
              

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

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

ฉบับที่ ๑๓ 

วันที่  ๙ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.ปฐมนิเทศและประดับเลขหมายชั้นปี นศท. ม.ร.ประชุมสถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  

เขตกรุงเทพมหานครตะวันออก ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อ 

สุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน มีรองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์    

จิราธรรมวัฒน์   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 พลโทวิชิต ศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและประดับเลขหมายชั้นปีนักศึกษา 

วิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2555 และให้โอวาทแก่ 

นักศึกษาวิชาทหาร   เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2555 (อ่านต่อหน้า 2)(อ่านต่อหน้า 2)

  

นักศึกษารามฯ คว้ารางวัลการเขียนแผนธุรกิจ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง แสดงความ 

ยินดีกับนายชยิน แช่พุ่น 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ  

ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 1 การประกวด 

เขียนแผนธุรกิจในโครงการ  

K SME สานฝันธุรกิจไทย ปี 2554-2555 จาก “ผลงาน TPN Rubber ยางธรรมชาติเทอโม- 

พลาสติก” ซ่ึงมีผู้เข้าประกวดท่ัวประเทศ จำนวนกว่า 4,000 คน จัดโดยธนาคารกสิกรไทยร่วมกับ 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.อวยชัย สุวรรณนัจศิริ         (อ่านต่อหน้า 2)

เชิญชวนชาวรามฯ ร่วมโหวต ‘ไอซ์ V8’
นักศึกษาคณะศิลปกรรมฯ เป็นนักล่าฝัน AF9

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. 

ชวนนักศึกษาและแฟนรายการ 

True AF9 ร่วมเชียร์และโหวต 

ให้กับน.ส.ภรภัสสรณ์ ชัยอนันต์นิธิ  

(ไอซ์ V8) นักศึกษาคณะศิลป- 

กรรมศาสตร์ ท่ีผ่านเข้ารอบสุดท้าย 

ในการประกวด True AF9 

 อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ เกตุแก่นจันทร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ในการ 

ประกวดโครงการปฏิบัติการนักล่าฝัน 9 ‘True Academy Fantasia 9’  

ซีซั่นนี้ มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่สามารถแสดง 

ฝีมือจนผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้สำเร็จ คือ น.ส.ภรภัสสรณ์ ชัยอนันต์นิธิ   

หรือไอซ์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาขับร้อง Popular  

Music เดิมเคยเข้า Audition ในรายการ True AF6 เข้ารอบ 50 คน 

สุดท้ายท่ีภาคกลาง และเคยสังกัดค่ายอาร์เอส ซ่ึงหมดสัญญาไปแล้ว 

ตั้งแต่กลางปี 2554 แต่ยังคงมีความมุ่งมั่นสานฝันของตนเองด้วย 

การฝึกร้องเพลงอย่างสม่ำเสมอ 

    

ม.ร.รับสมัคร นศ.ป.โท M.B.A.
    

รับสมัครผู้ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษา 

ต่อระดับปริญญาโท โครงการความร่วมมือ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับบริษัท ทศท.

คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 ใน 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไปและสาขาวิชาการตลาด  

(แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์) คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ เรียนวันศุกร์ เวลา 18.00-

21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.  

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการ 
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
รับสมัครผู้ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง  
เข้าร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสร้าง 
ผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพและสามารถ 
บริหารกิจการให้เติบโตได้อย่างม่ันคงในอนาคต  
ตลอดจนประสบความสำเร็จในการประกอบ 
ธุรกิจ โดยการให้คำปรึกษาด้านการบริหาร-
ธุรกิจ การใช้นวัตกรรมองค์ความรู้ในการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 11)



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๙ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ม.ร.ปฐมนิเทศฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

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

เชิญชวนชาวรามฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

 นักศึกษารามฯ                             (ต่อจากหน้า 1)

ดร.นิศานาถ บริบูรณ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และดร.นีลนารา วงษ์เกิด  

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการ 

เขียนแผนธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 25  

มิถุนายน 2555 ณ ห้องทำงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 

วิทยบริการและบริหาร ม.ร. 

จนสามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการประกวด True 

AF9 ครั้งนี้

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ขอเชิญชวนชาวรามฯร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้  

ไอซ์ V8 เป็นนักล่าฝันตัวจริง โดยสามารถโหวตได ้

ทาง SMS พิมพ์ V วรรค หมายเลขนักล่าฝัน กดส่ง 

มาที่ 4827999 ราคา 4 บาท/SMS เฉพาะระบบทรูมูฟ 

เท่านั้น 1 บาท ต่อ 1 โหวตจะนำไปมอบให้กับองค์กร 

การกุศล USD Vote และสามารถติดตามความเคล่ือนไหว 

ได้ที่ www.facebook.com/trueaf9th หรือที่ trueaf.

truelife.com 

 ม.ร. ประชุมฯ                             (ต่อจากหน้า 1)

และอาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักกีฬา  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 

จำนวน 21 แห่ง ร่วมประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  

2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและ 

บริหาร ม.ร. 

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ 

สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตะวันออก ในการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อ 

สุขภาพ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทาง สกอ.อยากเห็น 

มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพมากกว่า 

กีฬาเพื่อการแข่งขัน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่ดีที่จะทำ 

ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เล่นกีฬาออกกำลังกายและ

กิจกรรมนันทนาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่าง 

เหมาะสมและสม่ำเสมอ โดยใช้มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน 

พ้ืนท่ีน้ันๆให้เกิดประโยชน์ อีกท้ังยังเป็นการสนับสนุน 

ให้เยาวชนหลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติดในอีก 

ทางหนึ่งด้วย

 ด้านอาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์ ผู้อำนวยการ 

สำนักกีฬา ม.ร. กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับมอบหมายจากสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นมหาวิทยาลัย 

แกนหลักเขตกรุงเทพมหานครตะวันออก ในการส่งเสริม 

สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

รวมทั้งวิทยาลัยชุมชน จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ 

โดยใช้สนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายใน 

สถาบันอุดมศึกษาเชื่อมโยงกับชุมชน หมู่บ้าน หรือ 

สถานที่ที่เหมาะสมกับกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อกระตุ้น 

และส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา บุคลากร เยาวชน 

และประชาชนทั่วไปมีความตื่นตัวในการเล่นกีฬา 

เพื่อสุขภาพ 

 โดยสกอ.ได้กำหนดพื้นที่ ในการดำเนิน 

กิจกรรมแบ่งเป็น 10 เขต มีมหาวิทยาลัยต่างๆเป็น 

แกนหลักในการดำเนินการ ซ่ึงในส่วนของเขตกรุงเทพ- 

มหานครตะวันออก มีทั้งหมด 21 แห่ง ประกอบด้วย  

1) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นแกนหลัก 2) สถาบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 

วิโรฒ 4) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร- 

ลาดกระบัง 5) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 6) มหาวิทยาลัย 

เกริก 7) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 8) มหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทย 9) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 10) มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีมหานคร 11) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

12) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 13) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

14) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 15) มหาวิทยาลัยนอร์ท- 

กรุงเทพ 16) สถาบันรัชต์ภาคย์ 17) วิทยาลัยเซาธ์อีสท์- 

บางกอก 18) วิทยาลัยดุสิตธานี 19) มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

และ21) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 สำหรับกิจกรรมที่สถาบันการศึกษาจะจัดให้ 

บริการกับนิสิต นักศึกษา บุคลากร เยาวชน และ 

ประชาชนท่ัวไป เป็นกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพท่ีดำเนินการ 

อย่างต่อเนื่อง โดยมีลักษณะกิจกรรมการดำเนินการ 

ดังนี้ 

 1) กิจกรรมส่งเสริมกีฬามวลชน เป็นกิจกรรม 

ออกกำลังกายท่ีสามารถเล่นได้ทุกคน เพ่ือส่งเสริมพัฒนา 

คุณภาพชีวิต โดยมิได้มุ่งผลสัมฤทธิ์จากการแข่งขัน  

เช่น เต้นแอโรบิค โยคะ ขี่จักรยาน รำมวยจีน เดิน-

วิ่งเพื่อสุขภาพ  เป็นต้น 

 2) กิจกรรมการอนุรักษ์ การเผยแพร่ กีฬาไทย  

กีฬาพื้นบ้าน เป็นการอนุรักษ์ นำเอากีฬาไทยหรือ 

กีฬาพื้นบ้าน ที่มีการเล่นในอดีตกลับมาเผยแพร่ให้กับ 

นิสิต นักศึกษา บุคลากร เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

ให้เห็นถึงคุณค่าแล้วหันกลับมาเล่นกีฬาไทยและกีฬา

พื้นบ้าน เช่น มวยไทย ตะกร้อลอดห่วง เป็นต้น

ณ  อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา  กล่าวว่าการปฐมนิเทศและพิธี 

ประดับเลขหมายช้ันปีให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารได้รับความรู้ 

และความเข้าใจในหลักเกณฑ์การฝึกเรียนวิชาทหาร   

สิทธิและหน้าท่ี รวมท้ังกิจกรรมต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ 

ต่อนักศึกษาวิชาทหาร  ให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม   

มีระเบียบวินัย  รู้จักเสียสละ  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม  และ 

ประเทศชาติต่อไป

 ต่อจากนั้น อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าเหตุการณ์ 

น้ำท่วมที่ผ่านมาทำให้ประจักษ์แล้วว่านักศึกษา 

วิชาทหารเป็นนักศึกษาที่มีคุณประโยชน์และเป็น 

ผู้ท่ีมีจิตอาสา และได้ช่วยซ่อมแซมโรงเรียนให้แก่เด็กๆ  

โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ และวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี  

รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

อีกหลายแห่ง ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกคนตระหนัก 

ในภารกิจหน้าท่ีท่ีพึงกระทำ โดยเฉพาะการเรียนวิชาทหาร 

ให้สมกับที่ พลโทวิชิต ศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการ 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้ให้เกียรติมาประดับ 

ชั้นปีให้ในวันนี้

  การที่ได้มีโอกาสศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมจาก 

การเรียนทางวิชาการในห้องเรียนแล้ว จะทำให้นักศึกษา 

เป็นคนท่ีสมบูรณ์แบบมากข้ึน มีความพร้อมในทุกๆด้าน  

และมีจิตใจท่ีเข้มแข็ง รู้จักหน้าท่ี วินัย และได้ตอบแทน 

บุญคุณแผ่นดิน รู้จักความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   

ขอให้พวกเราคิดไตร่ตรองอย่างมีสติสัมปชัญญะ 

ไม่เห็นผิดเป็นชอบ ไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชน หน่วยงาน 

ที่ทำงานอยู่ และไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติ  

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกคนช่วยกันทำประโยชน์ต่างๆ  

ให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานและ 

ประเทศชาติ  ให้มีความเจริญงอกงามต่อไป

 “วันนี้เป็นวันสำคัญของนักศึกษาวิชาทหาร 

ที่ได้ประดับเลขหมายชั้นปีที่สูงขึ้น ซึ่งเกียรติยศและ 

ความภาคภูมิใจ  ขอให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี 

ทั้งด้านกิริยามารยาท สัมมาคารวะ เป็นสัญลักษณ์ 

ที่สะท้อนว่านักศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมมา 

เป็นอย่างดี  และขอให้ช่วยกันทำหน้าที่ของการเป็น 

ลูกพ่อขุนฯท่ีดี เป็นนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีความรับผิดชอบ  

และทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป” อธิการบดี   

กล่าวในตอนท้าย

(หัวหมาก) ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร รวมค่าใช้จ่าย 

ศึกษาดูงานในประเทศ 130,000 บาท หรือดูงาน 

ต่างประเทศ 155,000 บาท แบ่งชำระ 7 งวด

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ท่ีโครงการฯ  

อาคารสุโขทัย ช้ัน 6 ห้อง 0610 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เวลา 09.00 - 19.00 น. ต้ังแต่บัดน้ี-30 กันยายน 2555 

ทุกวัน (เว้นวันที่ 2-3, 12-13 สิงหาคม 2555)  

ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่  

www.tot.ru.ac.th, www.mmm.ru.ac.th สอบถาม 

รายละเอียด โทร. 0-2310-8955-6, 0-2310-8593 

คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ไม่จำกัดเกรดการศึกษา ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน  

และไม่จำกัดอายุ



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๙ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง
(อ่านต่อหน้า 11)

 จากกระแสการเรียนระบบ Pre-degree ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีอย่างต่อเนื่องถึงการให้ 

โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ได้เข้า 

ศึกษาก่อนใครและประสบความสำเร็จเร็วข้ึน ณ วันน้ี 

บทพิสูจน์ที่ลูกพ่อขุนฯ Pre-degree คณะรัฐศาสตร์  

ได้แสดงถึงศักยภาพทางความรู้และความคิดออกมา 

ได้อย่างภูมิใจ เพราะระบบน้ีช่วยให้พวกเขา “เรียนก่อน  

จบกอ่น          และมโีอกาสทำอะไรไดม้ากกวา่เพือ่นๆใน 

วัยเดียวกัน”

 น.ส.กรกฏ เกชาคุปต์ 

สำเร็จการศึกษาคณะ 

รัฐศาสตร์ ปัจจุบันอายุ 

19 ปี กำลังศึกษาภาควิชา 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ชั้นปีที่ 3

 “เข้ามาเรียนระบบ Pre-degree เพราะครอบครัว  

คุณแม่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

และจะกล่าวเสมอว่ารามคำแหงให้โอกาสและเป็น 

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมาก  เราจึงควรคว้าโอกาส 

นั้นไว้ อีกทั้งเพื่อนๆก็ชวนให้มาเรียนด้วย เริ่มเรียน

รามฯในช่วงมัธยมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรียนสารวิทยา 

ที่สำคัญมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสทางการศึกษา 

และอำนวยความสะดวกให้กับตัวเรามากกว่าที่อื่น  

เช่น ถ้าไม่ได้เข้าฟังบรรยายในชั้น ก็สามารถเรียน 

ผ่านทาง e-Learning หรือติดต่อขอเทปคำบรรยาย 

ย้อนหลังได้ ถ้าต้องการสอบก่อนในเวลาท่ีเราพร้อม  

ก็สอบผ่านทาง e-Testing ได้เช่นกัน”  

 บัณฑิตคนเก่ง เผยถึงวิธีการเรียนว่า ตอนที่ 

ศึกษาในระบบ Pre-degree ควบคู่กับการเรียนชั้น 

มัธยมปลาย สายวิทย์-คณิตไม่มีปัญหาและไม่ทำให ้

เสียการเรียนที่โรงเรียน และสามารถเตรียมตัวสอบ 

เข้ามหาวิทยาลัยพร้อมกับเพ่ือนๆได้ เพราะการสอบ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเริ่มหลังการสอบ

ปลายภาคที่โรงเรียนเสมอ จึงเริ่มอ่านหนังสือและ 

สอบท่ีรามคำแหง หลังจากโรงเรียนปิดเทอมในช่วง 

ที่เรียนหนักเพื่อสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยและ 

เตรียมตัวแอดมิชชั่นก็ได้เว้นการลงทะเบียนที่ 

รามคำแหง 1 ภาคการศึกษาจนกระทั่งเมื่อเริ่มศึกษา 

ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วงเวลาสอบของท้ังสอง 

มหาวิทยาลัยจะใกล้เคียงกัน ทำให้ต้องวางแผนลงทะเบียน 

เรียนค่อนข้างมาก ต้องพยายามจัดตารางสอบให ้

ลงตัว บางเทอมก็ลงทะเบียนได้น้อย คือไม่ครบ  

8 วิชา  แต่ก็เหลือวิชาที่ต้องเรียนไม่มากแล้ว 

 “ปัจจุบันแม้จะเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ซ่ึงเป็นสาขาท่ีแตกต่างอย่างส้ินเชิงกับวิชารัฐศาสตร์  

แต่ก็ยังคงได้ใช้ความรู้มากมายที่สั่งสมมาจากการ 

ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เช่น ภาษาต่างประเทศ  

ทฤษฎีองค์กร และการบริหารจัดการองค์กร ทฤษฎี 

การสื่อสาร การสื่อสารมวลชน จิตวิทยา การมอง 

และการคิดอย่างนักรัฐศาสตร์ที่ติดตัวมา ทำให้คิด 

นอกกรอบและนำมาประยุกต์กับวิชาที่เรียนอยู่ 

ในปัจจุบันโดยไม่รู้ตัว ทำให้เรามีมุมมองที่แตกต่าง 

จากคนอื่น”

 บัณฑิต Pre-degree กล่าวด้วยว่า ไม่เคยมี 

บัณฑิต ม.ร. คนใดท่ีไม่เคยท้อ และบัณฑิต ม.ร. ทุกคน 

คือคนที่ไม่ยอมแพ้ และก้าวผ่านอุปสรรคไปจนถึง 

เส้นชัย  ถ้าเปรียบกับการวิ่งแข่ง บัณฑิต ม.ร. ไม่ใช่ 

คนที่ชนะด้วยความเร็ว แต่เป็นทุกคนที่อดทนจน 

ถึงเส้นชัย 

 “ขอให้ทุกคนจำไว้ว่า  บัณฑิตทุกคนท่ีก้าวผ่านร้ัว  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงแม้ไม่ใช่คนเก่งท่ีสุด แต่เป็น 

คนที่สู้จนถึงที่สุด แม้จะไม่ใช่ผู้ชนะในสนามใดๆ  

แต่ก็จะเป็นผู้ที่ยืนหยัดไม่ยอมแพ้ และคุณสมบัตินี้ 

จะทำให้บัณฑิตลูกพ่อขุนฯทุกคนมีความภาคภูมิใจ 

ในตนเองไปตลอดกาล”

 นายพรหมมินทร์ จังกาเสถียร  

สำเร็จการศึกษาคณะ- 

รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมือง- 

การปกครอง จากระบบ 

Pre-degree ด้วยอายุ 19 ปี  

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ 

ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นายพรหมมินทร์ กล่าวว่า รูปแบบการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถือเป็นตลาดวิชาท่ีเข้าถึง 

และให้โอกาสในการศึกษาของผู้คนในทุกระดับชั้น   

ทั้งยังมีมาตรฐานในการประเมินผลที่เป็นสากล  

ทำให้แต่ละปีมหาวิทยาลัยสามารถสร้างบัณฑิตที่ 

มีคุณภาพสอดรับกับการขยายตัวของตลาดแรงงาน 

ในปัจจุบัน และตนเป็นหนึ่งคนที่ได้รับโอกาสทาง 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ทำให้สามารถ 

หาความรู้เพิ่มเติมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

ตนประทับใจเร่ืองส่ือการสอน เพราะมีส่ือการสอนให้ 

เลือกเรียนหลากหลายตามความสะดวก  เหมาะกับ 

ผู้เรียนแบบ Pre-degree สื่อการสอนเหล่านี้จะช่วย

ให้ศึกษาได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา 

 “ขณะศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังเป็น 

ช่วงเวลาท่ีใช้ชีวิตมัธยมปลาย ในโรงเรียนบางปะกอก- 

ระบุเรียนรัฐศาสตร์
ปรับใช้กับการเรียนต่อได้ดีบัณฑิต Pre-degree

 ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย คือรายการ 

โทรทัศน์ท่ี “ข่าวรามคำแหง” ให้ความสนใจ 

ติดตามชมมาโดยตลอด

 รายการน้ีมีส่ิงท่ีน่าสนใจหลายประการ

 ประการหน่ึงคือมีพิธีกรท่ีดูดี มีคุณภาพ 

“คุณต้อย” เศรษฐา ศิระฉายา ลูกศิษย์ 

คนหนึ่งของรามคำแหง

 สำหรับปีนี้ นับเป็นฤดูกาลที่ ๙ ของ 

AF (Academy Fantasia) “ข่าวรามคำแหง” 

ก็คงจะติดตามชมอีกปีหนึ่ง และ

 คงจะเอาใจช่วยลูกศิษย์คนหนึ่ ง 

จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ซึ่ง 

 เป็น ๑ ใน ๑๒ “นักล่าฝัน” ตัวจริงใน 

ทรูเอเอฟ ๙ ฤดูกาลนี้ เธอคือ

 V๘ ภรภัสสรณ์  ชัยอนันต์นิธิ

 ภรภัสสรณ์  มีช่ือเล่นว่า “ไอซ์” เป็นชาว 

กรุงเทพมหานคร

 เรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอก 

ขับร้อง (ดนตรีลูกกรุง)

 ความสามารถของเธอคือ ร้องเพลง 

เต้น เล่นอูคูเลเล เล่นคีย์บอร์ด

 ขณะนี้เธอได้เดินเข้าบ้านนักล่าฝัน 

สำหรับฤดูกาลที่ ๙ แล้ว และ

 จะอยู่ไปจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน 

๒๕๕๕ รวม ๑๒ สัปดาห์

 ในระหว่างนี้ เธอก็จะมีกิจกรรม 

หลากหลาย ซึ่งสามารถติดตามชมได้ทาง 

ทรูวิชันส์

 เธอจะถึงฝั่งฝันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ 

ความสามารถ และแรงเชียร์ของพวกเรา

 ขอเอาใจช่วยเธอ

 ไอซ์ ภรภัสสรณ์  ชัยอนันต์นิธิ



จึงทำให้ได้รู้ว่าสังคมตระหนักและให้คุณค่ากับ 

บัณฑิตจากรามคำแหง

 “คำขวัญท่ีว่า “ไม่มีรามฯ ไม่มีเรา” กลับกลายเป็น 

“ไม่มีเรา ไม่มีรามฯ” ที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่า ถ้าวันนี้ 

รามคำแหงไม่มีลูกศิษย์ที่ดีและนำชื่อเสียงมาให้ 

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคงจะไม่สามารถเจริญ 

ก้าวหน้ามาได้จนถึงปัจจุบัน 

 ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากท่ีวันน้ีลูกศิษย์วิศวะ- 

รามฯ ได้กลับมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัย นับเป็น 

กำลังใจสำคัญให้กับคนเป็นครู อาจารย์ คนเราเกิดมา 

ต้องรู้จักบุญคุณของคนท่ีคอยช่วยเหลือ ดังเช่น สุภาษิต 

ที่ว่า “กินน้ำจากบ่อ อย่าลืมคนขุดบ่อ” เพราะความ 

กตัญญูกตเวทีถือเป็นเคร่ืองหมายของคนดี นอกจากน้ี 

จะต้องรู้จักนำความรู้ที่ได้ไปรับใช้ประเทศชาติ 

บ้านเมืองด้วย”  รศ.รังสรรค์ กล่าว

 ต่อจากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  2  คน ประกอบด้วย  

นายพลกฤต ศรีสมุทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา 

คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 และนายมนตรี ผอมขำ  คณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4

      โอกาสนี้ นายพลกฤต 

ศรีสมุทร ศิษย์เก่าดีเด่น 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

คอมพิวเตอร์ รุ่นท่ี 1 ปัจจุบัน 

เป็นเจ้าของบริษัทออลเวย์ ออน 

จำกัด กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ 

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 

คร้ังน้ี ก่อนหน้าน้ีผมทำงานกับบริษัทในประเทศอินเดีย 

ซึ่งมีสาขาทั้งหมด 14 ประเทศทั่วโลก ทำให้ได้รับ 

ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน จากนั้นจึง 

ตัดสินใจเปิดบริษัทเป็นของตัวเอง 

 “รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้กลับมารามคำแหง 

เหมือนได้กลับมาบ้านเก่า การเรียนคณะวิศวะที ่

รามคำแหง ทำให้ได้รับความรู้ต่างๆมากมาย เพราะ 

มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ 

จากสถาบันที่มีชื่อเสียง ล้วนแต่เป็นอาจารย์ชั้นนำ 

ทั้งสิ้น ทำให้ความรู้ที่ได้ไม่ด้อยกว่าสถาบันใดอย่าง 

แน่นอน 

 ผมเชื่อว่าคุณค่าของคนอยู่ที่ความสามารถ 

อยู่ที่ผลงาน ประกอบกับมีสถาบันที่คอยหล่อหลอม 

ให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพ การทำงานกับชาวต่างชาต ิ

เขาจะมองท่ีผลงานมากกว่าสถาบัน เขาไม่แคร์ว่าเรา 

จบจากสถาบันไหน เขาสนใจแค่ว่าผลงานของเรา 

เป็นอย่างไรมากกว่า” นายพลกฤต กล่าว 

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๙ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

วิศวะ ม.ร. จัดงานสังสรรค์สร้างสัมพันธ์คณาจารย์ -นศ.-ศิษย์เก่า

 นายมนตรี ด่านไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ 

ทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธาน จัดงานสังสรรค ์

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

ศิษย์เก่าและนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงโดยมี ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง คณบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์รังสรรค์ 

แสงสุข รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดี 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์ อดีตคณบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร. ร่วมงาน เมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2555  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช บรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความ 

อบอุ่นจากคณาจารย์และศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ ม.ร. ท่ีได้มีโอกาสพบปะ และแลกเปล่ียน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.วรานนท์ กล่าวว่า ยินดี 

เป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้เกียรติมาร่วมงานครบรอบ 

15 ปี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร. ซึ่งได้ 

ก่อตั้งเมื่อ ปีพ.ศ. 2540 โดยมี รศ.รังสรรค์ แสงสุข 

อดีตอธิการบดี ม.ร. เป็นผู้ก่อตั้งคณะฯ ผลิตบัณฑิต 

ไปรับใช้ประเทศชาติแล้วกว่า 1,000 คน โดยในปี พ.ศ. 

2552 ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และ 

มีมหาบัณฑิตจบไปเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2554 

 “คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความ 

ยากลำบาก ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมาย กว่าจะ 

มาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ในวันน้ี ต้องขอขอบคุณ 

รศ.รงัสรรค ์     แสงสขุ                 อดตีอธกิารบด ีและผศ.สวุฒัน์ 

ศรีวิทยารักษ์ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร. 

ท่ีได้ช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคจนทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เจริญงอกงามมาได้จนถึงทุกวันนี้”

 “บุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ทำให้คณะวิศว- 

กรรมศาสตร์ ก่อต้ังข้ึนมาได้ คือ นายมนตรี ด่านไพบูลย์  

อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น 

ซ่ึงท่านได้มาเย่ียมเยียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่  

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 และได้เห็นชอบให้ก่อต้ัง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น หากไม่ได้รับการเห็นชอบ 

จากท่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์คงไม่สามารถก่อตั้ง 

และเจริญงอกงามมาได้จนถึงปัจจุบัน

 ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ยึดวันที่ 

15 พฤษภาคมเป็นวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เป็นต้นมา

 ผศ.ดร.วรานนท์ กล่าวต่อว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ม.ร. ครบรอบ 15 ปีแล้ว  และเชื่อว่าอีก 15 ปีข้างหน้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ก็จะยังคงเจริญงอกงามและ 

ในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาคณะวิศว- 

กรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดตั้ง 

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร. เพ่ือกระชับ 

สัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และสถาบันการศึกษา 

 อีกด้วย

 จากน้ัน รศ.รังสรรค์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง กล่าวว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากในช่วงนั้นเกิดภาวะ 

ขาดแคลนผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกร มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา โดยได้จัด 

ห้องเรียนและอาจารย์ผู้สอนทุกกระบวนวิชาให้กับ 

นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะเข้าเรียน ถือเป็นสถาบัน 

ท่ีขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนให้ได้เลือกเรียน 

ตามสาขาวิชาที่ตนสนใจ 

 “คนที่จะเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตได้นั้น 

ไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดมาในชาติกำเนิดที่ดี หรือต้อง 

เกิดมาร่ำรวยเงินทอง ถ้ามีโอกาสและมีความพยายาม 

ก็ล้วนเป็นบัณฑิตได้ด้วยกันทั้งสิ้น คนเราเกิดมาม ี

สติปัญญาเท่ากัน อยู่ท่ีการเรียนรู้ และการฝึกฝนอบรม 

อีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะก้าวเข้าสู่การเปิดเสรีทางการค้า 

อาเซียน ดังนั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและ 

ตื่นตัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ต้องควรรู้ว่าจะต้องเพิ่มเติม 

ความรู้ความสามารถในส่วนใดบ้าง เพ่ือจะได้มีความ 

พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยการฝึกภาษา 

เช่น ภาษาลาว พม่า จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น” 

รศ.รังสรรค์ กล่าว  

 รศ.รังสรรค์ กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีความภาคภูมิใจในลูกศิษย์ทุกคนโดยเฉพาะอย่างย่ิง

จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(สำนักงาน ก.พ.ร.) ถึงความพึงพอใจต่อบัณฑิตของ 

ผู้ใช้บัณฑิต และสำรวจความพึงพอใจต่อสถาบัน 

อุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 พบว่านายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต 

ในระดับดีมากหรือร้อยละ 86.98 โดยผู้ใช้บัณฑิต 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความพึงพอใจใน 

ประเด็นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน 

วิชาชีพสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ความรู้ความสามารถ 

ทางวิชาการและความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน เร่ืองน้ี 
(อ่านต่อหน้า 9)



 
    
 ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตูซาร์  นวย                                                   คณะมนุษยศาสตร์

ขอบคุณ “              ”

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๙ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 ลำดับแรกเรียนรู้ “การทักทาย” เป็นภาษาพม่าแล้ว ในครั้งนี้มาเรียนรู ้

กันว่าการกล่าวคำ “ขอบคุณ” กับชาวพม่าจะสามารถใช้ได้อย่างไรด้วยคำกล่าวว่า 

อย่างไร

 ชาวพม่าให้ความเคารพผู้อาวุโสกว่าอย่างมากเช่นเดียวกับชาวเอเชีย 

ชาติอื่นๆ ทั้งยังให้ความสำคัญกับการตอบแทนบุญคุณ หากได้รับความช่วยเหลือ 

แม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องพยายามกระทำสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนกลับคืนไป  

อย่างน้อยที่สุดจะกล่าวขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่ได้รับจากใครก็ตาม 

 ดังนั้น              “kye-zu-tin-bar-dae” [kye: zu: tin ba de]  

“เจ-ซู-ติน-บา-แด” เป็นคำกล่าวเพื่อขอบคุณอย่างเป็นทางการที่จะใช้บ่อย ๆ  แต่หาก 

เป็นบุคคลท่ีสนิทหรือ บุคคลท่ีอายุน้อยกว่าผู้พูด รวมถึงผู้มีคุณวุฒิระดับต่ำกว่าผู้พูด 

จะพูดเป็นว่า “kye-zu-bae-naw” [kye: zu:                                 be: no] “เจ-ซู-แบ-นอ”  

แปลว่า ขอบคุณนะ

 หากผู้พูดเป็นผู้หญิงควรลงท้ายด้วย      shin” [shin] (ชีน์ - ถ้าออกเสียง 

‘sh’ไม่เป็น) เป็นคำแสดงความสุภาพสำหรับผู้หญิงเช่นเดียวกับ “ค่ะ” ในภาษาไทย 

ควรออกเสียงคล้ายตัว “-sh” ในภาษาอังกฤษ คือออกเสียงให้มีลมรั่วผ่านริมฝีปาก 

ออกมาเล็กน้อย หากผู้พูดเป็นผู้ชายควรลงท้ายด้วย      “khin-mya” [khin bya] 

“คีน์เมี่ยย” [คีน์เบ่ียย] เป็นคำแสดงความสุภาพสำหรับผู้ชาย แปลว่า “ครับ” ดังนั้น 

คำขอบคุณที่จะกล่าวเป็นวลีที่สมบูรณ์ซึ่งควรจะใช้คือ  “kye-zu-tin-bar-dae-shin” 

[kye: zu: tin ba de shin] “เจ-ซู-                                           ติน-บา-แด-ชีน์”  ขอบคุณค่ะ  

และ “kye-zu-tin-bar-dae-khin-mya” [kye: zu: tin ba de khin bya.] “เจ-ซู- 

                                     ติน-บา-แด-คีน์เมี่ยย” ขอบคุณครับ

  คนท่ีได้รับการขอบคุณส่วนมากจะตอบกลับโดยคำว่า  “ya-bar-dae” 

[ya. ba de] “ยะ-บา-แด” แปลว่า  ไม่เป็นไร หรือ “nay-bar-              zay” [ne ba ze]  

“เน-บา-เซ” แปลว่า ไม่ต้องหรอก คำพูดเหล่านี้จะใช้กับคนที่รู้จักกันมาก่อนหรือ 

สนิทกันมาแล้ว เช่นเพ่ือนท่ีสนิท พ่ีน้องและ เพ่ือนร่วมช้ันเรียน รวมถึงเพ่ือนร่วมงาน

 สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคย ไม่สนิทสนม หรือ คนที่อายุน้อยกว่าพูดกับผู้ใหญ่ 

ที่มีอาวุโสมากกว่าจะใช้ว่า  “hoke-kae-bar-                               shin”  [hou’ ke. ba shin.] 

 “โห่-แกะ-บา-ชีน์” แปลว่า ได้ค่ะ หรือ  “hoke-kae-bar- khin-mya” [hou’                        

ke. ba khin bya.] “โห่-แกะ-บา-คีน์เมี่ยย” แปลว่าได้ครับ ซึ่งเป็นคำตอบรับคำ 

ขอบคุณท่ีคู่สนทนากล่าวมา  ข้อควรระวัง ท้ังสองคำน้ีมีการใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ  ด้วย 

คือคำพูด “โห่-แกะ-บา-ชีน์” และ “โห่-แกะ-บา-คีน์เมี่ยย” ใช้ได้ในหลายสถานการณ์ 

เช่น ตอบว่าได้ หรือ ตอบว่าใช่ และ เมื่อถูกเรียกชื่อแล้วตอบรับ  บางครั้งเวลาเราฟัง

คู่สนทนากำลังพูดอยู่ เรากล่าวคำว่า “โห่-แกะ-บา-ชีน์” และ “โห่-แกะ-บา-คีน์เมี่ยย” 

ให้รู้ว่ากำลังฟังอยู่ หรือเราเห็นด้วยที่เขาพูดอยู่ 

 คร้ังอดีต เม่ือก่อนพม่าจะเป็นประเทศในอาณานิคมของสหราชอาณาจักร ชาวพม่า 

จะขอบคุณด้วยการกราบไหว้ กราบเท้า พร้อมกับคำกล่าวว่าขอบคุณ แต่วัฒนธรรมนี้

ได้เลือนหายไปเม่ือเจ้าอาณานิคมเข้ามามีบทบาททางการปกครอง และรวมมาถึงการ 

จัดการทางวัฒนธรรม     

 อย่างไรก็ตาม ข้อควรคำนึงถึงเม่ือมีโอกาสสนทนากับชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาน้ัน ๆ  

ควรคำนึงถึงความสุภาพไว้เป็นเบื้องต้น เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของผู้พูดเอง และได้รับ 

การยอมรับจากเจ้าของภาษาท่ีสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติน้ัน ๆ ได้อย่างดี และ 

นำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เป็นประธานประชุมชี้แจงนโยบายอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้ช่วยประสานงานและ

ผู้ควบคุมการสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนภูมิภาคและโครงการพิเศษ 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 0321 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กล่าวถึงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทในส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 

2555 ที่ผ่านมาว่ามีผู้สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษามากกว่า 8,000 คน แต่มาสอบ 

สัมภาษณ์และขึ้นทะเบียนนักศึกษาเพียง 5,300 คน ทั้งนี้ จังหวัดที่มีผู้มาสมัครมาก 

ที่สุด คือ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครราชสีมา รองลงมา คือ สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้สังคมทางด้านการศึกษา 

มาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ซึ่งอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้ช่วยประสานงานและ 

ผู้ควบคุมการสอบทุกท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และพัฒนา 

ตนเองอยู่เสมอถือเป็นสิ่งที่ดียิ่ง ดังที่ รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข อดีต 

อธิการบดี ม.ร. ได้กล่าวไว้ว่า “ครูเป็นผู้ให้ ผู้เติมเต็ม และเป็นผู้มีเมตตา”  

ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีความรู้คู่คุณธรรม 

ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติได้อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ช่วยกันสั่งสอน 

และดูแลนักศึกษาเช่นนี้ต่อไป”

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่า ขอฝากนโยบายให้อาจารย์ทุกท่านได้ปฏิบัติเพ่ิมเติม 

ในการสอนแต่ละครั้ง คือ 1) สอดแทรกการสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปลูกฝังความรักความภูมิใจในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้นักศึกษา 

ได้รู้จักมหาวิทยาลัยรามคำแหงมากข้ึน 2) สอนให้นักศึกษาเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที 

และซื่อสัตย์สุจริตในการเรียน การสอบ เพื่อจะได้ยึดถือปฏิบัติตนเองเป็นพลเมือง 

ท่ีดีต่อไป 3) เปล่ียนแปลงรูปแบบการสอนและข้อสอบในแต่ละภาคการศึกษาทุกคร้ัง 

รวมทั้งเป็นหูเป็นตาในเรื่องการรับจ้างทำรายงาน การสรุปคำบรรยายต่างๆ ด้วย 

โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบระหว่างรายงานของนักศึกษากับการเขียนตอบ 

ข้อสอบเพื่อความชัดเจนและถูกต้อง รวมทั้งการคุมสอบ ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัต ิ

หน้าที่คุมสอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลักลอบนำข้อสอบออกจากห้องสอบไ

ปให้บุคคลภายนอก เพราะผิดระเบียบและถือเป็นการทำร้ายมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง 

4) การจัดทำตำราเรียนควรให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนประมาณ 1 สัปดาห์ 

เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เรียนควบคู่กับการฟังการบรรยายของอาจารย์ผู้สอน 

5) ไม่รบกวนนักศึกษาในเรื่องที่ไม่สมควร เช่น การรับส่งนอกสถานที่ในระยะ 

ทางไกลๆ เป็นต้น 6) ต้องเข้าบรรยายรายกระบวนวิชานั้นๆ ตามตารางบรรยาย 

ทุกครั้ง หากมีความจำเป็นไม่สามารถมาบรรยายได้ให้แจ้งเหตุผลและ 7) ขอให้รัก 

สามัคคีปรองดองกัน ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อให้ทำงานได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างดีที่สุด รวมทั้งเรื่องการเดินทางมาสอน 

ในสาขาวิทยบริการฯ ขอความร่วมมือให้ประสานงานระหว่างอาจารย์ผู้สอนท่ีสามารถ

เดินทางมาสอนได้ในเวลาใกล้เคียงกัน เพื่อที่ทางสาขาวิทยบริการฯ จะได้จัดรถไป

รับส่งได้ถูกต้องพร้อมกัน

อธิการบดีฝากอาจารย์ผู้สอนปลูกฝังนักศึกษา
ให้ ‘รักมหาวิทยาลัย กตัญญูและซื่อสัตย์’

 “ขอให้อาจารย์ เห็นความสำคัญของการสอนและลงมาช่วยสอนใน 

ระดับช้ันปริญญาตรีด้วย ซ่ึงถือเป็นภาระงานท่ีสำคัญ เป็นหัวใจหลักของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และไม่ละท้ิงห้องเรียนหรืองดบรรยายหากไม่มีเหตุผลจำเป็น รวมท้ังขอให้ 

ช่วยกันดูแลซ่ึงกันและกัน สาขาวิทยบริการฯจังหวัดใดท่ีมีจำนวนนักศึกษาน้อยลงมาก 

ก็ขอให้ช่วยกันหาข้อบกพร่องและเร่งแก้ไขให้ได้โดยเร็ว”  อธิการบดี กล่าวในตอนท้าย



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๙ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของรายวิชา

 1. รหัสวิชา RAM 1000 (RU 100) ชื่อรายวิชา  

ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality)

 2. จำนวนหน่วยกิต 3 (3-0-9) หน่วยกิต   

  (ไม่นับหน่วยกิต)

 3. หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 4. ประเภทของรายวิชา                

  ร วิชาศึกษาท่ัวไป เรียนร่วมกันทุกสาขาวิชา 

  ร วิชาเฉพาะ (ระบุ)

  ร วิชาเลือกเสรี

  ร วิชาโท               

 5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

  1. รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข

  2. รองศาสตราจารย์ ดร. โฆษิต  อินทวงศ์

  3. รองศาสตราจารย์ ดร. อรนุช  ลิมตศิริ

  4. รองศาสตราจารย์สมพร โตนวล

  5. อาจารย์ ดร. สุมนา  จรณะสมบูรณ์

  6. อาจารย์ ดร. วันชัย ปานจันทร์

 6. สถานที่เรียน อาคารกงไกรลาศ ห้อง KLB 

401 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

 1. จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

  1.1 เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติ วิสัยทัศน์ 

และแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์โดยใช้เหตุผลในการ

วินิจฉัยปัญหา

  1.2 เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีเป็นพ้ืนฐานในความ 

เข้าใจเกี่ยวกับชาติภูมิ ในการดำรงเอกลักษณ์ และ 

ความมั่นคงของชาติ

  1.3 เพื่อให้รู้จักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

และมีความเข้าใจในความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ด้านต่าง ๆ

  1.4 เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจใน 

สภาวการณ์ทางวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และสังคม ทั้งในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์

   หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

 1. คำอธิบายกระบวนวิชา

 ศึ ก ษ า ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด เ ชิ ง วิ สั ย ทั ศ น์  

ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ 

การพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ สติปัญญาความรู้คู่ 

คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ภาคภูมิใจ 

ในความเป็นไทย สำนึกนำในการดูแลรับผิดชอบ 

ต่อบ้านเมือง ความรู้ความเข้าใจในหลักการทางการเมือง 

การปกครอง เศรษฐกิจสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม 

ของชาติ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและความรู้ 

อันเป็นสากล สร้างสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร-  

ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน รู้จักพ่ึงตนเอง ใฝ่รู้

และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง การประยุกต์ทฤษฎี 

สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ 

ปรับและนำไปใช้ตามเง่ือนไขความรู้และคุณธรรม

 Conceptualized study of visions, theories, 

principle, processes and human learning develop-

ment strategies, creative thinking, the development 

of physical and mental health, intellect, knowledge 

and morality, ethical and cultural way of life, good 

quality of life, human dignity, pride in Thai identity; 

inculcating sound awareness of the nation’s responsibility, 

an understanding of politics, governances, socio-

economics arts and national cultural principles;  

local wisdom, Thai wisdom, and universal knowledge;  

inculcating belief in conserving natural resources, 

the environment and energy; self-reliance; acquiring 

a thirst for knowledge and capability of self-learning 

on a continuous basic, the application of theories into 

practices according to the philosophy of sufficiency 

economy, the application and implementation of 

knowledge and morality conditions.

แผนการประเมินผลการเรียนรู้

  กรณีไม่กำหนดให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียน 

 ร การประเมินผล สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน

 ร อิงเกณฑ์ สอบปลายภาค 100 % (ข้อสอบ 

ปรนัย 120 ข้อ) ตามที่กำหนดในตารางสอบของ 

มหาวิทยาลัย

 - อักษรระดับคะแนน S (Satisfaction) = ผ่าน

 - อักษรระดับคะแนน U (unsatisfaction) = ไม่ผ่าน

 ร อิงกลุ่ม

   หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

 1. ตำราและเอกสารหลัก

รังสรรค์  แสงสุข และคณะ. (2544). ความรู้คู่คุณธรรม.  

รายละเอียดของรายวิชา  (Course  Specification)
วิชา  RAM 1000 (RU 100) ความรู้คู่คุณธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีที่  1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

โฆษิต  อินทวงศ์ และคณะ. (2554). ความรู้คู่คุณธรรม 

 (H). กรุงเทพมหานคร :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

 รามคำแหง.

 2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

   2.1 หนังสืออ่านเพิ่มเติม

- พระคัมภีรญาณ  อภิปุญโญ. (2551). กาลามสูตรกับ 

 ยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.

- พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม). (2542). จริยธรรม  

 (การเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับเด็กวัยรุ่น).  

 กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา.

- พระธรรมโกศาจารย์ (ศ. ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2551).  

 ธรรมะในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.

- พระธรรมโกศาจารย์ (ม.ป.ป.).มงคลชีวิต. กรุงเทพ 

 มหานคร:ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม.

- พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2551). การพัฒนา 

 ที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เรือนแก้ว.

- พระธรรมปิฎก. (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (ม.ป.ป.).  

 ประโยชน์สูงสุดของชีวิต. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.

- พระธรรมปิฎก. (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (ม.ป.ป.).  

 เพื่อชีวิตที่ดี. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.

- พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2550).   

 ธรรมนูญชีวิต  (A constitution for living).  กรุงเทพ 

 มหานคร: ธรรมสภา.

-  พระพรหมคุณาภรณ์. (ประยุทธ์  ปยุตฺโต). (2514).  

 พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิการศึกษา 

 เพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก.

- พระพรหมคุณาภรณ์. (ประยุทธ์  ปยุตฺโต). (2553). 

  วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม (พิมพ์คร้ังท่ี 11) กรุงเทพ 

 มหานคร: สำนักพิมพ์ศยาม.

- พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ). (ม.ป.ป.).  

 38 มงคลชีวิต หลักปฏิบัติยอดมงคลของ... คนดี.  

 กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.

- พุทธทาสภิกขุ. (2542). คู่มือมนุษย์. กรุงเทพ 

 มหานคร: ธรรมสภา.

- พุทธทาสภิกขุ. (2548). ธัมมิกสังคมนิยม: Dhammic  

 Socialism. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ.

-  ฟื้น ดอกบัว. (2548). ปรัชญาสุภาษิตแห่งชีวิต.  

 กรุงเทพมหานคร: ศิลปาบรรณาคาร.

a

a
a

(อ่านต่อหน้า 7)
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- ฟื้น ดอกบัว. (2549). ศาสนาเปรียบเทียบ (พิมพ์ 

 ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.

- ยุวนุช  ทินนะลักษณ์. (2549) ปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ิน.  

 กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิถีทรรศน์.

- วศิน อินทสระ. (2549). โยนิโสมนสิการ (วิธีคิดเพ่ือ 

 เอาชนะความทุกข์). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ 

 บรรณกิจ 1991 จำกัด.

- วิจิตรวาทการ,พลตรีหลวง (2549). งานค้นคว้า 

 เรื่องชนชาติไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ 

 สร้างสรรค์บุ๊คส์.

-  สุนัย  เศรษฐ์บุญสร้าง. (2550). แนวทางปฏิบัติ  

 7 ขั้นสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง จากแนวปฏิบัติสู ่

 แนวคิดทางทฤษฎีของเศรษฐกิจพอพียง (พิมพ์คร้ังท่ี 2). 

 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น.

  2.2 บทความวิจัย/บทความวิชาการ (research/

Academic  Articles) ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

- ขัตติยา กรรณสูต และคนอื่นๆ. (2547). รายงาน 

 การวิจัยคุณธรรม พฤติกรรมความซ่ือสัตย์ของคนไทย. 

 กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

 ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

- ทบวงมหาวิทยาลัย. (2543). บัณฑิตอุดมคติไทย.  ในการ 

 ประชุมระดับชาติ : คร้ังท่ี 4. กระบวนการผูกพันธมิตร 

 วิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง.

  2.3 แหล่งอ้างอิงสำคัญอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้อง 

ศึกษาเพิ่มเติม

- ตำรา เอกสาร งานวิจัย บทความ และสื่ออื่นๆ  

 ที่เกี่ยวข้อง

- e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook. 

 asp?code...

แผนการสอนและการประเมินผล

รายละเอียดของรายวิชาฯ            (ต่อจากหน้า 6)

 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (ฝ่ายประถม) คว้ารางวัลหลายรายการ 

จากการประกวดและแข่งขันในเวทีระดับประเทศ  

ซึ่งเป็นที่ปลาบปลื้มยินดีกับนักเรียน ผูป้กครอง 

และนำพาช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 เด็กหญิงอาณัชญา สุพุทธิพงศ์ นักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/3 รับรางวัลชนะเลิศจากการ 

ประกวดร้องและเต้นในรายการ “เบิร์ดแลนด ์

แดนมหัศจรรย์” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี 

ช่อง 3 โดยประกวดในนามของโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

 

 เด็กหญิงกรวรรณ ว่องวันดี นักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 รับรางวัลคะแนนรวมชนะเลิศ 

ประเภทเดี่ยว และรางวัลอันดับที่ 2 ประเภททีม 

Pee-Wee Cheerleading จากการแข่งขัน The  

Thailand National Cheerleading Championships 

2012 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 10-11 

มีนาคม 2555 และรางวัลอันดับท่ี 6 รุ่น Standard  

Juvenile I Closed จากการแข่งขันลีลาศชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 และการแข่งขัน 

TDSA (Open) & Asian Single Dance Championships 

2012 เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2555 ณ อาคาร 

กีฬาเวศน์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 

 เด็กชายธนกฤต เกิดไพบูลย์ นักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 3/3 รับรางวัลอันดับที่ 6 รุ่น 

Standard Juvenile I Closed จากการแข่งขัน 

ลีลาศชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 

และการแข่งขัน TDSA (Open) & Asian Single 

Dance Championships 2012 เมื่อวันที่ 28-29 

เมษายน 2555 ณ อาคารกีฬาเวศน์ ศูนย์เยาวชน 

กรุงเทพมหานคร 

หลานพ่อขุนฯ คนเก่ง
ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๙ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เดือนกรกฎาคม 2555
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

08.00 - 18.00 น.
RERUN 

รายการวันอาทิตย์

RERUN

รายการวันจันทร์

RERUN

รายการวันอังคาร

RERUN

รายการวันพุธ

RERUN

รายการวันพฤหัสบดี

18.00 - 18.03 น. 

เพลงชาติ / เปิดสถานี / MV

เฉลิมพระเกียรติ ตามรอย

พระราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี / MV

เฉลิมพระเกียรติ ตามรอย

พระราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี / MV

เฉลิมพระเกียรติ ตามรอย

พระราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี / MV

เฉลิมพระเกียรติ ตามรอย

พระราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี / MV

เฉลิมพระเกียรติ ตามรอย

พระราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

18.03 - 18.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

18.30 - 19.00 น. รายการ RU SHOW
รายการสารคดี 

ชุด 100 ปี ไกลบ้าน
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการดูช่องส่องกฎหมาย

19.00 - 19.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

19.30 - 20.00 น.
รายการเรียนรู้เรื่องวิทย์  ช่างคิด  

ช่างสังเกต โดย อวพช.
รายการคุยกฎหมายกับ

อ. พัฒนะ
รายการเรียนรู้เรื่องวิทย์  ช่างคิด  

ช่างสังเกต โดย อวพช.
รายการเรียนรู้เรื่องวิทย์  ช่างคิด  

ช่างสังเกต โดย อวพช.
รายการเรียนรู้เรื่องวิทย์  ช่างคิด  

ช่างสังเกต โดย อวพช.

20.00 - 20.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ 

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

สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ

รายการน่ารู้กับ ม.ราม/SPOT/ จารึกไทย

+ สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ

21.00 - 24.00 น.  RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

24.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี

โปรแกรมท่ี 1 เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

1 08.00 - 08.03 น.

เพลงชาติ / เปิดสถานี / MVเฉลิมพระเกียรติ 

ตามรอยพระราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พระราชดำริสู่ความสำเร็จ

ในการบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี / MVเฉลิมพระเกียรติ 

ตามรอยพระราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พระราชดำริสู่ความสำเร็จ

ในการบริหารจัดการ

2 08.03 - 08.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

3 08.30 - 08.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที
รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

4 08.35 - 09.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

5 09.00 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

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

7 10.00 -10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

8 10.30 - 11.00 น. รายการประพาสต้นบนดอย รายการคุยกันเรื่องหุ้น

9 11.00 - 24.00 น. RERUN RERUN

10 24.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี

ชมรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU TV)
ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C-band ความถี่ 3460 MHz และทาง www.e-ru.tv

 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอเปิดสอบซ่อม 

กระบวนวิชา  FD 322, FD 333, FD 334, FD 466, FD469, FD 476, FD 479, 

FY 433, FY 466, FY 468, FY 476 และ FY 478 เพิ่มเติมจากที่ได้ประกาศ 

ไว้เดิมใน ม.ร. 30 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอบกระบวนวิชาดังกล่าวเพิ่มเติมได้

เป็นกรณีพิเศษในการสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 

โดยให้คณะดำเนินการจัดสอบเอง

 ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มีความจำเป็น 

บางประการไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา SBM 3404, SBM 3406, 

SBM 3407, SBM 4211, SBM 4247, SBM 4407, SBM 4511, SBM 4515, 

SBM 4516, SBM 4518, SMB 4521, SBM 4523, SBM 4524 และ  

SBM 4526 ที่ประกาศเปิดสอนใน ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 นี้ได้

    ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวใน ภาค 1 

ปีการศึกษา 2555 นี้

การงดสอนกระบวนวิชา ภาค 1 /2555การเปิดสอบกระบวนวิชาเพิ่มเติม
ในการสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/54



    นายมนตรี ผอมขำ 

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 ปัจจุบัน 

เป็น Senior System Engineer  

บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด ศิษย์เก่า 

ดีเด่น กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีได้ 

กลับมาเยี่ ยมเยียนที่คณะ 

วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย

รามคำแหงอีกครั้ง รู้สึกอบอุ่นที่ได้มาพบปะสังสรรค์กับ 

คณาจารย์ และรุ่นพี่-รุ่นน้อง สมัยเรียนอาจารย์แต่ละท่าน 

ได้ให้การดูแลและให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี 

 “ผมคิดว่าหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร. 

ไม่ ได้แตกต่างอะไรกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ 

มหาวิทยาลัยอื่นๆ ถึงเราจะเป็นน้องใหม่ แต่ผมเชื่อว่า 

เรามีความสามารถที่จะพัฒนาให้เทียบเท่า และพัฒนา 

ให้เหนือกว่าสถาบันอื่นๆได้เช่นกัน ที่ผ่านมาเราอาจจะ 

ยังมีคนรู้จักไม่มากนัก แต่เมื่อมีลูกศิษย์วิศวะจบออกไป 

ทำงาน และผลงานเป็นที่ยอมรับ ทำให้คนเริ่มรู้จักคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์รามคำแหงเพิ่มมากขึ้น 

 กลับมาครั้งนี้ได้เห็นพัฒนาการต่างๆมากมายและ 

อยากขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่ีได้เปิดคณะวิศวะฯ 

ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักและตั้งใจอยาก 

จะเรียนทางด้านวิศวกรรมสมกับคำขวัญของมหาวิทยาลัย

ที่ว่า “เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง” นายมนตรี 

กล่าว 

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๙ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

ถาม  สวัสดีครับ กระผมเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

รหัส 47...... สมัครภาค 2/2547 กำลังครบ 8 ปีการศึกษา

มีปัญหาที่ต้องการขอทราบข้อมูล ดังนี้

  1. หน่วยกิตของผมยังไม่สามารถขอจบ

ได้เทอมสุดท้าย คือ 1/2555 ผมสามารถลงทะเบียน 

ได้กี่หน่วยกิต 

  2. ผมสามารถสมัครเข้าใหม่ในเทอม 

2/2555 ได้หรือไม่ ต้องไปลาออกที่คณะก่อนหรือไม่

  3. ถ้าผมสมัครภาค 2/2555 ได้ ผมขอ 

โอนหน่วยกิตของเทอม 2/2555 ในภายหลังวันสมัคร 

ได้หรือไม่

ตอบ 1.  ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต

  2. ส มั ค ร เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่ ใ น ภ า ค 

2/2555 ได้เลย โดยไม่ต้องทำเรื่องลาออก

  3. ได้ โดยให้ทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

และใช้สิทธิเทียบโอนไว้ก่อน จำนวน 100 บาท 

ในวันสมัคร เมื่อพร้อมก็ให้ขอทรานสคริปท์ไม่จบ 

รหัสเดิม เพื่อไปทำการชำระค่าเทียบโอนทั้งหมดใน

ภายหลังได้ ภายใน 1 ปีนับจากวันสมัคร ให้ไปติดต่อ

ทำเร่ืองเทียบโอนท่ีฝ่ายทะเบียนคณะท่ีสังกัด หากเกิน 

กำหนดนักศึกษาจะต้องชำระค่าเทียบโอนล่าช้า 

ภาคปกติละ 300 บาท 

ถาม  สวัสดีครับ กระผมเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

มีข้อสงสัย ดังนี้

  1. กระบวนวิชา EN 201 มี 2 SEC. แต่ละ  

SEC. หมายความว่าอย่างไร ถ้าผมลงเรียนแล้ว จะต้อง 

ไปเรียนทั้ง 2 SEC. เลยหรือไม่

  2. การลง e-Testing จะมีการเรียนการสอน 

หรือเปล่า หรือว่าลงแล้วรอสอบเลย 

ตอบ 1. Section หรือ SEC. ซึ่งวิชา EN 201 

มี SEC. 1 และ SEC. 2 หมายถึงว่าวิชาดังกล่าวมี 

การเรียน การสอน 2 ช่วงวันและเวลา ให้นักศึกษา 

เลือกเข้าเรียน SEC. ใดก็ได้ ซึ่งเนื้อหาวิชาเรียน 

เหมือนกันเพียงแต่มีอาจารย์ผู้สอนคนละท่าน

  2. e-Testing ไม่มีการสอน ดังน้ันนักศึกษา 

ต้องศึกษาอ่านตำราเรียนด้วยตนเอง เม่ือถึงเวลาสอบ 

ก็ เข้าสอบที่ห้องสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  

สอบเสร็จทราบผลการสอบทันที และถ้าสอบไม่ผ่าน

ยังสามารถเข้าสอบในภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียน 

ไว้ได้อีกด้วย

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2555  จำนวน 10   วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54362             AN 355 (S) 53/25 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รศ.ดำรงค์  ฐานดี   

 55053  CHI 2001 119/25 ภาษาจีน 3 รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล  

     (CN 201)

 54340  EF 703 121/25 ปรัชญาการศึกษา รศ.พิมพ์พรรณ  เทพสุเมธานนท์

          และคณะ

 55011  HE 456 58/25 ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ อ.ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล

     (HA 431)

 55059  HED 2301 81/25 สวัสดิศึกษา รศ.ดร.วัฒน์  บุญกอบ  

     (HA 231)

 55038  HRM 2205 32/25 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รศ.ธีระเดช  ริ้วมงคล  

     (HR 301)

 55034  IT 450 71/25 เทคโนโลยีสื่อประสมเบื้องต้น รศ.ดร.ระพีพรรณ  พิริยะกุล  

 55079  POL 5004 121/25 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ ผศ.เสาวลักษณ์  สุขวิรัช

     (PS 504)

 55134  PS 130 49/25 การปกครองเปรียบเทียบ รศ.ดร.อุษา  ใบหยก และคณะ  

 55021  PY 434 43/25 อภิปรัชญา ผศ.วิธาน สุชีวคุปต์

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ 

www.ru.ac.th/rupress และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่  สำนักพิมพ์ (RPB)  ชั้น 3  โทร. 0-2310-8757-9  

ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

วิศวะ ม.ร.ฯ                                   (ต่อจากหน้า 4)        โอกาสน้ี อาจารย์อุษณีย์  

ระหา ศิษย์เก่าคณะวิศว- 

กรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  

รุ่นท่ี 1 นายกสมาคมศิษย์เก่า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร. 

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา 

วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงกล่าวว่าเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รุ่นแรก เม่ือจบการศึกษาจึงได้มีโอกาสรับใช้มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ซ่ึงเป็นสถาบันท่ีบ่มเพาะให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ 

จึงรู้สึกภูมิใจอย่างมาก ท่ีได้ช่ือว่าเป็นอาจารย์คณะวิศว-

กรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 “ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่ารุ่นแรก และมีโอกาส 

คลุกคลีท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จึงได้เห็นความเปล่ียนแปลงมาโดยตลอด  ช่วงแรกอาจจะ 

ยังไม่มีคนรู้จักมากนัก เพราะเป็นคณะเปิดใหม่ ปัจจุบัน 

นับว่ามีคนรู้จักเพ่ิมมากข้ึน ลูกศิษย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ได้ออกสู่ตลาดแรงงาน และได้รับการยอมรับจากสังคม 

เน้ือหาหลักสูตรก็มีองค์ความรู้ท่ีจำเป็นครบถ้วน ถ้าจะ 
เรียนต่อระดับปริญญาโทก็สามารถใช้เนื้อหาที่เรียน
มาประยุกต์ได้ 
 ดิ ฉั น เ ชื่ อ มั่ น ว่ า ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์   
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเทียบเท่ากับสถาบันอ่ืนอย่าง 
แน่นอน ขอขอบคุณผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร ์
ท่ีได้ให้โอกาสกับผู้ท่ีมีใจรัก และมุ่งม่ันท่ีจะเรียนทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ให้ได้มีโอกาสเรียนในส่ิงท่ีตนเองชอบ” 

อาจารย์อุษณีย์ กล่าว



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๙ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ENG 2401 (EN 205)
การเขียนประโยคต่างๆ  และอนุเฉทสั้นๆ
Sentences and Short Paragraphs

 วัน/เวลา/สถานที่เรียน 

Section 1 วันอังคาร  09:30- 11:20  ห้อง VKB 402

Section 2 วันพุธ  11:30 - 13:20  ห้อง VPB 302

Section 3 วันพฤหัสบดี  09:30-11:20 ห้อง VPB 402

Section 4 วันศุกร์  11:30-13:20 ห้อง VPB 502

 อาจารย์ผู้สอน  

Section 1:   อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

Section 2:  รศ. ศิริกันยา  นาคะวิสุทธิ์

Section 3:  รศ.นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

Section 4:  อาจารย์กัลยาณี  สุภวัน

 ตำราที่ใช้  EN 205 การเขียนประโยคต่าง ๆ  

และอนุเฉทสั้น ๆ แต่งโดย รศ.รมณี กอวัฒนา

 คำอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาลักษณะของภาษาเขียน 

ฝึกเขียนประโยคชนิดต่าง ๆ ให้ส่ือความหมายท่ีต้องการ 

โดยเริ่มจากประโยคเดี่ยวไปสู่ประโยคความรวมและ 

ประโยคความซ้อน ตลอดจนฝึกเขียนอนุเฉทสั้น ๆ 

ตามเรื่องที่อ่านหรือภาพที่เห็น 

 จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

 1.  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบ

ของประโยคพื้นฐาน

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความรวม 

และรู้จักใช้คำเชื่อมชนิดต่าง ๆ ได้

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความซ้อน

ชนิดต่าง ๆ ได้

 4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความเดียว

ชนิดซับซ้อนชนิดต่าง ๆ ได้

 5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคที่มี  

Gerund หรือ Infinitive ได้ 

 6.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนอนุเฉทส้ัน ๆ  เพ่ือ 

อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้

 7. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบาย 

โครงสร้างของประโยคและอนุเฉทชนิดต่างๆได้ 

 แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ Power Point 

และฝึกทำแบบฝึกหัด

 เนื้อหาวิชา  ส่วนประกอบของโครงสร้างประโยค 

พื้นฐานชนิดต่าง ๆ รวมทั้งโครงสร้างของประโยค 

บอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคคำส่ัง 

ประโยคขอร้อง  ประโยคที่มี “there” เป็นประธาน 

และประโยคกรรมวาจก ประโยคความรวมและ 

คำเช่ือมชนิดต่าง ๆ ประโยคความซ้อนชนิดต่าง ๆ และ 

ประพันธสรรพนาม ประโยคความเดียวชนิดซับซ้อน 

ประโยคท่ีมี Gerund และ Infinitive รวมท้ังประโยคท่ี 

ข้ึนต้นด้วย “it” การเขียนอนุเฉท ส่วนประกอบของ 

อนุเฉทและโครงสร้างของอนุเฉท

 ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ อัตนัย 110 คะแนน 

สอบวันอังคารท่ี 9 ตุลาคม  2555  เวลา  09:30-12:00 น.

 รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ  ข้อสอบ 

แบ่งออกเป็น 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 

เลือกคำเชื่อมที่มีให้ในการทำ นักศึกษาจะต้องใช ้

คำเช่ือมท่ีให้มาคำละคร้ังเดียวเท่าน้ัน ถ้าใช้คำเช่ือมซ้ำ 

ประโยคอื่น ๆ ที่ใช ้คำเชื่อมซ้ำกันจะไม่นับคะแนนให ้

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 นี้ ให้นักศึกษาเปลี่ยนประโยค

ที่เป็นประโยคความซ้อนให้เป็นประโยคความเดียว 

ชนิดซับซ้อน และนักศึกษาต้องใส่เครื่องหมาย 

วรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

 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 

หรือประโยคหลักในช่องว่างท่ีกำหนดให้และนักศึกษา 

ต้องใส่เคร่ืองหมายวรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

 Part IV.  Change the word within the parentheses 

into the correct form of infinitive or  gerund.  

Be sure to use tense and voice correctly.  

(20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเปลี่ยนคำกริยาที ่

ให้ไว้ในวงเล็บเป็น Gerund หรือ   Infinitive ท่ีเหมาะสม 

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 น้ี ให้นักศึกษาเลือกเขียนอนุเฉท

หรือย่อหน้าหนึ่งย่อหน้าจากหัวข้อที่มีให้

 หมายเหตุ ในการสอบให้นักศึกษาเขียน 

ด้วยปากกาเท่านั้น ถ้าใช้ดินสอทำข้อสอบ อาจารย์                   

ผู้ตรวจจะไม่ตรวจข้อสอบให้

อ.ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

 
 
 

ENG 4401  ENG 3401
และ ENS 3107

 เริ่มเรียนคาบแรกวันอังคารที่ 12 มิถุนายน  

และวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 นักศึกษาที่ยัง 

ไม่ได้เข้าเรียน หรือขาดเรียนในช่วง 4 อาทิตย์แรก 

ของการเรียนการสอนให้ติดตามเว็บไซต์ของผู้สอน  

เพ่ือทบทวนเอกสารสรุปเน้ือหาสำคัญแต่ละสัปดาห์  

หัวข้อการบ้าน วันและเวลาส่งงาน ชั่วโมงให้คำ 

ปรึกษาและการนัดอธิบายการบ้านเพิ่มเติม

 ทั้งนี้ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนเล็งเห็นความ 

สำคัญของการกำหนดขอบเขตของเรื่องที่เขียน 

อย่างเป็นระบบ ผู้สอนได้ติดต่อวิทยากรจากสำนัก- 

หอสมุดกลาง (คุณภริตา เฉยศิริ) ให้จัดอบรม 

การค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาเป็นงานเขียน 

ในกระบวนวิชาท่ีผู้สอนรับผิดชอบในภาคการศึกษา 

ที่ 1/2555 นี้ ในวันที่ 10 และ 18 กรกฎาคม 2555 

เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะ 

การค้นคว้าหาข้อมูลอย่างเป็นข้ันตอน และนำทักษะ 

ท่ีได้รับน้ันมาใช้ในการทำแบบฝึกหัดด้านการเขียน 

ท่ีนักศึกษาสนใจตลอดภาคการศึกษา และเพ่ือปรับปรุง 

แก้ไขปัญหาการนำเสนอความคิดอย่างเป็นเหตุ 

เป็นผลของนักศึกษาในเวลาท่ีจำกัดให้เป็นไปอย่าง 

ฉับไวและสมบูรณ์มากข้ึน สำหรับนักศึกษาท่ีขาดเรียน 

ในช่วง 4 สัปดาห์แรกสามารถอ่านรายละเอียด 

เกี่ยวกับการอบรมได้ที่ประกาศหน้าห้องบรรยาย

ของกระบวนวิชานั้นๆ 

 สำหรับนักศึกษาวิชา ENS 3107 ที่ต้องการ 

ทำรายงานค้นคว้าวิจัย ให้ส่งหัวข้อรายงาน (Proposal)  

ท่ีสมบูรณ์แก่ผู้สอนภายในคาบเรียนวันท่ี 1 สิงหาคม  

2555  

เว็บไซต์ของผู้สอน http://instructor.ru.ac.th/drmaia 

                ผศ.ดร. สาลินี  อันตรเสน

ECO 3007  ECO 4004

      เน่ืองจากสำนักหอสมุดกลางจะจัดอบรมการ 

ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาเป็นงานเขียนที่

ใช้ในการทำรายงานหรือวิจัย อาจารย์ผู้สอนวิชา 

ECO 3007 และ ECO 4004 เห็นว่านักศึกษาจะได้

รับประโยชน์จากการเข้าอบรมในครั้งนี้ โดยจะได้ 

รับโอกาสในการฝึกฝนทักษะการค้นคว้าหาข้อมูล 

อย่างเป็นข้ันตอน สำหรับนักศึกษาท้ังสองกระบวน 

วิชานี้ อาจารย์ผู้สอนได้ติดต่อคุณภริตา เฉยศิริ 

ให้เป็นวิทยากรในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 

ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ สำนักหอสมุดกลาง

เว็บไซต์ของผู้สอน http://www.eco..ru.ac.th/nantawan/

                                รศ.ดร. นันทวัน  อันตรเสน 



หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
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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 ๙ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

บัณฑิต Pre-degreeฯ                    (ต่อจากหน้า 3)

วิทยาคม สายวิทย์-คณิต อย่างเต็มที่เหมือนกับเพื่อนๆ 

คนอ่ืน ท้ังการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ 

โรงเรียน แต่เมื่อมีเวลาว่างหลังจากการเรียนก็จะอ่าน

หนังสือ เตรียมสอบของมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ ทั้งยัง

ดาวน์โหลดสื่อการสอนออนไลน์  หรือเทปบรรยาย

ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำลงไว้ในเว็บไซต์ด้วย

 ..ปัจจุบันผมกำลังศึกษาด้านประวัติศาสตร์   

ได้นำความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์มาเปรียบเทียบความ 

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ใน 

แต่ละมิติเวลา  ทั้งยังนำศาสตร์ของรัฐศาสตร์  มาปรับ 

ใช้ในการเป็นผู้นำ ในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ 

เช่น การเลือกคนให้ตรงกับงาน จิตวิทยาในการบริหารคน  

หรือการทำให้เพื่อนของเราเกิดความรักในตัวเรา”

 บัณฑิต Pre-degree กล่าวด้วยว่า การเรียนใน 

ระบบ Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สอนให้ 

นักศึกษาทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ รู้จักทำอะไรได้ด้วย 

ตนเอง รู้จักความรับผิดชอบ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลดีสำหรับ 

อนาคตในวันข้างหน้า รู้สึกภาคภูมิใจมากกับความ 

สำเร็จที่เกิดจากความพยายามและอดทนของตนเอง 

และดีใจมากที่มีโอกาสทำให้พ่อแม่ภูมิใจ

 “ในสังคมอาจไม่มีโอกาสมากมายสำหรับคุณ  

แต่รามคำแหงยังคอยให้โอกาสแก่ผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

อยู่เสมอ ขอเพียงแค่คุณมีความตั้งใจและความพยายาม  

เป็นสิ่งตอบแทนโอกาส และสิ่งที่ได้รับกลับนั้นคือ 

ความสำเร็จจนคุณลืมความเหน็ดเหนื่อยไปเลย”

 สำนักหอสมุดกลางเห็นความสำคัญและสนับสนุน 

โครงการดังกล่าว จึงจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดเรื่อง 

“มหานครแห่งการอ่าน” ระหว่างวันท่ี 25-29 มิถุนายน  

2555 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการสร้างสรรค์การเขียน  

รักการอ่าน มีการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์อย่างมีกระบวนการ 

ที่ดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การอ่านคิด 

พิชิตหนังสือ การสาธิตส่ิงประดิษฐ์จากหนังสือ การจัด 

นิทรรศการ การจำหน่ายหนังสือราคาถูกตลอดงาน 

และการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การอ่านกับอาชีพ 

นักแสดง”  โดยคุณเขมนิจ  จามิกรณ์ 

 จากน้ัน ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่าขอบคุณสำนักหอสมุดกลาง 

ท่ีได้เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน อันจะช่วยส่งเสริม 

ปลูกฝังให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ 

เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม ท้ังน้ีเพราะ 

การอ่านเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของชีวิต 

สัปดาห์ห้องสมุดฯ                       (ต่อจากหน้า 12)

รับสมัครผู้ต้องการมีธุรกิจฯ         (ต่อจากหน้า 1)

 ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง โดยความร่วมมือ 

ของสมาคมพัฒนาการพูดแห่งประเทศไทย รับสมัคร 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมโครงการ 

พัฒนาบุคลิกภาพและการพูด รุ่นที่ 66 ระหว่าง 

วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2555 การอบรมนี้ประกอบ 

ด้วยหลักสูตรการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง พร้อมชิงโล่ 

รางวัลการพูดดีเด่นจากนายกสมาคมพัฒนาการ 

พูดแห่งประเทศไทย 

 ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ ณ ท่ีทำการ 

ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง อาคารศิลาบาตร  

ชั้น 1 ฝั่งห้องน้ำชาย ตั้งแต่บัดนี้-20 กรกฎาคม 

2555 (เวลา 09.00-17.00 น.) หรือสอบถาม โทร. 

087-095-3227, 086-962-5183

อบรมบุคลิกภาพและการพูด

การช่วยเหลือให้ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

โดยผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จริง 

ในแต่ละด้านอย่างมืออาชีพ

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการบ่มเพาะ คณาจารย ์

นักวิจัย บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา นิสิต นักศึกษา 

และศิษย์เก่า และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเร่ิมต้นประกอบ 

ธุรกิจ ผู้ประกอบการท่ีต้องการพัฒนาธุรกิจของตนเอง  

มีความมุ่งมั่นและตั้งใจประกอบการ สามารลงทุน 

ด้วยตนเองได้ (เงินส่วนตัวหรือเงินกู้)

 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ เป็น 

ต้นไปที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สิน 

ทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้น 1 อาคาร 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (ตึกสภาคณาจารย์) มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. หรือ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี โทร. 0-2310-8884 

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

 ไม่ว่าจะเป็นเวลาอะไรก็ตามเราต้องรู้จักแบ่ง 

เวลาให้สมดุล หากไม่แบ่งเวลาให้สมดุลเราก็จะใช้เวลา 

อย่างไม่มีเหตุผล เช่นบางคนนั่งทอดอารมณ์ การนั่ง 

ทอดอารมณ์นั้นบางทีก็เป็นเรื่องการพักผ่อน บางครั้งก็ 

เป็นเรื่องการใช้ความคิดความอ่านที่ไม่หนักหนาสาหัส 

อะไร หรือบางครั้งก็อาจจะใช้ความคิดที่หนักไป  แล้วแต่ 

ธรรมชาติของคนๆนั้น  เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล

 โดยภาพรวมน้ันถ้าเราจะทำอะไร ถ้าเป็นวันเราควร 

จะแบ่งว่าในวันหนึ่งๆ เราคาดคะเนคร่าวๆว่า เราจะใช้ 

เวลาในช่วงเช้าทำอะไร ใช้เวลาในช่วงสายทำอะไร ใช้เวลา 

ในช่วงกลางวันทำอะไร หลังจากอาหารกลางวันแล้วเรา 

จะทำอะไรบ้าง ใกล้เย็นใกล้ค่ำเราจะทำอะไร ไปจนถึงค่ำ 

และจนถึงเวลานอน  อย่างนี้เป็นต้น

 ลูกศิษย์ครับ  การมองภาพรวมในการบริหารเวลาน้ัน 

เป็นเร่ืองสำคัญกับการจัดการกับชีวิตของเราเป็นอย่างย่ิง   

แต่การบริหารเวลาก็ควรจะมีอยู่ในบริบทของการวางเวลา 

ที่ให้ชัดเจนว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่จะต้องทำเป็นประจำ  สิ่งใด 

ที่ทำก็ได้  ไม่ทำก็ได้  สิ่งใดเป็นสิ่งที่พึงงดเว้นเสีย  

 คิดง่ายๆว่า ตื่นเช้าขึ้นมาควรทำอารมณ์ให้แจ่มใส 

เสียก่อน และลุกออกจากท่ีนอนเพ่ือท่ีจะไปทำความสะอาด 

ร่างกาย  อาจจะมีการออกกำลังกายก่อนที่จะอาบน้ำ  และ 

การออกกำลังกายน้ันควรจะกระทำเป็นประจำ  และไม่ควร 

ใช้เวลามากมายนัก เว้นแต่เป็นผู้ที่จำเป็นจะต้องใช้เวลาใน 

การออกกำลังกาย  บริหารร่างกายเพราะเป็นนักกีฬา  เมื่อ 

อาบน้ำเสร็จแล้วควรจะทานอาหารเวลาประมาณเท่าไร   

หลังจากน้ันก็อาจจะมามหาวิทยาลัย  อาจจะมาเรียนหนังสือ   

หรือมาอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ หรืออาจจะทำธุระ 

เกี่ยวกับการซักเสื้อผ้า การจัดบ้าน คือแล้วแต่ว่าสิ่งใด 

พึงทำ  สิ่งใดพึงงดเว้น  เราจะต้องยังสติให้ได้ตลอดเวลา 

ก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนบริหารจัดการเวลาได้  มันก็จะเป็น 

ผลต่อชีวิตของเรา ณ วันนี้ ซึ่งจะต้องทำให้ดีกว่าเมื่อวาน   

อันจะส่งผลให้วันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้  นั่นหมายความว่าวัน 

ต่อๆไปก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ลองคิดดูสิว่า ถ้าเราทำได้ดั่งนี้ 

ชีวิตจะเจริญงอกงามแค่ไหนเพียงไร  

 แต่สิ่งใดก็ตามแต่ สิ่งที่ควรจะรำลึกอยู่เสมอว่า   

เราต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ นี่เป็นข้อสำคัญ  

ถ้าหากปฏิบัติได้ดั่งนี้ ความผ่องใสก็จะเกิดขึ้นในชีวิต 

ให้ยึดม่ันได้เลยว่า ถ้าเราทำในส่ิงท่ีถูกต้องดีงาม น่ันหมายความ 

ว่าเราเพาะเมล็ดของความดีงามในแต่ละวัน เพาะเมล็ด 

ของความซื่อสัตย์  เพาะเมล็ดของความกตัญญูกตเวทิตา 

เพาะเมล็ดของการที่ทำในสิ่งที่เรายืนยันได้ว่าถูกต้อง 

น่ันก็คือ เราจะได้เป็นสมาชิกท่ีดีคนหน่ึงของสังคม ส่วนจะ 

ดีมากดีน้อยแค่ไหนอยู่ที่การอบรม อยู่ที่การฝึก เพราะ 

บัณฑิตที่แท้จริงนั้นคือผู้ฝึกตน แล้วครูจะเล่าเรื่องการ 

สั่งสมและการฝึกตนในคราวต่อๆไปให้ฟัง คราวนี้ให ้

เข้าใจในเร่ืองการบริหารเวลาให้ได้เสียก่อน  ถ้าเข้าใจเร่ือง 

การบริหารเวลาแล้วเราก็คิดจัดการกับชีวิตของเราได้ไม่ว่า 

ในทางใดๆ พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีครับ

 “ห้องสมุดนอกจากจะมีบทบาทในการเป็น 

แหล่งค้นคว้าทางวิชาการแล้ว ควรจัดกิจกรรมปลูกฝัง 

การอ่าน เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เพราะ 

ปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือน้อยมากเมื่อเทียบกับ 

ประเทศในกลุ่มอาเซียน ทำให้สังคมเกิดปัญหาในการ 

ท่ีประชาชนรู้ไม่เท่าทันกับสังคมท่ีเปล่ียนไป ดังน้ันการอ่าน 

เป็นส่ิงจำเป็นท้ังในการพัฒนาตนเอง และพัฒนากรุงเทพฯ 

ให้เป็นมหานครแห่งการอ่านของโลก ในการสร้างพลเมือง 

ท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลถึงคุณภาพของนักศึกษา  

สังคม  และประเทศชาติอีกด้วย” 



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๓) วันที่ ๙ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 11)

เวลา

สัปดาห์ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

อดีตอธิการบดีบรรยายวิชา  RAM 1000

        สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2555 พร้อม 

จัดนิทรรศการ “มหานครแห่งการอ่าน” โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน 

พร้อมด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

ร่วมในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ 

บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 และบริเวณด้านหน้า 

สำนักหอสมุดลาง 

 โอกาสน้ี ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการ 

สำนักหอสมุดกลาง กล่าวว่า สำนักหอสมุดกลาง 

ได้จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ 

สำนักหอสมุดกลางเห็นความสำคัญของการอ่าน 

เพื่อให้สอดคล้องกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่วม 

โครงการประกวดเมืองหนังสือของโลก (World Book  

Capital 2013) ในการส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่าน 

มากขึ้น โดยเริ่มรณรงค์จากกรุงเทพมหานครเป็น 

จังหวัดแรก เน่ืองจากมีความเช่ือม่ันว่า ชาวกรุงเทพ- 

มหานครมีศักยภาพมากพอ ท่ีผลักดันให้เมืองหลวง 

แห่งนี้ เป็นมหานครแห่งการอ่านได้ภายในปีพ.ศ.  

2556 

 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เสวนา 
เรื่อง “วัฒนธรรมข้ามชาติในประชาคมอาเซียน”  
ในการสัมมนาวิชาการโครงการเผยแพร่วัฒนธรรม 
ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี  
อาจารย์สุรเวท โตเจริญ อาจารย์ประเสริฐ เย็นประสิทธ์ิ   
อาจารย์พลอย แสงลอย อาจารย์ ดร.วิเชียร อัมพลรักษ์  
อาจารย์ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล และอาจารย์ 
ตูซาร์ นวย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. 
ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ธงชัย สมบูรณ์ เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน ท่ีผ่านมา 
ณ ห้องศักดิ์  ผาสุขนิรันต์  อาคารหอประชุมพ่อขุน 
รามคำแหงมหาราช 

เสวนา “วัฒนธรรมข้ามชาติ”

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(ฝ่ายประถม) จัดพิธีคารวะและฝากตัวเป็นศิษย์ เพื่อ 

ให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและฝากตัวเป็นศิษย ์

ท่ีดีต่ออาจารย์ผู้สอน ท้ังยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณีท่ีดีงามของไทยให้แก่นักเรียน โดยมีครู นักเรียน  

และผู้ปกครอง ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555  

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 

 นอกจากน้ี ทางโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 

ได้พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นของนักเรียน เพื่อเป็น 

การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ผู้ปกครองกับโรงเรียนด้วย 

หลานพ่อขุนฯ ฝากตัวเป็นศิษย์

(อ่านต่อหน้า 11)

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรในการบรรยาย 

วิชา RAM 1000 (RU 100) : ความรู้คู่คุณธรรม 

ในภาค 1/2555 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 

15.30-17.20 น. ณ อาคาร KLB 401 โดยมีนักศึกษา

เข้าฟังการบรรยายกว่า 2,000 คน

 วิชา RAM 1000 : ความรู้คู่คุณธรรม เป็น 

วิชาที่ รศ.รังสรรค์ แสงสุข ริเริ่มให้จัดการเรียน 

การสอนเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา ม.ร. เป็นผู้ที่มีจิต

สำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือ 

จากความรู้ในด้านวิชาการ และมหาวิทยาลัยกำหนด 

ให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชา RAM 1000 โดย 

ไม่ต้องเสียค่าหน่วยกิต  สวัสดีครับลูกศิษย์ที่รักทั้งหลาย  เวลาครู 

ไปไหนมาไหนหรือคุยกับใคร จะมีคำสะดุดใจอยู่ 

กับคำพูดในหลายๆที่ หลายๆท่าน คือมักจะพูด 

กันถึงคำว่า “เวลา” เวลาที่ว่านี้ก็คือ เวลานาที  

เวลาที่เราใช้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ เวลาคือกำหนดหรือ 

ระยะหรือห้วงของการเดินของดวงอาทิตย์  การหมุน 

ของโลก สัมพันธ์กับการกำหนดให้เป็นวินาที   

เป็นนาที หรือเป็นช่ัวโมง ส่ิงท่ีครูได้ยินเสมอก็คือ  

“ไม่มีเวลา หรือใช้เวลามากเกินไป  หรือต้องการ 

เวลา” ฟังดูแล้วก็น่าเห็นใจกับหลายๆคนท่ีบางอย่าง 

เขาก็ต้องการใช้เวลาในการทำ  บางอย่างใช้เวลา 

ในการอ่าน บางอย่างใช้เวลาในการเขียน พากเพียร   

จดจำ บางอย่างใช้ความอดทน บางคนต้องน่ังอดทน 

เพ่ือคอยเวลา  น่ันหมายความว่าอดทนให้เวลาหมุน 

ไปตามระบบของนาฬิกา คอยให้ถึงเวลาเช้า คอยให้ 

ถึงเวลาเย็น คอยให้ถึงเวลาค่ำ คอยให้ถึงเวลาคนน้ัน 

คนนี้กลับมา  คอยให้ถึงเวลาคนนั้นคนนี้กลับไป  

คอยให้มีเวลาว่างเพื่อที่จะไปเยี่ยมเพื่อน  คอยให้ 

มีเวลาว่างเพ่ือท่ีจะออกกำลังกาย  เพ่ือท่ีจะซ้ือหนังสือ 

มาอ่าน  เพื่อที่จะหาความรู้  และหาความบันเทิง 

ให้กับตนเอง หรือมีเวลาว่างที่จะนั่งอยู่คนเดียว 

เพื่อคิด

 เร่ืองของเวลาเป็นเร่ืองท่ีมากเร่ืองราวท่ีจะ 

กล่าวถึงจริงๆ วันนี้ครูอยากจะพูดถึงการใช้เวลา 

ของลูกศิษย์  ครูสังเกตเห็นว่าลูกศิษย์มักจะใช้เวลา 

อย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป คือไม่บริหารเวลา 

ไม่จัดการกับเวลาท่ีมีข้อกำหนดอยู่ อย่างเช่นการทำ 

ข้อสอบ  เราจะต้องบริหารเวลาว่าข้อสอบมีกี่ข้อ   

จะต้องใช้เวลาข้อละเท่าใด และในการใช้เวลาข้อละ 

เท่าใดนั้นน่าจะไม่เท่ากัน  แต่โดยเฉลี่ยแล้วควรจะ 

เป็นอย่างไร ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบ 

ท่ีมีตัวเลือก ข้อสอบท่ีต้องเขียนต้องอธิบายแต่ละข้อ 

นั้นไม่น่าจะเหมือนกัน ข้อสอบตัวเลือกมองผ่าน 

ไปบางทีก็ตอบได้ทันที บางทีก็ต้องใช้เวลาคิด แต่ 

ข้อสอบที่เป็นอัตนัย การที่จะบรรยายอะไรก็ต้อง 

บรรยายด้วยความรู้ท่ีมี ความเห็นท่ีเราส่ังสมท่ีเรา 

คิดได้ การคิดการวินิจฉัยเป็นไปตามที่เขาบอกว่า 

เราเป็นศิษย์มีครู  เป็นไปตามคำว่าเราเตรียมตัวมาดี   

หรือเป็นไปตามคำว่าเราพร้อมที่จะตอบ  อย่างนี้ 

เป็นต้น


