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ม.ร. รับนักศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ

จัดอบรม e-Learning (ฟรี)
ณ สาขาฯเพชรบูรณ์-ชัยภูมิ

    

ม.รามคำแหง จัดนิทรรศการ “รู้ทันยาเสพติด”

ม.ร. รวมพลังทุกภาคส่วน ต้านภัยยาเสพติด-สร้างเสริมสุขภาพ

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดกิจกรรม “ชาวรามฯ ร่วมใจ  

ต้านภัยยาเสพติดและสร้างเสริม

สุขภาพ” รณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึง 

ปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 

และส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัย 

ที่ดี พร้อมรวมพลังทุกภาคส่วน 

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้ าน 

ยา เสพติดและออกกำลังกาย 

เต้นแอโรบิค-ฮูลาฮูป
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   

ลาภเจริญทรัพย ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธาน

รองศาสตราจารย ์ดร.โฆษติ  

อินทวงศ์ คณบดีคณะพัฒนา- 

ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เปน็ประธานเปดิ 

นิทรรศการ “รู้ทันยาเสพติด” 

เพ่ือรณรงค์ให้นักศึกษา  บุคลากร 

และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  

ตระหนักรู้ถึงปัญหาและ 

พิษภัยของยาเสพติด โดยมี 

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  

ปิ่นทอง  คณบดีคณะ-
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดสอบภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 18 - 27 พฤษภาคม 2555 

โดยสอบวันละ 2 คาบเวลา  คาบเช้า  เวลา 09.30-12.00 น.  

คาบบ่าย   เวลา 14.00-16.30 น.

 สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ 2 

 รามฯ 1  อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, VKB, VPB

 รามฯ 2  อาคาร  BNB801 - 803, BNB11, KTB, PBB   

 สถานที่สอบพิเศษ

 สถานที่สอบซ้ำซ้อน  สอบกรณีพิเศษ  ห้องสโมสรอาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 สถานท่ีสอบพระภิกษุสามเณร  อาคารเวียงคำ 101  (VKB 101)

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล  รับได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 27 

พฤษภาคม 2555 

 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ให้ไปรับท่ีวิทยาเขตบางนา อาคาร PRB    

 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปให้ไปรับ ที่คณะที่ตนสังกัด  

    

 ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์  

จัดโครงการฝึกอบรมใช้สื่อเทคโนโลยีการ 

เรียนการสอน (e-Learning) แก่นักเรียน  

นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด 

เพชรบรูณ ์ในวนัที ่16 มถินุายน 2555 รอบเชา้ 

09.00-12.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.00 น. 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PK 105 

สาขาฯ เพชรบูรณ์ และจัดอบรม e-Learning 

 ม ห า วิท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง  ส า ข า 

วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  รั บ ส มั ค ร 

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (รุ่นที่ 9) 

ภาค 2/2555 สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ 

ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 16 ตุลาคม 

2555 โดยจดัการเรยีนการสอนใน 4 สาขาวชิา 

ได้แก่

 1.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ม.รามคำแหงจัดฯ                        (ต่อจากหน้า 1)  ม.ร. รวมพลังทุกภาคส่วนฯ                                                                                               (ต่อจากหน้า 1)

ในการรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ 

ต่อต้านยาเสพติดและนำออกกำลังกายเต้นแอโรบิค- 

ฮูลาฮูป โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา 

ตลอดจนชุมชนโดยรอบ ม.ร. ร่วมงานกว่า 3,500 คน  

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ณ ลานหน้าอาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กล่าวว่า การจัดงาน “ชาวรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยยา-

เสพติดและสรา้งเสรมิสขุภาพ”  เกดิจากความร่วมแรง 

ร่วมใจกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเห็นความ 

สำคญัของปญัหายาเสพตดิทีเ่ปน็ภยัตอ่ทกุคนในสงัคม  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการในทุกรูปแบบ 

ทั้งการรณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงภัยอันตราย และการ 

ป้องกัน รวมทั้งได้จัดให้มีการประกาศเจตนารมณ์ 

ต่อต้านยาเสพติดของชุมชนรามคำแหงมาอย่างต่อเน่ือง  

โดยมีคณะและมีหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย 

ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ 

ยังมีผู้แทนหน่วยงานราชการและชุมชนต่างๆ เช่น 

สน.หัวหมาก  สน.อุดมสุข เขตบางกะปิ  เขตประเวศ 

บริษัทโอสถสภา จำกัด ไปรษณีย์รามคำแหง หอพัก 

ติดดาวรอบมหาวิทยาลัยทั้ งที่หัวหมาก และ 

วิทยาเขตบางนา มาร่วมเป็นพลังแผ่นดินแสดง 

เจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดด้วย

 อธิการบดี  กล่าวต่อไปว่าประเทศไทยนับเป็น 

ประเทศที่มีบทบาทสำคัญประเทศหนึ่ง ที่ต่อสู้กับ 

ปัญหายาเสพติดมายาวนาน  รัฐบาลไทยได้แก้ไข 

ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ทั้งการป้องกันและ 

การปราบปราม เพราะพิษภัยที่เกิดจากยาเสพติด 

ได้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของทุกคน และหาก 

ประชาชนส่วนใหญ่ของสังคม โดยเฉพาะเด็กและ 

เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ก็จะเป็น 

อันตรายร้ายแรงต่ออนาคตของชาติ

 “กิจกรรมที่ ได้ร่วมกันแสดงออกในวันนี้   

เป็นกิจกรรมที่น่ายกย่องชมเชยยิ่ง เพราะเป็นการ 

ช่วยกันป้องกันปัญหายาเสพติด และขอชื่นชม 

ทุกหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการต่อต้านยาเสพติดอย่าง 

ต่อเนื่อง ถือเป็นพลังที่สำคัญและก่อให้เกิดพลัง 

แผ่นดินในการต่อต้านยาเสพติด เป็นแบบอย่างที่ดี 

ในการต่อสู้ปัญหาภัยยาเสพติดในท้องที่และชุมชน 

อื่นๆต่อไป  จนกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ผลักดันให้ 

ปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทยได้อย่างแน่นอน  

ตั้งแต่การจัดนิทรรศการ การอภิปราย “เอาอยู่ รู้ทัน 

ยาเสพติด” และการร่วมพลังแสดงเจตนารมณ์ พร้อม 

ทั้งมีการออกกำลังกายร่วมกัน นับเป็นกิจกรรมที่จะ 

ช่วยให้พวกเราทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดได้อย่างดี”

 จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ 

รวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยา- 

เสพติด และนำผู้ เข้าร่วมงานออกกำลังกายเต้น- 

แอโรบิค-ฮูลาฮูป โดยมี คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน 

เจ้าหน้าที่และนักศึกษา นักเรียนและประชาชนกว่า 

3,500  คน ร่วมงาน 

มนุษยศาสตร์  พร้อมด้วย  พลตำรวจตรีวิสุทธ์ิ    วานิชบุตร  

รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงาน 

ตำรวจแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ม.ร. ร่วมพิธี  

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องโถง ชั้น 1  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงมีนโยบายพัฒนาสังคมและชี้นำชุมชน

ในการแก้ปัญหาและการสร้างเสริมคุณค่าชุมชน 

และสังคม ด้านสุขภาพและสิ่งเสพติด รวมทั้งมี 

แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัย 

ใหเ้ปน็พืน้ทีส่ขีาวทีป่ลอดจากยาเสพตดิและอบายมขุ 

ต่างๆ โดยจัดให้มีโครงการ “ชาวรามฯ ร่วมใจ ต้านภัย 

ยาเสพติด และสร้างเสริมสุขภาพ” เพื่อชี้นำสังคม 

และรณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนชุมชน 

โดยรอบมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีขาวที่ 

ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข  

 โครงการดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรม 

รณรงคป์อ้งกนัยาเสพตดิ  นทิรรศการ “รูท้นัยาเสพตดิ”  

การจัดเวทีเสวนาเรื่อง “เอาอยู่ รู้ทันยาเสพติด” 

การประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด และ 

การออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค/ฮูลาฮูป) ด้วยความ 

ร่วมมือของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และสำนักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในการ 

สนับสนุนข้อมูลและอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ  

พร้อมทั้งเอกสารความรู้ทางด้านยาเสพติด เพื่อแจก 

ให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการ

 จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต อินทวงศ์ 

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  กล่ าวว่ า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถือว่าปัญหายาเสพติดเป็น 

วาระแห่งชาติที่จำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข 

ปัญหาอย่างจริงจัง และรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ 

พลังแผ่นดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลัก  

เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการ 

ขับเคลื่อน เพื่อต่อสู้กับยาเสพติด มหันตภัยที่คุกคาม 

และบ่อนทำลายประเทศชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์และ         

กลยุทธ์ด้ านยาเสพติด รัฐบาลได้กำหนดการ 

ดำเนินงานไว้ว่า “สถานศึกษาไทยต้องเข้มแข็ง 

ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

อย่างมั่นใจ ภายในปี 2558” ASEAN Drug Free 

Schools ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปี (2555-

2558) โดยมีเป้าหมายให้ทุกสถานศึกษาสามารถ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งและ 

ยั่งยืน ทั้งนี้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลัง 

แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจะสำเร็จลุล่วงไปได้นั้น  

จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาคม 

รามคำแหง ทั้งนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจน 

ชุมชนใกล้เคียง จึงจะช่วยให้สามารถดำเนินงานได้

ผลดี
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เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

   

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จะทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิต

ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกครั้ง

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า

ล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้

 เนื่องเพราะ พระบรมราโชวาทเหล่านี้ 

มีประโยชน์แก่ผู้ได้รับพระราชทานเป็น 

อย่างยิ่ง และ

 นับเป็นสิริมงคลสูงสุด

 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่ 

รุ่นแรกเป็นต้นมา

 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทาน 

พระบรมราโชวาทให้ และ

 รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมตลอดมา

 จึงเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ อันเป็น 

ปีท่ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ 

พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ได้จัดพิมพ์พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทาน 

แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยคัด 

ตัดตอนมา แล้วตั้งชื่อหนังสือว่า

 “น้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม”

 เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ แต่น่ารัก และ

 ทรงคุณค่ามหาศาล

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความช่ืนชม 

ต่อคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 อันประกอบด้วยท่านคณบดีและ 

อาจารย์ของคณะอีก ๑๐ กว่าคน ซึ่งระบ ุ

ว่าเป็น 

 ผู้จัดทำ

 ผู้สนใจหนังสือเล่มน้ีขอให้ติดต่อได้ท่ี

คณะดังกล่าว.

 บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ ยืนยันรามคำแหงเป็น 

มหาวิทยาลัยท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง 

ช่วยให้มีวิสัยทัศน์ พร้อมยกระดับสติปัญญาให้ม ี

ความรู้ความสามารถที่สูงขึ้น พร้อมที่จะก้าวเดิน

ไปข้างหน้าต่อไป ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี - 

ปริญญาโท และปริญญาเอก

บัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ 

อุตสาหกรรม เกียรตินิยม 

อันดับ 1  จบด้วยเกรดเฉล่ีย 

3.50  ขณะที่เรียนนั้นทำ

งานควบคู่ไปด้วย จึงต้อง 

ใช้ความพยายามในการ 

เรียนเป็นอย่างมาก เพราะไม่มีเวลาเข้าเรียนเต็มที ่

เหมือนนักศึกษาคนอื่นๆ แต่ก็ไม่ได้มีความย่อท้อ 

ต่อการเรียน  ต้องขยันอ่านหนังสือและหาเวลาว่าง 

มาเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ การเรียนในช้ันเรียนจะทำ 

ให้ย่นระยะเวลาในการอ่านหนังสือสอบและมีความ

เข้าใจมากขึ้น 

 ‘ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้การ 

ช่วยเหลือด้านการเรียน ‘ถ้าไม่มีพวกท่านเหล่าน้ีผมก็ 

ไม่มีวันน้ีเช่นกัน และภูมิใจท่ีได้เป็นศิษย์รามคำแหง’ 

และขอให้นักศึกษาทุกคนคิดอยู่เสมอว่า การศึกษา 

ไม่มีคำว่าสาย ถ้าเรามีความตั้งใจศึกษา’

 

บัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ 

อุตสาหกรรม สมัครเข้า 

มาเรียนที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ในระบบ Pre-

degree ควบคู่กับการเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ช่วงเวลาปิดภาคเรียนมาเข้าเรียนที่รามคำแหงอย่าง 

เต็มท่ี และอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ บางวิชาท่ีจะ 

ต้องเข้าเรียนและทำงานกลุ่ม ก็ลงทะเบียนวิชาน้ันๆ 

ในช่วงซัมเมอร์เพื่อให้สามารถเข้าถึงในเนื้อหา 

วิชาได้ อีกทั้งรุ่นพี่ได้ให้ความช่วยเหลือดีมาก ยังมี

อาจารย์ที่ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในด้าน

ต่างๆ พร้อมทั้งคอยผลักดันให้มีความมุมานะใน 

การศึกษาจนสามารถสำเร็จการศึกษามาได้ และจะ

เห็นได้ว่าการเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ได้ 

ยากอย่างท่ีคิด ‘อาจจะมีช่วงเวลาท่ีเหน่ือยและท้อแท้ 

แต่สุดท้ายถ้าเรามีความพยายามก็จะผ่านไปได้เอง’

 “การเรียนในระบบ Pre-degree เป็นการ 

เปิดโอกาสให้กับชีวิตในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 

พร้อมท้ังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ 

เราเกิดความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ และ

ฝึกความมีระเบียบวินัยอีกด้วย”

 

บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์  

ปั จ จุ บั น เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง 

ร้านอาหาร Ho Kitchen 

Sea Food เหตุท่ีเลือกเรียน 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ 

เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ค น ที่ ไ ม่

มีโอกาสเรียนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

โดยไม่จำกัดอายุ ซึ่งถือเป็นการสร้างอนาคตและ 

สร้างโอกาสท่ีดีแก่ผู้ท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 อีกทั้งยังได้ยินชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงมานาน ทำให้อยากเข้ามาสัมผัสการเรียน 

การสอนที่รามคำแหงจึงได้ตัดสินใจเข้ามาเรียน 

ท่ีน่ี ซ่ึงไม่ผิดหวังท่ีได้เข้ามาศึกษา  เพราะการมาเรียน

ที่รามคำแหงทำให้ได้ความรู้จากอาจารย์หลายท่าน 

รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อน 

ร่วมช้ัน ทำให้เราได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี และตนเอง

รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นศิษย์ลูกพ่อขุนฯ

 ‘และสิ่งที่จะทำให้ทุกคนประสบความ 

สำเร็จในชีวิตได้นั้น จะต้องมีความขยัน ซื่อสัตย ์

กตัญญู อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ และมี 

ระเบียบวินัย’

 

บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ 

สาขาระหว่างประเทศ  

โครงการพิเศษสภานายจ้าง 

อดีตนายกสมาคมสตรี  

สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 และ 

ในปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 

ประธานกรรมการ บริษัท ท.วิศวภัณฑ์ จำกัด ประธาน 

กรรมการ บริษัทเพียวไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

รองประธานกรรมการ บริษัท ไมล์สโตน ตอนสตรัคชั่น 

จำกัด  กรรมการบริหาร บริษัท สระบุรี วณิชกร 

จำกัด ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะรัฐศาสตร์

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเด่นในด้านการเรียน 

การสอนแบบ “เปิดโอกาสทางการศึกษา” เพื่อให้ 

ประชาชนได้รับการศึกษา เพิ่มพูนความรู้ ความ 

สามารถและวิทยฐานะ ถึงแม้ตนเองจะมาเรียนใน 

โครงการพิเศษสำหรับนักธุรกิจ แต่เน้ือหาตลอดจน

รายวิชาก็มีความเข้มข้น อีกทั้งคณาจารย์ทุกท่าน 

บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ยืนยัน

รามคำแหง สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง

นายธีรพันธ์   จันทร์ปราโมทย์

นางสาวทรรศิกา  ธารณเจษฎา

นายสุนทร  จารุมนต์

(อ่านต่อหน้า 11)

นางสุชาดา  คงเสรี
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    ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

  พลอย   แสงลอย                                             คณะมนุษยศาสตร์

 คำกล่าวขอบคุณในภาษาเขมร คือ  คำว่า                (ออ กุน)

     จะใช้กล่าวขอบคุณต่อหน้าบุคคลที่ทำคุณแก่เรา คำกล่าว   

     ใช้ได้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น

       (โซม ออ กุน) ขอขอบพระคุณ

       (ออ กุน เจริน) ขอบคุณมาก

      (ออ กุน บาด) ขอบคุณครับ

        (ออ กุน จ๋า) ขอบคุณค่ะ

      +  (ออ กุน หนา) ขอบคุณน่ะ

          (ออ กุน ) ขอบคุณ

 คำกล่าวขอบคุณในภาษาเขมรสามารถใช้กล่าวขอบคุณเฉพาะตัวบุคคล

ได้อีก เช่น                                                       

       (ออ กุน โลก)  ขอบคุณ คุณ ท่าน (ผู้ชาย)  

            (ออ กุน เนียะ)  ขอบคุณเธอ (ผู้หญิง)

       (ออ กุน โลกกรู)  ขอบคุณ คุณครู (ผู้ชาย)  

        ขอบคุณ คุณครู (ผู้หญิง)

        (ออ กุน โลกเอ็อวปุก เนียะมดาย) 

        ขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่

      คำที่บ่งบอกถึงเครือญาติหรือชื่อบุคคลสามารถนำไปใช้ต่อท้าย 

คำว่า                   ได้เลย เช่น          

           (ออ กุน อม)  ขอบคุณลุง ป้า    

           (ออ กุน เมีย มีง) ขอบคุณน้า อา 

            (ออ กุน บอง)  ขอบคุณพี่  

           (บอง เปราะฮ)  พี่ชาย 

           (บอง เซร็ย)  พี่สาว 

           (ออ กุน ปโอน)  ขอบคุณน้อง  

           (ปโอน เปราะฮ )  น้องชาย 

            (ปโอน เซร็ย)  น้องสาว 

       (ออ กุน คมวย)  ขอบคุณหลาน 

           (คมวย เปราะฮ)  หลานชาย 

           (คมวย เซร็ย)  หลานสาว 

                (ออ กุน โลกกรูพลอย) ขอบคุณ คุณครูพลอย  

ขอบคุณ “        ”

เปิดประตูสู่อาเซียน

อ.ดร.เสาวภา   งามประมวญ                           คณะรัฐศาสตร์

  ภายหลังจากการประกาศปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เพื่อ 

การถือกำเนิดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 

South East Asian Nations) เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2510 ไปแล้วน้ัน สมาคมอาเซียน 

ไม่ได้มีการทำงานร่วมกันหรือเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

เนื่องจากสภาวะสงครามเย็น (Cold War) และสงครามเวียดนาม (Vietnam War) 

ในภูมิภาคที่ประเทศสมาชิกประสบอยู่ แต่จากการถอนทัพของสหรัฐอเมริกา 

ในเวียดนามเหนือทำให้สงครามเวียดนามส้ินสุดวันท่ี 30 เมษายน 2519 ประเทศ 

สมาชิกสมาคมอาเซียนเริ่ม เห็นการพ่ ายแพ้ของสหรัฐอเมริกาและ 

พลังความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มแบบภูมิภาคนิยม (Regionalism) จึงมีการ 

จัดรูปแบบโครงสร้างการทำงานของอาเซียนอย่างจริงจัง จึงมีการทบทวน 

จะจัดทำโครงสร้างของสมาคมใหม่ในปี ค.ศ.1976 โดยมีโครงสร้างดังนี้

ที่มา: http://www.aseansec.org/13106.htm

กลไกบริหารของอาเซียน (ASEAN’s Administrative Structure)

 ปัจจัยสำคัญท่ีทำให้อาเซียนพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว คือ กลไกการบริหาร 

ของอาเซียนที่ช่วยผลักดันให้กิจกรรมของอาเซียนดำเนินไปอย่างเป็นผล 

กลไกที่สำคัญ ได้แก่

 1. การประชุมสุดยอดอาเซียน ( ASEAN Summit) เป็นการประชุมระดับ 

หัวหน้ารัฐบาล และเป็นกลไกบริหารสูงสุดของอาเซียนในการกำหนดนโยบาย 

และแนวทางความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมระหว่างกันมีกำหนด 

การประชุมเป็นทางการทุกปี

 2.  การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN  Ministerial  Meeting: 

AMM) เป็นการประชุมประจำปี เพื่อกำหนดแนวทางในระดับนโยบายและ 

ทบทวนข้อตัดสินใจต่างๆ เพื่อมอบนโยบาย และโครงการให้คณะกรรมการ 

ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดำเนินการต่อไป 

 3. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers’ 

Meeting: AEM) เป็นการประชุมประจำปีของรัฐมนตรีที่ดูแลและรับผิดชอบ 

ด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน

 4. การประชุมรัฐมนตรีเฉพาะด้านอื่นๆ (Other ASEAN Ministers’ 

Meeting) ซึ่งจัดให้มีขึ้นตามความจำเป็น และเพื่อเร่งรัดการทำงานของ 

คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ 

ด้านต่างๆ เช่น การเกษตรและป่าไม้ การศึกษาสังคมสงเคราะห์ พลังงาน 

กฎหมาย สาธารณสุข  แรงงาน สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขนส่ง 

โทรคมนาคม ฯลฯ

 5. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Meeting: SOM)  

โดยแยกเป็นเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการเมือง เศรษฐกิจและเฉพาะด้าน เช่น พัฒนาสังคม 

วัฒนธรรมและสนเทศ ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยาเสพติด ฯลฯ 

 6. คณะกรรมการประจำอาเซียน (ASEAN  Standing  Committee:  ASC) 

เป็นการประชุมระดับอธิบดีกรมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน ทุก 2 เดือน 

เพ่ือติดตามความคืบหน้า และแก้ไขปัญหาในโครงการความร่วมมือระหว่างกัน

 7. สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เป็นหน่วยบริหาร 

งานกลางของอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีเลขาธิการ 

อาเซียน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากประเทศสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี  

เป็นหัวหน้าสำนักงาน และมีรองเลขาธิการอาเซียน 2 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 

3 ปี

 8. สำนักงานอาเซียนแห่งชาติ (ASEAN National Secretariat) คือ 

กรมอาเซียนในกระทรวงการต่างประเทศแต่ละประเทศสมาชิกเพ่ือประสานงานกับ 

ส่วนราชการต่างๆ ภายในประเทศและกับประเทศสมาชิกอ่ืนในการดำเนินกิจกรรม



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 ศิษย์เก่ารามคำแหงหลากหลายอาชีพเช่ือม่ัน

รามคำแหงสัญจรพบประชาชนในงาน RU Road 

Show 2012 กลางห้างดังเซ็นทรัล 3 สาขา สร้างความ 

ต่ืนตัวกับวงการการศึกษาไทย ท้ังยังแสดงชัดว่า รามฯ 

ยืนหยัดในความเป็น “มหาวิทยาลัยของประชาชน”

ที่ให้โอกาสทุกคนได้เรียนหนังสือ

ผู้ว่าการ การทางพิเศษ 

แห่งประเทศไทย กล่าวว่า 

มิติ ใหม่ของรามคำแหง 

วันนี้ต้องก้ าวออกไปหา 

ประชาชน เพราะวันก่อนเรา

อาจจะรออยู่ท่ีมหาวิทยาลัย 

แต่การศึกษาวันนี้เติบโตก้าวไปในหลายรูปแบบ  

ผมอยากให้รามคำแหงเดินหน้าไปพบประชาชน 

ไม่ใช่เพียงแค่ในกรุงเทพฯแต่อยากให้ไปท่ัวประเทศด้วย 

 “ในฐานะศิษย์เก่าท่ีจบเม่ือปี 2523 ใช้เวลาเรียน 

เพียง 3 ปี และได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ผมอยู่ที่ไหน 

แล้วไม่อายใคร มีความภูมิใจ และสามารถทำงานได้ 

ประสบความสำเร็จ ทั้งยังอยู่ในสังคมที่วันนี้มีแต ่

คนรามคำแหง อยากให้น้องๆ เลือกมาเรียนท่ีรามคำแหง 

เพราะรามฯสอนให้มีความรับผิดชอบ รู้จักฝึกฝน 

และควบคุมตัวเอง เรียนรามฯไม่ยาก ถ้าเราทุ่มเท 

อ่านหนังสือ และค้นคว้าหาความรู้จากช่องทางที ่

มหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนมาให้นักศึกษาอย่างหลากหลาย”

 

ประธานกรรมการโรงแรม 

และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

กล่าวว่าการพัฒนาการศึกษา 

มีหลายรูปแบบ เช่น รามคำแหง 

ออกมาจัดงาน RU Road Show 

2012 ครั้งนี้ ทางเซ็นทรัล 

 เห็นด้วยและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ 

 “ผมเป็นศิษย์เก่าคนหนึ่ง และดีใจที่ตัดสินใจ 

มาเรียนท่ีรามคำแหงท้ังช้ันปริญญาตรีและปริญญาโท 

ภูมิใจท่ีจบจากรามคำแหง เพราะท่ีน่ีมีความหลากหลาย

ท้ังความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์และเพ่ือนใหม่

ในหลายวัย อยากให้ทุกคนมาเรียนรามฯเหมือนผม 

จะได้พบกับมุมหนึ่งของชีวิต และได้แลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์ที่แต่ละคนมีเติมเต็มให้แก่กัน”

  

ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะ 

การแสดงประเภทดนตรี 

ไทยสากล-ขับร้อง ประจำปี 

2554 กล่าวว่า รามคำแหง 

ออกมาใกล้ชิดประชาชน 

เช่นนี้ เป็นเรื่องที่ดี เพราะ 

การศึกษาเป็นส่ิงสำคัญ ย่ิงใกล้เข้าสู่การเป็นประชาคม  

อาเซียนแล้ว เยาวชนไทยจะต้องมีความรู้  สามารถ 

ออกไปดูแลบ้านเมืองให้ได้ ซึ่งรามคำแหงเป็นที่เชื่อ

มั่นของทุกคน เห็นได้จากการที่มีลูกศิษย์มากที่สุด 

ในประเทศ ไปท่ีไหนหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

ก็มีแต่ลูกศิษย์รามฯ และได้รับการดูแลฉันท์พี่น้อง 

กันเสมอ 

 “ผมเข้ามาเรียนช้ันปริญญาตรีตอนอายุมากแล้ว 

ตอนแรกก็กลัวๆแต่พอเข้ามาเรียนแล้วไม่เคยขาดเรียน 

บรรยากาศในการเรียนเป็นแรงบันดาลใจให้ต้ังใจเรียน 

จนจบปริญญาตรี และยังมีแรงบันดาลใจท่ีอยากศึกษา 

ต่อในชั้นที่สูงขึ้นไปอีก ผมอยากให้น้องๆเข้ามาค้น

หาแรงบันดาลใจให้ตัวเองที่รามคำแหงแห่งนี้ครับ” 

ผู้จัดละคร กล่าวว่า การจัด 

กิจกรรม RU Road Show 

2012  ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ถือเป็นการเปิด

โอกาสทางการศึกษาและ 

อำนวยความสะดวกให้กับ 

ประชาชนทั่วไปได้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่นอก 

สถานท่ี โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว 

เท่านั้น ทั้งยังได้รับสิทธิเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ 

หรือคอมพิวเตอร์ฟรีด้วย ซ่ึงเหมาะสมกับการพัฒนา 

การศึกษาในโลกยุคปัจจุบันที่ต้องสะดวก รวดเร็ว 

และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

 “อยากให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดกิจกรรม

ท่ีดีเช่นน้ีต่อไป เพราะช่วยให้ใกล้ชิดประชาชนมากข้ึน 

และควรกระจายไปสู่ท้องถิ่นที่ห่างไกลในจังหวัด 

ต่างๆ ด้วย เพราะประชาชนในพื้นที่เหล่านั้นยังขาด

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแนะแนวการศึกษา

ที่เหมาะสมกับการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น ซึ่งจะ 

เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป”

 

ครูสอนร้องเพลง กล่าวว่า 

เป็นโอกาสท่ีดีของหลายๆคน

ท่ีกำลังจะตัดสินใจศึกษา 

ต่อในระดับอุดมศึกษาและ 

ต้องการหาความรู้เพ่ิมเติม 

เพราะการออกมาจัดกิจกรรม 

Road  Show  ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำข้อมูล 

หลักสูตรการเรียนการสอน เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ 

การแนะแนวการศึกษาต่อในคณะต่างๆ พร้อมทั้ง 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มาให้บริการกับประชาชน 

ในพื้นที่นี้ ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลและง่ายต่อการตัดสินใจ

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดโอกาสทาง 

การศึกษาให้ทุกเพศ ทุกวัย และคนทำงานก็สามารถ 

เรียนได้ในคณะที่ตนเองชอบ ซึ่งทำให้สนุกและม ี

ความสุขกับการเรียน และยังเป็นสถานที่ที่ทุกคน 

สามารถตักตวงความรู้ได้ตลอดเวลา  หากมีความขยัน 

อดทน และตั้งใจ ก็จะสำเร็จเป็นบัณฑิตได้อย่างภาค

ภูมิใจ”

 

ศิลปินเพ่ือชีวิต กล่าวว่า ดีใจ 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดกิจกรรม RU Road Show 

2012 ออกมาให้คำปรึกษา 

เ รื่ องการ เรี ยนการสอน  

แนะนำเทคโนโลยีที่อำนวย

ความสะดวกในการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมการแสดง

บนเวทีของนักศึกษา ตลอดจนการพูดคุยกับบัณฑิต

ที่ประสบความสำเร็จในการเรียนและอาชีพการงาน 

ซ่ึงทำให้ประชาชนท่ัวไปได้รู้จักมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มากข้ึน ตลอดจนบริการรับสมัครนักศึกษาใหม่นอกสถานท่ี 

ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวถือเป็นการ 

อำนวยความสะดวกและเข้าถึงประชาชนได้มาก 

ยิ่งขึ้น

 “ตนเองภูมิใจที่ได้ เป็นบัณฑิตลูกพ่อขุนฯ 

แม้จะใช้เวลาเรียนถึง 19 ปี จึงอยากให้นักศึกษาใหม ่

ทุกคนที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นลูกพ่อขุนฯ ขอให้ม ี

ความตั้งใจจริง ขยัน อดทน และวางแผนการเรียน 

แบ่งเวลาให้ถูกต้อง ก็จะสามารถสำเร็จการศึกษาได้

อย่างที่ตั้งใจไว้”

อัยยณัฐ  ถินอภัย

พันจ่าอากาศเอก 

วีรยุทธิ์  นานช้า (บ่าววี)

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

นนทิยา  จิวบางป่า เศรษฐา ศิระฉายา

กอบสุข  จารุจินดา 
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(อ่านต่อหน้า 7)

 ภาษาอังกฤษในข่าวรามฯฉบับนี้ขอพักเรื่อง phrasal verb ไว้ชั่วคราว 

และขอเสนอหัวข้อใหม่คือ Thinking in English เพื่อร่วมสมัยกับเหตุการณ์ 

ปัจจุบันอันสืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลกำหนดให้สถานศึกษาใช้ภาษาอังกฤษ

สื่อสารกันสัปดาห์ละ 1 วัน และผู้เขียนได้อ่านข่าว ข.ร. ฉบับที่ 41 วันที่ 23-29 

มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เชิญ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการ 

อาเซียนมาปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การเตรียมการอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” 

ผู้เขียนสะดุดใจกับ “ของฝาก” ที่ท่านเลขาธิการอาเซียนฝากให้กับผู้บริหาร 

สถาบันอุดมศึกษาต่างๆให้ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษแก่บัณฑิตมากขึ้น  ข้อสำคัญ 

คือต้องใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารระหว่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกได้  นอกจากน้ี 

ผู้เขียนได้ติดตามข่าวเรื่องการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศเพื่อนบ้าน 

พบว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ได้เตรียมความพร้อมโดยการให้นักศึกษา 

ของเขาได้เรียนภาษาไทยกันแล้ว ส่วนประเทศไทยก็มีสถาบันอุดมศึกษา 

บางแห่งเปิดสอนภาษาของเพ่ือนบ้านแล้วด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้เขียนเช่ือว่า 

ภาษาอังกฤษจะยังมีบทบาทท่ีสำคัญท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารระหว่างประเทศ 

ได้ดีที่สุด และด้วยเหตุข้างต้นนี้จึงทำให้ผู้เขียนขอเสนอหัวข้อ Thinking in 

English เพื่อช่วยเป็นแรงเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักว่าภาษาอังกฤษจะต้องมี

ความสำคัญเพิ่มขึ้นและจะเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆที่เดียวที่จะตัดสินชีวิต 

การทำงานในอนาคตของนักศึกษาด้วย ดังน้ันนับจากน้ีเป็นต้นไปขอให้นักศึกษา 

(โดยเฉพาะผู้ท่ีใกล้จะจบการศึกษา) ได้พัฒนาตนเองด้วยการหม่ันศึกษาหาความรู้ 

เพ่ิมเติมท้ังภาษาของเพ่ือนบ้านและภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง 

ในโอกาสที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างแน่นอนในปี พ.ศ. 2558 

 ทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหามากกับนักศึกษาไทยคือ การพูด ดังนั้น 

ผู้เขียนในฐานะที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันรามคำแหง จึงขอมีส่วนช่วยโดย 

กระตุ้นให้นักศึกษาได้เห็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการพูดให้อยู่ในระดับ 

ที่ “ใช้การได้” แม้จะไม่มีโอกาสได้เป็นผู้ฝึกสนทนาโดยตรงกับนักศึกษา แต่จะ 

พยายามแนะนำหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับการสนทนามาให้กับนักศึกษาได้ทราบใน 

เบื้องต้นว่าเราควรจะเริ่มต้นฝึกพูดเรื่องอะไรกันบ้าง  หัวข้อฝึกฝนที่นำมาเสนอ 

น้ีไม่ใช่บทเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม  เพียงแต่เป็นแนวทางให้นักศึกษานำไปสานต่อ 

หาเน้ือหาอ่ืนๆหรือแหล่งความรู้อ่ืนๆมาฝึกฝนทักษะของตนเองให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 

ประการสำคัญคือ นักศึกษาต้องอดทนและขยันฝึกพูดบ่อยๆ ท้ังฝึกพูดกับเพ่ือนๆ 

หรือพูดกับตัวเองไปเร่ือยๆเหมือนกับพูดภาษาไทยทุกวัน ผู้เขียนเช่ือว่านักศึกษา 

จะพัฒนาทักษะพูดได้ดีข้ึนและเม่ือมีโอกาสใช้จริงปัญหาการพูดติดขัดก็จะหมดไป 

หรือ  “เอาตัวรอด” ได้ ดังที่ ดร. สุรินทร์ได้กล่าวไว้

 Thinking in English ที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นวิธีฝึกที่ผู้เขียนได้รับมา 

จากการไปฝึกอบรมและดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาให้กับผู้ท่ีใช้ภาษาอังกฤษ 

เป็นภาษาที่สอง และเห็นว่าได้ผลดีกับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง 

ประการสำคัญคือต้องพยายาม “คิดทุกอย่างท่ีพบให้เป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลา”

 หัวข้อที่ขอแนะนำให้เริ่มต้นฝึกฝนคือ Greetings  เพราะเป็นวัฒนธรรม 

ของชาวต่างชาติท่ีปฏิบัติต่อกันเม่ือพบกัน นักศึกษาคงทราบดีแล้วว่า คำทักทาย 

ในภาษาอังกฤษนั้นมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง  ดังนั้นจะต้องพูดทักทาย 

ให้ถูกต้องตามเวลาด้วย และต้องฝึกหัดพูดทั้งที่เป็นทางการและไม่ทางการรวม

ถึงวิธีโต้ตอบทั้งในรูปแบบ long and short answers. ตัวอย่าง

 Formal  Greetings:        Good morning / Good afternoon/ Good evening

    How are you?

    I’m fine, thank you. And how are you?

    Fine, thanks.

 Informal   Greetings: Hi, How are you?

    Fine, thank-and you?       

    Just fine / O.K.

 หากทั้งสองฝ่ายรู้จักและมีความคุ้นเคยกันดี แต่ละฝ่ายอาจจะถามต่อถึง

คนอื่นๆในครอบครัวก็ได้ เช่น   How’s your father/ mother?    He’s (She’s) fine,  

thank you. (thanks)

 แต่ถ้าเป็นกรณีที่นักศึกษามีเพื่อนไปด้วยไม่ว่าจะกี่คนก็ตาม โดยมารยาท 

แล้วเราก็ควรจะแนะนำเพื่อน ให้อีกฝ่ายได้รู้จักกันด้วย จะแนะนำแบบทางการ 

หรือไม่ทางการก็ขึ้นอยู่กับว่า human relationship ของคู่สนทนาเป็นอย่างไร  

หลังจากทักทายกันเรียบร้อยแล้วก็สามารถสนทนากันในเรื่องอื่นๆต่อไป 

 ตัวอย่างการแนะนำให้รู้จักกับอีกฝ่ายหนึ่ง   

 A1: Mr. Tom, I’d like you to meet Mr. Som.

 Tom: How do you do. Mr. Som.

 Som: How do you.

 A1: Mr.Som is an engineer. He’s just completed his Ph.D. from England.

 Tom: Congratulations! 

 คำอธิบายเพิ่มเติม  ในบทสนทนาข้างต้นนี้ นักศึกษาจะเห็นว่า How do 

you do ไม่มีเครื่องหมายท้ายประโยคทั้งๆที่เป็นประโยคคำถาม แต่ในที่นี้ถือว่า 

เป็นคำทักทายเหมือนกับคำ “สวัสดี” ของไทยน่ันเอง  ดังน้ันจึงถือว่าไม่ใช่คำถาม 

จริงๆ  คำๆนี้เป็นคำทักทายแบบทางการที่สุภาพแบบหนึ่ง เวลาพูดก็ไม่ต้องทำ

เสียงสูงแบบคำถามทั่วไป ทั้งสองฝ่ายต่างออกเสียงทักทายกันด้วยสำเนียงปกต ิ

เหมือนกัน

 Practice asking  questions and answering them คือหัวข้อสนทนาท่ี 

แนะนำให้ควรฝึกฝนต่อไป ในการฝึกถาม - ตอบคำถามน้ี ขอให้นักศึกษาพยายาม 

ฝึกพูดประโยคคำถามให้ได้หลายๆแบบตามที่เคยเรียนมาแล้ว ซึ่งมีทั้งคำถาม 

ชนิด Yes - No questions, Wh- questions, Tag - questions, and Negative  

questions  รวมถึงฝึกฝนวิธีตอบคำถามเหล่านั้นให้คล่องแคล่วด้วย ต่อไปนี้เป็น 

ตัวอย่างคำถามและคำตอบที่ผู้เขียนจะนำเสนอพอเป็นแนวทางเท่านั้น และ 

อย่าลืมว่าภาษาอังกฤษมีเรื่อง  tenses หรือกาลเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะ 

เป็นคำถามหรือคำตอบก็ควรจะให้สอดคล้องกับกาลเวลา และเรื่องที่สนทนา 

กันด้วยว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมาในอดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคต 

 Group 1    YES -NO questions  with “BE”, “DO” and  “Have”

‘BE’ Is a cat an animal? Yes, it is. 

 Isn’t a cat an animal? Yes, it is.

  Are they businessmen? Yes, they are. / No, they are doctors.

 Aren’t you a student? Yes, I am. / No, I’m not. I am a teacher. 

 She is your mother, isn’t she? Yes, she is. / No, she isn’t.

 She is not your mother, is she?  Yes, she is / No, she isn’t.

 การตอบคำถามแบบ Tag questions or Negative questions นั้นขอให้ 

ตอบตามความเป็นจริงเสมอ กล่าวคือ ถ้าใช่ ก็ตอบ Yes ถ้าไม่ใช่ก็ตอบ No ไม่ต้อง

คอยกังวลว่าจะต้องตอบตามกฎที่เรียนมาเสมอไป นอกจากคำถามดังกล่าวแล้ว

บางครั้งนักศึกษาอาจพบคำถามแบบ passive voice หรือ แบบมีตัวเลือกมาให้ 

เช่น Is paint used for painting? Yes, it is.

 Is a saw used for sawing or painting? It’s used for sawing. 

 Is the sky blue or is it green? It’s blue.

รศ. เพ็ญศรี  รังสิยากูล



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 Is iron light or heavy? It’s heavy.

 Are you going to London or to France? I’m going to France.

 Is there a clock on the wall? Yes, there is. / No, there isn’t.

 Are there any rugs on the floor? Yes, there are. / No, there aren’t.

 Is your sister writing a letter? No, she’s not. She’s drawing a map. 

 Was it cool / warm / cold yesterday morning? Yes, it was. / No, it wasn’t.

 Are those ladies working as singers? No, they are working as engineers.

‘DO’ Do you read a newspaper every day?   Yes, I do. / No, I don’t.

 Did you have a good time in Chiangmai? Yes, I did.

 Does your father smoke? No, he doesn’t.

 Do you ever try to speak English outside of the class?   Yes, I always do.

‘HAVE’   Have you learned to speak Thai? No, I have learned to speak English.

 Haven’t you had a vacation this year?  Yes, I have. I had two weeks  

  off last month.

 Have you had breakfast / lunch/ supper/ yet?

 Have you and your family ever been able to take any trips recently?

 It’s rained almost every day lately, hasn’t it?   Yes, it has.

 Hasn’t it taken you a long time to learn how to speak English?

 นอกจากฝึกหัดพูดถามตอบกับกริยาช่วยท้ัง 3 น้ีแล้ว นักศึกษาควรฝึกฝน 

การใช้กริยาช่วยอ่ืนๆบ้างเช่น ฝึกการใช้  can- could / must/ should /have  to, etc.  ทั้งนี้

เพื่อให้มีการพูดประโยคคำถามที่หลายแบบมากขึ้น ตัวอย่าง  May  I  use your  

printer?    / Can your parent speak English?

   Can I borrow your pen for a few minutes?

   Could you do me a favor?  / Shall I repeat the last question for you?

   Can you come to meet me at ten tomorrow?

Group 2  ‘WH’ and ‘HOW’ questions  เป็นคำถามที่ควรฝึกฝนให้มากๆ เพราะ 

เป็นคำถามที่ใช้มากในการสนทนา เนื่องจากเป็นคำถามที่ผู้ถามต้องการคำตอบ 

ด้านเนื้อหาต่างๆที่เขาสนใจและอยากทราบ  การฝึกฝนคำถาม - ตอบคำถาม 

ชนิดนี้นักศึกษาจะต้องพยายามหาความรู้หลายๆด้าน เช่น วัฒนธรรม การศึกษา 

และขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านด้วย 

หากนักศึกษามีโอกาสได้พบปะกับชาวต่างชาติหรือได้ไปทำงานในประเทศ 

เพื่อนบ้านหรือต่างประเทศอื่นๆ  นักศึกษาก็มีโอกาสที่จะได้เผยแพร่เรื่องราว 

ของประเทศไทยให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้และเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ขณะเดียว 

กันก็สามารถแสวงหาความรู้เรื่องต่างๆของประเทศนั้นๆได้จากการสอบถาม 

หรือพูดคุยกับเจ้าของประเทศ ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การสนทนาหรือการ 

ส่ือสารดำเนินไปอย่างราบร่ืนคือ ต้องเป็นผู้ท่ีรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง 

เราจึงจะสามารถพูดกับคู่สนทนาได้อย่างสนุกและยังแสดงถึงความเป็น 

“ผู้รู้” อย่างแท้จริงอีกด้วย ดังนั้นจึงได้กล่าวไว้ในตอนแรกแล้วว่า นับจากนี้ไป 

หากต้องการมีอนาคตที่สดใสกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย 

นักศึกษาต้องฝึก “คิดและพูด” ในทุกส่ิงท่ีพบเห็นเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ หากไม่ได้ 

ต้องไปศึกษาค้นคว้าให้ทราบว่าส่ิงน้ันๆว่าเรียกว่าอะไรหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษ 

อย่างไร 

 วิธีการฝึกตอบคำถามแบบ  content questions นี้ ผู้เขียนขอแนะนำว่า  

นักศึกษาจะต้องฝึกตอบคำถามที่ให้เนื้อหากับผู้ถามได้อย่างละเอียดพอสมควร  

ไม่ควรตอบคำถามชนิดท่ีเรียกว่า “ถามคำ - ตอบคำ”  การให้ความกระจ่างกับผู้ฟัง 

มากที่สุดจะช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  ทำให้สนุกและไม่เบื่อ 

และการที่นักศึกษาจะ “ช่างพูด”  หรือ “ช่างซักถาม” สักหน่อยก็อาจจะเป็นผลดี 

กับตัวเราเองได้หมือนกัน ผู้เขียนเคยทราบมาว่าบางคนได้งานทำที่ดีขึ้น หรือได้

รับความอุปถัมภ์จากคู่สนทนาอย่างไม่คาดคิดมาก่อนก็มี

 คำถามที่นำมาเป็นตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางที่นำมาให้นักศึกษา 

ได้ลองฝึกตอบเพ่ือทดสอบตนเองว่ายังคงมีความรู้ท้ังด้านโครงสร้างและคำศัพท์ 

ในระดับที่ยังใช้ได้ดีอยู่หรือไม่ ถ้าจะให้ดียิ่งๆขึ้นไปก็ควรจะต้องศึกษาหาความรู้

และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะให้อยู่ในระดับท่ี “ใช้งาน” ได้ เพ่ือเตรียม

ตนเองให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 ในการตอบคำถามต่อไปน้ี ผู้เขียนมีข้อบังคับว่านักศึกษาจะต้องให้คำตอบ

ตั้งแต่ 2 คำตอบขึ้นไปหรือมากกว่า ทั้งนี้เพื่อฝึกให้คิดเป็นภาษาอังกฤษให้มาก 

ที่สุดเท่าที่จะมากได้ ดังตัวอย่าง

Q.      You can usually make yourself understood in English, can’t you? 

A.    Yes, I can. I don’t think English is difficult if we pay attention to 

learning it. Most of my friends are now interested in studying both  

English and Chinese.

 1. What do you usually drink for breakfast?  (I usually drink coffee for  

  breakfast.)

 2. Where are you living? ( Now, I’m living in Bangkok. I used to live  

  in Lao for five years.)

 3.  What did you do in Lao? (I worked as a tour guide in Luang  

  Prabang. I stayed there for two years.)

 4. What country do you come from?  (I come from Vietnam. And you?)

 5.   What would you carry if it rained?  (I’d carry an umbrella. I some- 

  times use a raincoat.)

 6. What language do you speak? / How many languages can you  

  speak?

 7.   What language do people speak when they go to China?

 8.   Where is Ramkhamhaeng University located?

 9. Tell me where Ramkhamhaeng University (your house/ office / 

  country.) located.

 10. Which breaks easily: a piece of china or a piece of plastic?   (A piece  

  of china does.)

 11.  How much money will you receive when you get a bachelor degree  

  in your country?

 12. Why do you come here?  / For what do you come to Thailand?

 13. How’s the morning traffic in your country?

 14.  How long do you usually have to wait for the bus in the morning?   

 15.  Could you suggest where I should go to see in Chiangmai?

 16.  How late do most of the stores stay open in your country?

 17.  How many languages are spoken in Thailand?

 18.  What time should we leave for the concert?

 19.  Why aren’t buses usually as crowded on weekends as they are on  

  weekdays?

 20.  Which is worse, to have a stiff neck or to have an upset stomach?

 ผู้เขียนเชื่อมั่นว่าวิธีนี้จะช่วยให้นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น 

เพราะต้องใช้ความคิดในการหาเนื้อหามาสนับสนุนคำตอบ หรือหา “เนื้อหา” 

อื่นๆมาเพิ่ม เพื่อให้การสนทนาได้ยาวนานออกไป หรือเราอาจจะถามคำถาม 

กลับไปบ้างก็ได้ ลองฝึกฝนออกเสียงกับเพื่อนๆก็ดีค่ะ โดยผลัดกันถาม - ตอบ  

หวังว่าคงไม่ยากเกินความสามารถนะคะ           

 ขอแก้ไข เรื่อง Phrasal verbs and adverb particles (4) ที่ลงในข่าวรามฯ 

ฉบับท่ี 50 (วันท่ี 26 มี.ค.-1 เม.ย. 55) ย่อหน้าท่ีข้ึนต้นคำว่า  “สำหรับความหมายของ 

แต่ละคำ........คำว่า up to หมายถึง as far as ซึ่งเป็น compound composition 

แก้ไขเป็น compound  preposition”              

Thinking English          (ต่อจากหน้า 6)
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ศิษย์เก่าคนเก่งคณะนิติฯ แนะเทคนิครุ่นน้อง

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้ G

               

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดอบรม “เขียนตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้ 

Good” บรรยายโดย นายนรพัทธ์ นามวงศ์  ศิษย์เก่า 

คณะนิติศาสตร์ และผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลช้ันต้นและ   

อาจารย์ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ อาจารย์ประจำ 

คณะนิติศาสตร์ ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 

2555   ณ  ห้อง  1303  คณะนิติศาสตร์ อาคาร  1 ชั้น 3 

โดยมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมรับฟังอย่างคับค่ัง    

 โอกาสนี้ นายนรพัทธ์ นามวงศ์ ศิษย์เก่า 

คนเก่งคณะนิติศาสตร์และผู้ช่วยผู้พิพากษาศาล 

ช้ันต้น  แนะเทคนิค  20  ข้อ ในการทำข้อสอบกฎหมาย 

ให้ได้ (G) ดังนี้

 1.  เตรียมปากกาให้ดีๆ แนะนำว่าควรใช้สีน้ำเงิน

มากกว่าสีดำ เพราะจากที่ทดลองด้วยตัวเองแล้วสี 

น้ำเงินจะอ่านง่ายสบายตากว่า และขอให้ใช้ปากกาท่ี

มีสีหมึกเข้มๆ แต่ห้ามใช้ปากกาหมึกเจล เพราะหมึก 

จะทะลุไปด้านหลังของกระดาษ

 2.  เขียนตัวใหญ่และเป็นระเบียบ

 3. ระวังจะสับสนชื่อตัวละครในข้อสอบ  

ดังนั้นจึงควรแยกชื่อตัวละครออกมาเขียนข้างๆ 

ข้อสอบ แล้วเขียนว่าตัวละครตัวไหนมีฐานะอย่างไร 

ส่วนข้อใดที่มีความสัมพันธ์กับหลายตัวละคร และ

ให้วาดเค้าโครงความสัมพันธ์ของตัวละครว่าช่ืออะไร 

มีฐานะอย่างไร และให้เขียนเลขมาตราท่ีจะใช้ในการ

ตอบข้อสอบไว้ข้างๆข้อสอบด้วย

 4. ควรแบ่งวรรคตอนในแต่ละประโยคให้ดี 

ถ้าเขียนติดกันเป็นพืดโดยไม่มีการเว้นวรรคจะอ่านยาก 

เหมือนกับเป็นการผลักภาระให้แก่อาจารย์ผู้ตรวจ 

ข้อสอบที่จะต้องมาแกะแต่ละประโยคออกจากกัน

 5.  ควรมีการแบ่งย่อหน้า กรณีท่ีเป็นประเด็นใหญ่ 

ให้แบ่งประเด็นละย่อหน้า ส่วนประเด็นย่อยที่เกี่ยว 

ข้องกับประเด็นใหญ่ในย่อหน้าใดก็ให้เขียนปรับ

ประเด็นย่อยนั้นลงไปในย่อหน้าของประเด็นใหญ่ 

สำหรับข้อกฎหมายอาญา  กรณีท่ีมีตัวละครหลายตัว

ทั้งผู้ลงมือกระทำความผิด ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน 

เช่น ให้แบ่งตัวละครแต่ละตัวในแต่ละย่อหน้าไปเลย 

โดยขอให้เขียนปรับตัวละครที่มีความใกล้ชิดกับ 

เหตุการณ์ก่อน

 6. ในการตอบข้อสอบเนติบัณฑิต และผู้ช่วยฯ 

พยายามอย่าเขียนตอบยาวเกิน 2 หน้า ท้ังน้ีก็ข้ึนอยู่กับ 

ประเด็นในข้อสอบด้วยว่ามีประเด็นมากแค่ไหน  

บางคร้ังอาจจะเขียนแค่คร่ึงหน้าหรือเศษ 3 ใน 4 หน้า 

ก็ได้

 7. ต้องเขียนให้กระชับ อย่าเขียนวกไปวนมา  

บางคนอาจต้องการให้อาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบเห็นว่า 

คำตอบของตัวเองยาวก็พยายามเขียนวนซ้ำไปซ้ำมา 

ทั้งๆที่เป็นประเด็นที่ตอบไปแล้ว การเขียนแบบนี้ 

ไม่มีประโยชน์ นอกจากนี้จะต้องมีการฟันธงด้วย  

บางคนเขียนที่มาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

มาเป็นอย่างดี แต่พอตอนสุดท้ายกลับไม่ฟันธง 

ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบ 

ไปคิดเองว่าคำตอบควรจะเป็นไปในทางใดแบบนี้

อาจจะได้คะแนนไม่ดี

 8. ใช้ถ้อยคำตามภาษากฎหมาย อย่าเขียน 

เป็นภาษาพูดและควรใช้ถ้อยคำให้ตรงกับตัวบท

กฎหมายให้มากที่สุด ใช้คำเชื่อมในแต่ละประโยค 

แต่ละย่อหน้าให้ถูกต้อง เช่น คำว่า และ หรือ อีกทั้ง 

ทั้งนี้ ฉะนั้น ดังนั้น อย่างไรก็ตาม ฯลฯ และควร 

ระวังการใช้ถ้อยคำท่ีเป็นรอยตะเข็บของกฎหมาย 

เช่น คำว่า ตั้งแต่ เกินกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่เกิน ฯลฯ  

เพราะคำเหล่าน้ีถ้าใช้ผิดความหมายก็จะเปล่ียนไปด้วย

 นอกจากน้ีจะต้องระมัดระวังข้อความที่อาจ 

ก ล า ย เ ป็ น ถ้ อ ย ค ำ แ บ บ ป ฏิ เ ส ธ ซ้ อ น ป ฏิ เ ส ธ 

ในกรณีที่ทำข้อสอบได้เสร็จก่อนเวลาอาจจะ 

เหลือสัก 5 - 10 นาที อย่าเพิ่งรีบออกจากห้องสอบ 

แต่ให้ตรวจทานตัวสะกด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เกี่ยวกับถ้อยคำที่อาจกลายเป็นเชิงปฏิเสธซ้อน 

ปฏิเสธ ระวังการใช้ถ้อยคำว่า...หาใช่ไม่ ...หาได้ไม่  

มีโอกาสมากท่ีอาจจะกลายเป็นการส่ือความหมายท่ี

ผิดพลาดขึ้นได้

 9.  ควรวางตัวบทลงไปก่อนท่ีจะปรับในแต่ละ 

ประเด็น เช่นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

แพ่ง มาตรา 179 มีหลักว่า แต่ท้ังน้ีไม่ได้หมายความว่า

ให้เขียนทุกตัวอักษรในตัวบทหรือเขียนลงมาหมด 

ทุกวรรคของมาตรานั้น เขียนเฉพาะส่วนที่ใช้กับ 

ประเด็นตามข้อสอบเท่านั้นเอง

 ในกรณีที่ข้อนั้นมีหลายประเด็นและใช้  

ตัวบทหลายมาตรา เช่น ข้อมรดก ให้ใช้การปรับ 

key word ในตัวบทผสมผสานไปพร้อมกับการ 

ปรับข้อเท็จจริงที่ให้มาในข้อสอบ เพราะหากเสีย

เวลาวางตัวบทเราจะใช้เวลากับข้อนั้นมากเกินไป 

ทำให้ทำข้อสอบข้ออื่นๆไม่ทัน

 บางกรณีที่มี key word จากฎีกาขยาย Key 

word ในตัวบท แนะนำให้พยายามจำ key word 

ในฎีกาน้ันๆ ให้ได้ด้วย เพ่ือนำมาใช้ในการเขียนตอบ

ข้อสอบประกอบกับ key word ในตัวบท 

 10. การลอกข้อเท็จจริงในคำถามลงมาใน 

คำตอบ ควรเอาลงมาเฉพาะที่เก่ียวกับประเด็นที่จะ 

ต้องตอบเท่านั้น แต่สำหรับข้อสอบที่ยาวมาก จะใช้ 

วิธีการย่อความโดยสรุปจากข้อเท็จจริงในข้อสอบ

แล้วปรับเข้ากับข้อกฎหมายเลย เพราะหากใช้วิธ ี

การลอกข้อเท็จจริงลงมาท้ังหมดอาจจะเสียเวลามาก

 11. สำหรับเลขมาตราถ้าจำได้ก็ควรระบุ  

เพ่ือแสดงให้อาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบเห็นว่านักศึกษา 

อ่านหนังสือมาจริง แต่ถ้าจำไม่ได้หรือไม่แน่ใจก็ไม ่

แนะนำให้ใส่ เพราะถ้าเขียนเลขมาตราผิดอาจจะ 

ถูกหักคะแนนได้ 

 12. อย่าแต่งข้อเท็จจริงขึ้นมาเอง ข้อสอบ 

ให้ข้อเท็จจริงมาแค่ไหนก็ให้คิดว่ามีข้อเท็จจริงแค่

นั้น และอย่าเถียงข้อเท็จจริงในข้อสอบซึ่งอาจารย์

ผู้ออกข้อสอบได้ระบุข้อเท็จจริงให้หมดแล้ว ข้อเท็จ

จริงใดท่ีไม่ได้มีการกล่าวถึงให้ถือว่าไม่มีข้อเท็จจริงน้ัน

 13.  การตอบข้อสอบจะมีการตอบอยู่ 2 รูปแบบ  

คือการตอบเชิง direct กับตอบเชิง negative ในการ 

ตอบข้อสอบในระดับสูง ควรจะเร่ิมฝึกหัดการตอบ 

แบบเชิง negative ให้มากขึ้น

 14.  สำหรับผู้ท่ีอ่านฎีกามาแล้ว เห็นข้อเท็จจริง 

ในข้อสอบคล้ายๆกับฎีกาที่อ่านมา อย่าเพิ่งคิดว่า 

ธงคำตอบจะออกตามฎีกานั้นเพราะทั้งข้อสอบ 

เนติบัณฑิตบางข้อและข้อสอบผู้ช่วยฯบางข้อมีการ

บิดข้อเท็จจริงให้แตกต่างจากฎีกาทำให้ธงคำตอบ 

เปล่ียนไป ดังน้ันจะต้องแม่นหลักกฎหมายในตัวบท

ด้วยเพ่ือพร้อมรับการบิดข้อเท็จจริงในฎีกาได้เสมอ

 กรณีที่จำเลขฎีกาได้จะระบุหรือไม่ก็ได้   

แต่สำหรับผู้ที่อยากระบุก็มีเงื่อนไขว่าต้องแม่นยำ 

กับฎีกาน้ันจริงๆ ท้ังจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ในฎีกา ไม่เช่นน้ันอาจจะทำให้คะแนนลดลงเพราะ 

ทำให้ท่านอาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบเห็นว่าจำได้แต่เลข

แต่ไม่รู้เน้ือหาในฎีกาจริง ท่ีสำคัญตัวเลขฎีกาท่ีระบุ 

ลงไปนั้นต้องถูกต้องด้วย

 15. ควรบริหารเวลาให้ดี อย่าเสียเวลากับ 

ข้อใดข้อหนึ่งนานเกินไป ข้อใดที่ทำไม่ได้ให้ข้ามไป

ทำข้ออื่นที่ทำได้ก่อน บางครั้งในระหว่างที่เราข้าม

ไปทำข้ออื่นนั้นเราเกิดคิดขึ้นมาได้ว่าข้อที่ข้ามมามี 

ประเด็นแบบไหน ใช้มาตราอะไรในการตอบ ให้เขียน

เลขมาตราที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไว้ข้างๆ ข้อสอบข้อ

ที่ข้ามมาไว้เลยเพื่อกันลืม (อ่านต่อหน้า 10)

ศิษย์เก่าคนเก่งคณะนิติฯ แนะเทคนิครุ่นน้อง

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้ G
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4 บัณฑิต ฯ                                  (ต่อจากหน้า 4)
 

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2555  จำนวน 20วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54305  AR 103 49/25 ศิลปะวิจักษณ์ รศ.ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท์  

 54357  CHI 3201 60/25 คู่มือสุภาษิตจีน รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

 54342  EE 484 43/25 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ รศ.ดร.อรนุช  ลิมตศิริ  

 54226  EN 306 74/25 การอ่านเพ่ือศึกษาข้อเท็จจริง รศ.เพ็ญศรี  รังสิยากูล

 54273  GY 103 32/25 ธรณีวิทยาเบ้ืองต้น ผศ.ลัลนา  ปริญญาปริวัฒน์

 54332  HI 330 45/25 ประวัติศาสตร์เอเชีย ผศ.ศิวพร  ชัยประสิทธิกุล  

        ตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตถึงปัจจุบันโดยสังเขป

 54181  KO 102 (S) 61/25 ฝึกพูดภาษาเกาหลี อ.บุญมา  พิพิธธนา   

 54325  KO 201 66/25 แบบฝึกหัดภาษาเกาหลี 3  อ.บุญมา  พิพิธธนา

 54220  LA 404 45/25 กฎหมายแรงงานและ ผศ.ดร.ปภาศรี  บัวสวรรค์  

        ประกันสังคม

 54279  LA 405 35/25 หลักวิชาชีพและ ศ.(พิเศษ) ดร.จิรนิติ หะวานนท์ 

        จรรยาบรรณของนักกฎหมาย 

 54246  LI 499 36/25 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด รศ.ดร.อุทัย  ภิรมย์รื่น 

        ในการออกเสียง

 54256  LO 101 27/25 ภาษาลาวพื้นฐาน 1 อ.ดร.วิเชียร  อำพนรักษ์  

 54315  PC 193 42/25 จิตวิทยาพัฒนาการ ผศ.ดร.วงพักตร์  ภู่พันธ์ศรีและคณะ 

        ประยุกต์ทางการศึกษา

 55019  PC 293 81/25 จิตวิทยาเด็ก รศ.จตุรพร  ลิ้มมั่นจริง

 54312  PC 460 42/25 ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยา รศ.วิจิตพาณี  เจริญขวัญ  

 55018  PR 304 93/25 การใช้เครื่องมือสื่อสาร รศ.ลดาวัลย์  ยมจินดา

     (PU 304)   เพื่อการประชาสัมพันธ์  

 55013  SS 237 43/25 การสร้างเสริมสมรรถภาพ อ.ชัยยงค์  บุญบุตรและคณะ 

        ทางกาย

 54292  TH 358 77/25 วรรณกรรมเอกของไทย  รศ.เสาวลักษณ์  อนันตศานต์  

 54265  TH 438 86/25 วรรณกรรมหลีกหนี รศ.เสาวลักษณ์  อนันตศานต์ 

 54344  TL 711 239/25 การออกแบบการสอน รศ.ดร.สุคนธ์  ภูริเวทย์ 

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ www.ru.ac.th/rupress  

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

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

ถาม ผมเป็นนักศึกษารหัส 48 สมัครภาค 1/2548   

คณะรัฐศาสตร์ แผน C เหลือ 30 หน่วยกิตจะครบ 

หลักสูตร  มีเรื่องจะเรียนถาม ดังนี้

 1. วิชา LW 312 พยายามสอบแล้วไม่ผ่าน 

มีโครงการอบรมหรือไม่

 2. วิชา EN 101, EN 102, EN 201, EN 202 

อยากทราบเงื่อนไขในการอบรมช่วงไหนระยะเวลา 

ในการอบรม และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

 3. ผมจะหมดสถานภาพนักศึกษาในภาค 

การศึกษาใด

ตอบ 1. นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ให้นักศึกษาเลือก 

เรียนวิชา LW 318 (กฎหมายปกครองสำหรับนักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์) แทนวิชา LW 312 ได้ แต่ในขณะนี ้

ยังไม่มีการเปิดอบรมกระบวนวิชาดังกล่าว หรือม ี

วิธีการอื่นเพื่อใช้แทนวิชา LW 312

 2. ในภาค 1/2555 โครงการเสริมสร้างความรู้ 

ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้เปิดรับสมัครการอบรม 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 

และวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30- 

15.30 น. ณ อาคารเวียงคำ ห้อง 101 (VKB 101) 

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  2.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  2.2 เคยแจ้ งขอจบการศึกษามาแล้ว 

(ไม่นับภาค 1/2555)

  2.3 เคยลงทะเบียนวิชาที่ต้องการสมัคร 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง (ไม่นับรวมการสอบซ่อม 

ทุกภาคการศึกษา และไม่นับการลงทะเบียนเรียนภาค  

1/2555) โครงการฯ จะเปิดอบรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 

2555 ค่าฝึกอบรมวิชาละ 2,800 บาท สอบถาม 

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 081-174-9219, 089-829-1605,  

081-923-7208 (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ)

 3. สมัครเป็นนักศึกษาภาค 1/2548 จะครบ 

8 ปีเมื่อสิ้นภาค 2/2555 หรือภาคฤดูร้อน/2555 หรือ 

ซ่อม 2/2555

ถาม ผมมีข้อสงสัยที่จะขอสอบถาม ดังนี้

 1. ผมได้สมัครเป็นนักศึกษา ภาค 2/2548  

คณะรัฐศาสตร์ แผน C ไม่ทราบว่าจะครบ 8 ปีในปี 

การศึกษาใด 

 2. ถ้าครบ 8 ปียังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้อง 

ทำอย่างไรบ้าง

 3.  ถ้าต้องทำการเทียบโอน สามารถเทียบโอน 

หน่วยกิตที่ผ่านได้ทั้งหมดหรือไม่

 4.  และถ้าเทียบโอนหน่วยกิตได้ วิชาท่ีได้เกรด G 

จะยังคงเดิมหรือไม่ กองบรรณาธิการ

ตอบ 1. นักศึกษาสมัครภาค 2/2548 จะครบ 8 ปี 

เมื่อสิ้นภาค 1/2556 หรือซ่อม 1/2556

 2. เม่ือครบ 8 ปีแล้วยังศึกษาไม่ครบหลักสูตร  

นักศึกษาต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และใช้สิทธิ 

เทียบโอนวิชาที่เคยสอบผ่านในรหัสเดิมได้ (ในภาค 

1/2555 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 7 -16 พฤษภาคม 2555)

 3. วิชาที่เทียบโอนจะเทียบโอนให้ทุกวิชาที่

ปรากฏในทรานสคริปท์ของนักศึกษาในรหัสเดิม  

(ทรานสคริปท์ขอได้ที่ อาคารสวป. ชั้น 1 ช่อง 1)  

ซ่ึงเป็นวิชาเดียวกันหรือใช้กันได้กับหลักสูตรท่ีนักศึกษา

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่

 4. วิชาที่ เทียบโอนให้จะเป็นเกรดเดิมที่  

นักศึกษาสอบได้ในรหัสเดิม ถ้าได้เกรด G ก็จะเทียบ 

ให้เป็นเกรด G เหมือนเดิม

 วันที่ 16 พ.ค. 55 เวลา 09.30 - 12.00 น.  

วิชา LA 314 (LW 316) ที่ LOB 1403, LA 313  

(LW 315),  LW 411,  LA 444 (LW 415)  ท่ี LOB 1404

 เวลา 14.00 - 16.30 น. วิชา LA 234 (LW 420), 

LA 243 (LW 424), LA 240 (LW 426), LA 250  

(LW 430) ที่ LOB 1403

 วันที่ 17 พ.ค. 55 เวลา 09.30 - 12.00 น.  

วิชา LA 337 (LW 445), LA 431 (LW 447) LA 233 

(LW 454), LA 344 ที่ LOB 1403

 เวลา 14.00-16.30 น. วิชา LA 432 (LW 449), 

LA 237 (LW 457), LA 342 (LW 461) LA 440  

ที่ LOB 1403

นิติศาสตร์ จัดสอบเอง
ภาคฤดูร้อน/2554



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย  16. ควรทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ หากข้อใด 

ไม่แน่ใจว่าจะตอบอย่างไร ควรใช้วิธีการวางหลัก 

กฎหมายและตอบไปเท่าท่ีจะทำได้ ข้อสอบเนติบัณฑิต 

กับข้อสอบผู้ช่วยฯ ข้อละ 10 คะแนน ถ้าจะต้องขาด 

ทุนก็ควรให้ขาดทุนน้อยที่สุดคืออย่างน้อยควรทำ 

ให้ได้สัก 4-5 คะแนน 

 17. ข้อสอบเนติบัณฑิตและผู้ช่วยฯช่วงหลังๆ 

เริ่มที่จะมีข้อสอบในเชิงระบบมากขึ้น เช่นการขาด 

นดัยืน่คำใหก้าร หรอืการขาดนดัพจิารณาในคดแีพง่ 

ถ้าหากอ่านแบบเก็งฎีกา แต่ไม่แม่นตัวบทและไม่รู ้

ระบบของการขาดนัดพิจารณาในคดีแพ่งจะทำให้ 

ตอบไม่ได้และสับสนมาก สามารถดูตัวอย่างได้จาก

ข้อสอบผู้ช่วยฯสนามใหญ่ พ.ศ. 2554 วันที่ 3 ข้อ 8

 18. ปกติข้อสอบผู้ช่วยฯสนามใหญ่ วันที่ 3 

ข้อ 5 จะต้องเป็น ป.วิ.พ.ภาค 1ข้อ 7 จะต้องเป็น 

ป.วิ.พ.ภาค 2 ส่วนของวิธีพิจารณาคดีสามัญ ข้อ 8  

จะต้องเป็น ป.วิ.พ.ภาค 2 ส่วนของวิธีพิจารณาคดี 

สามัญ ปัจจุบันข้อสอบผู้ช่วยฯสนามใหญ่ พ.ศ. 2554 

วันที่ 3 ข้อ 6 มีการนำเรื่องทิ้งฟ้องมาใช้ในการตอบ

ส่วนข้อ 8 ก็นำเรื่องฟ้องซ้อนมาใช้ในการสอบ

 19.  ข้อสอบเนติบัณฑิต ประเด็นจะไม่มากนัก ปกติ 

ในแต่ละข้อมักจะมี 2-6 ประเด็น ยกเว้นข้อครอบครัว 

มรดกท่ีอาจมี 6-8 ประเด็นได้ ท้ังน้ีก็ข้ึนอยู่ข้อสอบ 

ในแต่ละปีด้วยว่าปีน้ันมีความยากมากน้อยเพียงใด 

สำหรับข้อสอบผู้ช่วยฯอย่างน้อยที่สุดในแต่ละข้อ 

จะมีประมาณ 4 ประเด็น บางข้ออาจมี 6-10 ประเด็น 

ในข้อครอบครัว-มรดก ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อสอบ 

แต่ละปีด้วยว่ามีความยากมากน้อยเพียงใด 

 20. การสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการ 

ผู้ช่วย จะมีข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นข้อที่ทำ

คะแนนได้ไม่ยาก คำศัพท์ก็จะวนไปวนมาอยู่ในข้อ

สอบเก่าหลายคำ เช่น คำว่า justice judge judicial 

public prosecutor accuse plaintiff plaint answer 

charge recognize etc

 การดูข้อสอบเก่าและเขียนคำศัพท์ที่เคยออก 

ข้อสอบออกมาไว้ท่องเองในภายหลัง จะมีประโยชน์มาก 

ในการเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษ  และสำหรับ 

คนที่ไม่ถนัดวิชาภาษาอังกฤษก็อย่าได้กังวลกับ 

การเขียนให้ถูกหลักไวยากรณ์มากจนเกินไป  

เอาแค่เขียนเรียบเรียงประโยคแล้วพอแปลออกได้ 

ก็พอ แต่พวกคำศัพท์สำคัญๆที่เป็น main หลักต้อง

พยายามจำให้ได้และเขียนให้ถูก

 “หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทคนิคทั้ง 20 ข้อ ที่ได้ 

นำมาฝากน้องๆ ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์และช่วย 

ให้น้องๆสามารถทำคะแนนในวิชากฎหมายได้ดีข้ึน 

ท้ังหมดน้ีได้กล่ันกรองจากประสบการณ์ในการเรียน 

และการทำข้อสอบของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และของสถาบันเนติบัณฑิตยสภา ท้ายนี้ขออวยพร 

ให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนและ 

ขอให้ได้ G ตามที่หวังไว้”

ศิษย์เก่าคนเก่งคณะนิติฯ             (ต่อจากหน้า 8)

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม 

ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยมี  

นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัยเป็น 

ประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. ลาออกจากตำแหน่ง

  - อนุมัติให้อาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์ 

ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 

เป็นต้นไป

  - อนุมัติให้ รศ.ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ ลาออก 

จากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร          คณะมนษุยศาสตร ์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555

  - อนุมัติให้อาจารย์ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม 

ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 23 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

 2.  แต่งตั้งรองคณบดี

  - อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธ์ิ 

ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษา           

คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555

  - อนุมัติแต่งต้ัง ผศ.พันโทวิโรจน์ ผดุงสุนทรารักษ์ 

ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ 

ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 

  - อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.ปรัชญา  ปิยะมโนธรรม 

ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

  - อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์นาที เกิดอรุณ ดำรง 

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2555

 3.  แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ

  - อนุมัติแต่งต้ังรองผู้อำนวยการสำนักบริการ

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ดังนี้

  1.  รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา ดำรงตำแหน่ง 

รองผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการ และทดสอบ 

ประเมินผลฝ่ายนโยบายและแผน

  2.  ผศ.พรพรรณ ประชาพิพัฒ ดำรงตำแหน่ง 

รองผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล ฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพ

  3.  อาจารย์ ดร.อวยชัย สุวรรณนัจศิริ ดำรง 

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการ       

และทดสอบประเมินผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย

  ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2555 เป็นต้นไป

 4. ร่างข้อบังคับ

  อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน

และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารังสีเทคนิค พ.ศ.2555

 5.  ร่างระเบียบ

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ฉบับที่ 7)

พ.ศ.2555

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนนักศึกษาและเงินสนับสนุน

กิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2555

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานกำหนดราคา 

กลางงานก่อสร้าง พ.ศ.2555

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานภาคสมทบ            

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2555

 6. อนุมัติหลักสูตร

  - อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555)

  - อนุมัติหลักสูตรวิชาโทคติชนวิทยา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

  - อนุมัติหลักสูตรวิชาโทภาษาบาลีและ 

สันสกฤต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

  - อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยการศึกษา (หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2555) 

  - อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555) 

  - อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

  - อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

 7.  ปรับหลักสูตร

  - อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร 

บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ.2551) จำนวน 11 

วิชาเอก คือ วิชาเอกการปฐมวัยศึกษา  การประถมศึกษา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน 

สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศึกษา 

และธุรกิจศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ 

เกณฑ์การรับรองของคุรุสภา

  - อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร 

บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ.2551) จำนวน 11 

วิชาเอก

  - อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากรหัสวิชา  

5 หลัก เป็น 7 หลัก ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปี พ.ศ.2551 และฉบับปี 

พ.ศ.2534 

  - อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากรหัสวิชา  

5 หลัก เป็น 7 หลัก ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน ฉบับปี พ.ศ.2551 



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 ๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ก็มีความตั้งใจจริง ทุ่มเทในการถ่ายทอดองค์ความรู้  

และมีความพร้อมในการถ่ายทอดประสบการณ์ 

และความรู้ให้แก่นักศึกษา สามารถสอนให้ผู้ห่างหาย 

จากการเรียนไปนานให้มีความเข้าใจในเน้ือหาแต่ละ 

วิชาได้อย่างมีคุณภาพ

บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ฯ                (ต่อจากหน้า 3)

 จัดอบรมฯ                                    (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. รับนักศึกษาฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัชยัภมู ิในวนัที ่17 มถินุายน 

2555 รอบเช้า 09.00-12.00 น. รอบบ่าย 13.00- 

16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.ร. สาขาฯ 

ชัยภูมิ  การอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย 

  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง 

ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 056-718-333 (สาขาฯเพชรบูรณ์) 

หรือ 044-864-271-3 (สาขาฯชัยภูมิ) ตั้งแต่บัดนี้ 

จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 (หรือจนกว่าจะเต็ม)

 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  (สาขาวิชาการบริหารทั่วไป)

 3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

  (กลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจ)

 4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ภาษาไทย)

 ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานสาขา 

วิทยบริการฯต่างประเทศ โทร. 0-2310-8196-7, 

0-2310-8664-5 หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 

www.ru.ac.th/oasc 

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมมือกับทางบริษัท AIS และ G-ABLE ให้บริการ ซิมรามฯ 

(SIM RAM) ซึ่งเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการแจ้ง 

ข่าวสาร  ผลสอบ  ตารางสอบไล่รายบุคคล  และลงทะเบียนเรียน ผ่าน SMS นั้น

 ในภาคฤดูร้อน/2554 ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแจ้งตารางสอบไล่รายบุคคล ทาง SMS 

รูปแบบใหม่ เป็นดังนี้

เปลี่ยนรูปแบบการแจ้งตารางสอบไล่รายบุคคล

 ทาง SMS ภาคฤดูร้อน/2554

 *** ดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.iregis.ru.ac.th

 อดีตนายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า 

ช่วงท่ีกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงน้ัน เป็นช่วงเวลาเดียวกับการท่ีได้รับคัดเลือก 

ให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมสตรีสัมพันธ์  

จึงต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจตลอดจนเวลาท่ีมีท้ังหมด 

ท้ังเพ่ืองานกุศลและการศึกษา แม้ว่าจะยากแต่ในท่ีสุด

ก็ทำได้สำเร็จ

 “จะเห็นได้ว่าการศึกษานอกจากจะช่วยให้มี 

วิสัยทัศน์ มีความคิดที่กว้างไกล และยังเป็นการยก 

ระดับปัญญาให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้น 

มีความม่ันใจ เข้มแข็งและพร้อมท่ีจะก้าวเดินไปข้างหน้า 

ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และ 

ปริญญาเอก   มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง ดังคำที่ว่า 

“เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง” จึงขอให้ 

กำลังใจน้องๆนักศึกษามีความตั้งใจพากเพียร 

เรียนศึกษา เอาใจใส่อย่าท้อแท้และท้อถอยต่ออุปสรรค 

ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การสอบ และการงานที่ทำอยู่ 

เราต้องฝ่าฟันมาให้ได้”

 สำหรับนักศึกษา Pre-degree  ทุกชั้นปี  

ให้ไปรับที่  ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  (ONE STOP  

SERVICE)  อาคาร KLB  ชั้น 1 

 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล 

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัยจัด

ทำให้  ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์   

หมายเลข  0-2310-6000   และ  0-2310-6100

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์  

คือ อาคารเวียงผา ชั้น 1, อาคารศิลาบาตร ชั้น 1,  

สถาบันคอมพิวเตอร์

 3. จากระบบ INTERNET  ที่เว็บไซต์  www.

ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download  ออกดูสถานที่สอบ  

หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็น 

หลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และ 

สามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม 2555      

 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ  เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา หมายเลขแถว หมายเลข 

ที่นั่งสอบ  รหัสประจำตัว  ชื่อ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย  

ซึง่มรีอยปรทุกุระยะ  1  นิว้   สามารถฉกีออกเปน็รายชือ่ 

ของนักศึกษาแต่ละคน  และนำไปติดที่นั่งสอบได้    

เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

 บัญชีเซ็นชื่อ  เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียด 

เช่นเดียวกับบัญชีติดที่นั่งสอบ แต่บัญชีเซ็นชื่อจะ 

ไม่มีรอยปรุ   เป็นเอกสารที่นักศึกษาที่เข้าสอบทุกคน 

จะต้องลงลายมือชื่อของตนเองไว้  เพื่อแสดงว่าได้ 

เข้าสอบกระบวนวิชานั้นๆ จริง  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับตารางสอบไล่ให้ 

นักศึกษาติดต่อไปที่  ฝ่ายจัดสอบ สำนักบริการ 

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  10240  โทร. 0-2310-8611

ม.ร. สอบไล่ฯ                                (ต่อจากหน้า 1)



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๕) วันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดให้ 

มีการสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ระหว่าง 

วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2555 นั้น

 เพ่ือให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

และนักศึกษาสามารถทราบรายละเอียดของ 

ตารางสอบไล่รวมทั้งทราบหมายเลขแถว-ที่นั่ง 

ของตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษาสามารถ 

ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่ 

รายบุคคลได้ 4 วิธี ดังนี้

 1. ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล 

ด้วยตนเอง โดยให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือ 

ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ไปติดต่อขอรับได ้

ตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่วันที่ 11-

27 พฤษภาคม 2555

  1.1 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 54... ให้ 

ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลได้ที่กองงาน 

วิทยาเขตบางนา (รามฯ 2) อาคารพระมาส (PRB) 

ชั้น 1 

  1.2 นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ให้ 

ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลได้ที่คณะ 

ที่สังกัด (รามฯ 1) 

  1.3 ผู้ เข้าศึกษารายกระบวนวิชาโดย 

ไม่ได้รับปริญญา (Pre-degree) ทุกชั้นปี ให้ติดต่อ 

ขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลได้ท่ี ศูนย์บริการจุดเดียว 

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) (รามฯ 1)  อาคาร 

กงไกรลาศ  (KLB) ชั้น 1 

 2. ขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่ 

รายบุคคลจากระบบบริการข่าวสารทางโทรศัพท์ 

แบบอัตโนมัติที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-6000 

และ 0-2310-6100  ตั้งแต่วันที่  4  พฤษภาคม 2555 

 3. ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่ 

รายบุคคลจากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์  

ณ จุดบริการต่างๆของมหาวิทยาลัย

 4. นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตาราง

สอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ internet ที่ เว็บไซต์ 

www.ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง)  

ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2555

 อน่ึง หากนักศึกษาตรวจพบข้อผิดพลาดใน 

ตารางสอบไล่ให้ติดต่อสอบถาม ฝ่ายจัดตารางสอนและ 

ลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป. ชั้น 6 ก่อนการสอบ

การรับตารางสอบไล่รายบุคคล
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

การลงทะเบียนเรียนผิดพลาด
ของนักศึกษาสมัครใหม่ ภาค 1/2555
 ด้วยมีนักศึกษาสมัครใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา  

2555 จำนวนหนึ่งลงทะเบียนเรียนผิดพลาด อันเน่ือง 

มาจากสาเหตุต่างๆกัน จึงมีความประสงค์จะขอ 

สับเปลี่ยนกระบวนวิชาและขอลงทะเบียนเรียน 

เพิ่มบางกระบวนวิชา

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียน 

เรียนผิดพลาดในภาค 1 ปีการศึกษา 2555 สามารถ 

สับเปล่ียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเรียนวิชา 

เพิ่มเติมได้ 1 ครั้ง รวมหน่วยกิตแล้วได้ไม่เกิน  

24 หน่วยกิต  โดยนำเอกสารมาดำเนินการดังนี้

 1. บัตรประจำตัวนักศึกษา

 2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาค 1  

ปีการศึกษา 2555 พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 

ม.ร. ขอบคุณ 

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข เป็นประธาน  

มอบเกียรติบัตรแก่คณะอนุกรรมการฝ่ายถวาย

สูจิบัตร เชิญปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 

2553-2554 (รุ่นที่ 37) จำนวน 149 คน โดยมี  

รองศาสตราจารย์จันทร์จารี เกตุมาโร ประธาน 

สภาคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ 

คณาจารย์ เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารพ่อขุนศรี- 

อินทราทิตย์  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 

 รศ.รังสรรค์ แสงสุข กล่าวว่าขอขอบคุณ 

คณาจารย์ทุกคนที่มีส่วนสร้างเกียรติยศชื่อเสียง 

ให้ ม.ร. ในการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตร โดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ขอให้ทุกคน 

รักษาความดีน้ีไว้ สำหรับภารกิจสำคัญของคณาจารย์ 

ต่อจากน้ีไป คือการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการคาดการณ์ 

ส่ิงท่ีจะเกิด มองปัญหาให้ครบวงจร โดยใช้ประสบการณ์ 

ที่สั่งสมมา อย่างไรก็ตาม อย่าคิดเพียงอย่างเดียว 

ขอให้ช่วยกันลงมือปฏิบัติ และเป็นกำลังสำคัญ 

ในการนำพามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าไป รวมถึง 

ขอให้ตระหนักถึงภารกิจหลักของสภาอาจารย์  

คือการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 

ในการระดมความคิด ความเห็น ตั้งกระทู้ และ 

นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาว่าเหมาะสม 

ท่ีจะดำเนินการต่อหรือไม่ เพ่ือความเจริญงอกงาม 

ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

อนุกรรมการปริญญาบัตร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดี สุทธิแย้ม รองคณบดี 

และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างงาน 

อาชีพสู่ชุมชน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทสมา  

พุ่มแย้ม หัวหน้ากลุ่มสาระฯ อาจารย์ทิพย์สุดา 

ก้อนฆ้อง รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และคณาจารย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ผู้ปกครอง ผู้สนใจท่ัวไป และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

ร่วมอบรมจำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 4-26 เมษายน 

2555 ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารดีเอส 1 โรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 การจัดโครงงานครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครอง 

ประชาชนในชุมชน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกัน 

และกัน อีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพ การใช้เวลาว่าง 

ให้เกิดประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

สร้างสังคมสันติสุขและปรองดอง ตลอดจน ยกระดับ 

มาตรฐานและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดการ

ศึกษาได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 

สาธิตรามฯจัดโครงการ 
“สร้างงานอาชีพสู่ชุมชน”

 3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)

 4. แถบรหัสกระบวนวิชาท่ีต้องการสับเปล่ียน  

หรือลงทะเบียนเพิ่ม

 5. นำเอกสาร ข้อ 1-4 ไปติดต่อท่ีงานบอกเลิก- 

บอกเพิ่มกระบวนวิชา อาคาร สวป. ช้ัน 1 เคาน์เตอร์ 

ท่ี 11-13 ต้ังแต่วันท่ี 19 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่  

28 กันยายน 2555 โดยดำเนินการเป็น 2 ช่วงคือ 

 ช่วงแรก วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 8 

สิงหาคม 2555 นักศึกษาที่มาดำเนินการในช่วงนี้จะ

มีที่นั่งสอบตามปกติ

 ช่วงสอง วันที่ 14 สิงหาคม 2555 ถึง 

วันท่ี 28 กันยายน 2555 นักศึกษาท่ีมาดำเนินการ 

ในช่วงนี้จะต้องสอบที่นั่งสอบเสริม


