
               

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 ๑๗ ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการถนนสู่ภาษาจีน

ชาวรามคำแหงถวายราชสดุดีฯ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

(อ่านต่อหน้า 2)

    

สภาคณาจารย์เสวนาวิชาการ

(อ่านต่อหน้า 2)

    
ม.ร. อบรมคอมพิวเตอร์

เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเชี่ยวศาสตร์ชาญศิลป์ปิ่นอักษร

แปดสิบพรรษาชื่นอกพสกนิกร   ต่างไหว้วอนเทพยดาและฟ้าดิน

 อีกคุณพระไตรรัตน์ประภัสสร  ประทานพรพระองค์อยู่มิรู้สิ้น

พระมหากรุณามากล้นล้วนยลยิน   ทั่วพื้นดินแผ่นน้ำย้ำเมตตา

 น้ำรักป่าป่ารักน้ำแสนฉ่ำชื่น  ธรรมชาติร่มรื่นทั้งแผ่นผา

กราบแทบบาทมหาราชินีด้วยปรีดา  คู่จักรีคู่ฟ้าสถาพร

 ชาวรามฯ ล้วนถวายอาศิรวาท  แทบพระบาทบพิตรอดิศร

ขอพระองค์ทรงศักดิ์อัครบวร   นิรันดรขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

(รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร - ร้อยกรอง)

∫∫∫∫∫∫∫

วันที่  ๖ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

	 สถาบันคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับ 

นักศึกษาปริญญาตรี	ครั้งที่	6/55	ดังนี้

 eหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ใน 

สำนักงานระดับต้น (100) ค่าสมัคร+ตำรา	

300	บาท	อบรม		วันท่ี	23	ส.ค.	ถึง	23	ก.ย.	55

 eหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ใน 

สำนักงานระดับกลาง (78)	 ค่าสมัคร+ตำรา	 

500	บาท		อบรม  วันท่ี	23	ส.ค.	ถึง	23	ก.ย.	55

 สาขาภาษาจีน	 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	จัดโครงการถนนสู่ 

ภาษาจีน	 ครั้งที่	 14	 โดยมีรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบของ 

ท่ีระลึกให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในการแข่งขันรายการต่างๆ 

จากหน่วยงานภายนอก	 เมื่อวันที่	 11	 กรกฎาคม	 2555	 ณ 

ห้องประชุมพวงแสดชั้น	2	อาคาร	2	คณะมนุษยศาสตร์	ม.ร.

 ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ	 “การเรียนภาษาจีนอย่าง 

ได้ผลในทัศนะของอ.ดร.จังจวินฝู่” “ภาษาจีนแต้จิ๋วในสังคมไทย”  

 สภาคณาจารย์	ม.ร.	จัดโครงการเสวนา 

ทางวิชาการ	 เร่ือง	 “วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย 

ในสายตาของนักรัฐศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์”  

ในวันอังคารที่	7	สิงหาคม	2555	เวลา	08.30-	

12.00	น.	ณ	อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์	ชั้น	1 

(สภาคณาจารย์)	 โดยมี	 รศ.เอกสิทธ์ิ เตชะไกศิยวณิช  

และอาจารย์ศุภัทรา อำนวยสวัสด์ิ	 เป็นวิทยากร 

	 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา 

ตามกำหนดการดังกล่าว

 อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	นำคณะผู้บริหาร	

คณาจารย์	และบุคลากร	ร่วม 

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระ- 

บรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎ- 

ราชกุมาร	 เน่ืองในโอกาสมหา- 

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา																	 

5	 รอบ	 28	 กรกฎาคม	 2555	

ณ	หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช	 เม่ือวันท่ี	 25	 กรกฎาคม	 

2555	โดยมี	



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๖ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ชาวรามคำแหงถวายราชสดุดีฯ     (ต่อจากหน้า 1)

คณะมนุษยศาสตร์จัดฯ                (ต่อจากหน้า 1)

       

พร้อมแนะนำอาจารย์ใหม่ชาวจีน	 และกิจกรรม 

สานสัมพันธ์ระหว่างเหล่าซือ	 และนักศึกษาสาขา 

ภาษาจีน	โดยมีคณาจารย์	และนักศึกษา	ม.ร.	ให้ความ 

สนใจร่วมงานจำนวนมาก

	 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับ 

รางวัลต่างๆจากหน่วยงานภายนอก	ได้แก่

 นายปรีชา เกียรติสกุลชาติ	 รับรางวัลชนะเลิศ 

การแข่งขันการเขียนอักษรจีนด้วยพู่กัน	ระดับอุดมศึกษา	 

ชิงถ้วยรางวัลมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	

ครั้งที่	1

 นายทรรศนกร แซ่ล้ี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 

การแข่งขันการเขียนอักษรจีนด้วยพู่กัน	 ระดับอุดมศึกษา	 

ชิงถ้วยรางวัลมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 

ครั้งที่	 1	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	การกล่าว 

สุนทรพจน์	Chinese	Bridge	ระดับอุดมศึกษา	

 นางสาวณัฐวรนันท์ วิริยะการมงคล รับรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ	 2	 การแข่งขันการเขียนอักษรจีน 

ด้วยพู่กัน	 ระดับอุดมศึกษา	 ชิงถ้วยรางวัลมหาวิทยาลัย 

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	ครั้งที่	1

 นางสาววรรณวิไล ใสดี รับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ	 2	 การแข่งขันภาษาจีน	 คร้ังท่ี	 2	 ระดับอุดมศึกษา	 

จัดโดยมูลนิธิบรรณพิภพและหนังสือพิมพ์ตงฮั้ว	

 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 ข้าราชการ	 และบุคลากร	 

ม.ร.	จากทุกหน่วยงานร่วมในพิธีจำนวนมาก

 โอกาสนี้	รองศาสตราจารย์สุธินี  รัตนวราห 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	 กล่าวรายงานว่า															

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 5	 รอบ 

28	กรกฎาคม	2555	เป็นวาระสำคัญยิ่งของปวงชน 

ชาวไทยท้ังชาติ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดโครงการ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎ- 

ราชกุมารขึ้น	 เพื่อให้ทุกคนได้แสดงถึงความจงรัก 

ภักดีเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ	 ล้วนเป็น 

ไปเพื่อบรรเทาทุกข์และพระราชทานความร่มเย็น 

เป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และบ้านเมืองเสมอมา	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้กล่าวอาศิรวาท 

ถวายราชสดุดีฯ	ความว่า	

  “หกสิบพรรษาสมเด็จพระบรมฯ  

 ความชื่นชมอยู่ในใจไทยทั้งผอง

 พระองค์คือความหวังอันเรืองรอง   

 ปวงพสกฯ แซ่ซร้องสาธุการ

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง    

 ทรงเป็นมิ่งเป็นขวัญทุกถิ่นฐาน

 ยี่สิบแปดกรกฎาฟ้าตระการ    

 ชาวรามฯ น้อมดวงมานถวายพระพร”

 ต่อจากนั้นอธิการบดีนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมด 

ร้องเพลง	“สรรเสริญพระบารมี” โดยพร้อมเพรียงกัน  

และกล่าวขอบคุณบุคลากรชาวรามคำแหงว่า	 

มหาวิทยาลัยขอบคุณบุคลากรทุกคนที่พร้อมใจมา 

ถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร	 เพราะชาวรามคำแหงตระหนัก 

ดีว่า	 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่มีความ 

สำคัญยิ่ง	 โดยเฉพาะพระบรมราชจักรีวงศ์	 ทรงมี 

คุณูปการอย่างมหาศาลและพระราชทานความสงบ 

ร่มเย็นแก่ประชาราษฎร์และบ้านเมืองตลอดมา	 และ 

เชื่อมั่นว่าชาวรามคำแหงได้รวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียว

กันอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าในโอกาสใดก็ตาม	 ชาวราม- 

คำแหงพร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีงามให้กับบ้านเมืองและ 

ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตลอดไป

	 ในเวลาต่อมาอธิการบดีได้เป็นประธานเปิด 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสา- 

ธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ณ	 สำนักหอสมุดกลาง 

ภายในงานมีนิทรรศการพระราชประวัติ	พระราชกรณียกิจ	 

และฉายวีดิทัศน์เร่ือง	“เจ้าแห่งฟ้า” ซ่ึงได้รับความสนใจ 

จากบุคลากร	นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปเป็นจำนวนมาก

 สิบสองสิงหาคมอุดมฤกษ์

ฟากฟ้าเบิกใบบุญอุ่นเกศี

แปดสิบพรรษาพระราชินี

นาถคือที่พึ่งพาประชาไทย

   พระสิริโฉมงดงามเมื่อยามเห็น

	 	 น้ำพระทัยเยือกเย็นและยิ่งใหญ่

  ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกน้อมพร้อมรวมใจ 

	 	 เทิดพระไว้เหนือเกล้านับเนานาน

 พระเมตตาเปี่ยมมิคลายมิหายแห้ง

ทุกทุกแหล่งแดนไทยแผ่ไพศาล

ศิลปาชีพช่วยชีพชนผลตระการ

ทั้งสืบสานศิลป์ไทยให้ยืนยง

   ป่ารักน้ำ	น้ำรักดิน	ป่ินทรงตรัส

	 	 วิสัยทัศน์ชี้ทางช่างสูงส่ง

	 	 คือการแก้การกันที่มั่นคง

	 	 โดยมุ่งตรงประเด็นเป็นปรีชา

 สิบสองสิงหาคมอุดมผล

น้อมกมลถวายพรพระองค์ทรงหรรษา

ทรงเกษมเปรมสุขทุกเวลา

ราษฎร์วันทาเทิดพระองค์ทรงพระเจริญ

           

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม		ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า		มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์บุปผา	บุญทิพย์	ประพันธ์

     ศุภดิถี	ยี่สิบแปด	กรกฎ	

น้อมประณต		บาทบงส์ุ		องค์โอรสา

มกุฎราชกุมาร	มิ่งขวัญประชา

ทรงเจริญพระชันษา	หกสิบปี

     อาเศียรพาท	นฤบดี	อดิศร

ถวายพระพร		ห้ารอบ		บุญราศี

เฉลิมพระชนม์		องค์ขัตติยา		มหาจักรี

สดุดี		เจ้าฟ้า	วชิราลงกรณ์

    เป็นขวัญรัฐ	 	ขวัญราษฎร์	 	นาถดนัย 

เป็นธงชัย		ร่มฉัตร		ประภัสสร

เป็นโพธิ์ทอง	ร่มเกล้า	เหล่านิกร

สถาพร		ร่มเย็น		ด้วยบุญญา

     ขออำนาจ		เทพไท		ในสากล

ประทานพร		มงคล		ปิโยรสา

ประสงค์ใด		จุ่งสัมฤทธิ์		ด้วยกฤษฎา

วันทนา		พระยุพราช			ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า	ข้าราชการ	เจ้าหน้าท่ี	และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(สมรรถ		ผลจำรูญ		ร้อยกรอง)

∫∫∫∫∫∫∫

ยุพราช...ราชสดดุีแปดสิบพรรษา

พระบรมราชินีนาถ

ม.ร. อบรมฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)

 eหลักสูตร Graphic Design	 (65) ค่าสมัคร	

800	บาท		อบรม  วันที่	24	ส.ค.	ถึง	21	ก.ย.	55

 eหลักสูตร Multimedia Web Design	 (48)	

ค่าสมัคร	800	บาท	อบรม	วันท่ี	25	ส.ค.	ถึง	22	ก.ย.	55

  ผู้สนใจติดต่อและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป	 

ที่	 อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์	 ชั้น	 1	 โทร.	 0-2310-

8852,	0-2310-8800	ต่อ	2269	หรือ	www.ctc.ru.ac.th 



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๖ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดโครงการมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงอนุรักษ์	 เอกลักษณ์	 วัฒนธรรมไทย	 “การ 

ประกวดมารยาทไทย”	 ระดับอุดมศึกษา	 ครั้งที่	 2 

ประจำปี	 2555	 โดยมีอาจารย์สมหมาย สุระชัย  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	เป็นประธาน	และ 

มีอาจารย์วินัย วรวัตร์  อาจารย์มณฑล ยิ่งยวด	 และ 

อาจารย์ปัณณภัค บัลลังก์ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	

กระทรวงวัฒนธรรม	 เป็นวิทยากรและผู้ตัดสิน	 เม่ือวันท่ี	            

26		มิถุนายน	2555	ณ	ห้องศักดิ์	ผาสุขนิรันต์	อาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

	 โอกาสนี้	 นางนฤมล มนาปี หัวหน้างาน 

แนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา	 กองกิจการนักศึกษา 

ม.ร.	กล่าวว่า	โครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุรักษ์ 

เอกลักษณ์	วัฒนธรรมไทย		“การประกวดมารยาทไทย”	 

เป็นโครงการต่อเน่ืองมาจากท่ีงานแนะแนวจัดหางาน 

และทุนการศึกษา	 มีการจัดอบรมส่งเสริมมารยาทไทย 

ให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่างๆ	โดยมีวัตถุ- 

ประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างให้ผู้เข้า 

รับการอบรมมีบุคลิกภาพที่ดี	 กิริยามารยาทเรียบร้อย

ตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย	 และเป็นการปลูกจิตสำนึก

ให้นักศึกษาได้รู้จักคุณค่าและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง	 

และช่วยกันสืบทอดมารยาทไทยให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์

ของชาติสืบไป

	 การจัดงานครั้งนี้	 นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ 

แบบอย่างวัฒนธรรมไทยไปยังเหล่านักศึกษาแล้ว 

ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสถาบันต่างๆ 

ได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการและสามารถ 

พัฒนาไปสู่เวทีในระดับที่สูงขึ้น	 ทั้งนี้	 ในปี	 2553 

ท่ีผ่านมา	 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้รับรางวัล 

ชนะเลิศ	 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	1	ทีม	และรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ	2	จำนวน	1	ทีมจากการเข้าร่วมโครงการนครหลวงไทย 

อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย	 การประกวดมารยาทไทย	 สำหรับ 

ครั้งนี้	 ม.ร.	 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตัดสิน	

จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 กระทรวงวัฒนธรรม	 และ 

มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาส่งนักศึกษา 

เข้าร่วมโครงการจำนวน	42	สถาบัน	รวม	70	ทีม

	 ด้านอาจารย์สมหมาย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ 

นักศึกษา ม.ร.	 กล่าวว่ารามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชา	 ท่ีมีภารกิจสำคัญในการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย	 การให้บริการแก่ชุมชน	 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และภารกิจท่ีสำคัญอีกประการหน่ึง	 คือ	 การผลิตบัณฑิต 
ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม	 สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบ 
อาชีพในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิง	 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในความสำคัญของ 
การจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด	
ด้วยเชื่อมั่นว่า	 วัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยปลูกฝัง 
รากฐานอันดีงามของจิตใจและช่วยเสริมคุณค่าให้ 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นทรัพยากร 
บุคคลที่มีคุณภาพของชาติสืบไป	
	 “การประกวดคร้ังน้ีถือเป็นโอกาสดีท่ีได้เปิดกว้าง 
ให้นักศึกษาจากทุกสถาบันทั่วประเทศได้เข้าร่วม 
การประกวด		โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่า	การอบรมมารยาทไทย 
จะทำให้ลูกหลานเป็นคนดีมีกิริยามารยาทงามเป็น 
แบบอย่างการดำเนินชีวิตแบบไทย	 เสริมสร้างศักด์ิศรี
และเชิดชูเกียรติภูมิของชนชาวไทยอย่างน่าภาคภูมิใจย่ิง 
และสมควรที่คนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ 
ส่งเสริมและเผยแพร่ให้คงอยู่ตลอดไป”
	 สำหรับผล	“การประกวดมารยาทไทย”	ระดับ 
อุดมศึกษา	 ครั้งที่	 2	 ประจำปี	 2555	 มีดังนี้	 รางวัล 
ชนะเลิศ	 ได้แก่	 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง (ทีม2) 
โล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และทุนการศึกษา	20,000	บาท	 	รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1	 ได้แก่	 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล											โล่เกียรติยศเลขาธิการคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา	 และทุนการศึกษา	 15,000	 บาท	 	 รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 2	 ได้แก่	คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต	โล่เกียรติยศอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
รามคำแหง	และทุนการศึกษา	10,000	บาท	
 รางวัลชมเชย 8 รางวัล	รางวัลๆละ	5,000	บาท 
ได้แก่		
	 1)	 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	(ทีม1)											
	 2)	 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ	(ทีม2)
	 3)	 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	(ทีม1)					
	 4)	 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	(ทีม2)																		
	 5)	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	(ทีม2)	
	 6)	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 สวรรค์- 
	 	 ประชารักษ์	นครสวรรค์	(ทีม2)	
	 7)	 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ	(ทีม1)		และ
	 8)	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 สุพรรณบุรี	 
	 	 (ทีม2)

นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
คว้าชนะเลิศประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา

  “ข่าวรามคำแหง”						ตามไปดูการเสวนา 

ทางวิชาการท่ีจัดโดยสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ณ	 หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช		เมื่อตอนปลายๆเดือนที่แล้ว

 แล้วจึงมีเรื่องที่อยากนำมาเล่าสู่กันฟัง

 นับแต่เข้าไปในห้องประชุมอันเยือกเย็น 

แต่แสนจะอบอุ่น

	 เสนาะหูด้วยเสียงเพลงของนักร้อง 

คนไหนก็ไม่รู้ที่ร้องได้เพราะเหลือเกิน

 นับแต่เพลง	“ฝ้ายคำ” “กล่ินแก้ว” “ฟ้าแดง”  

ไปจนถึงเพลงอมตะอย่าง	 “พระเจ้าทั้งห้า” 

“คำหอม” และที่สุดยอดมากๆ	 คือ	 เพลง	

“ลมทะเล”

	 ได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ได้ฟังการ 

เสวนาดีๆ	 แม้จะไม่สู้เข้าใจหัวข้อที่ตั้งไว้ถึง 

สองภาษา	คือ

	 การเสริมสร้างรูปแบบอัตลักษณ์ 

สถาบัน	(Brand	Image)

	 แต่เมื่อได้ฟังวิทยากรทั้งสองคนที่พูด 

ในวันนั้นแล้วก็ทำให้เกิดความชุ่มชื่นใน 

หัวใจ

	 วิทยากรคนหนึ่ง	คือ

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์   แสงสุข

	 อีกคนหนึ่ง	คือ	

 ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ธ น ก า ญ จ น์    

ภัทรากาญจน์

	 ซึ่ง	“ข่าวรามคำแหง”	ขอบอกว่าเป็น

 “สองผู้ยิ่งใหญ่”  และเป็นผู้

 “ก่อร่างสร้างรามคำแหง” มาอย่าง 

แท้จริง

	 อยากฟังว่าท่านทั้งสองพูดจาเสวนา

กันว่าอย่างไร

 ก็เห็นจะต้องขอยืมคำของ	“ครูรังสรรค์”   

ที่ว่า

 พบกันใหม่ฉบับหน้า



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๖ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

	 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต	เพื่อความ 

เป็นเลิศ	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี	 ภาคค่ำ	 สาขาวิชา 

การบริหารท่ัวไป	 รุ่นท่ี	 2	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย	 เป็นประธานและให้โอวาท	 พร้อมด้วย 

รองศาสตราจารย์สมพล      ทุ่งหว้า     ประธานกรรมการ 

บริหารโครงการฯ	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา 

รุ่นที่	 1	 ร่วมต้อนรับเมื่อวันที่	 4	 กรกฎาคม	 2555 

ณ	 ห้องศักดิ์	 ผาสุขนิรันต์	 อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช

	 โอกาสนี้	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล 

ทองประยูร	กล่าวต้อนรับและให้โอวาทว่า	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่โครงการพิเศษ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต	 เพื่อความเป็นเลิศ	 สาขาวิชาการ 

บริหารทั่วไป	 รุ่นที่	 2	 เข้ามาสู่รั้วรามคำแหง	 ซึ่งการ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 จะช่วยให้นักศึกษาได้รู้จัก 

สถาบันการศึกษา	และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

ต่างๆ	รวมท้ังแนะแนวการเรียน	การทำกิจกรรม	และ 

แนะนำอาจารย์	 เจ้าหน้าที่ที่จะช่วยให้คำปรึกษาใน 

ระหว่างเรียน	 ซ่ึงถือเป็นประโยชน์อย่างย่ิง	 และถือเป็น

ธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึง 

ปัจจุบันเป็นเวลา	 41	 ปีแล้ว	 เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักว่า	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี	2514	 เป็น 

มหาวิทยาลัยตลาดวิชา	 จัดการเรียนการสอนท้ังระบบ 

เปิดและระบบปิดพร้อมกัน	 ซ่ึงในขณะน้ันมหาวิทยาลัย 

และนักศึกษาได้รับการดูถูกดูแคลนจากคนภายนอก 

อย่างมาก	 และในปี	 2518	 เมื่อบัณฑิตรุ่นแรกของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 สำเร็จการศึกษาได้รับพระ- 

มหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม- 

ราชินีนาถ	 เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง 

มหาราชและพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต 

รุ่นแรก	 ยังความปล้ืมปิติยินดีแก่ชาวรามคำแหงทุกคน	

และทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับการยอมรับ

จากสังคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 “ปัจจุบันนี้บริบทของการศึกษาเปลี่ยนไป คือ 

นอกจากเรียนตามตำราเรียนแล้ว นักศึกษาต้องรู้จัก 

หาความรู้เพิ่มเติมทั้งด้านวิชาการและสิ่งแวดล้อม 

รอบตัว เทคโนโลยีสมัยใหม่ ภาษาต่างประเทศ รวมท้ัง 

ต้องมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถ 

ปรับตัวเข้ากับสังคมที่กำลังก้าวสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน ที่จะเกิดการแข่งขันในวงการธุรกิจที่สูงขึ้น

ตามไปด้วย”

 ผศ.ดร.บุญชาญ  ทองประยูร กล่าวเพิ่มเติมว่า	

คุณภาพทางการศึกษาเป็นส่ิงสำคัญย่ิง	 จึงมีหน่วยงาน 

ที่เข้ามาดูแลควบคุมและประกันคุณภาพการศึกษา 

ทั้งเรื่องการเรียนการสอน	 กิจกรรม	 และการบริหาร 

สถานศึกษา	เพื่อให้เกิดการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

ไปในทิศทางเดียวกัน	 ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วม 

ในการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ด้วย	 นอกจากนี้	 นักศึกษายังต้องรู้จักเรียนรู้การ 

อยู่ร่วมกันในสังคม	การช่วยเหลือและพึ่งพากัน	มีจิต

สาธารณะโดยนำคุณธรรมจริยธรรมมาใช้	เพื่อให้เกิด 

ประสิทธิภาพในการเรียนที่เป็นเลิศ	 รวมทั้งต้องให้ 

ความร่วมมือกับคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของโครงการฯ	

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงพัฒนาไปตามมาตรฐาน

ท่ีกำหนด	 และยังคงเป็นสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการ

ยอมรับจากสังคมต่อไป

 ด้าน	รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า ประธาน 

กรรมการบริหารโครงการฯ	 กล่าวว่าโครงการพิเศษ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต	 เพื่อความเป็นเลิศ	 สาขาวิชา 

การบริหารทั่วไป	 ถือเป็นหลักสูตรที่ขยายโอกาส 

ทางการศึกษาสำหรับนักเรียน	 นักศึกษา	 และผู้ที่ 

ประกอบอาชีพอยู่แล้ว	 ที่มีความประสงค์จะเพิ่ม 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ 

เพื่อให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพในการพัฒนางานของตน	โดยมี	จุดเด่นด้าน 

การอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา	 เรียนนอกเวลา 

ราชการ	สอนโดยอาจารย์ประจำและผู้มีประสบการณ์

ในแวดวงธุรกิจโดยตรง	 เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศทั้ง

ด้านวิชาการ	คุณธรรม	และกิจกรรมนักศึกษา	สำเร็จ 

ออกไปเป็นผู้บริหารที่ดีมีความรู้คู่คุณธรรม	 	 พัฒนา

ประเทศชาติให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไป

  “ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนท่ีต้ังใจเข้ามาเป็น

ลูกพ่อขุนรามคำแหง ขอให้ตั้งใจศึกษา ใฝ่หาความรู้

รอบตัวและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน รวมทั้ง 

ก้าวทันเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียม 

ความพร้อมให้กับตนเองก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

หากนักศึกษามีปัญหา ข้อสงสัย โครงการฯ จะมีอาจารย์ 

ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และมีการ 

วัดผลโดยการเก็บคะแนนระหว่างเรียนในแต่ละวิชา 

อีกท้ังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 

ความรู้ท่ีเรียน และเกิดความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษา 

และคณาจารย์ด้วย”

ม.ร.ปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาตรี
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ เพื่อความเป็นเลิศ  

	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

(ฝ่ายประถม)	 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง	 เพื่อให้ทราบ 

นโยบายการจัดการเรียนการสอน	การบริหารจัดการ 

และการดำเนินงานภายในโรงเรียน	 และส่งเสริม 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 

โดยมี	รองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณาชีวะ	ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (ฝ่ายประถม) 

เป็นประธาน	 เมื่อวันที่	 19	 มิถุนายน	 ที่ผ่านมา	 

ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	

 รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ	กล่าวว่าจากผลการดำเนินงาน 

ท่ีผ่านมา	 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ได้เข้ามาประเมินคุณภาพการศึกษา	 ผลการ 

ประเมินปรากฏว่ามาตรฐานของผู้เรียนได้รับการ 

ประเมินในระดับดีเย่ียมด้านพัฒนาการด้านสติปัญญา 

อยู่ในระดับดีมาก	 มาตรฐานการจัดระบบการศึกษา 

ได้ระดับดีเย่ียม	 มาตรฐานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	

อยู่ในระดับดี	 มาตรฐานการพัฒนาสถานศึกษาตาม 

นโยบายและแนวทางการเรียนรู้การศึกษาเพ่ือยกระดับ 

ให้สูงขึ้น	 อยู่ในระดับดีมาก	 และมาตรฐานผู้เรียน 

มีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ	อยู่ในระดับดีเยี่ยม	 

มาตรฐานผู้เรียนมีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ 

สร้างสรรค์	 ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ	 สมเหตุ 

สมผล	 เกณฑ์อยู่ในระดับดีเยี่ยม	 มาตรฐานด้านการ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ในระดับดีมาก	 มาตรฐาน 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาได้ระดับดีมาก	

 “ส่ิงเหล่าน้ีคือผลประเมินการศึกษาท่ีโรงเรียน

ได้พยายามพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และจากผลการประเมิน 

ประสิทธิภาพของครูโดยนักเรียนและผู้ปกครอง 

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินด้านบุคลิกภาพของครูอยู่ 

ในเกณฑ์ดี และประสิทธิภาพครูด้านการสอน คะแนน 

อยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน ซ่ึงคะแนนท่ีได้รับจากนักเรียน

และผู้ปกครองในการประเมินน้ันทางโรงเรียนจะนำมา

พัฒนาประสิทธิภาพของครูต่อไป”

 ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวอีกว่า	นโยบาย 

สำคัญของโรงเรียนคือนักเรียนฯ	 ต้องมีความสุข 

ในการใช้ชีวิต	 ให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ 

ของสังคม	เพราะฉะน้ันการท่ีจะให้นักเรียนมีการพัฒนา

ท่ีดีได้น้ันไม่ใช่เป็นหน้าท่ีของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว	

แต่ผู้ปกครองก็เป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้นักเรียน

มีพัฒนาการที่ดีอีกทางหนึ่งด้วย

สาธิต ม.ร. ฝ่ายประถม ปฐมนิเทศผู้ปกครอง



 
    
  

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๖ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

 เฟซบุ๊ก	(Facebook)	คือบริการเครือข่ายสังคม 

(Social	 Network	 Service)	 ที่นิยมกันมาก 

ที่สุดจากข้อมูลสถิติในปัจจุบัน	ดังนี้

 -	 มียอดสมาชิกที่ยังใช้งานอยู่เกือบ	1,000	 

 	 ล้านราย

 -	 สมาชิกจำนวนมากกว่า	 50	 เปอร์เซ็นต์	 

 	 เข้าใช้งานในแต่ละวัน	(จำนวนประมาณ	 

 	 526	ล้านรายในแต่ละวัน)	

-	 โดยเฉลี่ยสมาชิกแต่ละรายจะมีเพื่อนถึง	130	คน

-		 สมาชิกทั้งหมดจะใช้เวลารวมกันถึง	7	แสนล้านวินาทีต่อเดือน	(เฉลี่ยแล้วสมาชิก 

แต่ละรายจะใช้เวลาประมาณ	700	นาทีต่อเดือน)	บนเฟซบุ๊ก		

  จากสถิติด้านบนแสดงให้เห็นว่าเฟซบุ๊กเป็นท่ีนิยมอย่างมาก	 

ลองมาสำรวจตัวท่านเองว่า	 กำลังมีอาการเสพติดการใช้งานเฟซบุ๊ก	 

หรือไม่	?	จาก	5	สัญญาณเตือนว่าเป็นโรคติดเฟซบุ๊ก	(Facebooklism)

	 	 1.		คิดถึงและเปิดเฟซบุ๊ก	เป็นอย่างแรกเมื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ต	

	 	 2.	 ใช้เวลากับเฟซบุ๊กมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวัน	 และต้องคอยเปิดเข้าไปใน 

เฟซบุ๊กทุกครั้งเมื่อมีโอกาส	โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่า	3	ครั้งต่อวัน

	 	 3.	 คอยตอบข้อความที่เพื่อนๆ	 เขียนลงในเฟซบุ๊ก	 คอยเฝ้าดูจำนวนเพื่อนที่กด	

Like	ถ้าไม่ได้ทำเหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง		

	 	 4.	 ยอมเทกระเป๋า	เพื่อซื้อโทรศัพท์	เพื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก	ในทุกที่ทุกเวลา	หรือ 

เพื่อเล่นเกมบนเฟซบุ๊ก	สะสมคะแนน

	 	 5.	 ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอื่น	 เช่น	 อาบน้ำ	 กินข้าว	 ซื้อของ	 ดูหนัง	 ฟังเพลง	

โกรธกับแฟน	ฝนตก	รถติด	ปวดหัว	ไม่สบายใจ	เหงาใจ	ก็โพสต์ความรู้สึกเหล่านั้นใน

เฟซบุ๊ก

  หากตัวท่านเองมีอาการดังท่ีกล่าวมา	 แสดงว่าท่านเข้าข่ายผู้เป็นโรคติดเฟซบุ๊กแล้ว 

ถ้ามีคำถามต่อมาว่าเมื่อมีอาการของโรคติดเฟซบุ๊กแล้วจะมีผลเสียอย่างไร?	 เคยมี 

กรณีจากต่างประเทศ	 ที่พนักงานติดเฟซบุ๊กจะถูกไล่ออกจากงาน	 หรือ	 ส.ส.	 ท่ีกำลัง 

ประชุมสภาฯ	 เป็นห่วงเล่นเกมปลูกผักจนถูกไล่ออกก็มี	 ฉะน้ันข้ึนอยู่กับวิจารณญาณ 

ของตัวท่านเอง	 ว่าจะต้องทำอย่างไร	 เพราะทุกอย่างมีทั้งข้อดี	 ข้อเสีย	 ข้ึนอยู่กับการ 

บริหารจัดการของตัวเองว่าจะเลือกจัดการอย่างไรให้เป็นประโยชน์	 และไม่เป็นโทษกับ 

ตัวท่านเอง	

  แหล่งอ้างอิง

  1. Chatchawal Wongchoosuk.	“โรคติดเฟซบุ๊ก	(Facebooklism).”	เขียนวันที่	

16	มี.ค.	2554		(URL: http://hitech.sanook.com/934780/โรคติด-facebook-facebooklism) 

	ค้นวันที่	27	เม.ย.	2555

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์    aseanlang_ram@yahoo.co.th

การแนะนำตัว

	 ก่อนอื่นต้องขอกล่าว	 คำว่า	 “Selamat	 berjumpa	 kembali”	 (ซือลามัต	

เบอรยุมปา	 กืมบาลี)	 สวัสดีที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง	 การแนะนำตัวเองน้ัน 

ส่ิงหน่ึงท่ีขาดไม่ได้คือ	 บุรุษสรรพนามเป็นคำท่ีใช้เรียกแทนคน	 ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้	

สามประเภทคือ	สรรพนามบุรุษท่ีหน่ึง,	สรรพนามบุรุษท่ีสองและสรรพนามบุรุษท่ีสาม	

โดยสรรพนามบุรุษท่ีหน่ึงน้ันสามารถแบ่งเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งที่เป็นเอกพจน์

และพหูพจน์	ซึ่งสรรพนามบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์นั้นได้แก่

 -  Aku		 (อะกู)	ใช้ในกรณีท่ีไม่เป็นทางการและมักใช้กับคนท่ีสนิทสนมกันเช่น	 

	 	 Aku	sudah	kenal	Universiti	Ramkhamhaeng	

						 	 (อะกู	ซูเดาะหื	กือนัล	อูนิเวอซีตี้รามคำแหง)	

						 	 ฉันรู้จักมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว

 - Saya		 (ซายา)	นิยมใช้มากท่ีสุดในวงสนทนามีความเป็นทางการมาก	เช่น	

	 	 Saya	pelajar	fakulti	Sains	Kemanusiaan	

						 	 (ซายา	เปอลายัร	ฟากุลตี้ไซนส์	กือมานูซียาอัน)	

						 	 ฉันเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์		

 -  Hamba (ฮัมบา)	 ใช้เรียกแทนตัวเองว่า	 ฉันเป็นภาษาที่ใช้กันในอดีต	 

ในปัจจุบันก็ยังมีผู้ใช้กัน	 ส่วนใหญ่จะใช้กันในหมู่ผู้สูงอายุหรือเราจะได้ยินบ่อยมาก 

ในการแสดงหนังตะลุง(Wayang	Kulit=	วายังกูลิต)		

						 	 Hamba		baru	sampai	di	bilik.	

						 	 (ฮัมบา	บารูซัมไป	ดี่	บีลิก)	

						 	 ฉันเพิ่งมาถึงที่ห้อง

 - Patik	 (ปาติก)	ใช้แทนตัวเอง	ในการพูดกับสุลต่านหรือกษัตริย์หรือเท่ากับ

กระหม่อมในภาษาไทย

 -  Beta		 (เบตา)	เป็นคำท่ีสุลต่านหรือกษัตริย์ใช้แทนตัวเองในการตรัสแก่ประชาชน

						 ส่วนสรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์นั้นมี	สองคำ	ได้แก่		

 Kita		 (กีตา)	พวกเราซึ่งรวมถึงผู้ฟัง	และ	

 Kami		(กามี)	หมายถึงพวกเราแต่ไม่รวมผู้ฟัง	สามารถเปรียบเทียบตัวอย่างได้

จากประโยคต่อไปนี้	

						 Kita	 semua	 memeluk	 agama	 Islam	 dan	 mesti	 mengerjakan	 sembahyang	 

lima	waktu.	

	 	 	 	 	 (กีตา	 เซอมัว	 เมอเมอลูก	 อาฆามาอิสลาม	 ดาน	 	 เมอสตี	 เมอเฆอรยากัน	

เซิมบะห์ยังลีมาวักตู)	

	 เราทุกคนนับถือศาสนาอิสลามและจำเป็นต้องดำรงละหมาดห้าเวลา

	 Kami	sudah	bersihkan	bilik	itu,ayah.	

						 (กามี	ซูดะห์	เบอรซิห์กัน	บีลิก	อีตู	อาเยาะห์)	

						 พวกเราได้ทำความสะอาดห้องนั้นแล้วครับ	คุณพ่อ	

ในประโยคนี้	บรรดาลูกชายเป็นผู้พูดและคุณพ่อเป็นผู้ฟัง				

ในคร้ังน้ีขอพูดแค่สรรพนามบุรุษท่ีหน่ึงไว้เพียงแค่น้ีก่อน		สำหรับการแนะนำตัวแบบ

สั้นๆมีดังนี้

Nama	saya............................	(นามา	ซายา)		ฉันชื่อ..............................

Saya	berasal	dari.......................(ซายาเบอรอะซัล	ดารี)	ฉันมาจาก........................

	 Saya	belajar	di	Universiti	Ramkhamhaeng.	

	 (ซายา	บอลายัร	ดิ	อูนิเวอซีตี้รามคำแหง	)		

	 ฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

		 Saya	pelajar	tahun		satu,	fakulti	Sains	Kemanusiaan***.	

	 (ซายา	เปอลายัร	ตาฮุน	ซาตู	ฟากุลติ่	ไซนส์	เกอมานุซียาอัน)

		 ฉันเป็นนักศึกษาปีหนึ่ง	คณะมนุษยศาสตร์.

 
    
  

 ***	ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อคณะที่ท่านสนใจได้ดังตัวอย่าง	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 Fakulti	Kejuruteraan	 (ฟากุลตี้	เกอยูรูเตอราอัน)

คณะบริหารธุรกิจ	 Fakulti		Pentadbiran		Perniagaan 

     (ฟากุลตี้		เปอนตัดเบรัน		เปอรนิยาฆางัน)

คณะอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์		Fakulti	Sastera			 (ฟากุลตี้	ซัสเตอรา)

คณนิติศาสตร์		 	 Fakulti	Undang-undang	 (ฟากุลตี้	อูนดัง-อูนดัง)

คณะเศรษฐศาสตร์	 Fakulti	Ekonomi	 (ฟากุลตี้	อีโกโนมี)

คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์	Fakulti	Pendidikan	 (ฟากุลตี้	เปอนดีดีกัน)

คณะมนุษยศาสตร์					 Fakulti	Sains	Kemanusiaan (ฟากุลต้ี		ไซนส์		เกอมานุซียาอัน)

คณะสังคมศาสตร์					 Fakulti	Sains	Sosial			 (ฟากุลตี้		ไซนส์	โซซิอัล)

คณะวิทยาศาสตร์	 Fakulti	Sains	 (ฟากุลตี้	ไซนส์)

คณะวิทยาการสื่อสาร	 Fakulti	Pengajian	Media	 (ฟากุลตี้	เปองายียัน	มิเดีย)

คณรัฐศาสตร์	 	 	 Fakulti	Sains	Politik	 (ฟากุลตี้	ไซนส์	โปลิติก)

คณะศิลปกรรมศาสตร์	 Fakulti	Senian	 (ฟากุลตี้	เกอเซอนีอัน)	

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		Fakulti	Pembangunan	Manusia	 (ฟากุลต้ี	ปืมบางุนนัน		มานุซียา) 

	 ครั้งนี้ขอพักไว้แค่นี้ก่อนคราวต่อไปจะมาพูดต่อในเรื่องคำสรรพนาม 

บุรุษที่สองและรู้จักกับตัวเลขและการนับจำนวน		Selamat	membaca!	

โรคติดเฟซบุ๊ก (Facebooklism)

นายประหยัด เลวัน    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร.



      

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๖ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

	 พุทธชยันตี	 มาจากคำว่า	 พุทธ	 และ	 ชยันตี	

ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤต	 มีความหมายว่า	 วันครบรอบ

เป็นการเฉลิมฉลองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครบ	

2,600	ปี	 ในโอกาสสำคัญนี้	 ชมรมอนุรักษ์โบราณสถาน	

และส่ิงแวดล้อม	 จังหวัดลพบุรี	 ร่วมกับพิพิธภัณฑสถาน 

แห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ได้จัดแสดงนิทรรศการ 

สองภาษา	 เรื่อง	 หลักธรรมยุคแรกของพระพุทธเจ้า 

ที่พบที่จังหวัดลพบุรี	(ภาษาอังกฤษ:The	Earliest	Lord 

Buddha’s	Doctrine	found	Loburi	Province,	Thailand)	 

ณ	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์	 จังหวัดลพบุรี	

ระหว่างวันที่	2	มิถุนายน	ถึง	31	กรกฎาคม	2555	นี้

	 ช่วงระหว่างการเตรียมนิทรรศการ	 อาจารย์ภูธร 

ภูมะธน	 ผู้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น 

ประเภทบุคคล	 ประจำปี	 2552	 จากสมาคมสถาปนิก 

สยามในพระบรมราชูปถัมภ์	 อดีตภัณฑารักษ์	 กรมศิลปากร 

และผู้ร่วมก่อตั้งมิวเซียมสยาม	ได้ส่งหนังสือมาที่คณะ 

มนุษยศาสตร์ขอความร่วมมือให้ดิฉันได้มีโอกาสบริการ

งานวิชาการในการจัดแสดงงานเฉลิมฉลองคร้ังสำคัญน้ี	

โดยได้แปลเน้ือหานิทรรศการในห้องจัดแสดงนิทรรศการ 

ของพิพิธภัณฑ์จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ	 โดยมี 

อาจารย์ภูธรเป็นผู้ให้ข้อมูลและดูแลให้คำอธิบายเพ่ิมเติม 

เก่ียวกับเน้ือหาท่ีจัดแสดงตลอดช่วงการเตรียมงาน

	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ 

นับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	แห่งท่ี	3	ของประเทศไทย	

ตั้งเมื่อปี	พ.ศ.	2466	ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์	เปิดให้ 

ชมทุกวัน	เว้นวันจันทร์และวันอังคาร	

แสวงหาทางพ้นทุกข์และนิพพาน	 โดยปรากฏหลักฐาน 

ว่านักบวชและชนชั้นปกครองในสมัยนั้นเอาใจใส่ใน 

การปลูกฝังอุดมการณ์ของชาวพุทธดังกล่าว	 มีจารึก 

ตัวอักษรอินเดียที่งดงามและจารึกวัตถุสำคัญๆเช่น	

พระธรรมจักร	 พระพุทธรูป	 ซึ่งทำจากหินและทำขึ้น 

อย่างประณีตเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนดังกล่าวนั้น

“เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ” 

บาทแรกจากคาถาเยธมฺมาฯ

จารึกภาษาบาลีบนแผ่นศิลาอายุราว 1,500 ปี 

พบที่เมืองพรหมทิน จังหวัดลพบุรี

เป็นเนื้อความย่อหัวใจพระพุทธศาสนา “อริยสัจ 4”

จารึกมีความประณีตระดับฝีมือช่างชั้นครู

สะท้อนความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในดินแดนน้ี

 

 

 อาจารย์ภูธร	อธิบายแนวคิดการจัดแสดงช้ินงาน 

ในพิพิธภัณฑ์ไว้อย่างน่าฟังว่า	 ชิ้นงานที่จัดแสดงใน 

พิพิธภัณฑ์ต้องไม่เป็นเรื่องไกลตัว	 คนที่มาชมงาน	 

จะต้องสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับสิ่งที่เขามาชมได้ 

วา่สัมพันธ์กันอย่างไร	 งานนิทรรศการน้ีก็เช่นกัน	 คนไทย 

ท่ีมาชม	 คนลพบุรีท่ีมาชม	 ก็จะเห็นว่ารากเหง้าของตัวเอง	

ที่ที่ตัวเองอยู่นั้น มีความเป็นมาอย่างไร	 คนท่ีอยู่มาก่อน 

หน้านั้นมีความเป็นอยู่อย่างไร	วิถีชีวิตอย่างไร	มีความ 

เชื่อมีพิธีกรรมการยึดถือปฏิบัติอย่างไร	 และเมื่อผู้ชม 

เช่ือมโยงตัวเขากับส่ิงท่ีเขาชมได้แล้วส่ิงท่ีเขาได้รับรู้จาก 

การชมนิทรรศการก็จะเป็นรากฐานที่ดีให้เขาต่อยอด 

ความรู้นั้นๆ	หรือเผยแพร่ความรู้นั้นๆต่อๆไป	

  ผศ.ดร.สาลินี อันตรเสน                        ภาควิชาภาษาอังกฤษฯ คณะมนุษยศาสตร์ 

หลักธรรมยุคแรกของพระพุทธเจ้า ณ จังหวัดลพบุรี

เนื้อหาที่นำเสนอแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

 กลุ่มที่ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการสถาปนา 

พระพุทธศาสนาท่ีจังหวัดลพบุรีจากหลักฐานโบราณวัตถุ 

สถานท่ีพบ	 เพ่ือให้ผู้ชมนิทรรศการทราบว่าการสถาปนา 

พุทธศาสนาเกิดขึ้นครั้งแรกในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี 

อย่างน้อยราว	1,500	ปีก่อน	เช่น	หลักฐานซากสถูปโบราณ 

ที่วัดพระศรีมหาธาตุ	วัดนครโกษา	ซากสถูปโบราณ 

ท่ีเมืองโบราณซับจำปา	 (อำเภอท่าหลวง)	 เมืองพรหมทิน 

(อำเภอโคกสำโรง)	 และการค้นพบพุทธศิลปกรรมปางต่างๆ 

เช่น	พระพุทธรูป	พระพิมพ์	พระธรรมจักร	ฯลฯ	

 กลุ่มท่ี 2 เน้ือหาเก่ียวกับความแพร่หลายของการ 

นับถือพุทธศาสนาเม่ือประมาณ	1,500	ปีก่อนของชาวลพบุรี 

โดยพบว่ามีการนับถือพุทธศาสนาทั้ง	 2	 นิกาย	 คือ	

เถรวาท	(หินยาน)	และอาจริยวาท	(มหายาน)	

 กลุ่มท่ี 3		 เน้ือหาเก่ียวกับหลักธรรมยุคแรกของ 

พระพุทธเจ้าพบท่ีจังหวัดลพบุรี	 ท้ังหลักธรรมคำสอนและ 

คำอุทานต่างๆของพระพุทธเจ้าซ่ึงปรากฏอยู่ในพระไตร- 

ปิฎก	 ที่สำคัญ	 ได้แก่	 หลักอริยสัจ	 หลักปฏิจจสมุปบาท	 

การหมุนของพระธรรมจักร	 ปฐมพุทธอุทาน	 และพุทธอุทาน	 

โดยในงานนี้ได้จัดแสดงเรื่องราวของหลักธรรม	 และ 

พุทธอุทานของพระพุทธเจ้าท่ีปรากฏบนแผ่นหิน	 เสาหิน	 

พระพุทธรูป	 พระธรรมจักร	 พระพิมพ์	 อายุประมาณ	

1,500-1,300	 ปีก่อนท่ีพบในบริเวณจังหวัดลพบุรี	 นับเป็น

หลักฐานประเภทหลักธรรมและพุทธอุทานที่เก่าที่สุด

ที่พบในประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง

 กลุ่มที่ 4		 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องน่าสังเกตอื่นๆ	 

ของชาวพุทธที่จังหวัดลพบุรีเมื่อประมาณ	1,500	ปีก่อน	

ซึ่งให้ความสำคัญกับแก่นแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้า 

คือหลักอริยสัจและหลักปฏิจจสมุปบาท	 ว่าเป็นหลักธรรม

ที่ชวนให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้ 

เป็นสังคมที่น่าอยู่	 และไม่เบียดเบียนกัน	 รวมทั้งการ 

บริเวณด้านหน้าของอาคารที่จัดแสดงนิทรรศการ

บริเวณโดยรอบกว้างขวางมาก

ทางเข้าบริเวณส่วนในของสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ

ส่วนหนึ่งของนิทรรศการด้านนอกอาคาร

ลวดลายและการใช้สี ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับสีและลักษณะของอาคาร

อาจารย์ภูธร  ภูมะธน  นำชมนิทรรศการจัดแสดงด้วยตนเอง

นิทรรศการแบ่งไว้เป็นสัดส่วนเริ่มตั้งแต่หลักสำคัญของพุทธศาสนา

นิทรรศการจัดแสดงในบริเวณของในพระนารายณ์ราชนิเวศน์
จึงควรชมด้วยความสงบเรียบร้อย



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๖ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

 It’s All in the Game	 ขับร้องโดย	 Tommy	 Edwards	 เป็นเพลงรัก 

แสนไพเราะทั้งยังมีความหมายตรงใจหนุ่มสาวผู้กำลังตกอยู่ในห้วงแห่งรัก 

จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่า	 เพลงนี้จะติดอันดับหนึ่งเพลงป๊อปยอดนิยมของ 

สหรัฐอเมริกาในยุค	 1960	 และยังเป็นเพลงที่มีอิทธิพลต่อนักร้องรุ่นหลัง	 มีการ 

นำไปร้องใหม่หลายครั้ง	 Louis	Armstrong	และ	Gordon	 Jenkins	ก็ยังเคยนำไป

เรียบเรียงและขับร้องใหม่ในลักษณะของแจ๊ส	 เพลงนี้จึงถูกจัดว่าเป็นเพลงป๊อป 

มาตรฐาน	(pop	standard)	และถูกนำไปใช้ประกอบในภาพยนตร์ดังๆของฮอลลีวูด 

หลายเรื่อง	 เช่น	 October Sky (1999)	 ซึ่งสร้างจากนวนิยายขายดีของ	 Homer 

Hickam	 Jr.	 เรื่อง Rocket Boys ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตามหาความฝันและ 

ความสำเร็จของวัยรุ่นอเมริกัน	Hickam	มีเงื่อนไขว่าต้องใช้	It’s All in the Game  

เพลงโปรดสมัยเรียนมัธยมของเขาเป็นเพลงประกอบ	 หากจะนำเร่ืองแต่งของเขา 

มาสร้างเป็นภาพยนตร์

 It’s All in the Game	พรรณนาถึงวิถีแห่งรักตามที่ดำเนินไปในชีวิตจริง 

หนุ่มสาวที่มีความรักในใจล้วนมีประสบการณ์ร่วมกันคือความรักให้ทั้งสุข 

และทุกข์	 น้ำตาและรอยยิ้ม	 มีการทะเลาะกันบ้างและมีการงอนง้อ	 ความรัก 

เป็นเหมือนเช่นเกม	 มีขึ้นมีลง	 มีช่วงเวลาตื่นเต้นให้ลุ้นระทึก	 แต่อย่างไรก็ตาม	

ความรัก	 คือ	 เกมแสนวิเศษที่นำพาให้หัวใจของคู่รักหนุ่มสาวโบยบินไปด้วย 

ความสุข																									

Many	a	tear	has	to	fall	but	it’s	all	in	the	game

All	in	the	wonderful	game	that	we	know	as	love

You	have	words	with	him	and	your	future’s	looking	dim

But	these	things	your	hearts	can	rise	above

Once	in	a	while	he	won’t	call	but	it’s	all	in	the	game

Soon	he’ll	be	there	at	your	side	with	a	sweet	bouquet

And	he’ll	kiss	your	lips	and	caress	your	waiting	fingertips

And	your	heart	will	fly	away

(Soon	he’ll	be	there	at	your	side)	with	a	sweet	bouquet

Then	he’ll	kiss	your	lips	and	caress	your	waiting	fingertips

And	your	heart	will	fly	away

 คำศัพท์และสำนวนที่น่าสนใจ

many a	 	 ในที่นี้ใช้เป็นคุณศัพท์	(adjective)	หมายความว่า	มากมาย	หลาย

tear	 	 	 เป็นคำนาม	(noun)	แปลว่า	น้ำตา

fall	 	 	 เป็นกริยา	(verb)	แปลว่า	ร่วง	หล่น	ตก

    ตัวอย่างจากเพลง 

   Many a tear has	to	fall	(หยาดน้ำตาต้องร่วงหล่นไปมากมาย)

to have words	 เป็นสำนวน	หมายความว่า	มีปากเสียง	ทะเลาะเบาะแว้ง

    ตัวอย่างจากเพลง 

	 	 	 You	have words	with	him	(คุณทะเลาะกับเขา)

dim	 	 	 เป็นคุณศัพท์	(adjective)	แปลว่า	มืดมัว	สลัว

 

มาเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงกันเถอะ

รศ. นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล                                                                                          ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์

It’s All in the Game

ถ้ามีข้อเสนอแนะโปรดส่งมาที่

สุมารีย์   อิงคนารถ

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
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    ตัวอย่างจากเพลง 

	 	 	 And	your	future’s	looking	dim (และอนาคตของคุณดูมืดมัว)

rise	 	 	 เป็นกริยา	(verb)	แปลว่า	ยกขึ้น

once in a while	ในท่ีน้ีเป็นกริยาวิเศษณ์	(adverb)	หมายความว่า	บางคร้ังบางครา

call 	 	 เป็นกริยา	(verb)	แปลว่า	โทรศัพท์

    ตัวอย่างจากเพลง 

   Once in a while	he	won’t	call	(บางครั้งเขาอาจไม่โทรมาหา)

soon 	 	 เป็นกริยาวิเศษณ์	(adverb)	แปลว่า	เร็วๆนี้	ในไม่ช้า

side	 	 	 เป็นคำนาม	(noun)	แปลว่า	ด้านข้าง	ข้างๆ

bouquet	 	 เป็นคำนาม	(noun)	แปลว่า	ช่อดอกไม้

    ตัวอย่างจากเพลง 

   Soon	he’ll	be	there	at	your	side	with	a	sweet	bouquet. 

   (ในไม่ช้าเขาก็จะมาอยู่ท่ีน่ันข้างๆคุณพร้อมกับช่อดอกไม้แสนหวาน)

caress 	 	 เป็นกริยา	(verb)	แปลว่า	ลูบไล้	กอดจูบ

fingertip	 	 เป็นคำนาม	(noun)	แปลว่า	ปลายนิ้วมือ

    ตัวอย่างจากเพลง 

	 	 	 And	he’ll	kiss	your	lips	and	caress	your	waiting	fingertips. 

	 	 	 (และเขาก็จะจุมพิตริมฝีปากของคุณพร้อมๆกับลูบไล้ปลายนิ้ว 

	 	 	 ที่รอคอยการสัมผัสของคุณ)	

fly away	 	 เป็นกริยา	(verb)	แปลว่า	โบยบิน	บินไป

    ตัวอย่างจากเพลง 

	 	 	 And	your	heart	will	fly away. 

	 	 	 (และนั่นก็จะทำให้หัวใจของคุณโบยบินด้วยความสุข)

 ไวยากรณ์ที่น่าสนใจ

 ไวยากรณ์ท่ีน่าสนใจจากเพลงน้ีเห็นจะเป็นการใช้	 many	 a	 ซ่ึงใช้เป็นคุณศัพท์ 

(adjective)	 นำหน้าคำนามเอกพจน์	 (singular	 noun)	 เสมอ	 many	 a	 มีความหมายว่า	

มากมาย	มากหลาย	ปกติเราจะพบการใช้	many	a	ในงานประพันธ์	บทกวี	หรือ	

เพลง	 ส่วนในชีวิตประจำวันเราจะใช้	 many	 ตามด้วยคำนามพหูพจน์	 (plural	

noun)	แทน

    ตัวอย่างจากเพลง 

   Many a	tear	has	to	fall	(หยาดน้ำตาต้องร่วงหล่นไปมากมาย)

   Many a	boy	went	to	school	.(เด็กผู้ชายหลายคนไปโรงเรียน)

  	 Love	is	many a	wonderful	thing.	(ความรักคือส่ิงมหัศจรรย์มากมาย)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๖ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

  “ตุ๊กกี้ ชิงร้อยฯ” สุดารัตน์ บุตรพรม  

นักแสดงตลกหญิงเมืองไทยทอล์คโชว์ 	

‘ประสบการณ์ชีวิตจากดินสู่ดาว’	 แนะเคล็ดลับ 

สู่ความสำเร็จในชีวิตแก่น้องๆนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ในงานมหกรรมแนะแนว 

การศึกษา	 คร้ังท่ี	 2	 จัดโดยสมาพันธ์นักศึกษา 

คริสเตียน	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เม่ือวันท่ี	 12	

กรกฎาคม	2555	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช

  ตุ๊กกี้ ชิงร้อยฯ	 สาวผู้ซึ่งมีบุคลิกอัน 

โดดเด่น	ด้วยรูปร่างเล็ก	กะทัดรัด	 เธอเป็นที่ 

รู้จักจากรายการเกมโชว์สุดฮิต	 “ชิงร้อย ชิงล้าน” 

ที่เคยอยู่หลังฉาก	 รับหน้าที่คอสตูม-ดูแลเสื้อผ้าให้ทีมงานและเมื่อสบโอกาส 

ครั้งหนึ่ง	 ตุ๊กกี้ก็ได้เล่นประกบรุ่นพี่ตลก	 สามช่า	 หม่ำ-เท่ง-โหน่ง	 และนับจาก 

นั้นเธอก็เกิดในวงการบันเทิงไทย

	 โอกาสนี้	 ตุ๊กก ี ้	 นักแสดงตลกชื่อดัง	 บอกว่าเป็นความโชคดีที่นักศึกษา 

ทุกคนได้เรียนหนังสือในระดับอุดมศึกษา	 เพราะบางคนไม่มีโอกาสได้เรียน	 ท่ีสำคัญ	 

ทุกสถาบันสอนให้ทุกคนเป็นคนเก่งและคนดี	 และเป็นการเร่ิมต้นข้ันท่ี	 3	 ของชีวิต	 

คือ	ขั้นแรก	ชั้นประถมศึกษา	ขั้นที่	2	ชั้นมัธยมศึกษา	และขั้นที่	3	ชั้นอุดมศึกษา	

เมื่อทุกคนสามารถก้าวมาได้	3	ขั้นแล้ว	ขอให้ตั้งใจ	อดทน	และเรียนให้จบเร็วๆ	

 “วันนี้ถ้าถามว่า ใครอยากเป็น ‘ตุ๊กกี้ ชิงร้อยฯ’ เป็นได้ไม่ยาก แต่บางที 

ก็เป็นได้ไม่ง่าย กว่าจะมาเป็น ‘ตุ๊กกี้ ชิงร้อยฯ’ เมื่อก่อนทำงานอยู่ที่ภูเก็ตแฟนตาซี  

ในตำแหน่งนักแสดงนำ ทำมาประมาณ 2 ปี โดยส่วนตัวเป็นคนชอบ ‘หม่ำ จ๊กมก’  

และใฝ่ฝันต้ังแต่สมัยเรียนท่ีอยากจะทำงานกับเวิร์คพ้อยท์ เม่ือเห็นว่ามีการประกาศ 

รับสมัครคนดูแลเสื้อผ้า ตุ๊กกี้จึงไม่ลังเล และโชคก็เข้าข้าง ทำให้ตุ๊กกี้ตัดสินใจ 

ลาออกจากงานเก่ามาเป็นคอสตูม 

 หลังจากนั้น ก็มีเรื่องบังเอิญที่ทำให้พี่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมแสดงกับแก๊ง

สามช่า และก็ต้ังใจพัฒนาการทำงานให้แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา พ่ีจะอดทน มุ่งม่ัน   

ไม่แข่งกับใครแต่จะแข่งกับตัวเอง โดยเฉพาะการแต่งกาย ที่เน้นสีสัน และเปลี่ยน 

ไปเรื่อยๆ ทั้งขนตา ทรงผม เสื้อผ้า และรองเท้า พี่เองจะไม่หยุดอยู่กับที่ พัฒนา 

ฝีมือ หาส่ิงใหม่ๆรอบตัวท่ีทันสมัยเพ่ือมาสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนคลับชิงร้อย 

ชิงล้านให้ได้แบบไม่ซ้ำในแต่ละครั้งที่ออกรายการ” 

 ตุ๊กก้ี	 บอกว่าพ่ีเช่ือว่านักศึกษาทุกคนมีพรสวรรค์อยู่ในตัว	 บางคนร้องเพลงเก่ง	 

พูดเก่ง	 เต้นเก่ง	 หรือแสดงเก่ง	 ซึ่งเป็นสิ่งที่เทวดาให้ลงมาในแต่ละคน	 เมื่อเรา 

มีพรสวรรค์แล้ว	 ต้องหาพรแสวงให้พรสวรรค์ท่ีเรามีโดดเด่นออกมา	 และท่ีสำคัญ	 

คือ	 โอกาส	 มีทั้งโอกาสที่ถูกหยิบยื่นให้	 และการวิ่งหาโอกาสด้วยตัวเอง	 ถ้าทุกคน 

สามารถทำทั้งสามสิ่งได้	 ก็จะประสบความสำเร็จได้เหมือนตุ๊กกี้	 เพราะพี่เชื่อว่า	

คนที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง	 คือคนที่ไม่รอคอยโอกาส	 และวิ่งหา 

โอกาส

 นอกจากน้ันแล้ว	 ขอให้ทุกคนจงมีความกตัญญู	 เช่นพ่ีเองนับถือพระสององค์ 

ในบ้าน	 คือพระบิดาและพระมารดา	 เพราะครอบครัวเป็นสถาบันที่ทำให้เราม ี

ชีวิตลืมตามาดูโลก	 เมื่อทำสิ่งใดก็ตาม	 อย่าลืมนึกถึงคุณพ่อคุณแม่	 แล้วทุกคน 

จะสัมฤทธิผล	 ความกตัญญูจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน 

ประสบความสำเร็จทั้งการเรียนและการทำงานด้วย

ตุ๊กกี้ ชิงร
้อยฯ

แนะเคล็ดลับจากดินสู่ดาว 
ยึดสามสิ่ง “พรสวรรค์-พรแสวง-โอกาส”

 บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ขอเชิญนักศึกษาระดับ 

ปริญญาเอกและระดับปริญญาโท	 สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานจาก 

ดษุฎนีพินธแ์ละวิทยานิพนธ์								ในโครงการประชุมวิชาการระดบัชาติ	 

เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	 ครั้งที่	 4	 วันที่	 30	 

สิงหาคม	 2555	 	 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้	 จนถึงวันที่	 20	 สิงหาคม	

2555	ณ	อาคารท่าชัย	ชั้น	3	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

หัวหมาก	 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่	 0-2310-8557	 หรือ	 

www.grad.ru.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมวิชาการระดับชาติ

	 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 สำหรับผู้บริหาร	 (M.B.A.	 for	 

Executives)	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เปิดรับสมัครบุคคล 

เข้าศึกษาต่อ	 ประจำปีการศึกษา	 2555	 โดยผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่	 

สำนักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 สำหรับผู้บริหาร	 ชั้น	 2	 อาคาร 

คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (หัวหมาก)	 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 

สิงหาคม 2555

 หลักสูตรดังกล่าวจัดการเรียนการสอน แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 กลุ่ม Exclusive ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร	 รวมค่าเข้าชั้นเรียนและศึกษา 

ดูงาน	ณ	มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา	299,000	บาท	

 กลุ่ม Inclusive	 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวมดูงานในประเทศ	 129,000	 บาท	 

หรือดูงานประเทศญี่ปุ่น	169,000	บาท	

	 ระบบการศึกษาเป็นแบบ	Block	Course	&	Modular	 System	 โดยจัด 

ให้ผู้เข้าศึกษาเรียนครั้งละ	 1	 วิชา	 ต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร	 โดยมีระยะเวลา 

ประมาณ	4	ภาคการศึกษาปกติ	 โดยมีวิชาเรียนทั้งหมด	39	หน่วยกิต	แผน	ข	

ไม่ทำวิทยานิพนธ์	

	 ผู้สนใจ	 โทร.	 081-431-3822,	 081-453-2244,	 081-934-2593	 หรือ	 

0-2310-8230-1	www.xmba.ru.ac.th

	 ชมรมดนตรีลูกทุ่งสุโขทัย	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เชิญชวนนักศึกษา 

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย	 ชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ครั้งที่	 15	 

ชิงถ้วยอธิการบดีพร้อมทุนการศึกษา	 เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดน้ี-วันท่ี 20 สิงหาคม  

2555 

 คุณสมบัติผู้สมัคร	 เป็นนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

ไม่เคยเป็นนักร้องอาชีพมาก่อน		และอายุไม่เกิน	25	ปี

 การตัดสินการประกวด  รอบคัดเลือก วันที่ 22-24 สิงหาคม 2555  

ณ	ห้อง	303	อาคารกิจกรรมนักศึกษา	รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 29 สิงหาคม 2555 

ณ	บริเวณใต้อาคารกิจกรรมนักศึกษา	ม.ร.

 รางวัลการประกวด	 รางวัลชนะเลิศฝ่ายชายและฝ่ายหญิง	 ถ้วยรางวัล 

เกียรติยศ	 พร้อมทุนการศึกษา	 รางวัลละ	 3,000	 บาท	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 

ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง	 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ	 พร้อมทุนการศึกษา	 รางวัลละ	

2,000	 บาท	 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง	 ถ้วยรางวัล 

เกียรติยศ	พร้อมทุนการศึกษา	รางวัลละ	1,000	บาท

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี-วันท่ี 20 สิงหาคม 2555 สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่	 ชมรมดนตรีลูกทุ่งสุโขทัย	 ห้อง	 303	 อาคารกิจกรรมนักศึกษา	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.081-817-8186

ม.ร. เฟ้นหานักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่  



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๖ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ถาม 	 สวัสดี	ค่ะ	ดิฉันเป็นนักศึกษา	Pre-degree 
รหัส	53	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป 
และตอนนี้ดิฉันเรียนปวช.	ชั้นปีที่	3	ของวิทยาลัย 
เทคนิคด้วย	ดิฉันต้องการทราบว่า
	 1.	 ถ้าดิฉันต้องการท่ีจะศึกษาต่อในระดับ 
ปริญญาตรี	 คณะบริหารธุรกิจ	 สาขาการบัญชี 
ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ดิฉันจะสามารถโอน 
หน่วยกิตของ	 Pre-degree	 ท่ีเรียนอยู่ได้ก่ีหน่วยกิต	
และวิชาใดได้บ้าง
	 2.	 ดิฉันต้องกระทำการใดบ้างเพื่อที่จะ 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีท่ีเดิม	 คือ	สาขาวิทย- 
บริการฯ	จังหวัดลพบุรี
	 3.	 และถ้าดิฉันต้องการไปเรียนต่อที่  
มหาวิทยาลัยรามคำแหงในส่วนกลาง	 ดิฉันจะต้อง 
เตรียมตัวอย่างไรบ้าง	
ตอบ	 1.	 ถ้านักศึกษานำวุฒิ	ปวช.	(ซ่ึงเทียบเท่า 
กับ	ม.6)	ไปสมัครเรียนระดับปริญญาตรี	คณะบริหาร- 
ธุรกิจ	 สาขาการบัญชีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
นักศึกษาต้องลาออกจากรหัส	 Pre-degree	 แล้วขอ	 
Transcript	 ในวิชาท่ีสอบผ่านแล้วของรหัส	 Pre-degree	 
พร้อมถ่ายเอกสารสำเนา	 Transcript	 	 4	 ชุด	 เพื่อ 
ใช้เทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวในช่วงกำหนด 
วันรับสมัครนักศึกษาใหม่	 นักศึกษาสามารถเทียบโอน 
หน่วยกิตในวิชาท่ีสอบผ่านแล้วจากรหัส	 Pre-degree	 
และวิชาดังกล่าวอยู่ในหลักสูตรใหม่	 โดยเทียบได้ 
ทุกวิชาที่เหมือนกับหลักสูตรใหม่
	 2.	 นักศึกษาต้องลาออกในรหัส	 Pre-degree 
แล้วขอ	 Transcript	 เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ท่ีเดิมคือ	ท่ีสาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดลพบุรี	ในสาขา 
วิชาเฉพาะที่มีสอนที่สาขาเท่านั้น	 ถ้าไม่มีสาขาที ่
นักศึกษาจะเรียน	 จะต้องไปสมัครเรียนที่ส่วนกลาง 
คือท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 หัวหมาก	 บางกะปิ	 
นักศึกษาจะสมัครได้เพียงแห่งเดียว	 คือสมัครเรียน 
ที่สาขาวิทยบริการฯ	หรือที่ส่วนกลางเท่านั้น
	 3.	 ถ้านักศึกษาต้องการจะไปศึกษาต่อที่ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงในส่วนกลางท่ีกรุงเทพฯ	
นักศึกษาต้องเตรียมตัวดังนี้
	 	 3.1	 ตรวจสอบวันเวลาของการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ที่ส่วนกลาง	 กรุงเทพฯ	 แล้วขอ	
Transcript	ในรหัส	Pre-degree	ไว้
	 	 3.2	 ดูข้อมูลในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
www.ru.ac.th	 ว่ารับสมัครเมื่อใด	 มีคณะใดบ้าง	
ระบบการเรียนการสอนเป็นแบบใด
	 	 3.3		ซ้ือใบสมัครตามวัน-เวลาท่ีกำหนด	 
แล้วเปิดอ่านโครงสร้างหลักสูตรท่ีนักศึกษาจะเรียน	 
แล้วไปสมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามวันเวลาท่ีกำหนด 
โดยนำเอกสารการสมัครฯ	ไปให้ครบ	และใช้สิทธิ 
เทียบโอนหน่วยกิตในวันสมัคร	(ก่อนการสมัครเรียน 
ให้นักศึกษาไปลาออกจากการเป็นนักศึกษา	 

กองบรรณาธิการ

Pre-degree	ท่ีฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา	อาคาร	สวป.	
ชั้น	2)
	 	 3.4	 เม่ือสมัครเสร็จส้ินแล้วให้ซ้ือตำราเรียน
ของแต่ละวิชาตามใบเสร็จฯ	ที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้	
แล้วศึกษาวิชาต่างๆ	ตามตำราเรียน	 โดยเลือกวิธีการเรียน 
แบบใดก็ได้ตามความถนัดของนักศึกษา	 ถ้ามีปัญหาใด	ๆ	
ให้สอบถามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนคณะฯ	ที่สังกัด		

 วัน/เวลา/สถานที่เรียน 
	 Section	1	วันพุธ		09:30	-	11:20	ห้อง	SWB	506
		 Section	2	วันอังคาร	11:30	-	13:20	ห้อง	SWB	505
 อาจารย์ผู้สอน  
	 Section	1:	อาจารย์	ดร.แก้วกัลยา	อภัยบัณฑิตกุล
	 Section	2:	อาจารย์	Rick	Whisenand
 ตำราที่ใช้			EN	309	การฟังเพื่อความเข้าใจ	1		แต่งโดย 
รศ.	จารุพรรณ	เพ็งศรีทอง
 คำอธิบายกระบวนวิชา	ศึกษาวิธีและฝึกฟัง	โดยการ 
เน้นการจำแนกเสียงของคำที่มีการออกเสียงคล้ายกัน 
คำท่ีมีการลงเสียงเน้นหนัก	พร้อมท้ังจับทำนองเสียง	ตลอดจน 
ฝึกฟังข้อความสั้นๆ	ได้แก่	บทสนทนา	บทสัมภาษณ์	ข่าว	
บทโฆษณา	 ฝึกเขียนตามคำบอก	 และเขียนบทสรุปจาก 
ข้อความที่ได้ยิน	
 จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา
	 1.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการฟังและฝึกฟังภาษา
อังกฤษจากเจ้าของภาษา
	 2.		 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการลงเสียงเน้นหนัก	 และ
ทำนองเสียงซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของภาษาอังกฤษ
 3.	 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังข้อความส้ัน	ๆ 	เช่น	บทสนทนา	
บทสัมภาษณ์	ข่าว	และบทโฆษณา	
	 4.		 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนตามคำบอก
	 5.		 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนบทสรุปจากข้อความ
ที่ได้ยิน
 แนวทางการเรียน การบรรยายและฝึกฟังจาก	CD	
ซึ่งมีจำหน่ายพร้อม	 script	 และตัวอย่างข้อสอบ	 2	 ชุด	 
พร้อมคำเฉลยที่ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
 เน้ือหาวิชา	 ตัวเลขท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน	 	 ความสำคัญ 
ของเสียงท้ายคำและเสียงซึ่งเกิดจากการลดพยางค์ 
ความสำคัญในการเน้นพยางค์และทำนองเสียง	 การเชื่อม 
เสียงระหว่างคำ	 การตัดเสียงและการกลมกลืนเสียง	 คำบอก 
ลักษณะคน	 สิ่งของ	 รูปร่าง	 ทิศทางและคำแนะนำต่างๆ	 
บทสนทนาทางโทรศัพท์	 Active	 Voice	 และ	 Passive	 
Voice	และการละคุณศัพท์	กริยา	สรรพนาม	ที่คู่สนทนา 
เคยกล่าว

 ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ	อัตนัยผสมปรนัย	100	ข้อ 
ภาควิชาฯจัดสอบเอง	เวลาและสถานที่สอบจะประกาศ
ให้ทราบในภายหลังทาง	website	ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
และประกาศที่ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
 รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ		ข้อสอบแบ่งออก 
เป็น	6	part	ดังนี้
 Part 1 Write down the numbers, dates, times 
etc you hear. 	ข้อสอบ	part	น้ีมี	10	ข้อ		10	คะแนน	ข้อสอบ	
part	น้ี	เป็นการเขียนจากการบอกตัวเลขต่าง	ๆ	วัน	เดือน	ปี 
เวลาและตัวเลขอ่ืนๆ	 เช่น	 ถ้านักศึกษาได้ยินว่า	 “January 
the	 seventh	 nineteen-eighty”	 นักศึกษาต้องเขียน	 January	 
7,	1980	หรือถ้าได้ยินว่า	“two-hundred	thousand	nine- 
hundred	forty”	นักศึกษาต้องเขียน	200,940	หรือถ้าได้ยินว่า 
	“sixty-three	dollars	forty-nine	cents”	นักศึกษาต้องเขียน	
$63.49	เป็นต้น
 Part 2 Word Differentiation.  
 Each of the sentences-spoken twice-will 
 contain one of the four words in    A to D.  Choose 
the word that you hear.		ข้อสอบ	part	นี้มี	15	ข้อ	15	
คะแนน	นักศึกษาจะได้ยินเสียงอ่านประโยคครั้งละหนึ่ง 
ประโยค	สิ่งที่นักศึกษาต้องทำใน	part	นี้คือ	หาตัวเลือก 
ที่ถูกต้องจากบรรดาตัวเลือกที่ออกเสียงคล้าย	ๆ	กันจาก 
ตัวเลือก	A	ถึง	D	ว่าตัวเลือกใดเป็นคำที่มีอยู่ในประโยค
ที่นักศึกษาได้ยิน
 Part 3 Contractions.
 Find the contraction in each sentence and write  
the contracted part in its full form, e.g. If you hear: 
“At last I’ve found a boy friend” -you can write either  
“I have” or just “have.”  In the case of “won’t” you  
write “will not.”		ข้อสอบ	part	นี้มี	15	ข้อ	15	คะแนน	 
นักศึกษาจะได้ยินประโยคครั้งละหนึ่งประโยค	 โดยที่ 
ประโยคทุกประโยคที่ได้ยินจะมีคำที่มีการลดเสียง 
หรือการย่อให้ส้ันลง	ส่ิงท่ีนักศึกษาต้องทำคือเขียนรูปเต็ม 
ของคำที่มีการลดเสียง	 เช่น	 ถ้าประโยคที่ได้ยินเป็น	
“He’ll	 go	 with	 you	 tomorrow	 morning.”	 คำที่มีการ 
ลดเสียงคือคำว่า	 ’ll	 ให้นักศึกษาเขียนรูปเต็มคำเสียง 
ที่ลดนี้	คือ	will	นั่นเอง	ถ้าเสียงที่ลดคือ	“We	won’t...”	
ให้นักศึกษาเขียน	 will	 not	 ถ้าเป็น	 “I’m	 not...”	
ให้นักศึกษาเขียน	I	am	เป็นต้น
 Part 4 Read the questions below, then listen 
to the dialogues and answer them. 
	 ข้อสอบ	 part	 นี้เป็นการตอบคำถามจากการฟัง 
บทสนทนาสองบท	20	คะแนน	
	 นักศึกษามีเวลาอ่านคำถามของแต่ละบทสนทนา 
ก่อนการฟังเพื่อให้นักศึกษารู้จักจับประเด็นก่อน	 และ 
นักศึกษาสามารถเขียนตอบแบบสั้นๆ	 ให้ได้ใจความ	 
ไม่จำเป็นต้องตอบเป็นประโยคที่สมบูรณ์	
 Part 5 Listening  Comprehension
 Look at the questions below, then listen to 
each passage-spoken twice-and write short answers. 
ข้อสอบ	 part	 นี้มี	 20	 คะแนน	 นักศึกษาจะมีเวลาอ่าน 
คำถามก่อนการฟังเรื่องอ่านที่ยาวขึ้นซึ่งจะคล้ายกับ 
ข้อสอบใน	 part	 4	 ต่างกันที่ข้อสอบ	 part	 นี้ไม่ใช่ 
บทสนทนาเท่านั้นเอง	 การตอบก็ตอบแบบสั้นๆ	 ให้ได้ 
ใจความเช่นเดียวกับการตอบคำถามใน	part	4
  Part 6 Cloze Dictation 
Fill in the blanks in the following passage, spoken 
twice, with the words that you hear.	 	ข้อสอบ	part	
น้ีมี	 20	 คะแนน	 ให้นักศึกษาฟังแล้วเติมคำท่ีหายไปใน 
ช่องว่างที่เว้นว่างไว้ให้

ENG 3201(EN 309)
การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1
English Listening for Comprehension I

    อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล
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ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เดือนสิงหาคม 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. รายการสารคดีปราชญ์เดินดิน
รายการคุยกฎหมายกับ

อ.	พัฒนะ
รายการสารคดีปราชญ์เดินดิน รายการสารคดีปราชญ์เดินดิน รายการสารคดีปราชญ์เดินดิน

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. รายการทะเลสีคราม 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

	 	 	 	 	 	 	 	สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	คณะมนุษยศาสตร์	 

จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันชาติฝรั่งเศส	 หวังปลุก 

กระแสการเรียนภาษาฝรั่งเศส	 โดยมีนักเรียนจาก 

โรงเรียนมัธยมที่จัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส 

หลายแห่งเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง	 เมื่อวันที่	 13 

กรกฎาคม	2555	ณ	ห้องศักดิ์	 ผาสุขนิรันต์	อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	

 รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์	กล่าวว่าคณะมนุษยศาสตร์จัด 

การเรียนการสอนด้านภาษาจำนวน	15	ภาษา	รวม 

ถึงภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน	 สำหรับภาษา 

ฝรั่งเศสนั้นเป็นภาษาที่คณะจัดการเรียนการสอน 

มาต้ังแต่เร่ิมมีคณะมนุษยศาสตร์	 อีกท้ังมีคณาจารย์ 

ท่ีมีความเช่ียวชาญอย่างย่ิง	 กิจกรรมคร้ังน้ีนอกจาก 

จะเป็นการรำลึกถึงวันชาติฝร่ังเศส	 ซ่ึงตรงกับวันท่ี	 

14	 กรกฎาคม	 แล้ว	 ยังเป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้าง 
(อ่านต่อหน้า 11)



หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	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 ๖ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

 
ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

แล้วบอกว่า	 “ตรงน้ีเป็นร้านขายยา แล้วคุณเดินไปแล้ว 

เล้ียว 2 คร้ัง”	 แล้วเขาก็พูดต่ออีกยาว	 จากน้ันเขาก็ถาม 

ว่าเข้าใจไหม	 ครูก็บอกว่า	 “ครูคงไปไม่ถูก แต่ว่าไม่เป็นไร”   

และครูก็ขอบคุณเขา	 เขาบอกว่า	 “ไม่เป็นไร มานี่”   

แล้วก็ดึงเราเข้าไปในร้านของเขา	 แล้วเขาก็เอากระดาษ 

มาวาดแผนท่ีให้	บอกครูว่า	“น่ีคุณอยู่ตรงน้ีนะ ถนนเป็น 

อย่างน้ี หันหน้าไปทางน้ี เล้ียวไปทางน้ี จะพบสัญญาณไฟ   

ก็เลี้ยวไปอีก ถ้าไม่เจอก็ลองมองหาร้านต่างๆ มองหา 

เครื่องหมายต่างๆดู” ครูก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไง	 คือ 

ต้ืนตันใจมาก	 ครูก็ได้แต่พูดว่า	 “ขอบคุณมากๆ” แต่ครู 

เห็นแววตาของเขา	 ครูรู้สึกว่าเขายินดีที่จะให้บริการ		 

ในขณะเดียวกันเขาก็คงมองเห็นว่าเราขอบคุณเขาจริงๆ	 

แล้วเราก็เดินไป	 จากวันน้ันถึงวันน้ี	 ผ่านมาก็	 10	 ปีแล้ว		 

แต่ก็ยังประทับใจครูอยู่มิรู้หาย	 	 เพราะเราส่ือสารกันได้		 

เพราะวันน้ันหลังจากท่ีได้แผนท่ีครูก็เดินตามแผนท่ีไป		 

ไม่นานก็พบจุดหมายปลายทาง		และก็ได้ทานอาหาร 

อย่างเอร็ดอร่อย		

	 สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า		การสื่อสาร 

กันนั้นแม้ว่าจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษากันก็ตาม 

หรือจะต่างความรู้กันก็ตาม	 ก็ยังมีวิธีการอธิบาย	 สิ่งนี้ 

อยู่ท่ีการได้เรียนรู้	 อยู่ท่ีการได้อ่านหนังสือ	 ได้วิเคราะห์ 

สังเคราะห์	 เอามาจำแนกแยกแยะว่าสิ่งนี้คืออะไร		 

สิ่งนั้นคืออะไร	สิ่งที่เขาบอกนั้นหมายความว่าอะไร		 

ขณะเดียวกันเวลาเราบอกคนอื่นเขานั้น	 เราต้องคิด 

ว่าเขาไม่ทราบเขาจึงต้องถามเรา	 เขาไม่ได้โง่เพียงแต่ 

เขาไม่มีประสบการณ์เท่านั้น	 ดังนั้นการที่เราไปมอง 

คนอื่นว่าเขาโง่กว่าเราเขาจึงได้มาถามเรา	 คนที่คิด 

อย่างนั้นคือคนโง่	 คือไม่มีสติปัญญา	 ไม่รู้จักคิด	 คนเรา 

นั้นถ้าหากไม่ทราบก็ควรที่จะถามผู้ที่ทราบ	 ควรที่จะ 

ถามความรู้จากผู้ท่ีมีหน้าท่ีให้ความรู้โดยตรง	 ครูไม่เคย 

อายเลยที่จะถามครูบาอาจารย์ด้วยกัน	 สอนอยู่ใน 

คณะเดียวกัน	 แม้ว่าอาจารย์คนนั้นอาจจะเคยเป็น 

ลูกศิษย์เรามาก่อนก็ตาม	ครูถามว่า		“อันนี้เป็นยังไง  

ครูลืมไปแล้ว หรืออันน้ีเป็นยังไงกฎหมายออกมาใหม่   

ครูถามหน่อย” ครูก็ถาม	 ไม่เห็นเสียเกียรติยศอะไร 

นี่ก็คืออย่างหนึ่งที่ทำให้เราสื่อความหมายได้ก็คือ 

ต้องลดทิฐิตัวเอง	 คือลดความยโสของตนเองลงไป 

ให้คิดว่าคนเรามีความรู้แตกต่างกันได้ เพราะมี  

ประสบการณ์แตกต่างกัน	 ถ้าหากว่าเรามองคนอื่น 

ว่าเขาไม่รู้อะไร	 แล้วก็บอกว่าเขาโง่	 เราก็จะตกเป็น 

คนโง่เสียเอง		

	 ลูกศิษย์ครับ	 ในกรณีเช่นเดียวกันนี้	 เราต้องดู 

ว่าทุกวันนี้ลูกศิษย์ไปเรียนหนังสือนั้นเรียนอย่างไร		 

ลูกศิษย์ฟังครูบาอาจารย์สอนหรือเปล่า	 หรืออาจารย์ 

ที่สอนโดย	 Power	 Point	 พออาจารย์สอนไปลูกศิษย์ 

กลับไม่สนใจ	 บอกว่าเด๋ียวไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเองได้		 

ครูก็ขอให้จริงอย่างนั้น		เพราะถ้าไปค้นหาข้อมูลก็จะ 

ทำให้เรามีความรู้ขึ้น		แต่ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์สอน 

แล้วเราก็บอกว่า	 ใช่แล้วใช่เลยๆ	 มันก็จะผ่านไป	 พอผ่านไปๆ	 

เรื่อยๆ	 เราจะเกิดความเข้าใจผิด	 และจะเป็นคนที่รู้ 

น้อยลงไป	 เพราะข้อมูลบางอย่างที่อาจารย์ให้มานั้น 

บางทีก็เป็นข้อมูลที่ท่านคิดของท่านเอง	 เป็นข้อมูลที่ 

ท่านยืนยันของท่านเอง	 เราต้องมาวิเคราะห์สังเคราะห์เอง		 

เป็นต้น

	 ครูเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วลูกศิษย์ที่เรียนๆไป 

ไม่สนใจไปอ่านไปค้นคว้าต่อ	 อยู่ตรงนี้เท่านั้นเองที่จะ 

พูดกันไม่รู้เร่ือง	 มันจำเป็นต้องไปขวนขวายต่อ	 บางคน 

ฟังแต่คำบรรยายแล้วก็ไปสอบ	 ครูคิดว่าไม่น่าจะได ้

ความรู้ที่แท้จริง	 ลูกศิษย์ควรที่จะไปอ่านตำราประกอบ		 

พอไปอ่านตำราแล้วเราจะมีช่วงที่ได้หยุดคิด	 ดังนั้น 

ให้ทดลองทำดูตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 แล้วจะทำให้เรา 

ส่ือสารกับผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วข้ึน	 มีระบบและเข้าอก 

เข้าใจมากข้ึน	 เพราะการส่ือสารกันน้ันมีความหมายอยู่ว่า	 

เราให้ข้อมูลข่าวสารหรือข้อท่ีจะส่ือสารให้กับผู้อ่ืน	 ให้กับ 

ผู้ฟัง	 ให้กับผู้ท่ีรับสารน้ันเพ่ือท่ีจะให้เขาเข้าใจในส่ิงท่ีเรา 

ส่ือสารไปตรงตามท่ีเราต้องการ

 หวังว่าข้อท่ีพาคิดเล็กๆน้อยๆน้ี	 จะทำให้ลูกศิษย์ 

เกิดความขยันหมั่นเพียร	 อ่านหนังสือ	 อ่านอะไรก็ตาม 

ที่ขวางหน้า	 อ่านไปเถอะ	 แล้วจะพัฒนาตนเองในการ 

สื่อสารได้	 เพราะเมื่ออ่านแล้วเราก็มาพูด	 อ่านแล้วเรา 

ก็มาเขียน	 ถ้าเราไม่หัดพูด	 หัดเขียน	หัดอธิบาย	 ไม่หัด 

แสดงออก	 ไปนั่งกดแต่คอมพิวเตอร์นั่งจ้องจนต้องไป 

ตัดแว่น	 และบางคร้ังก็มีอารมณ์ประหลาดๆเกิดข้ึน	 เพราะ 

เข้าไปในโลกไซเบอร์	 แล้วก็บอกว่าอยู่คนเดียวก็ได้		 

แต่ลืมไปว่าชีวิตคนนั้นมีหลายช่องทางที่จะสื่อสารกัน		 

มีหลายบริบท	 มีหลายอารมณ์	 ตรงนี้เป็นข้อสำคัญ		

ดังนั้นถ้าใครอยากอารมณ์ดี	 ใครอยากมีความรู้สึกที่ดี 

ก็เปลี่ยนอิริยาบถในการเรียนรู้เสียบ้าง	 เปลี่ยนวิธีการ 

ท่ีจะส่งข่าวสารบ้าง	 ลองดูนะครับ	 ได้ผลอย่างไรบอกครูบ้าง		 

สวัสดีครับ

ให้นักเรียนได้เข้าใจ	 เรียนรู้เร่ืองราวของประเทศฝร่ังเศส 

มากขึ้น	 ในฐานะที่ฝรั่งเศสเป็นประเทศมหาอำนาจ 

ประเทศหนึ่งของโลก	 มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว 

มีงานศิลปะและประวัติศาสตร์ท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงของโลก	 

สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวสร้างรายได้หลักให้ประเทศ   

หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่กจิกรรมในครัง้นี	้								จะชว่ยเปน็แนว 

ทางกระตุ้นให้นักเรียน	 เยาวชนและประชาชนทั่วไป	

ให้ความสนใจและให้ความสำคัญในการศึกษาภาษา 

ฝร่ังเศสซ่ึงเป็นภาษากลางท่ีใช้ในการส่ือสารในหลาย 

ประเทศ	

 กิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการการปฏิวัติ 

ฝรั่งเศส	 การแสดงระบำแคนแคน	 การต่อจิ๊กซอว์ 

แผนที่ประเทศฝรั่งเศส	 การสาธิตการทำอาหารว่าง	 

และการจำหน่ายของที่ระลึกของประเทศฝรั่งเศส	 

ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

มษ. จัดกิจกรรมฯ                        (ต่อจากหน้า 10)

	 สำหรับนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 	 

มาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

(ฝ่ายมัธยม)	โรงเรียนหอวัง	โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี	 และโรงเรียนมัธยมสุวิทย์- 

เสรีอนุสรณ์			จำนวนประมาณ	250	คน

	 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา	

กองกิจการนักศึกษา	รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับ

ทุนการศึกษาตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 28 สิงหาคม 2555 

ดังนี้	

 eบริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	จำกัด	มอบทุน 

การศึกษา	 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 ปีการศึกษา	 2555	 

จำนวน	15	ทุนๆละ	25,000	บาท	

 eมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช	 มอบทุน 

การศึกษา	ให้แก่นักศึกษาชั้นปีท่ี	2	ขึ้นไป	จำนวน	 

3	ทุนๆ	ละ	5,000	บาท

 eมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง	 มอบทุน 

การศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่	 2	 ขึ้นไป	 จำนวน	 

3	ทุนๆละ	25,000	บาท

	 นักศึกษาที่สนใจติดต่อสมัครได้ที่งาน 

แนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา	 อาคาร 

ศิลาบาตร	ชั้นลอย

เชิญชวน นศ. สมัครรับทุนการศึกษา



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๗) วันที่ ๖ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 11)

เรียนไปทำไม ตอนที่ 2

ม.ร. สอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2554  
วันที่ 8-18 ส.ค. 2555 (เว้นวันที่ 12 ส.ค. 2555)

 ลูกศิษย์ที่รักครับ	 เมื่อคราวที่แล้วครูพูด 

ค้างคาไว้ว่า	 การเรียน	 การสื่อสาร	 หรือการทำ 

อะไรต่อมิอะไรต่างๆทุกวันน้ี		นับวันก็มีแต่จะยุ่งยาก 

และมีปัญหากันมากขึ้น	 ผู้คนพูดจาปราศรัยกัน

ไม่ค่อยรู้เรื่อง	 บางทีต้องพูดหลายครั้งหลายหน 

กว่าจะจับใจความได้ว่าผู้พูดส่ือสารอย่างไร		ต้องการ 

อะไร	มีวัตถุประสงค์อะไร		ก็ใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจ

	 ตรงนี้ครูว่ามีปัญหาตรงที่		เราจะตั้งต้นเอา 

ตรงไหน	 ถ้าตั้งต้นตรงที่ว่าเราเรียนไม่เท่ากัน	 ก็น่า 

จะไม่ใช่	 เพราะจริงๆแล้วคนเรามีความรู้กันคนละอย่าง		 

ครูพูดเสมอว่า	“เราเป็นครูกันคนละอย่าง” การเป็นครู 

กันคนละอย่างหมายความว่า		เรารู้ในเร่ืองท่ีเราเช่ียวชาญ		 

ที่เราชำนาญ	 เราได้ค้นคว้า	 เราได้ฟังได้ยินมา	 หรือ 

มีครูส่ังสอนเรามา	 หรือเราได้อ่านได้เห็นมา	 ขณะเดียวกัน 

ในส่ิงท่ีเรารู้น้ันผู้อ่ืนเขาอาจจะรู้ไม่เหมือนเรา		เขาอาจ 

จะรู้คนละเร่ืองกับเรา	คนหน่ึงเป็นช่างไม้		อีกคนหน่ึง 

เป็นชาวนา	 ชาวนาก็คงจะมีความรู้ในเรื่องการเข้า 

หน้าไม้ไม่เหมือนกันกับการทำนา	 ช่างไม้ก็จะรู้เร่ือง 

การทำนาไม่เท่ากับการเข้าไม้	 หรือคนขับรถกับกรรมกร 

แบกหามก็ไม่รู้วิธีการขับเครื่องบิน	 	อ่านหนังสือ 

ไม่ออกก็จริงอยู่	 แต่สามารถเป็นนักร้องได้	 ตรงกันข้าม 

กับคนที่อ่านหนังสือที่เก่งกล้าสามารถ	 เรียนจบ 

ปริญญาช้ันสูงสุดก็อาจจะร้องเพลงได้ไม่เก่งเท่ากับ 

คนท่ีมีทักษะในการร้องเพลง		แม้อ่านหนังสือไม่ออก 

ก็จำได้	 แต่ทักษะการจำก็สูง	 คนตาบอดก็อาจจะ 

มีวิธีการจำแนกแยกแยะเสียง	 กล่ิน	 บรรยากาศ	 ซ่ึงจะ 

กลายเป็นคนแยกแยะเก่ง		และจะเป็นสภาพบังคับ 

ให้เป็นคนจำเก่งเสียอีกด้วย

	 เวลาเราไปสื่อสารนั้นแม้ว่าเราจะรู้กัน 

คนละอย่าง	 ทราบกันคนละอย่างก็จริง	 แต่การส่ือสาร 

ควรใช้ความรู้ท่ีผู้อ่ืนสามารถเข้าใจได้		รู้เร่ืองได้		เช่น		 

ถา้มคีนมาถามเราวา่		“บา้นคนนัน้คนนี ้ ทีอ่ยูแ่ถวนี ้ 

อยู่ตรงไหน” เราก็เพียงแต่ชี้มือแล้วบอกว่า	 “โน่น   

เดินไปข้างหน้า  เดี๋ยวก็พบเอง”		แล้วอย่างนี้คนที่

มาถามเขาจะทราบได้อย่างไร		

	 ครูเคยไปที่ประเทศนิวซีแลนด์	 ครูมีความ 

ประทับใจคนนิวซีแลนด์อยู่อย่างหนึ่งก็คือ	 	 เวลา 

ที่เราไปถาม	 เช่น	 ครูถามหาร้านขายสเต๊กชื่อนี ้

อยู่ตรงไหน	 เขาก็ดึงแขนครูออกไปหน้าบ้านเขา 

 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	 

จังหวัดปราจีนบุรี	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	คว้า 

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายท่ัวประเทศ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธี 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 80	 พรรษา 

12	 สิงหาคม	 2555	 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ- 

พระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 เน่ืองใน 

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 5	 รอบ	 

28	 กรกฎาคม	 2555	 ระดับอุดมศึกษา	 ของสำนักงาน 

อธิบดีผู้พิพากษาภาค	2	รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค 

เป็นสมัยที่	 2	 เมื่อวันที่	 18	 กรกฎาคม	 2555	 ณ	 

โรงแรมเทา-ทอง		มหาวิทยาลัยบูรพา		จังหวัดชลบุรี

	 สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกมีผู้ เข้า 

แข่งขันทั้งหมด	5	สถาบัน	9	ทีม	รางวัลชนะเลิศ  

ได้แก่	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ 

ปราจีนบุรี	 (ส่ง	1	ทีม)	รางวัลรองชนะเลิศ	 ได้แก่	 

มหาวิทยาลัยบูรพา	 (ส่ง	 2	 ทีม)	 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรำไพพรรณี	 (ส่ง	 2	 ทีม)	 มหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม	 วิทยาเขตชลบุรี	 (ส่ง	 2	 ทีม)	 และวิทยาลัย 

เฉลิมกาญจนาระยอง	 (ส่ง	 2	 ทีม)	 โดยมีนายรัฐกิตต์ิ  

พิชญะพงศ์สกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี	 

เป็นประธานมอบรางวัล

 ท้ังน้ี	 ทีมนักศึกษาสาขาฯปราจีนบุรี	 ประกอบ 

ด้วย	นายภาสวิชญ์     บัณฑิตทัศนานนท์				นายณัฐพงศ์   

ไข่เงิน	 และนายกำพล ชาวกัณหา	 จะไปเป็นตัวแทน 

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ							ณ	สถาบัน 

พัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ	 ศาลยุติธรรม	 กรุงเทพฯ	 

ในวันที่	18	สิงหาคม	2555	ต่อไป

นักศึกษาสาขาฯปราจีนบุรี 
ชนะเลิศตอบปัญหากฎหมาย 

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดสุโขทัย  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เปิดการเรียนการสอนระดับ 

ปริญญาตรี	 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน	 คณะสาธารณสุข- 

ศาสตร์	 รุ่นที่	 1	 รองรับผู้สนใจเพื่อประกอบอาชีพ 

ด้านสาธารณสุขชุมชน	 สุขภาพ	 อนามัยชุมชน	 และ 

บริการสุขภาพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	

จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้-19 สิงหาคม 2555 และ 

เปิดรับสมัคร 17-19 สิงหาคม 2555 

รองศาสตราจารย์สุพรรณี 

มังคะลี	 รองอธิการบดีฝ่าย 

วิทยบริการจังหวัดสุโขทัย	

เปิดเผยว่า	 สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดสุโขทัย	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เปิดการเรียนการ 

สอนหลักสูตรสาธารณสุข- 

ศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน	 ในภาค	 1	 

ปีการศึกษา	 2555	 เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความเข้าใจ 

และสามารถใช้ความรู้ไปจัดการกับปัญหาด้านสาธารณสุข 

ท่ีควรแก้ไขให้เป็นระบบ	 และเพียงพอต่อความต้องการ 

ของชุมชนรวมถึงสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

 ท้ังน้ี	 หลักสูตรดังกล่าวกำหนดการเรียนการสอน		 

4	ปี	เรียนวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	08.30-17.30	น.	จัดการ 

เรียนการสอนที่สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุโขทัย 

ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือกรณีที่มีคุณวุฒิสูงกว่าชั้น	ม.ปลาย	ขึ้นไปจะได้รับ 

การเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิต	 ตามหลักเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการประจำคณะกำหนด

	 ผู้สนใจซ้ือใบสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี-19 สิงหาคม  

2555 สมัครและลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ระหว่าง 

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2555	 สมัครได้	 2	 ช่องทาง 

ส่วนกลาง	 สมัครที่สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์	 

อาคารสุโขทัย	 ช้ัน	 13	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 หัวหมาก	 

โทร.	0-2310-8938,	0-2310-8928,	084-427-0801	ส่วนภูมิภาค  

สมัครท่ีสาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุโขทัย	 ตำบลเมืองเก่า	 

อำเภอเมือง	 จังหวัดสุโขทัย	 64210	 โทร.	 055-945-112-4,	 

081-886-7799,	088-278-8904

 สำหรับอาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จ 

การศึกษา	 ได้แก่	 1)	 นักวิชาการสาธารณสุข	 ประจำ 

หน่วยงานภาครัฐ	หรือหน่วยงานเอกชน	2)	 นักสาธารณสุข 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลและจังหวัด	 (อบต.	 และ 

อบจ.)	 3)	 นักวิจัยและวางแผนพัฒนาอนามัยชุมชน 

ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 4)	 นักวิชาการสาธารณสุข 

ด้านพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน	 และการใช้ทรัพยากร 

ด้านอนามัยชุมชน	 5)	 ประกอบอาชีพอิสระด้าน 

สุขภาพของมูลนิธิ	 สมาคม	 และหน่วยงานอิสระ 

ต่างๆท้ังในประเทศและต่างประเทศ	และ	6)	ประกอบ 

อาชีพอิสระเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ

ม.รามคำแหง สาขาฯสุโขทัย 
เปิดสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนรุ่นแรก


