลาที่เล่นเกม 

หรือทำอย่างอื่น หันมาอ่านหนังสือเรียนที่รามคำแหง 

แทนครับ”

  นางสาววรางคณา 

จิตรวีระนันรังษี นักเรียน 

ชั้น ม. 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ 

ศึกษา กรุงเทพฯ สมัครเข้า 

เรียนระบบ Pre-degree 

คณะบริหารธุรกิจ บอกว่า 

พี่สาวของดิฉันกำลังเรียน

อยู่ที่รามฯ และได้แนะนำน้องให้มาลองเรียนระบบ 

Pre-degree ล่วงหน้า เพราะเชื่อว่าถ้าเรามีความรู้ใน

หลายสาขาวิชาแล้ว ชีวิตก็จะมีทางเลือกมากขึ้น จึง 

ตั้งใจมาเรียนสะสมหน่วยกิตไว้ควบคู่ไปกับเรียน 

ม.ปลาย  และอยากรู้ว่าที่เราเลือกมาเรียนเป็นสาขา 

วิชาที่เราชอบหรือไม่ 

 “การมาเรียนล่วงหน้าแบบนี้จะทำให้เรา 

ได้รู้จักตัวเองล่วงหน้า ทำให้มีโอกาสปรับเปลี่ยน 

ทางเลือกในช่วงที่สอบแอดมิชชั่นได้ จึงอยากลอง 

เรียนคณะบริหารธุรกิจ โดยจะแบ่งเวลาเน้นท่ีการอ่าน 

หนังสือเป็นหลัก และดูจากส่ือการเรียนทางอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งตอนนี้ที่โรงเรียนก็เรียนศิลป์-คำนวณ วิชาที่เรียน

รามฯน่าจะเติมเต็มความรู้ให้กันได้ เชื่อว่ามาเรียนจะ 

ได้รับประสบการณ์ และสร้างพื้นฐานให้นักเรียน 

ม.ปลายก่อนที่จะก้าวไปอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่าง 

เต็มตัว”

 นางสาวอำภาพร 

พาเข็ม นักเรียนชั้น ม. 5 

โรงเรียนสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

สมัคร เข้ า เรี ยนระบบ 

Pre-degree คณะบริหาร 

ธุรกิจ บอกว่า ดิฉันสมัคร 

เรียนระบบ Pre-degree เพราะอยากเรียนสาขาวิชา 

ที่ตัวเองชอบ คือคณะบริหารธุรกิจ เลยตั้งใจมา 

เรียนสะสมหน่วยกิตที่รามคำแหง และถ้าเรียนจบ 

ม.ปลาย ก็อาจจะสอบแอดมิชช่ันในสาขาท่ีครอบครัว 

อยากให้เรียนเป็นสองสาขาวิชาคู่กัน

 “ดิฉันตั้งใจจะแบ่งเวลาในช่วงวันเสาร์- 

อาทิตย์ เรียนเนื้อหาจากทางอินเทอร์เน็ตและอ่าน 

หนังสือเพ่ือมาสอบวิชาท่ีลงเรียนรามฯ โดยจะมุ่งม่ัน 

อย่างต่อเน่ืองเพราะเช่ือว่าระบบ Pre-degree ให้โอกาส 

นกัเรยีน ม.ปลายไดเ้รยีนในสิง่ทีต่นเองชอบ              สามารถ 

ศึกษาจากนอกห้องเรียนได้โดยไม่ต้องขาดเรียนที่ 

โรงเรียน ซึ่งถ้าเราสะสมหน่วยกิตได้มากเท่าไรก็จะ 

ยิ่งทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วตั้งแต่อายุยังน้อย 

ทั้งยังสามารถก้าวไปสู่ตลาดแรงงาน และมีทางเลือก 

ของชีวิตได้ก่อนใคร”

        นางสาวภินิตเนตร 

แสวงทรง นักเรียนช้ัน ม. 5  

โรงเรียนเมืองพัทยา 11  

( มั ธ ย ม ส า ธิ ต พั ท ย า ) 

จังหวัดชลบุรี สมัครเข้า 

เรียนระบบ Pre-degree 

ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 
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(อ่านต่อหน้า 10)

 ปิดฉากลงด้วยความประทับใจกับการแข่งขัน 

กอล์ฟชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยเอเชียครั้งแรก         

ที่สนามกอล์ฟกีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ 

“มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เจ้าภาพในนามประเทศไทย 

คว้ารางวัลชนะเลิศทุกรายการ สร้างความภูมิใจให้ 

แก่ชาวไทย พร้อมทั้งสานมิตรภาพนักกอล์ฟเยาวชน 

ในเอเชียที่ร่วมแข่งขันทั้ง 7 ชาติ ด้วยความมีน้ำใจ 

นักกีฬา

นายฟิลลิป มาทซอน  

นักศึกษาโครงการฯสาขา 

วิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ  

ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผู้ คว้ ารางวัลชนะเลิศ 

ประเภทบุคคลชาย ใน 

ฐานะตัวแทนประเทศไทย

 “รู้สึกดีใจที่ได้รับชัยชนะและภูมิใจที่สามารถ

สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และประเทศไทย การเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ผมได ้

เพื่อนใหม่ เพิ่มประสบการณ์และได้ทดสอบสนาม 

ที่มีตัวแปรหลายด้าน ทั้งเรื่องสภาพธรรมชาติและ 

ภาวะรอบตัว ครั้งนี้ผมเตรียมตัวมาดีและมั่นใจกับ 

การแข่งขัน เพราะฝึกซ้อมเป็นประจำ ทั้งวิ่งและ 

ซ้อมไดร์ฟ รวมถึงประสบการณ์ท่ีเคยลงแข่งขันมาแล้ว 

หลายรายการด้วย โอกาสน้ีขอฝากถึงเพ่ือนๆนักกอล์ฟ 

ให้มีความมานะอดทน ตรงต่อเวลา และฝึกซ้อมอย่าง 

แข็งขัน  ก็จะสามารถก้าวมาสู่จุดนี้ได้เช่นกัน”

นางสาวอัญชิสา อุตมะ 

นักศึกษาโครงการฯสาขา 

วิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ  

ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผู้ คว้ ารางวัลชนะเลิศ

ป ร ะ เ ภ ท บุ ค ค ล ห ญิ ง 

ในฐานะตัวแทนประเทศไทย

 “ดีใจท่ีสามารถคว้ารางวัลให้กับประเทศไทยได้ 

เพราะเตรียมตัวมาอย่างหนัก ทั้งวิ่งและซ้อมไดร์ฟ 

อยู่ตลอด การแข่งขันครั้งนี้ทำให้ได้เพื่อนใหม่ ได้เล่น 

สนามกอล์ฟที่ติดทะเลสวยๆ ได้ฝึกกับโค้ชที่คอย 

ดูแลพวกเรา ทำให้ได้พัฒนาด้านจิตใจ และฝึกฝีมือ 

ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ... 

 ...จากการเล่นกอล์ฟมา 10 ปี และเป็นตัวแทน 

ของมหาวิทยาลัย เช่น การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

ดิฉันมองว่ากอล์ฟเหมือนอาชีพที่ต้องทำทุกวัน 

ต้องฝึกจิตใจ และอารมณ์ ถ้าเราอยากเป็นผู้ชนะยิ่ง 

ต้องฝึกฝนมากกว่าคนอื่น วันนี้ดิฉันดีใจที่นักกีฬาไทย 

สามารถคว้ารางวัลได้ในทุกรายการ ถือว่าประสบความ 

สำเร็จและทำให้ครอบครัว โค้ช มหาวิทยาลัย และ 

คนไทยภาคภูมิใจ”

นายอมต คนชาญ นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม หน่ึงใน 

ผู้เล่นประเภททีมชาย  และ 

คว้ารางวัลชนะเลิศทีมชาย 

ในฐานะตัวแทนประเทศไทย

         “ผมเล่นกอล์ฟมา 

9 ปีแล้ว และเป็นนักกีฬา 

ของมหาวิทยาลัย  ครั้งนี้สามารถคว้ารางวัลประเภท

ทีมชาย รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นคนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้ 

กับประเทศ การแข่งขันคร้ังน้ีทำให้ผมได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ 

และเพิ่มประสบการณ์ เช่น การเล่นในสนามกอล์ฟ 

ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และได้เพื่อนใหม่ที่เป็นชาว 

ต่างชาติด้วย ที่ผ่านมาผมได้ฝึกซ้อมเป็นประจำ ทำให้ 

มั่นใจกับการแข่งขันและชัยชนะครั้งนี้ และคิดว่าการ 

เล่นกอล์ฟ เราต้องตั้งใจฝึกฝน ค้นหาตัวเองโดยการ 

เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศหลายๆรายการจะทำ 

ให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา จากนี้ไป 

ผมก็ตั้งใจจะพัฒนาฝีมือเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศ

ไทยในการเข้าร่วมแข่งขันในรายการอื่นๆต่อไป”

 นางสาวสราพร แช่มช้อย  

นักศึกษาโครงการฯสาขา 

วิชาการบริหารจัดการ 

กอล์ฟ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(จังหวัดลพบุรี) หนึ่งใน 

ผู้ เล่นประเภททีมหญิง 

สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศทีมหญิง และอันดับ 3 

ประเภทบุคคลหญิง ในฐานะตัวแทนประเทศไทย

 “ดีใจที่ได้รับชัยชนะครั้งนี้ เพราะทีมของเรา 

ทุ่มเทกับการฝึกซ้อมเพื่อให้คุ้นเคยกับทีมและสภาพ 

แวดล้อมรอบตัวมาตลอด โดยทุกคนในทีมต้ังใจฝึกซ้อม 

อย่างเต็มที่ และด้วยความสามัคคีของทีม แบ่งหน้าที่ 

กันในการฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จมาได้ การแข่งขัน 

ครั้งนี้ดิฉันได้รับประสบการณ์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ 

เล่นในสภาพสนามที่กรีนยาก ได้เพื่อนใหม่ และได้ 

รู้ว่าความสามัคคีที่เกิดขึ้นในทีม ทำให้เล่นไม่เครียด  

มีความสุข ช่วยกันเล่นจนได้รับชัยชนะ ฝากถึงเพื่อนๆ 

ว่ากอล์ฟเป็นกีฬาท่ีก้าวทันกัน ไม่ว่าจะเล่นมานานหรือ 

เพิ่งเล่นใหม่ ถึงจะเก่งแต่ถ้าหยุดซ้อม คนเพิ่งเล่นใหม่ 

ก็ตามทัน ฉะนั้น นักกอล์ฟที่ดี ไม่ควรหยุดซ้อมและ 

ต้องพัฒนาฝีมือของตนเอง เพราะกอล์ฟเป็นกีฬาที่ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงและต้องรู้จักพลิกแพลงเกม 

อยู่ตลอดเวลาด้วย”

 Ms.Ka Bin Shim นักกีฬา 

ก อ ล์ ฟ จ า ก ป ร ะ เ ท ศ 

เกาหลีใต้ 

  “ประทับใจการ 

แข่งขันครั้งนี้ คิดว่าตน 

เล่นได้ดีในระดับหนึ่ง 

แม้จะพลาดในการเล่น 

หลุมสุดท้าย แต่นับเป็นประสบการณ์เล่นกอล์ฟใน 

สนามประเทศไทย”

Mr.Young Han Song 

นั ก กี ฬ า ก อ ล์ ฟ จ า ก 

ประเทศเกาหลีใต้ 

 “ผมได้มาแข่งขัน 

กีฬากอล์ฟท่ีประเทศไทย 

เป็นคร้ังท่ี 4 แล้ว ประทับใจ 

ในการแข่งขันครั้งนี้มาก 

นักกีฬาโดยเฉพาะฟิลลิป มาทซอน เล่นได้ดีมาก  

การแข่งขันกอล์ฟกับฟิลลิปครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 จึง 

เห็นพัฒนาการและฝีมืออย่างเด่นชัด”

Ms.Chou Pin Hsuan  

นั ก กี ฬ า ก อ ล์ ฟ จ า ก 

ประเทศไต้หวัน 

 “ตนเดินทางมา 

ประเทศไทยเป็นครั้ ง 

ที่ 2 แล้ว ครั้งแรกเป็น 

การมาพักผ่อน สำหรับ 

การแข่งขันในครั้งนี้ รู้สึกประทับใจเจ้าภาพจัดการ 

แข่งขันที่ช่วยประสานงานทุกด้านเป็นอย่างดี  

แม้ว่าจะเดินทางมาถึงจะเหนื่อย แต่สามารถปรับตัว 

ได้ทันกับการแข่งขัน และอาสาสมัครช่วยประสาน

งานได้ดีมาก”

 Mr.Mark Teng นักกีฬา 

ก อ ล์ ฟ จ า ก ป ร ะ เ ท ศ 

สิงคโปร์ 

           “ตนมาประเทศไทย 

หลายครั้ง แต่มีโอกาสมา 

แข่ งกอล์ฟครั้ งนี้ เป็น 

คร้ังแรก การแข่งขันคร้ังน้ี 

เป็นประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ โดยเฉพาะประสบการณ์ 

ความสำเร็จของประเทศไทยกับการแข่งขันกอล์ฟมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียครั้งแรก
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“อาจารย์ครับ ทำไมเราควรเรียนวรรณคดีครับ?”

 คำถามนี้เป็นคำถามในการสนทนานอกชั้นเรียนในชั่วโมงให้คำปรึกษาที่เรียบง่าย ระหว่างครูกับ 

ลูกศิษย์ที่จริงใจที่สุด ตรงที่สุดเท่าที่ลูกศิษย์คนหนึ่งจะพึงถามครูสอนวรรณคดี คำถามไม่ได้ให้ความ 

รู้สึกท้าทาย หากเป็นคำถามของคนท่ีต้องการติดอาวุธตัวเองให้พร้อมก่อนท่ีจะก้าวออกนอกร้ัวมหาวิทยาลัย 

ไปสู่โลกภายนอก โลกที่ลูกศิษย์ต้องอาศัยความรู้เป็นเครื่องมือดำรงชีวิตอันสำคัญ เป็นคำถามที่คร ู

อยากตอบ 

 ทำไมเราควรจะศึกษาวรรณคดีของภาษาที่เราเรียน  ครูอยากให้นักศึกษาลองนึกถึงขั้นบันไดของ 

การเข้าถึงภาษาใดๆในโลกว่าเริ่มอย่างไรก่อนจึงจะเห็นภาพกว้างๆได้ 

 เมื่อเราตั้งใจจะเรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้ภาษา 

นั้นได้ดีพอๆกับภาษาแม่ของเรา นักศึกษาก็ควรมี 

ความรู้เรื่องกฎ กติกา หรือหลักไวยากรณ์ของภาษา 

นั้นๆเพื่อให้เป็นพื้นฐานภาษาที่แน่นหนา การเรียนรู้ 

หลักภาษานี้ต้องควบคู่กันไปกับการฝึกฝนทักษะ 

ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้ใช้ได้จริง เรียนแยกจาก 

กันไม่ได้ เม่ือผ่านบันไดข้ันท่ีสองนักศึกษาหลายๆคน 

ก็มักจะคิดว่าฝีไม้ลายมือเราคงพอใช้ได้แล้ว แต่หาก 

นักศึกษาพิจารณาดีๆยังมีหลักภาษาที่เป็นศาสตร์ 

สากลที่น่าสนใจที่เรียกว่าหลักภาษาศาสตร์หรือ 

Linguistics นักศึกษาควรจะเรียนขึ้นมาให้ถึงขั้นนี้ 

และเมื่อไต่บันไดการเรียนภาษามาถึงขั้นที่สามแล้ว 

หลายๆคนแหงนหน้ามองวรรณคดี (Literature) 

คอตั้งบ่าพร้อมกับความคิดที่ว่า ช่างสูงส่ง ยากเย็น  

ซับซ้อนเหนือความสามารถของตนซ่ึงเป็นความคิด 

ที่ไม่ถูกต้อง 

 Meghan McLaughlin (1997) กล่าวไว้ใน 

บทความชื่อ Success Stories: Life Skills Through 

Literature ว่า “Good stories teach about com-

passion and deepen our understanding of human  

nature, life, death, love, loss, responsibility, 

and the consequences of good or bad actions.”  

วรรณคดีสอนบทเรียนให้เราเข้าใจธรรมชาติของคน 

ชีวิต ความตาย ความรัก ความสูญเสีย ความรับผิดชอบ 

และผลของการกระทำดีช่ัว กล่าวคือวรรณคดีสอนคน 

ให้เป็นคนนั่นเอง McLaughlin ให้นิยามวรรณคดีไว้ 

อีกว่า Literature is human practice that promises  

to open the door to reality while highlighting that 

it is just a door. วรรณคดีคือประตูสู่โลกกว้างทุก 

รูปแบบ

 วรรณคดีได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรใน 

โลกใบนี้บ้าง ?

 ในศตวรรษที่ 19 โลกได้อ่านผลงานเลื่องลือ

ที่ได้ชื่อว่าขายดีที่สุดรองจากคัมภีร์ไบเบิล ที่ชื่อว่า 

Uncle Tom’s Cabin ประพันธ์โดย แฮเรียต บีเชอร์ 

สโตว์  (Harriet Beecher Stowe) นวนิยายเรื่องนี้ 

กระตุ้นกระแสการต่อต้านการกดขี่ทาสคนดำและ 

นำไปสู่สงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา  

Why Literature Matters? 
    อาจารย์พัชรี   ศรีสังข์         yomdoy@hotmail.com   facebook: HU-ENG RAMKHAMHAENG

สงครามที่ปลดปล่อยทาสทั้งมวลให้เป็นอิสระ 

อับบราฮัม ลินคอร์นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

ในขณะนั้น ถึงกับกล่าวว่า “นี่หรือสตรีที่ทำให ้

เกิดมหาสงคราม”  เมื่อพบ แฮเรียต บีเชอร์ สโตว์

 นักเขียนหญิงผิวสี อย่าง Alice Walker และ 

Toni Morrison ผลักดันให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ 

เพื่อผู้หญิงผิวสีที่ถูกกดขี่ในงานเขียนชื่อดัง อย่าง 

The Color Purple และ Beloved บทประพันธ์นี้ 

ทำให้โลกหันมามองผู้หญิงผิวสีที่ถูกกดขี่มากขึ้น  

งานเขียนเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจที่ปลุกปั้นสุภาพ

สตรีผิวสีที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของโลกอย่าง 

Oprah Winfrey 

 เมื่อเรียนวรรณคดีแล้วเขาให้ย้อนดูตนเอง 

เหมือนคำไทยท่ีว่า “ดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตนเอง”  

วรรณคดีที่ดีจะยืนยงคงกระพัน เป็นจริงเสมอและ 

ไม่มีตกยุค ฝร่ังเรียกว่า It is timeless. หรือ It stands  

the test of time. วรรณคดีจะเยียวยาผู้อ่าน กระตุ้น 

พลังชีวิตเช่นวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่ถูกใช้เป็น 

ส่วนหนึ่งของการเยียวยาเหล่าทหารหาญที่กลับ

มาจากสงครามและต้องเผชิญกับโรคซึมเศร้าที่ 

เรียกว่า Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) 

เหล่าแพทย์ใช้หลักการ วรรณกรรมบำบัด หรือ 

Bibliotherapy คือการจัดหนังสือ (แทนที่จะจัดยา) 

เพ่ือเยียวยาบุคคลเหล่าน้ัน หลังพายุเฮอริเคนแคทริน่า 

ถล่มนิวออลีนส์ในสหรัฐอเมริกามีเด็กเยาวชน 

อเมริกันมากมายที่ต้องประสบปัญหาชีวิตไร้ญาติ 

ขาดมิตรและไม่อาจจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ ครูและ 

ผู้ดูแลพวกเขาได้คัดสรรหนังสือดีๆ ให้เด็กๆอ่าน 

เพื่อให้พวกเขาเห็นว่าตนไม่ได้อยู่ในโลกและเผชิญ 

ปัญหาเพียงลำพัง วรรณคดีแสดงความเห็นอกเห็นใจ 

ทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนแต่ไม่ไร้เดียงสา 

ต่อโลก  

 สำหรับผู้ท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง  

วรรณคดีจะนำไปสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรม 

ความเป็นมาของภาษานั้นๆ ความรู้ทางภาษาคือ 

กิ่งก้านดอกผลจากรากเหง้าซึ่งก็คือวิถีชีวิตของ 

เจ้าของภาษาน้ันๆ ซ่ึงถ่ายทอดไว้ในงานเขียนมากมาย   

เราจะ “รู้เขา” ในเวลาเพียงไม่นานถ้าเราอ่านเรื่องราว 

ของเขา “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” 

ใช่ไหมคะ พบกันในชั้นเรียนวิชาวรรณคดีค่ะ

 Reading a good story, we feel less alone.

               -- Meghan McLaughlin (1997)
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เนื้อหาโดยสรุป

 1. เป็นการศึกษารูปแบบการประพันธ์ และ

ความรู้สึกนึกคิดในแนวนวนิยายและเรื่องสั้นของ

นักเขียนสำคัญ ในสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม 

(1900-1945)

 2. เป็นการให้ภาพสังคม เหตุการณ์และแนว 

ความคิดที่มีผลต่อวรรณคดีอเมริกันในคริสต์ศตวรรษ 

ที่ 20 เช่น เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก

 3. เป็นการศึกษาผลงานและนักเขียนกลุ่ม 

ต่างๆ ดังนี้

  - กลุ่มสัจนิยม เช่น William Dean Howells

  -  กลุ่มธรรมชาตินิยม เช่น Jack London

  - กลุ่ม Lost Generation เช่น F.Scott 

    Fitzgeraid

  -  กลุ่ม Local Color เช่น Mark Twain

 4. ศึกษานวนิยายและเรื่องสั้นโดยละเอียดของ 

เรื่องต่อไปนี้

  - A Modern Instance ของ William Dean 

    Howells

  - The Real Thing ของ Henry James

  - The Blue Hotel ของ Stephen Crane

  -  The Call of the Wild ของ Jack London

  -  Tender Is the Night ของ F.Scott Fitzgerald

ข้อแนะนำในการเรียน

 1. นักศึกษาควรจะมีภาพรวมของวรรณคดี 

อเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20

 2.  นักศึกษาจะต้องศึกษานักเขียนอเมริกันที่

สำคัญๆ ในสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยมโดยละเอียด

 3. นักศึกษาควรจะเข้าเรียนเพราะจะต้องมีการ 

รายงานในห้องเพื่อเก็บคะแนนบางส่วน

แนวการวัดผล

 1. นักศึกษาที่ทำรายงานในห้องจะมีคะแนน 

เก็บประมาณ 40% อีก 60% จะเป็นคะแนนจากการ

สอบตามตารางสอบไล่ของมหาวิทยาลัย

 2. นักศึกษาที่ไม่ได้ทำรายงานในห้องจะต้อง

สอบตามตารางสอบไล่ 100% 

 3. การตัดเกรดมีดังนี้ P-60%     G-80%

ข้อแนะนำในการสอบ

 1. ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย

 2. ในการตอบนักศึกษาจะต้องอธิบายโดย 

ละเอียดพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 3.  คำตอบจะต้องให้ตรงประเด็นโดยให้สอด

คล้องกับคำถาม

 4. คำตอบของแต่ละข้อต้องมีความยาวที่ 

เหมาะสม

หมายเหตุ นักศึกษาจะตอบด้วยภาษาไทยหรือ 

ภาษาอังกฤษก็ได้

ตำรา   นวนิยายและเร่ืองส้ันสมัยสัจนิยมและธรรมชาติ 

นิยม แต่งโดย  รศ.สุมารีย์ อิงคนารถ

วัน/เวลา/สถานที่เรียน   

 Section 1   วันพุธ   เวลา 09.30-11.20 น. 

       ห้อง VKB 302

 Section 2   วันศุกร์  เวลา 09.30-11.20 น. 

       ห้อง VKB 502

 Section 3    วันพฤหัสบดี  เวลา 09.30-11.20 น.

       ห้อง SBB 501

อาจารย์ผู้สอน  

 Section 1   อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

 Section 2  อาจารย์กัลยาณี  สุภวัน

 Section 3  รศ.นัญ   เจริญพันธุ์ศิริกุล

ตำราที่ใช้  EN 205 การเขียนประโยคต่างๆ และ 

อนุเฉทสั้นๆ แต่งโดย รศ.รมณี  กอวัฒนา

คำอธิบายกระบวนวิชา ศกึษาลกัษณะของภาษาเขยีน 

ฝึกเขียนประโยคชนิดต่างๆ ให้ส่ือความหมายท่ีต้องการ  

โดยเริ่มจากประโยคเดี่ยวไปสู่ประโยคความรวม และ 

ประโยคความซ้อน ตลอดจนฝึกเขียนอนุเฉทสั้นๆ 

ตามเรื่องที่อ่านหรือภาพที่เห็น

จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา 

 1. เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจโครงสร้างและส่วน 

ประกอบของประโยคพื้นฐาน

 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความ 

รวม และรู้จักใช้คำเชื่อมชนิดต่างๆได้

 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความ

ซ้อนชนิดต่างๆได้

 4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความ 

เดียวชนิดซับซ้อนชนิดต่างๆได้ 

 5. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเขียนประโยคที่มี 

Gerund หรือ Infinitive ได้

 6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนอนุเฉทสั้นๆ  

เพ่ืออธิบายหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้ 

 7. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบาย

โครงสร้างของประโยคและอนุเฉทชนิดต่างๆได้

แนวทางการเรียน  การบรรยายประกอบ Power Point  

และฝึกทำแบบฝึกหัด

เนื้อหาวิชา  ส่วนประกอบของโครงสร้างประโยค 

พื้นฐานชนิดต่างๆ รวมทั้งโครงสร้างของประโยค 

บอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยค 

คำสั่ง ประโยคขอร้อง ประโยคที่มี “there” เป็น 

ประธาน และประโยคกรรมวาจก ประโยคความรวม 

และคำเชื่อมชนิดต่างๆ ประโยคความซ้อนชนิดต่างๆ 

และประพันธสรรพนาม ประโยคความเดียวชนิด 

ซับซ้อน ประโยคที่มี Gerund และ Infinitive รวมทั้ง 

ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย “it” การเขียนอนุเฉท ส่วน 

ประกอบของอนุเฉทและโครงสร้างของอนุเฉท

ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ  อัตนัย 110 คะแนน

สอบวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 14.00- 

16.30 น.

รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ ข้อสอบแบ่งออก 

เป็น 5 part  ดังนี้

Part I. Combine each of the following sentences 

into a compound or complex sentence by using 

one of the connectors given below. Be sure to use 

each of them only once and put the punctuation 

where necessary. (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้มี 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน  

ให้นักศึกษาเอาประโยคสองประโยคมารวมกันโดย 

เลือกคำเชื่อมที่มีให้ ในการทำ นักศึกษาจะต้องใช้คำ

เชื่อมที่ให้มาคำละครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าใช้คำเชื่อมซ้ำ 

ประโยคอื่นๆที่ใช้คำเชื่อมซ้ำกันจะไม่นับคะแนนให้ 

นอกจากนี้ นักศึกษาต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอน 

ตามความเหมาะสมด้วย

Part II. Change each of the following complex 

sentences into a simple one by using participle 

modifiers in a suitable position. Use the correct 

punctuation where necessary. (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ให้นักศึกษาเปลี่ยนประโยคที ่

เป็นประโยคความซ้อนให้เป็นประโยคความเดียว 

ชนิดซับซ้อน และนักศึกษาต้องใส่เครื่องหมายวรรค

ตอนตามความเหมาะสมด้วย

Part III. Fill each of the following blanks with 

a suitable clause. Be sure to use punctuation 

where necessary. (30 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเติมอนุประโยค 

หรือประโยคหลักในช่องว่างท่ีกำหนดให้ และนักศึกษา 

ต้องใส่เคร่ืองหมายวรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

Part IV. Change the word within the parenthesis 

into the correct form of infinitive or gerund. Be 

sure to use tense and voice correctly. (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ให้นักศึกษาเปลี่ยนคำกริยาที่ 

ให้ไว้ในวงเล็บเป็น Gerund หรือ Infinitive ที่เหมาะสม  

ในการเขียนตอบ นักศึกษาจะต้องคำนึงถึงเรื่องกาล 

และวาจกด้วยว่าเป็น present หรือ past tense เป็น 

active voice หรือ passive voice 

Part V. Paragraph Writing

Choose One of the following topics to write 

a good paragraph of at least 8 sentences. Also  

underline the topic sentence. (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเลือกเขียนอนุเฉท

หรือย่อหน้าหนึ่งย่อหน้าจากหัวข้อที่มีให้

หมายเหตุ ในการสอบให้นักศึกษาเขียนด้วยปากกา 

เท่านั้น ถ้าใช้ดินสอทำข้อสอบ อาจารย์ผู้ตรวจจะ 

ไม่ตรวจข้อสอบให้

         อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา   อภัยบัณฑิตกุล
รศ.สุมารีย์  อิงคนารถ
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กองบรรณาธิการ

 
      ถาม  ดิฉันอยากทราบว่า ถ้าทรานสคริปท์จบ 

และปริญญาบัตรชำรุดหรือสูญหาย จะไปขอ 

ทรานสคริปท์และใบปริญญาบัตรใหม่ได้หรือไม่ 

ถ้าได้ดิฉันต้องทำอย่างไรเอกสารต้องมีอะไรบ้าง

ตอบ ได้                      ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษา  

หรือรหัสประจำตัวนักศึกษาไปเป็นหลักฐานใน 

การย่ืนขอใบทรานสคริปท์จบ และใบปริญญาบัตรใหม่  

(นำใบแจ้งความว่าบัตรชำรุดหรือสูญหายไปเป็น 

หลักฐานด้วย) ชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่กองคลัง  

สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ใบทรานสคริปท์สำเร็จ

การศึกษา จำนวน 70 บาท, ใบแทนปริญญา 

จำนวน 1,000 บาท และให้นักศึกษานำใบเสร็จ 

การชำระเงินมาย่ืนเร่ืองขอทรานสคริปท์สำเร็จการศึกษา  

ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 3, ใบแทนใบปริญญาบัตร 

ติดต่อ ช่อง 5 (ติดต่อในวันและเวลาราชการ)  

มีปัญหาข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี ฝ่ายหนังสือ 

สำคัญ อาคาร สวป. ชั้น 1 โทร. 0-2310-8604

ถาม  สวัสดีครับ ผมเป็นนักศึกษารหัส 50  

คณะบริหารธุรกิจ แต่อยากย้ายมาเรียนคณะมนุษยศาสตร์  

วิชาเอกส่ือสารมวลชน ผมจึงลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

ของคณะมนุษยศาสตร์ ตอนน้ีผมเหลือ 30 หน่วยกิต 

จะเรียนครบหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ 

ปัญหา คือ

 1. ผมยังไม่ได้ทำเรื่องย้ายคณะเลย ผมจึง 

อยากทราบว่าถ้าผมขอจบผมต้องย้ายคณะก่อน 

หรือไม่อย่างไร และวิชาที่ผมเรียนในคณะบริหาร-

ธุรกิจจะมีผลกับการจบการศึกษาของผมหรือไม่ 

 2. ผมมีวิชาที่ลงทะเบียนซ้ำ 2 ครั้ง ต้องทำ 

อย่างไร ครับ

ตอบ 1. ให้นักศึกษาทำเรื่องย้ายคณะ/ สาขา 

ก่อนการแจ้งจบการศึกษา ดำเนินการย้ายคณะ/ 

สาขาได้ที่ ศูนย์ One Stop Service อาคาร KLB 

ชั้น 1 ชำระค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ จำนวน 

200 บาท (ติดต่อในวันและเวลาราชการ) สำหรับ 

วิชาที่ลงทะเบียนและสอบผ่านในหลักสูตรของ 

คณะเก่านั้น ถ้าเป็นวิชาที่เรียนเกินหลักสูตรของ 

คณะใหม่ ไม่สามารถขอยกเลิกได้ จะนำไปคิดคะแนน 

เฉลี่ยสะสมทั้งหมด หรือนำวิชาที่เกินหลักสูตรไป

เป็นวิชาเลือกเสรีแทนได้ 

 2. วิชาที่ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน 

2 ครั้ง (รีเกรด) ให้นักศึกษาแจ้งขอปรับผลสอบ 

ให้เหลือเพียงครั้งเดียว เมื่อดำเนินการแจ้งจบครบ

หลักสูตรที่ ฝ่ายทะเบียนคณะ และแจ้งอีกครั้งเมื่อ

ดำเนินการขอทรานสคริปท์จบการศึกษาที่ อาคาร 

สวป. ชั้น 1 ช่อง 3 

   

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2554  จำนวน 11 วิชา ดังน้ี

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา      ราคา/ค่าส่ง               ชื่อวิชา            ชื่อผู้แต่ง

 54300  ACC 2134 65/25 การบัญชีบริหาร ผศ.ดร.กฤติยา  ยงวณิชย์ 

 54298  CM 355 71/25 ชีวเคมี รศ.เรืองลักขณา  จามิกรณ์ 

 54287  CU 710 114/25 การพัฒนาหลักสูตร รศ.ดร.นิรมล  ศตวุฒ ิ

 54319  GM 421 59/25 การสื่อสารในองค์การ รศ.นิฤมล  มณีสว่างวงศ์ 

 54257  HE 101 33/25 สุขภาพเพื่อชีวิต รศ.ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์

 54331  HME 121 47/25 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

 54216  MA 333 43/25 รากฐานเรขาคณิต รศ.สิริวรรณ  ต้ังจิตวัฒนะกุล 

 54159  PC 496 42/25 จิตวิทยาพัฒนาการประยุกต ์ รศ.อุบลรัตน์  เพ็งสถิตย์ 

 54206  SC 103 64/25 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผศ.พิทยา  สีสด  

 54337  SE 743 143/25 การนิเทศและการแก้ปัญหา อ.ดร.วนิดา  ฉัตรวิราคม

        การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

 54210  ST 205 35/25 ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้นและ รศ.ชูศรี  พันธุ์ทอง

        บทประยุกต์ 

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ www.ru.ac.th/rupress  

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

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

 สภาคณาจารย์สัญจร รองศาสตราจารย์จันทร์จารี  

เกตุมาโร ประธานสภาคณาจารย์ ม.ร. นำคณะกรรมการสภา  

คณาจารย์ จัดกิจกรรม “สภาคณาจารย์สัญจรภายใน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ครั้งที่ 1 เป็นการเยี่ยมเยือน 

คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  

สำราญจิตต์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และกรรมการ 

ประจำคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 

2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

 การจัดกิจกรรมสภาคณาจารย์สัญจรมี  

วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ 

สภาคณาจารย์ กับผู้บริหารคณะฯ และเพ่ือแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น รวมท้ังเพ่ือสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง 

สภาคณาจารย์และคณะฯ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัคร 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพหลักสูตร  

วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา รุ่นที่ 10  

(9 หน่วยกิต) เพื่อให้นักศึกษาที่มีหน่วยกิต 

สะสม 75 หน่วยกิตขึ้นไป และสนใจหา 

ประสบการณ์จากการทำงานจริงในสถาน 

ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นระยะ 

เวลา 4 เดือน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าสู่ 

ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่ 

บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555

 ผู้สนใจสอบถามเพ่ิมเติมท่ี สำนักสหกิจ- 

ศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคารกิจกรรมนักศึกษา  

(ชั้น 1) โทร. 0-2310-8503 Website: www.

ru300.ru.ac.th ในวันและเวลาราชการ

รับนักศึกษาร่วมโครงการ 

RAM 3000
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นักเรียน ม.ปลายฯ                           (ต่อจากหน้า 5)

บอกว่า เพื่อนๆที่โรงเรียนสมัครเข้ามาเรียนระบบ 

Pre-degree หลายคนแล้ว จึงเลือกมาสมัครเรียนบ้าง 

โดยตั้งใจมาเรียนมหาวิทยาลัยล่วงหน้า เพราะอยาก

เรียนปริญญาตรีหลายสาขาวิชา อีกทั้ง ยังเป็นการ 

สร้างทางเลือกให้กับตนเองในการทำงานด้วย

 “ส่วนที่เลือกเรียนด้านบริหารธุรกิจ เพราะ 

คิดว่าการบริหารจัดการเป็นพื้นฐานที่เริ่มมาตั้งแต่ 

หน่วยเล็กจนถึงหน่วยใหญ่ และมีความสำคัญกับ 

ชีวิตในปัจจุบัน แม้ว่าปกติต้องเรียนที่จังหวัดชลบุรี 

แต่เมื่อมุ่งมั่นมาเรียนแล้ว เราต้องขยัน จัดสรร 

ตารางเรียนให้ดี และตั้งใจจะเรียนให้จบ ไม่ผัดวัน 

ประกันพรุ่ง จะอ่านหนังสือสะสมไปเรื่อยๆ เมื่อถึง 

เวลาสอบจะได้ไม่ลำบาก เพื่อความสำเร็จที่อยาก 

เรียนจบปริญญาตรีใบแรกให้เร็วๆ จะได้สร้างความ

ภูมิใจให้แก่ครอบครัว”

 นางสาววรรณิศา 

สิงห์โตพอง นักเรียน 

ชั้นม. 5 โรงเรียนเฉลิม-

พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ - 

พระศรีนครินทร์ ลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี สมัครเข้า 

เรียนระบบ Pre-degree 

คณะนิติศาสตร์ บอกว่า ดิฉันเลือกมาเรียนระบบ 

Pre-degree พร้อมเพื่อนๆ อีกหลายคน คิดว่าจะมา 

หาประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย และอยากนำ 

ความรู้ด้านนิติศาสตร์ไปใช้ในชีวิต เพราะสังคม 

ปัจจุบันมีความวุ่นวาย คนไม่ซื่อสัตย์ ถ้าในอนาคต 

เรามีความรู้ด้านนี้ เราก็จะสามารถต่อสู้กับความไม่

ยุติธรรมได้ 

 “ระบบ Pre-degree ให้โอกาสนักเรียนทุกคน 

ได้ใช้เวลาในการเรียนลดลง สามารถเรียนจบปริญญาตรี 

เร็วขึ้น ทำให้รู้จักแบ่งเวลาในการใช้ชีวิต และใช้ 

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซ่ึงถ้าเรียนจบ ม.ปลายแล้ว 

จะได้หางานทำ มีเงินใช้ก่อนใคร และยังมีเวลาค้นหา 

สิ่งที่เราต้องการได้เร็วขึ้นด้วย ดิฉันจึงตั้งใจแน่วแน่

ว่าจะมาสอบให้ได้ทุกวิชาเพื่อเติมเต็มความรู้ในการ

เรียน ม.ปลายและเตรียมพร้อมการสอบแอดมิชชั่น

ในสาขาวิชาที่แตกต่างกันทางด้านวิทยาศาสตร์อีก

สาขาหนึ่งด้วย”

ที่ได้เล่นบนสนามใกล้ชายหาดทำให้ต้องปรับการเล่น  

โดยได้ซ้อมก่อนการแข่งขัน และปรับตัวได้ดีข้ึน เม่ือเร่ิม 

การแข่งขัน อากาศดีมาก ลมแรงบางวัน การที่ได้ 

พบเพ่ือนต่างชาติ ทำให้การแข่งขันมีความหลากหลาย 

มากขึ้น ด้านการจัดการแข่งขันนั้นจัดได้ดีมาก ทั้ง 

บริการขนส่ง และที่พัก นักกีฬาได้รับความสะดวก 

สบายมาก โดยภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ตนให้ 8 คะแนน 

Mr.Pei Shan Xie โค้ช 

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

        “ผมชอบประเทศไทย 

เพราะมีสนามท่ีได้มาตรฐาน 

หลายแห่ง รวมถึงสนาม 

แข่งครั้งนี้มีความสวยงาม

อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ 

งดงามของประเทศไทย และยังเป็นสนามที่ท้าทาย 

การแข่งขันด้วย”

นายจักรี  บุญญเมธี นักศึกษา 

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ท ำ ห น้ า ที่ เ ป็ น ล่ า ม ที ม 

นักกีฬากอล์ฟประเทศ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 “ผมมาช่วยงานของ 

มหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มมีการแข่งขันวันแรกจนถึง 

วันสุดท้าย รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงานระดับเอเชียเช่นนี้  

ทำให้ผมได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ฝึกภาษาอังกฤษ  

ได้เรียนรู้การทำงานจริง อีกทั้ง ยังได้รับมิตรภาพจาก 

ทีมนักกีฬาที่รับผิดชอบ ถ้ามีโอกาสก็อยากช่วยงาน 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่อไป ต้ังใจจะนำประสบการณ์ 

ท่ีได้รับจากการทำงานคร้ังน้ีไปปรับใช้ในชีวิตและมุ่งม่ัน 

สานต่ออาชีพท่ีอยากเป็น คือไกด์นำเท่ียวหรือล่ามด้วย”

นางสาวรัตนา  ศิรนิพนธ์พันธุ์ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ทำหน้าท่ีเป็นล่ามทีมนักกีฬา 

กอล์ฟประเทศมาเลเซีย 

  “ดิฉันเคยทำหน้าท่ี 

เป็นผู้ประสานงาน (Liaison)  

คร้ังแรกในการแข่งขันตะกร้อคิงส์คัพท่ี ม.ร. เป็นเจ้าภาพ 

มาแล้ว ดังนั้น จึงสมัครช่วยงานในครั้งนี้ เนื่องจาก 

ต้องการเพิ่มประสบการณ์ และความรู้ ก่อนทำงานนี้

ต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับกอล์ฟและข้อมูลเบื้องต้น 

ในการจัดงาน ทั้งอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อจะได้ 

ให้คำแนะนำนักกีฬา

 การแข่งขันกอล์ฟคร้ังน้ีมีนักกีฬาจากหลายชาติ  

หลายภาษาเข้าร่วม ดิฉันทำหน้าที่ดูแลนักกีฬาจาก 

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษที่ถนัดอยู่แล้ว  

จึงไม่มีปัญหาในการสื่อสารนัก ส่วนมากปัญหาที่ม ี

คือปัญหาการประสานงานเพียงเล็กน้อยในวันแรกๆ  

แต่ก็สามารถแก้ปัญหาผ่านไปได้ด้วยดี สำหรับความ 

ประทับใจในครั้งนี้ คือการได้ฝึกฝนประสบการณ์ดี

ที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน 

ได้เห็นศักยภาพในการจัดงานของมหาวิทยาลัย ที่มี 

ทีมงานซ่ึงสามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ครั้งต่อไปหากมีโอกาสก็จะมาช่วยงาน ม.ร. อีกค่ะ”

ความสำเร็จของประเทศไทยฯ          (ต่อจากหน้า 6)

บัณฑิต พ.ศ. 2551 การจัดหาครุภัณฑ์และเตรียม 

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ สถานที่ฝึกปฏิบัติ 

ทั้งภายในและภายนอก ทั้ง 4 สาขาวิชา คือ 

เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย 

และการนวดไทย ก่อนรับการตรวจประเมินสถานที่ 

การเรียนการสอน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554”

    มติดั งกล่าวส่งผลให้ผู้สำ เร็จการศึกษา 

หลักสูตรดังกล่าวมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย ์

แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย  

ประเภทการผดุงครรภ์ไทย และประเภทการนวดไทย   

โดยมีสิทธิสอบได้ทั้ง 4 สาขาวิชาเมื่ออยู่ชั้นปีที่ 4 

ตามหลักสูตร ซึ่งไม่ต้องมอบตัวศิษย์ดังการสอบ 

ประเภท ก.  

คณะกรรมการวิชาชีพฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพ

สาขาการแพทย์แผนไทย

เรื่อง การรับรองสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสถาบันการศึกษาการ

แพทย์แผนไทย

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (11) และ 

มาตรา 33 (1) (ข) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ 

โรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ 

วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การรับรอง 

สถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทยที่ประชุม

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย  

ครั้งที่ 28-7/2554 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

มีมติรับรองสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย  

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ให้ผู้สำเร็จการอบรมตามหลักสูตรการ 

แพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาแพทย์แผนไทย  

มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย  

ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย ประเภท 

การผดุงครรภ์ไทย และประเภทการนวดไทย โดย

จะต้องสอบผ่านความรู้จากคณะกรรมการวิชาชีพ 

สาขาการแพทย์แผนไทยในแต่ละประเภท

 ข้อ 2 ให้ปรับเพ่ิมระยะเวลาการฝึกประสบการณ์ 

ทางวิชาชีพและเพิ่มวิชาปรัชญาและพื้นฐานการ 

แพทย์แผนไทยให้สอดคล้องกับประมวลมาตรฐาน

หลักสูตรวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยสำหรับ 

สถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทยของคณะ- 

กรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย



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 ๑๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕

ม.ร. จัดงานวันพ่อขุนฯ                   (ต่อจากหน้า 1) รามคำแหงประชุมฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

 ด้านกำหนดการจัดงานกาชาด  สภากาชาดไทย 

ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  

ขอพระราชทานกำหนดวันจัดงานกาชาดประจำปี  

2555 ซึ่งสำนักราชเลขาธิการได้แจ้งว่า ทรงรับเชิญ 

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเย่ียมงาน ในวันพฤหัสบดี 

ท่ี 29 มีนาคม 2555 เวลา 17.00 น. สภากาชาดไทย 

จึงกำหนดวันจัดงาน คือ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม-

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2555 รวม 9 วัน 

 สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานกาชาดไทย  

ประจำปี 2555 น้ัน 1) เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจ 

และพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  

ในฐานะทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย 

ที่ยาวนานที่สุด 2) เพื่อเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรม 

ของสภากาชาดไทย ในฐานะองค์กรสาธารณกุศลที่ 

ให้บริการทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และ 

การบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อน ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ 

ทั่วประเทศ 3) เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ  

เอกชน สถาบัน มูลนิธิ ผู้มีอุปการคุณ และประชาชน 

ท่ัวไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานของหน่วยงาน 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทย 

ในกิจกรรมต่างๆ และ4) เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระ- 

ราชกุศล นำไปช่วยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

 ท้ังน้ี การจัดงานปีน้ีสภากาชาดไทยใคร่ขอความ 

ร่วมมือให้ทุกร้านใช้จ่ายกันอย่างประหยัด ซึ่งรายได้ 

จากการจัดงานจะนำไปช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ  

โดยให้ลักษณะการดำเนินงานและกิจกรรม เป็นรูปแบบ 

การจัดนิทรรศการ ประกวดร้าน ประกวดสุขภาพเด็ก  

ประกวดกุลบุตร-กุลธิดา จัดกิจกรรมวิชาการ และ 

สันทนาการ การออกร้านของแต่ละหน่วยงาน พร้อมท้ัง  

เชิญชวนหน่วยงานประดับตกแต่งร้านด้วยโทนสีฟ้า  

 “งานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะประชุม 

เตรียมความพร้อมร่วมกับบุคลากรหน่วยงานต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือรับข้อเสนอรูปแบบการออกร้าน 

และกิจกรรมในแต่ละวันให้สอดคล้องกับแนวคิดใน 

การจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของศิษย์เก่า-นักศึกษา  

การออกร้านอาหาร หรือรายได้จากผู้มีจิตศรัทธาที่ 

ร่วมบริจาคกับมหาวิทยาลัยโดยตรงเหมือนทุกปีที่ 

ผ่านมา ซึ่งการจัดหารายได้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยจะ 

นำทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และนำไปช่วยฟื้นฟูผู้ประสบ 

อุทกภัยในพ้ืนท่ีต่างๆในประเทศไทย โดยรายละเอียด 

เก่ียวกับกิจกรรมต่างๆมหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ 

และเผยแพร่ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ทราบโดยท่ัวกันต่อไป” 

รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการกล่าว

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี  

หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายชั้นปริญญาตรี  

และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียน 

นักศึกษา 

 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง

วันที่ 9  พฤษภาคม  2555 ที่ สำนักงานโครงการฯ 

ห้อง 309 A ชั้น 3 อาคารสุโขทัย ม.ร. เวลา 08.30-

16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติม 

โทร. 0-2310-8591-2, 0-2310-8005 หรือสมัครทาง 

เว็บไซต์ที่ www.advanced-mba.ru.ac.th ตั้งแต่ 

บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 โดยชำระเงินค่า 

สมัครผ่านธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน หรือ 

ที่ทำการไปรษณีย์ไทย (นำหลักฐานการสมัครยื่นใน

วันสัมภาษณ์)

ม.ร.รับสมัครนศ.ป.โทฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

  ในด้านการได้รับถุงยังชีพจากหน่วยงาน/

องค์กร ผู้ตอบแบบสำรวจในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ 

ได้รับจากเขต ร้อยละ 14.53 รองลงมาได้รับจากทหาร 

ร้อยละ 12.70 ท้ังน้ี มีผู้ตอบว่าไม่ได้รับถุงยังชีพ ร้อยละ  

42.28 ส่วนในต่างจังหวัดได้รับถุงยังชีพจาก อบต. ร้อยละ  

19.69 รองลงมาได้รับจากมูลนิธิหลวง/สภากาชาดไทย  

ร้อยละ 13.38  และมีผู้ท่ีไม่ได้รับถุงยังชีพ  ร้อยละ 16.55

รามคำแหงโพลฯ                           (ต่อจากหน้า 12)

130,000 บาท แบ่งชำระ 7 งวด คุณสมบัติ 

ผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัด 

เกรดการศึกษา ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 

และไม่จำกัดอายุ

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่ 

บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 ณ อาคารสุโขทัย  

ชั้น 14 ห้อง 1401 ม.ร. เวลา 09.00-19.00 น. ทุกวัน 

โทร. 0-2310-8595-6 , 0-2310-8593 , 081-826-2030 

หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://3ms.ru.ac.th, 

http://www.mmm.ru.ac.th 

รับสมัครนศ.ป.โทฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

และวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (11 กรกฎาคม 

ของทุกปี)  เป็นวันรัฐพิธี  โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ  

เพื่อเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

มหาราชทั้งสองพระองค์ นั้น

 ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัด 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันพ่อขุนรามคำแหง

มหาราช วันที่ 17 มกราคม 2555 เพื่อน้อมรำลึก 

ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช 

ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศและปวงชน 

ชาวไทย อีกท้ังยังได้อัญเชิญพระนามพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช เป็นช่ือของมหาวิทยาลัย โดยจะมีพิธีบวงสรวง 

และถวายราชสักการะ และพิธีทางศาสนาตั้งแต่ 

เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก) รวมทั้งมีพิธีวางพานพุ่ม 

ถวายราชสักการะตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น. ซึ่งใน 

โอกาสน้ี มหาวิทยาลัยได้เชิญชวนสถาบันการศึกษา  

ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมวางพานพุ่ม 

ถวายราชสักการะในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชด้วย

   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมใน 

วันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ  

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นการมอบ 

รางวัล “เพชรประดับรามฯ” ครั้งที่ 4 เพื่อเป็น 

การเชิดชูเกียรติและกำลังใจแก่นักศึกษาท่ีมีผลงาน 

โดดเด่นและสร้างชื่อเสียงในด้านต่างๆ จำนวน  

28   คน    รวมท้ังการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา    ม.ร.  

ท่ีมีจิตอาสาและได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงการมีส่วนช่วยเหลือฟ้ืนฟูสังคมกรณีน้ำท่วมใหญ่ 

ท่ีผ่านมา ซ่ึงมีนักศึกษาจิตอาสาท่ีจะเข้ารับเกียรติบัตร 

คร้ังน้ี  จำนวน  1,500  คน

 สำหรับความเป็นมาของ “วันพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช” เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช ที่โคกประสาทร้าง จังหวัดสุโขทัย เมื่อ 

วันที่ 17 มกราคม 2376 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ 

ให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช วันสำคัญทางประวัติศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2533  เป็นต้นมา



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๐) วันที่ ๑๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 11)

  โพลรามคำแหงสำรวจคนกรุงเทพฯและ 

13 จังหวัดที่น้ำท่วมหนัก พบว่าส่วนใหญ่น้ำท่วม 

แค่ชั้นล่าง ค่าเสียหายต่ำกว่า 5,000 บาท ขณะที่คน 

กรุงเทพฯ เกือบครึ่งบอกช่วยเหลือตัวเอง และไม่ได้

รับถุงยังชีพจากหน่วยงานใดๆ ส่วนทหารเป็นฮีโร่

ครองใจประชาชนในฐานะเป็นหน่วยงานที่เข้าช่วย

เหลือช่วงวิกฤตทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

  ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนิน 

การสำรวจ เร่ือง “ผลกระทบภาวะน้ำท่วมในประเทศไทย  

เดือนกันยายน-ธันวาคม 2554” โดยเก็บข้อมูลจาก 

ประชาชน จำนวน 9,550  คน  ในกรุงเทพมหานครฯ 

ปริมณฑล และจังหวัดในภาคกลาง 13 จังหวัดที่ 

ประสบอุทกภัย ในช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน - 7 

ธันวาคม 2554  ผลการสำรวจสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

  ผู้ตอบแบบสำรวจในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ได้ 

รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม ในระดับเดือดร้อน 

ปานกลาง ร้อยละ 28.84 รองลงมาคือเดือดร้อนมาก 

ร้อยละ 15.35 และมีผู้ที่ไม่ได้รับความเดือดร้อน  

ร้อยละ 16.42 ส่วนผู้ตอบแบบสำรวจท่ีอยู่ต่างจังหวัด  

ส่วนใหญ่ เดือดร้อนปานกลาง ร้อยละ 31.25 รองลงมา  

คือเดือดร้อนมาก ร้อยละ 25.55 และมีผู้ที่ไม่ได้รับ 

ความเดือดร้อน ร้อยละ 5.00 

  ในด้านความเสียหายของที่อยู่อาศัย  ผู้ตอบ 

แบบสำรวจในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่น้ำท่วมชั้นล่าง 

ร้อยละ 28.42 รองลงมาคือน้ำท่วมเฉพาะทางเข้าบ้าน  

ร้อยละ 19.08 และ น้ำท่วมระดับข้อเท้า ร้อยละ 16.80 

ตามลำดับ ส่วนผู้ตอบแบบสำรวจที่อยู่ต่างจังหวัด  

ส่วนใหญ่น้ำท่วมชั้นล่าง ร้อยละ 46.56 รองลงมา 

คือ น้ำท่วมเฉพาะทางเข้าบ้าน ร้อยละ 13.38 และ 

บ้านเสียหายทั้งหลัง ร้อยละ 11.38 

  ในด้านมูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม  

ในกรุงเทพฯส่วนใหญ่ ได้รับความเสียหายมูลค่าต่ำกว่า  

5,000 บาท ร้อยละ 75.48 รองลงมาคือเสียหาย 

70,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 6.02 โดยมีผู้ที่ได้รับ 

ความเสียหายมูลค่า 70,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 6.02  

ส่วนในต่างจังหวัด ได้รับความเสียหายมูลค่า ต่ำกว่า 

5,000 บาท ร้อยละ 53.06 รองลงมาคือเสียหาย  

5,001-10,000 บาท ร้อยละ 16.31 โดยมีผู้ที่ได้รับ 

ความเสียหายมูลค่า 70,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 5.06 

 ในด้านหน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือเร่งด่วน 

ผู้ตอบแบบสำรวจในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ได้รับความ 

ช่วยเหลือจากทหาร ร้อยละ 15.26 รองลงมาคือ 

เขต ร้อยละ 14.13 ทั้งนี้มีผู้ตอบว่าช่วยเหลือตนเอง 

ร้อยละ 48.96  ส่วนในต่างจังหวัด ส่วนใหญ่ได้รับ 

ความชว่ยเหลอืจากทหาร รอ้ยละ 20.13  รองลงมา คอื 

อบต. ร้อยละ15.81 และ มีผู้ตอบว่าช่วยเหลือตนเอง 

ร้อยละ 34.88 

รามคำแหงโพล 
สำรวจผลกระทบน้ำท่วมในประเทศไทย

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดพิธีไหว้ครูโขน ครอบครูโขน ละคร ดนตรีไทย 

ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อ

บูรพคณาจารย์ และครูอาจารย์ด้านนาฏศิลป์  โขน 

ละครและดนตรีไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 

2554 ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 0322 

 พิธีไหว้ครูครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ครูสมบัติ  

แก้วสุจริต ผู้ตรวจราชการทางวัฒนธรรมเป็นผู้อ่าน 

โองการไหว้ครู จากนั้นประธานในพิธี ครูผู้สอน 

และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ร่วมกันสรงน้ำเพื่อ 

ถวายแด่เทวรูป  ถวายเคร่ืองสังเวย  ทำพิธีครอบครู 

และการรำถวายจากคณะนักศึกษาโขนรามคำแหง  

และการทำพิธีส่งครู

 สำหรับวัตถุประสงค์ในการไหว้ครูและ 

ครอบโขนละคร เพื่อแสดงความเคารพบูชาครู 

เทพเจ้าตามลัทธิพราหมณ์ บูรพคณาจารย์ผู้ล่วงลับ 

และครูในปัจจุบัน ซึ่งเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความเป็น 

สิริมงคลและปัดเป่าภยันอันตรายอันเกิดขึ้นต่อ 

การแสดงให้ปลาสนาการและยังเป็นการแสดง 

ออกถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกศิษย์นาฏศิลป์ 

ที่มีต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา 

ความรู้ และถือเป็นการขอขมาลาโทษของลูกศิษย์ 

ที่ได้ล่วงเกินต่อครู-อาจารย์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ไหว้ครูโขน

 ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 

ทีมชาย ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 

9-22 พฤศจิกายน 2554 ท่ีผ่านมา ณ เมืองปาเล็มบัง  

ประเทศอินโดนีเซีย ปรากฏว่าชนะเลิศ เหรียญทอง  

ได้แก่ อินโดนีเซีย ทีม 1 รองชนะเลิศอันดับ 1  

เหรียญเงิน ได้แก่ อินโดนีเซีย ทีม 2 และ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ ไทย 

ทีม 1

 หน่ึงในทีมไทยท่ีได้รับเหรียญทองแดงน้ัน  

คือ นายธีรภัทร โพธิ์เหลือง นักกีฬาวอลเลย์บอล 

ชายหาด ทีมชาติไทย นักศึกษาระดับปริญญาโท 

สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 ทั้งนี้ นายธีรภัทร เคยได้รางวัลเหรียญทอง 

กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ในกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (จามจุรีเกมส์)

นักตบลูกยางชายหาดลูกพ่อขุนฯ 

 อวยพรปีใหม่ ดร.สมจิตร ประเสริฐสุข เลขานุการ 

เอกฝ่ายการศึกษา ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย 

มอบกระเช้าดอกไม้และอวยพรปีใหม่ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2555 ณ 

ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา

คว้าเหรียญทองแดงในซีเกมส์ครั้งที่ 26


