
            
 

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 ๒๔ 

วันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   
 

(อ่านต่อหน้า 11)

  
สถาบันการศึกษานานาชาติ 
รับนักศึกษาใหม่

    

คณะบริหารฯ รับนศ.ป.ตรี ภาคพิเศษ

(อ่านต่อหน้า 2)

รามคำแหง “ติดดาว” หอพักคุณภาพ 123 แห่ง ย่านหัวหมากและบางนา
      คณะกรรมการภาคประชาชน 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง 

มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

แก่หอพักคุณภาพบริเวณโดย 

รอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ท่ีผ่านการรับรองตามโครงการ 

หอพักติดดาว คร้ังท่ี 4 จำนวน 

123 แห่ง เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 

2555 ณ ห้องศักดิ์  ผาสุขนิรันต์ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนราม- 

คำแหงมหาราช

  โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ลีนา  ล่ิมอภิชาต  รองอธิการบดี 

(อ่านต่อหน้า 10)

 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคภาษา 

อังกฤษ และภาษาจีน (กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 

และสงขลา) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 21 

ตุลาคม 2555 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ เว็บไซต์: www.iis.ru.ac.th หรือโทร. 

0-2310-8895-99

 โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี)  

ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2555 ใน  

2 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา 

การตลาด จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ระหว่าง 

วันที่ 20 กันยายน - 31 ตุลาคม 2555 โดยเรียน 

เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 

17 พฤศจิกายน 2555 ผู้สนใจสมัครได้ที่สำนัก

งานโครงการฯ โทร. 0-2310-8232, 089-488-

3561-2 และ www.ba.ru.ac.th/bba 

ม.ร. จัดนัดพบแรงงาน 
ส่งเสริมลูกศิษย์-ปชช. มีงานทำ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดมหกรรมนัดพบแรงงานและ 

อาชีพ “รามคำแหงสร้างคน คนสร้างงาน งานสร้างชาติ” โดยมี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่าย 

วิชาการและวิจัย และนางสาวยุวรี ญาณเตโช ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

วิจัยตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 

กันยายน ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

‘ไอซ์ V8’ นศ.คณะศิลปกรรมฯ คว้าแชมป์นักล่าฝัน AF9 
 ชาวรามคำแหงเฮ ‘ไอซ์’  

ภรภัสสรณ์ ชัยอนันต์นิธิ นักศึกษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้าสุดยอด 

นักล่าฝัน ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย  

ซีซ่ันส์ท่ี 9 เป็นสุดยอดนักล่าฝัน 

หญิงคนที่ 2 ของเมืองไทย

 ผลการตัดสินสุดยอด 

นักล่าฝันในซีซั่นส์ 9 ที่ผ่านมา  

‘เดอะวินเนอร์’ คนใหม่เป็นไป 

ตามคาดหวัง เมื่อผลโหวต 

จากคนไทยทั้งประเทศและพลังเสียงที่มากเสน่ห์ ทำให้ ‘ไอซ์’ ภรภัสสรณ์ ชัยอนันต์นิธิ  

เป็นเดอะวินเนอร์ได้สำเร็จ ปัจจุบัน ‘ไอซ์’ กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา 

ขับร้องดนตรีลูกกรุง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเธอเคย Auditionในรายการ True AF6 เข้ารอบ 

50 คนสุดท้ายที่ภาคกลาง  และเคยสังกัดค่าย RS  ถึงเมื่อกลางปี 2554



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) รามคำแหง “ติดดาว”ฯ                (ต่อจากหน้า 1)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า คณะกรรมการภาคประชาชน  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ 

และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 

(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ 

มนุษย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน   

จัดโครงการ “หอพักติดดาว” คร้ังท่ี 4 เพ่ือให้ผู้ประกอบการ 

หอพักมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหอพักอย่าง 

ต่อเน่ือง และเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 

ผูป้ระกอบการหอพกั                                กบัมหาวทิยาลยัรามคำแหง ใน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และผู้พักอาศัย  

โดยดำเนินการตรวจเย่ียมเพ่ือประเมินคุณภาพมาตรฐานฯ  

หอพักท่ีเข้าร่วมโครงการฯตามเกณฑ์  ท่ีกำหนดใน 5 ด้าน  

คือ  1) ด้านการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก  2) ด้าน 

ความปลอดภัย  3) ด้านสุขอนามัย  4) ด้านการให้บริการ 

ของหอพัก  และ5) ด้านการจัดการและการดูแลเอาใจใส่ 

ผู้พักอาศัย  และนำผลการประเมินมาพิจารณาจัดลำดับ 

เพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานหอพัก

 สำหรับการจัดโครงการฯในคร้ังน้ี มีผู้ประกอบการ 

หอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ท้ังบริเวณ 

หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  

จำนวน 224 แห่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด  

จำนวน 152 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 

123 แห่ง เป็นหอพักท่ีได้รับการประเมินในระดับดีเย่ียม  

(5 ดาว) 18 แห่ง ระดับดีมาก (4 ดาว) 46 แห่ง 

และระดับดี (3 ดาว) 59 แห่ง รวมทั้งมีหอพักที่ได้รับ 

เกียรติบัตร เป็นหอพักในเครือข่ายท่ีมีเจตนารมณ์ท่ีจะ 

พัฒนาคุณภาพของหอพักอีก 20 แห่ง

 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มีนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็น 

นักศึกษาท่ีมาจากต่างจังหวัด จำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ตาม 

หอพักต่างๆ หอพักจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง 

ของนักศึกษา แม้มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่มีหอพัก 

เป็นของตนเอง แต่ถือเป็นหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีจะ 

ต้องดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาในหอพัก ตามนโยบาย 

การดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน   การจัดโครงการฯคร้ังน้ี  

ถือเป็นนิมิตหมายอันดีท่ีหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมท้ัง 

ผู้ประกอบการหอพัก ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา 

คุณภาพมาตรฐานหอพัก และส่ิงท่ีน่ายินดีจากโครงการ 

หอพักติดดาวที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็น 

ว่าหอพักมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน  

หอพักหลายแห่งได้นำคำแนะนำจากคณะกรรมการ 

ตรวจเย่ียมไปดำเนินการ ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม 

ความปลอดภัย และการดูแลผู้พักอาศัย ทำให้หอพัก 

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการให้บริการ  

และการจัดการท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณภาพ 

ชีวิตที่ดี  และเอื้อต่อบรรยากาศการศึกษาเล่าเรียน

 “ขอให้ช่วยกันดูแลลูกศิษย์ของรามคำแหง  

และผู้พักอาศัยให้เหมือนลูกหลาน พวกเขาจะได้พัก 

อาศัยในบ้านหลังที่สองนี้อย่างสะดวกสบาย และ 

มีความสุข ไม่เป็นเหย่ือของอาชญากรรมช่วยลดปัญหา 

ของสังคมได้อีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงยังได้จัดโครงการ 

ดีๆ เช่น “หอพักสีขาว” และ “เพ่ือนข้างห้องเตือนภัย”  

ท่ีช่วยดูแลเยาวชน และชุมชนใกล้เคียงให้อยู่กันอย่าง 

สงบสุข ขอฝาก สท. ให้ช่วยขยายผลโดยการเชิญชวน 

มหาวิทยาลัยและชุมชนอ่ืนๆ ร่วมกันทำส่ิงดีๆต่อไป”

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยกำลัง 

ดำเนินการสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ที่วิทยาเขตบางนา ซึ่งจะทำให้บรรยากาศการศึกษา 

กลับมามีชีวิตชีวา มีกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน 

มากข้ึน รวมท้ังความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบก็จะ 

ดีข้ึนด้วย ท้ายน้ีขอขอบคุณ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ  

และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 

สำนักงานเขตบางกะปิ  สำนักงานเขตประเวศ  สถานี 

ตำรวจนครบาลหัวหมาก สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข  

และคณะกรรมการภาคประชาชนฯทุกท่าน ท่ีร่วมกัน 

จัดโครงการฯในคร้ังน้ี จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  

และขอขอบคุณผู้ประกอบการหอพักทุกท่านที่มี 

เจตนารมณ์ที่ดีในการพัฒนาหอพักให้มีคุณภาพ 

มาตรฐานมากย่ิงข้ึน มหาวิทยาลัยจะพยายามยกระดับ 

กิจกรรมนี้ให้มีมาตรฐาน และผลักดันไปสู่ระดับ 

นโยบายแห่งชาติต่อไป

 ด้าน นายสมคิด สมศรี รองผู้อำนวยการ 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน  

ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการ 

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กล่าวว่าหอพัก 

มีบทบาทเหมือนเป็นบ้านหลังท่ีสอง ท่ีมีความสำคัญ 

ต่อชีวิต นักเรียน นักศึกษา เป็นที่พักอาศัยเพื่อการ 

ศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ในการดำเนินชีวิต โดย สท. 

มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หอพัก  

พ.ศ. 2507 ในการควบคุมและกำกับดูแลการประกอบ 

กิจการหอพักเอกชน เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและเข้าพักในหอพักให้มี 

ความม่ันคงปลอดภัยและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น 

ธรรมจากผู้ประกอบการ ปัจจุบันยังมีสถานที่พักอาศัย 

ท่ีเข้าข่ายเป็นหอพักและดำเนินกิจการไม่ถูกต้องตาม  

พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2507 เป็นจำนวนมากท้ังในส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค จึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการ 

ให้สถานท่ีเหล่าน้ี มาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

จึงจำเป็นต้องอาศัยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา ซ่ึงทุกวันน้ีสถาบันการศึกษา 

หลายแห่งได้มีการดำเนินการร่วมกับ สท. ในการจัดทำ 

หอพักเครือข่าย รวมทั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 “หอพักตกเป็นจำเลยของสังคม โดยถูกมองว่า 

เป็นแหล่งม่ัวสุมของเยาวชน แต่วันน้ีได้พิสูจน์ให้เห็น 

แล้วว่า หอพักท่ีได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากโครงการ  

“หอพักติดดาว” ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหอพัก 

ที่ดีของสังคม และในฐานะผู้รับผิดชอบสังคมร่วมกัน  

ขอให้ช่วยกันเผยแพร่โครงการดีๆ เช่นนี้ออกไปสู่สังคม 

วงกว้าง เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือต่อไป และขอ 

ให้หอพักที่ได้รับการติดดาวในระดับ 5 ดาว รักษา 

มาตรฐานของหอพักดีเยี่ยมเช่นนี้ไว้ ส่วนหอพักใน 

ระดับ 4 ดาว และ3 ดาว ก็ขอให้เร่งพัฒนาหอพักให้

ดียิ่งขึ้นเพื่อรับการติดดาวที่สูงขึ้น และทาง สท.ยินดี 

ท่ีจะให้การสนับสนุนกิจกรรมน้ีในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป”

 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  และนายสมคิด  สมศรี  

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้มอบโล่ 

รางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่หอพักที่ผ่านการรับรอง 

คุณภาพ โครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 4  จำนวน 

123 แห่ง รวมทั้งหอพักเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 

จำนวน 20 แห่ง ซ่ึงแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะพัฒนาหอพัก 

ให้ได้มาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพต่อไป

 นอกจากนี้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จำกัด (มหาชน) ได้มอบรางวัลพิเศษให้กับหอพัก จำนวน  

5 รางวัล โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเภท 

หอพักจิตอาสา คือมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ประกอบการ 

หอพักเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

และให้ความสำคัญต่อประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังสนับสนุน 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง จำนวน 1 รางวัล  

ได้แก่ หอพักสตรี เกียรติไพศาล และ 2) ประเภท 

หอพักดูแลนักศึกษาเหมือนลูกหลาน คือหอพักท่ีดูแล 

ผู้พักอาศัยเหมือนลูกหลาน เอาใจใส่ผู้พักอาศัยทางด้าน 

ของการเรียน การสนับสนุน ให้คำปรึกษา และการ 

ทำให้ผู้พักอาศัยนั้นปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหอพัก  

จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ หอพักสตรี ศุกร์ศิริ, 

หอพักสตรี เอส จี อพาร์ทเม้นท์, หอพักสตรี 

สุภาภรณ์  และหอพักสตรี กิจชัย

 สำหรับรายช่ือหอพักท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

ตามโครงการหอพักติดดาว คร้ังท่ี 4 จะเผยแพร่ให้ทราบ 

ใน “ข่าวรามคำแหง” ฉบับหน้า



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

 “

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติของ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งมีอยู่ถึง ๒๓ แห่ง 

ทั่วประเทศ นั้น

 นอกจากจะจัดการเรียนการสอน และ 

ภารกิจอื่นๆ ตามหน้าที่ของมหาวิทยาลัย แล้ว

 สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดต่างๆ ยังจัด 

กิจกรรมต่างๆท่ีน่าสนใจดังท่ี “ข่าวรามคำแหง” 

ได้นำเสนอข่าวตลอดมา ดังเช่นเมื่อเร็วๆนี้

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจ 

อย่างยิ่ง คือ

 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 

ราชินีนาถ ซึ่งงานนี้

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข อดีต 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ

 ผู้ก่อต้ังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน

 งานน้ีมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจหลายประการ 

 อาทิ

 การปลูกต้นไม้ตามโครงการ “รามฯเพชรบูรณ์ 

ร่วมใจพัฒนา ปลูกป่าคืนธรรมชาติ”

 การปล่อยปลา

 การทำนาสวนผสม

 กิจกรรมน้ีท่านอดีตอธิการบดีได้บริจาค 

รถยนต์เพื่อการเกษตร ๑ คัน กระบือ ๓ ตัว  

โค ๔ ตัว คิดเป็นเงินรวม ๒๒๔,๐๐๐ บาท

 ที่น่าทึ่งก็คือมีการทำนา ทั้งนาดำ และ 

นาหว่าน ในเนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่ครึ่ง ซึ่ง

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข 

ได้ลงมือทำนา ได้แก่ การไถนา คราดนา ดำนา 

และหว่านข้าวตามแบบประเพณีดั้งเดิมการ 

ทำนาของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์

 นายอุดม เศษโพธิ์ ผู้ประสานงาน 

สาขาวิทยบริการฯ บอกว่า

 “ทำนาวันแม่และจะไปเก่ียวข้าววันพ่อ” 

 “ข่าวรามคำแหง ” ขอแสดงความช่ืนชม

    

ม.ร.จัดประชุมวิชาการระดับชาติฯระดับบัณฑิตศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด

ประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย 

ระดบับณัฑิตศกึษา ครั้งที4่ โดยมีผูช้่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นประธาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล 

พูพิพิธ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ร่วมในงาน 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย 

และห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี 

บุณยรัตพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย บัณฑิต 

วิทยาลัย ม.ร. กล่าวรายงานว่า การจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้นักศึกษา 

ได้แลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่กำหนดให้ 

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาต้องได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ

ที่มีรายงานการประชุม 

 การประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย การ 

บรรยายพิเศษทางวิชาการ “คุณธรรม จริยธรรม และ 

การวิจัย:แนวทางสู่การพัฒนา” โดย ศ.นพ.สุทธิพร 

จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

มีนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 125 ผลงาน 

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก 21 คน และปริญญาโท 

104 คน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย 

รังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โรงเรียน 

นายร้อยตำรวจ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 “บัณฑิตวิทยาลัย ม.ร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะ 

ทางวิชาการระหว่างกัน นักศึกษาได้รับประสบการณ์

จากการนำเสนอผลงานวิจัย อีกทั้ง ผลงานวิจัยที่ 

ได้รับการเผยแพร่แล้ว อาจนำไปประยุกต์ให้เกิด 

ประโยชน์ในด้านต่างๆต่อไป”

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความยินดี

ที่ได้เปิดเวทีให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกได้เผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน ซึ่ง 

เมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้วประเทศไทยถือว่ามี

การสร้างงานวิชาการอยู่น้อย ขณะที่หลายประเทศ 

เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา ได้มีการเร่งส่งเสริม 

ให้นักศึกษาของเขาสร้างผลงานวิจัยมากขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง เราจึงต้องหันมามองตนเองว่า ถ้าสังคม

ไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้ว งานวิจัยของไทย

จะอยู่กับที่ไม่ได้ ต้องมีการสร้างงานใหม่มากขึ้น 

ให้เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช ้

ให้เกิดประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ

ของบ้านเมืองต่อไป 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า ผมมองว่า 

ในช่วงท่ีผ่านมา รัฐบาลให้งบประมาณในการผลิต 

งานวิจัยแก่นักศึกษา นักวิชาการ หรือคณาจารย ์

น้อยมาก พวกท่านทั้งหลายเป็นกำลังสำคัญควร

ที่จะเสนอให้รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของ 

งานวิจัย ขอยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ที่มีการ 

สนับสนุนทุนในการทำวิจัยให้กับคนในประเทศ 

และผลงานที่วิจัยออกมารัฐบาลของเขาสามารถ 

นำมาต่อยอดเป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศ 

ให้เจริญก้าวหน้าได้

 “เชื่อว่านักศึกษาและนักวิชาการ จะมองว่า 

งานวิจัยมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ขอให้รักที่จะ 

ทำงานวิจัย ไม่ได้ทำเพราะถูกบังคับหรือจำเป็น  

ให้ปลุกจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัยขึ้นมาเพื่อ 

ต่อยอดความรู้ด้วย วันนี้ขอแสดงความยินดีกับ 

ทุกท่านที่ได้ดำเนินการทำงานวิจัยจนสำเร็จลุล่วง 

หวังว่าจะพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณในการ 

ทำวิจัยของตนเอง ช่วยกันคิดค้นงานวิจัยใหม่ๆ และ 

สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ให้กับสังคมไทย” 

อธิการบดีกล่าวในที่สุด



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

 ว่าที่มหาบัณฑิตโครงการยกระดับคุณภาพ 

ครูท้ังระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (สพฐ.) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เผยปล้ืมใจ 

“เรียนรามฯ ได้อะไรมากกว่าท่ีคิด” พร้อมเป็นแบบอย่าง 

ที่ดี และนำความรู้พัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป

 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม ท่ีผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง จั ด พิ ธี ไ ห ว้ ค รู แ ล ะ 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท โครงการยกระดับ 

คุณภาพครูท้ังระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 

(สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2553 - 2555 ในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้หลัก ได้แก่ การสอนภาษาไทย การสอน 

ภาษาอังกฤษ การสอนสังคมศึกษา  คณิตศาสตรศึกษา  

การสอนวิทยาศาสตร์  และจิตวิทยาการให้คำปรึกษา 

จำนวน 1,082 คน ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนราม 

คำแหงมหาราช

   ‘ข่าวรามคำแหง’ ได้พูดคุยกับคณบดี คณะ 

ศึกษาศาสตร์และว่าที่มหาบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จ 

การศึกษาถึงความรู้สึกและส่ิงท่ีได้รับจากการเรียนในคร้ังน้ี

  รองศาสตราจารย์ 

ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

กล่าวว่า รู้สึกยินดีท่ีสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน กระทรวง 

ศึกษาธิการ เห็นความสำคัญ 

ในการพัฒนาคุณภาพครู 

และเลือกให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีส่วนช่วยพัฒนา 

คุณภาพและยกระดับมาตรฐานครูประจำกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้หลักให้สูงข้ึน และเม่ือนักศึกษารุ่นท่ี 1 สำเร็จ 

การศึกษาแล้ว ก็สามารถนำความรู้และประสบการณ์

ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปสอนนักเรียน 

ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 “รู้สึกภูมิใจท่ีนักศึกษาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ 

ที่ทันยุค ทันสมัย สร้างครูให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน 

ซ่ึงทำให้ครูมีกำลังท่ีจะไปสร้างบุคลากรของชาติต่อไป  

และขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง 

ที่มีส่วนร่วมช่วยกันดูแลนักศึกษาจนประสบความ 

สำเร็จในครั้งนี้”

 ด้าน นางจันทร์ฉาย  

แก้วชัยยะ ว่าที่มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ 

คำปรึกษา กล่าวว่า ขอขอบคุณ 

สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 

และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้จัดทำโครงการดีๆ 

เช่นนี้ ทำให้ตนเองและเพื่อนๆครูในสาขาวิชาต่างๆได้ม ี

โอกาสพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ ซ่ึงเป็นประโยชน์ 

อย่างยิ่งทั้งกับตนเอง หน่วยงาน และนักเรียนในโรงเรียน 

อีกทั้งได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพได้อย่างดียิ่ง  

เช่น นักเรียนมีปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ก็สามารถ 

ใช้วิชาจิตวิทยาเข้ามาสอนและให้กำลังใจจนนักเรียน 

สามารถกลับมาเรียนได้อย่างปกติ

  นายวิโรจน์ เอี่ยมยิ้ม 

ว่าที่มหาบัณฑิตสาขาวิชาการ 

สอนภาษาอังกฤษ กล่าวว่า การเป็น 

ครูที่ดี ต้องรู้จักเพิ่มพูนความรู้ 

อยู่ตลอดเวลาและการได้มาเรียน 

ในระดับปริญญาโท ถือเป็น 

การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ 

ความสามารถ ทันยุคทันสมัย รวมทั้งได้เทคนิคใหม่ๆ 

ที่นำไปสอนนักเรียนได้ดี อีกทั้งยังได้รู้จักกับสังคมใหม่ๆ 

ซึ่งช่วยให้ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน 

และกันในการสอน 

 ขอขอบคุณทุนการศึกษาท่ี สพฐ. มอบให้ครูอาจารย์ 

ได้มาศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความ

รู้และช่วยดูแลพวกเราอย่างดีตลอดระยะเวลาที่มาเรียน  

หากมีสิ่งใดที่สามารถตอบแทนได้พวกเรายินดี และจะนำ 

ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน เพ่ือพัฒนา 

เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป 

 นายอำนาจ  อิศรางกูร 

ณ อยุธยา ว่าที่มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 

กล่าวว่า การศึกษาต่อในระดับ 

ปริญญาโท เป็นการยกระดับ 

ความรู้ความสามารถและ 

ยกระดับทางสังคมให้ครูมี  

วิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ 

นำประสบการณ์ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้กับสาขาวิชา 

ท่ีตนเองสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

นักเรียน และประเทศชาติ 

 “เมื่อได้รับโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมความรู้แล้ว 

ขอให้ตั้งใจและเปิดรับสิ่งเหล่านั้น ทุ่มเทและแบ่งเวลา 

ให้ถูกต้อง รวมทั้งเปิดโลกทัศน์รับความรู้ใหม่ๆ และ 

ประสบการณ์ที่หลากหลายจากเพื่อนอาจารย์ที่เรียนด้วย 

เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อวิชาชีพ สร้างความ 

เป็นครูมืออาชีพให้กับทุกคน”

 นางศรีศุภร มุสิกะพงษ์ 

ว่าท่ีมหาบัณฑิตสาขาวิชา 

การสอนภาษาไทย กล่าวว่า 

รู้ สึ ก ดี ใ จ ท่ี ไ ด้ ม า เ รี ย น ท่ี  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

อาจารย์ทุกท่านถ่ายทอด 

ความรู้อย่างเต็มท่ีทำให้  

ส า ม า ร ถ น ำ ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้  

ในแต่ละครั้งที่มาเรียนไปใช้สอนนักเรียนในสัปดาห์ 

ต่อไปได้ทันที ซึ่งนักเรียนก็ตั้งใจเรียนและสนุกกับ 

การเรียนมากขึ้น อีกทั้งวิชาที่สอนให้ทำสื่อการเรียน 

การสอน ตนเองและเพื่อนๆก็จะนำมาแลกเปลี่ยน 

ซ่ึงกันและกัน เพ่ือนำกลับไปใช้กับนักเรียนของตนเอง 

ทำให้เกิดการสอนท่ีหลากหลาย สร้างความสนใจให้กับ 

นักเรียนได้ตลอดเวลา ทำให้ครูท่านอื่นในโรงเรียน 

เกิดการพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพื่อให้เกิดการสอน

ที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

  นายวิชาญ มณีโชติ 

ว่ า ที่ ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า 

วิชาการสอนสังคมศึกษา 

กล่าวว่า ขอขอบคุณโครงการ 

ยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบ 

ที่คณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

และมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมกันจัดข้ึน เป็นโครงการท่ีดีย่ิงทำให้ครูท่ัวประเทศ 

จำนวนมาก ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ได้รับความรู ้

เทคนิคการสอนที่ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้ได้กับ 

สาขาวิชาท่ีสอนทำให้นักเรียนได้รับความรู้ และต้ังใจเรียน 

มากข้ึน ส่งผลให้การศึกษาและเยาวชนของชาติพัฒนา

ขึ้นอย่างมีคุณภาพต่อไป

 และ นายเกียรติศักด์ิ  

มั่นจิตร ว่าที่มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับ 

โอกาสเข้ามาพัฒนาตนเอง 

ในโครงการยกระดับคุณภาพ 

ครูท้ังระบบ และภูมิใจท่ีได้ 

เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงทำให้ได้รับความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี 

สื่อนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

การสอนของเพ่ือนครูท่ีกว้างข้ึน เป็นประโยชน์อย่างย่ิง 

ในการพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพ

 ขอขอบคุณ สพฐ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกคน ที่ช่วยกัน 

ดูแล เอาใจใส่นักศึกษา พวกเราพร้อมจะนำความรู้ที่ได้รับ 

ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มทีใ่ห้นักเรียน 

สนใจเรียนมากข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึนต่อไป

ว่าที่มหาบัณฑิต โครงการยกระดับครูฯ (สพฐ.)
ปลื้มใจ ‘เรียนรามฯ ได้อะไรมากกว่าที่คิด’



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

 
    
  ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

   พลอย  แสงลอย    aseanlang_ram@yahoo.co.th

การแนะนำตัว

 /จุม-เรียบ-ซัว-คญม-ชมัวะฮ/ สวัสดี ผม (ฉัน) ชื่อ..........

 /จุม-เรียบ-ซัว-คญมบาด-ชมัวะฮ/ สวัสดี กระผมช่ือ..........

    /จุม-เรียบ-ซัว-เนียงคญม-ชมัวะฮ/ สวัสดี ดิฉัน ช่ือ..........

 /ซัว-ซเด็ย- คญม-ชมัวะฮ/    สวัสดี ผม ชื่อ..........

 /ซัว-ซเด็ย- คญมบาด-ชมัวะฮ/ สวัสดี กระผม ชื่อ.......... 

 /ซัว-ซเด็ย-เนียงคญม-ชมัวะฮ/ สวัสดี ดิฉัน ชื่อ.......... 

 /เติ๋-โลก-ชมัวะฮ-เอ็ย/        คุณ (ผู้ชาย) ชื่ออะไร

 /เติ๋-เนียง-ชมัวะฮ-เอ็ย/ เธอ (ผู้หญิง) ชื่ออะไร

 /เติ๋-เนียะ-ชมัวะฮ-เอ็ย/ คุณชื่ออะไร

 / คญม-ชมัวะฮ.../  ผมชื่อ...

 /คญมบาด-ชมัวะฮ/  กระผมชื่อ

 /เนียงคญม-ชมัวะฮ/  ดิฉันชื่อ

 /เติ๋-โลก-เรียน-เน็อว-ชนำ-ตี-ปน-มาน/

   คุณเรียนอยู่ปีไหน

 /คญม-เรียน-เน็อว-ชนำ- ตี-มวย/  ผม (ฉัน) เรียนอยู่ปี 1 

 /เจาะฮ-โลก-เรียน-เน็อว-ชนำ-ตี-ปน-มาน-แด๋/

 คุณละเรียนอยู่ปีไหน

 /คญม-กอ-เรียน-เน็อว-ชนำ- ตี-มวย-แด/ 

 ผม (ฉัน) ก็เรียนอยู่ปี 1 เช่นกัน      

 /ออ-กุน-คญม-เลีย-เซ็น- เฮิย/ ขอบคุณ ผมขอลาก่อน

 /บาด-จาฮ-ทไง-กรอย-จวบ-คเนีย/ ครับ  ค่ะ พบกันวันหน้า

 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดประชุมทางวิชาการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ 

ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2555” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน มีอาจารย์ 

เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีภูมิภาค คณะผู้บริหาร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยร่วมประชุม เม่ือวันท่ี     

28 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช 

        โอกาสนี้  ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า การเรียนการสอนในส่วน 

ภูมิภาคของมหาวิทยาลัยรามคำแหงน้ัน เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ท่ี 

อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลได้ศึกษาหาความรู้ คณาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน 

ต้องมองว่าจะทำอย่างไรให้การเรียนส่วนภูมิภาคมีชีวิตชีวา และทำให้สาขา 

วิทยบริการฯเป็นที่เรียนหนังสือของลูกศิษย์จริงๆ ขอให้คณาจารย์คำนึงว่า  

การเรียนการสอนช้ันปริญญาตรีเป็นเสาเอกของรามคำแหง โดยเฉพาะในสถานการณ์ 

ที่มีการแข่งขันสูงจึงต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง

 อธิการบดี ม.ร.กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาจะเห็นว่าในภาคการเรียนที่ 1  

ของทุกปีการศึกษาจะมีนักศึกษามาสมัครเรียนรามฯจำนวนมาก แต่เทอมถัดๆ

ไปกลับมีนักศึกษาลงทะเบียนน้อยลง ซึ่งคณาจารย์ต้องช่วยกันคิดใหม่ และหา 

วิธีการที่จะทำให้นักศึกษามาลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการ 

บรรยายผ่านสัญญาณดาวเทียมทุกวันจันทร์-ศุกร์ คณาจารย์ต้องหาแรงจูงใจให้

นักศึกษาสนใจมากขึ้น และช่วงบรรยายสรุป ขอให้จัดคณาจารย์ท่ีเป็นเจ้าของ

วิชานั้นไปสอนด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำเทคนิคใหม่ๆที่รามคำแหงมีเครื่องมือที่

พร้อมไปใช้ให้มากขึ้น 

         นอกจากน้ีแล้ว อยากให้คณาจารย์ปรับปรุงตำราให้ทันสมัย เพราะนักศึกษา 

ท่ีมาเรียนรามคำแหงต้องใช้ตำราเรียนเป็นหลัก อยากให้มีการปรับเปล่ียนตาราง 

การเรียน เพ่ือให้นักศึกษาท่ีต้องเดินทางไกลได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยหน่ึงวัน 

แต่สามารถเรียนได้หลายกระบวนวิชา อีกท้ัง ในขณะท่ีมีการบรรยายสรุป ขอให้ 

เป็นคณาจารย์ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการสอนและออกข้อสอบโดยตรง ซ่ึงจะสร้าง 

ความสนใจให้นักศึกษาเข้ามาฟังบรรยายสรุปมากขึ้น และขออย่าให้ยกเลิกการ

สอนหรือให้อาจารย์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิชานั้นเข้ามาสอนแทนด้วย 

 “ในอนาคตต้ังใจไว้ว่า จะมีการจัดต้ัง ‘สโมสรนักศึกษา’ ในสาขาวิทยบริการฯ 

ให้เป็นสถานท่ีพักผ่อน พบเพ่ือน หรือทำกิจกรรมในขณะท่ีนักศึกษาเข้ามาเรียน 

หนังสือ รวมถึงเรื่องของ ‘อาจารย์ที่ปรึกษา’ ซึ่งตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการไปบ้าง

แล้ว และหวังว่าระบบนี้คณาจารย์จะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกศิษย์ ทำให้

ลูกศิษย์เกิดความอบอุ่นเวลามาเรียนหนังสือ 

 ท้ายที่สุดนี้ ขอฝากให้คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ถ้าท่านใดม ี

ข้อเสนอแนะดีๆที่จะทำให้สาขาวิทยบริการฯของรามคำแหงมีชีวิตชีวาก็ยินดี 

รับฟัง ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขเพื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และอนาคตของลูกศิษย์รามคำแหงต่อไป” อธิการบดีกล่าวในที่สุด

อธิการบดีฝากคณาจารย์รามคำแหง
พัฒนาการสอนส่วนภูมิภาคให้มีชีวิตชีวา

“พระคุณรามฯ อนรรฆค่าตราตรึงจิต”
รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์

หกสิบปีราชกำหนดกฎเกษียณ
กันยาเวียนอีกคราห้าห้าฉนำ
หลายท่านต้องลาละงานประจำ
ที่เคยทำด้วยใจหลายแรมปี     
 รามคำแหงที่รักจักคงอยู่  
 เราคือผู้จากไปใช่หลีกหนี
 ใจอาวรณ์ผูกพันมั่นทวี
 ทำหน้าที่เต็มกำลังทุกครั้งครา
กราบแทบบาทพ่อขุนบุญของลูก
ความพันผูกแจ้งประจักษ์อนรรฆค่า
พระคุณรามคำแหงแหล่งวิชา
สร้างชีวาอาชีพฉันความมั่นคง
 “มีรามต้องมีเรา” เนาเนืองนิตย์
 คร้ันครวญคิดรามต้องอยู่สู่สูงส่ง
 แม้พันผูกอย่างไรใจต้องปลง
 ก้มกราบลงหล่ังน้ำตาแสนอาลัย
โอ้ลาแล้วไม่ลาลับกลับมาหา
เพื่อดูว่ารามที่รักจักยิ่งใหญ่
เป็นหนึ่งในโลกหล้าก้าวหน้าไกล
เป็นหนึ่งในจิตฉันนิรันดร



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 9)

 
        
  

 สืบเนื่องจากเรื่องการออกเสียงในคำให้ถูกต้องที่ได้กล่าวไว้ในครั้งก่อน 

พร้อมกับตัวอย่างที่ได้เสนอไว้คือคำว่า Row ที่อ่านออกเสียงได้ 2 อย่างคือ  

โรว กับ ราว และมีความหมายต่างกันนั้น ลักษณะดังกล่าวนี้จัดอยู่ในหมวดคำ

ที่มีชื่อเฉพาะว่า “Heteronyms” ซึ่งผู้เขียนจะขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ

  Heteronyms are words that are written identically but have  

different pronunciations and meanings. 

 “Heteronyms” คือคำท่ีสะกดเหมือนกันทุกประการ ออกเสียงต่างกันและ 

มีความหมายต่างกัน  การออกเสียงที่ต่างกันของคำในประเภทนี้  จะมีตั้งแต ่

ออกเสียง “สระ” ต่างกัน กับออกเสียงต่างกันแบบท่ี “เน้นหนัก-เบา” ในแต่ละพยางค์  

หรืออาจเกิดจากกรณีอ่ืนๆ ในทางไวยากรณ์ได้ เช่นคำว่า “The”  ท่ีเราจะผันเสียงอ่าน 

ไปตามคำที่ขึ้นต้นด้วยสระหรือพยัญชนะ นั่นคือจะต้องออกเสียงเป็น “ดิ”  

เมื่ออยู่หน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระ หรือพยัญชนะที่ออกเสียงสระ เช่น the egg, 

the ant, the hour etc.,  และออกเสียงเป็น “เดอะ” เมื่ออยู่หน้าคำทั่วๆไปที่ไม่ได้ 

ออกเสียงสระ นอกจากน้ียังออกเสียงอ่านต่างกันในกรณีท่ีเกิดจากคำท่ีต้องผันเสียง 

ไปตามกาลเวลา (tense)   ของกริยาบางคำ เช่น

 I like to read. In fact, I read books yesterday. หวังว่านักศึกษาคงจะอ่าน

คำนี้ในประโยคทั้งสองได้อย่างถูกต้องนะคะ( 2 คำนี้แม้ว่าจะสะกดเหมือนกัน 

ออกเสียงต่างกัน แต่ความหมายคือ “อ่าน” เหมือนกันก็จริง แต่ก็อ่านในเวลา 

ที่ต่างกันจึงอนุโลมให้อยู่ในกลุ่มนี้ได้ค่ะ)

 ดังน้ันหากเราสังเกตให้ดีก็จะพบว่าคำในประเภท  “Heteronyms”   น้ีจะต้อง 

เป็นคำคู่ที่สะกดเหมือนกัน และที่อ่านออกเสียงต่างกันก็เนื่องจากเป็นคำที่อยู่ 

ในฐานะต่างกัน เช่นเป็นคำนาม คำกริยา หรือคำคุณศัพท์ จึงทำให้มีความหมาย 

ต่างกันไปด้วย ต่อไปนี้คือกลุ่มคำ Heteronyms ที่จะนำมาเสนอให้นักศึกษาได้ 

เรียนรู้ไว้ เพ่ือนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ โดยจะแยกออกเป็น  

2 กลุ่มดังนี้

 A. กลุ่มคำท่ีสะกดเหมือนกัน ออกเสียงต่างกันท่ีสระ และมีความหมายต่างกัน  

คำในกลุ่มได้แก่  

 1. bow (n)      ออกเสียงว่า  “โบว”    หมายถึง  ผ้าผูกผม หรือ โบหูกระต่าย 

  bow (v, n) ออกเสียงว่า “บาว”  หมายถึง  ก้มศีรษะ  โค้งคำนับ  ส่วนกรณี 

  ท่ีเป็นคำนามแต่ออกเสียงเหมือนคำกริยา (บาว) จะหมายถึงการก้มศีรษะ  

  หรือ หัวเรือ 

       2. lead (n)   ออกเสียงว่า   “เลด”  หมายถึง  ตะกั่ว   

  lead (v)     ออกเสียงว่า   “ลีด”    หมายถึง  นำไป

 3. live (v)     ออกเสียงว่า    “ลิฟ”    หมายถึง  อาศัยอยู่

  live (adj.)  ออกเสียงว่า  “ไลฟ”  หมายถึง  มีชีวิต 

 4. minute (n)  ออกเสียงว่า  “มินนิท” หมายถึง นาที

             minute (adj.) ออกเสียงว่า  “ไมนุท” หมายถึง เล็กมากๆ

 5.   number (n)  ออกเสียงว่า   “นัมเบอร” หมายถึง จำนวน

  number ( comparative adj.) ออกเสียงว่า “นัมเมอร” หมายถึง  

  เหน็บชามากกว่า   (more numb)       

 6.  resume (n)  ออกเสียงว่า “เรซูเม่” หมายถึง  ประวัติส่วนตัวที่เกี่ยวกับ 

  การศึกษาและการทำงาน 

  resume (v)  ออกเสียงว่า “รีซูม”  หมายถึง  ทำสิ่งเดิมต่อไป

 7.   row  (n)   ออกเสียงว่า  “ราว”  หมายถึง การทะเลาะวิวาท  

  row  (v)   ออกเสียงว่า   “โรว”   หมายถึง พาย หรือกรรเชียงเรือ  เป็นแถว 

 8.  tear (n) ออกเสียงว่า  “เทียร์”  หมายถึง น้ำตา

  tear (v)     ออกเสียงว่า  “แทร์”  หมายถึง ฉีกขาด

       9. wind  (n)    ออกเสียงว่า “วินด” หมายถึง ลม    

  wind (v)    ออกเสียงว่า   “ไวด   หมายถึง   หมุน พัด  ม้วน คดเคี้ยว

  10. wound (n, v) ออกเสียงว่า “วูนด” หมายถึง บาดแผล  ทำให้บาดเจ็บ

   wound (v,  past form of wind) ออกเสียงว่า “เวานด”   ความหมาย 

เดียวกับกริยา “ไวด”

 B. กลุ่มคำที่สะกดเหมือนกัน ออกเสียงต่างกันโดยเน้นเสียงหนัก-เบา 

ที่พยางค์ และมีความหมายต่างกัน  คำในกลุ่มนี้มีมากมาย และส่วนใหญ่จะเป็น 

คำคู่ระหว่างคำนามกับคำกริยา โดยหลักการออกเสียงแล้ว ถ้าเป็นคำนามจะเน้น 

เสียงหนักที่พยางค์หน้า ถ้าเป็นคำกริยาจะเน้นเสียงหนักที่พยางค์หลังเสมอ  

ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาใช้กฎดังกล่าวฝึกการออกเสียงในคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

ด้วยตนเอง ผู้เขียนขอไม่แสดงคำอ่านออกเสียงไว้ในท่ีน้ีเว้นแต่จะมีรายละเอียด 

เพ่ิมเติมในคำคู่ท่ีต่างออกไปเท่าน้ัน นักศึกษาสามารถตรวจสอบคำอ่านท่ีถูกต้อง 

ได้จากพจนานุกรม   สำหรับกลุ่มคำที่จะนำมาเป็นตัวอย่างได้แก่คำที่พบเห็น 

และใช้บ่อยในชีวิตประจำวันดังนี้

 1. content (n)    หมายถึง สารบัญ , เนื้อหาในเอกสารหรือในหนังสือต่างๆ 

  content (adj. &v)  ออกเสียงว่า “เคินเท้น” หมายถึง เต็มใจ ,  พอใจ  

 2. convert (n)  convert (v)  หมายถึง  กลับ, เปลี่ยน

 3. desert  (n)  หมายถึง  ทะเลทราย 

  desert (v)  หมายถึง  ละทิ้ง

 4. duplicate (n)  หมายถึง   สำเนา  

  duplicate (v) ออกเสียงต่างจากคำนามท่ีพยางค์ท้าย หมายถึง  ทำสำเนา , 

  ทำให้เหมือนต้นฉบับ

 5.  graduate (n)    หมายถึง  ผู้จบการศึกษาขั้นปริญญา  

  graduate(v)  ออกเสี ยงต่ างจากคำนามที่พยางค์ท้ าย  

      หมายถึงเรียนจบปริญญาตรี  

 6.  insult (n)     หมายถึง  คำหยาบ ,คำกล่าวที่รุนแรง  

        insult (v)       หมายถึง  ดูถูก, ดูหมิ่น

 7.  permit (n)     หมายถึง ใบอนุญาต  

           permit (v)       หมายถึง อนุญาต  ยินยอม 

 8.  present (n, adj.)       หมายถึง ของขวัญ , ปัจจุบัน  

        present (v)       หมายถึง มอบให้  นำเสนอ (รายงาน)

 9.  produce (n)      หมายถึง ผลผลิต   พืชผลต่างๆ   

        produce (v)       หมายถึง  ผลิต, ให้ผล, ออกผล 

 10. rebel  (n)        ออกเสียงว่า  “เรเบล” หมายถึง  พวกกบฏ   

      พวกก่อจลาจล

  rebel (v)              ออกเสียงว่า “ริเบล”  หมายถึง ก่อกบฏ, ก่อจลาจล 

 ลำดับจากน้ีไปก็คงเป็นไปตามท่ีเคยปฏิบัติมาแล้ว น่ันคือต้องมีบททดสอบ 

กันบ้างว่ามีใครอ่านได้ถูกต้องกันมากน้อยพียงใดเพราะถ้าอ่านได้ถูกต้องจริง   

ผู้ฟังก็จะรับรู้ความหมายของประโยคน้ันๆได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงแสดงว่านักศึกษา 

คือผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการส่ือสารกับผู้อ่ืนแล้วค่ะ ลองทดสอบการอ่าน 

ออกเสียงคำที่พิมพ์ตัวเอนในประโยคต่อไปนี้ดูนะคะ หากไม่แน่ใจว่าแต่ละคำ 

จะออกเสียงอย่างไร  ขอให้พึ่งพาพจนานุกรมจะดีที่สุดค่ะ

Pronunciations 
    รศ.เพ็ญศรี   รังสิยากูล    

(2)
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สำนักเทคโนฯ อบรมการป้องกันอัคคีภัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลีย์ 

 รองอธกิารบดฝีา่ยอำนวยการ                   เปน็ประธานเปดิ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การป้องกันและระงับ 

อัคคีภัยของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา โดยมี นายวรเชษฐ  

นาดราช วิทยากรและครูฝึกดับเพลิง บริษัทเครื่อง 

ดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด เป็นวิทยากร พร้อมด้วย 

รองศาสตราจารย์พัฒนะ เรือนใจดี ผู้อำนวยการ 

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากร ร่วมการ 

อบรม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ ห้องสตูดิโอ 

ชั้น 1 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร 

สระมาลีย์  รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ กล่าวว่า 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและ 

ระงับอัคคีภัยของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ถือเป็น 

การเตรียมความพร้อมและป้องกันอัคคีภัยท่ีจะเกิดข้ึน             

เพื่อบุคลากรจะได้รับรู้ขั้นตอน วิธีการขั้นพื้นฐาน 

ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง และปลอดภัย                        เม่ือมีเหตุ 

อัคคีภัยเกิดขึ้น

 นอกจากนี้ยังถือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากร 

ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย และให้ผู้ใช้บริการเกิด 

ความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้มีประสบการณ์ในการ 

ดับเพลิง และเตรียมความพร้อมในการอพยพออกจาก 

อาคารเมื่อมีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้น 

 “การดับไฟจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม 

วิธีการและขั้นตอน ต้องมีความรู้เรื่องเพลิงไหม้ที ่

เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ถ้าเกิดจากแก๊ส หรือเกิด 

จากสารเคมี จะต้องดับด้วยสิ่งใด มิเช่นนั้นอาจทำ 

ให้เพลิงลุกลามมากขึ้นกว่าเดิม 

 การอบรมครั้งนี้ทำให้บุคลากรได้มีความรู้ 

ท้ังในทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังสอดคล้อง 

กับระบบบริหารงานคุณภาพอีกด้วย” ผศ.ดร.สถาพรกล่าว 

 นอกจากน้ีในช่วงเช้ายังได้บรรยายให้ความรู้  

เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและการจัดทำแผนระบบ 

ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร โดยในช่วงบ่ายเป็น 

การฝึกซ้อมการใช้ระบบความปลอดภัยและการใช้ 

เครื่องมือดับเพลิง และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้า 

ร่วมอบรม                   

 พลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานงาน “นักศึกษา 

วิชาทหารรวมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” เพ่ือเป็นการแสดงพลัง 

และความพร้อมของกระทรวงกลาโหม ในการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเป็นการแสดงออก 

ถึงความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ท้ังน้ีมีนักศึกษา 

วิชาทหารผู้มีจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และสถาบันต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น  

8,000 นาย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ ลาน 

อเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 ภายในพื้นที่กรม 

ทหารราบท่ี 11 รักษาพระองค์กระทรวงกลาโหม และ 

กองทัพบก ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม 

 โอกาสนี้ พลโทวิชิต ศรีประเสริฐ ผู้บังคับ- 

บัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กล่าวว่า 

เหตุการณ์อุทกภัย เมื่อปลายปี 2554 ทำให้เกิดความ 

เสียหายและก่อความสูญเสียให้แก่ประชาชน สังคม 

และประเทศชาติเป็นอันมาก หากแต่สถานการณ ์

ดังกล่าวได้คล่ีคลาย และยุติลง ด้วยความร่วมมือร่วมใจ 

ของคนไทยทุกภาคส่วนอันประกอบด้วย หน่วยงาน 

ภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ความมุ่งม่ันต้ังใจของอาสาสมัครท่ีอุทิศตน มีจิตอาสา 

อันเกิดข้ึนจากปณิธานท่ีจะร่วมกันเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกัน 

ของกลุ่มคนที่เรียกว่า “นักศึกษาวิชาทหาร” ซึ่งเป็น 

เยาวชนท่ีเข้ามาศึกษาวิชาทหารเพ่ือบ่มเพาะองค์ความรู้ 

ของวิชาทหาร และฝึกฝนความเป็นสุภาพบุรุษ พร้อมท้ัง 

มีความต้ังใจเสียสละเพ่ือความสุขของพ่ีน้องประชาชน  

ในยามที่ประเทศชาติประสบภัยพิบัติ 

  อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพกำลัง 

สำรองของชาติให้มีความพร้อมที่จะเป็นขุมกำลัง 

สำคัญของกองทัพและประเทศ ในการเผชิญหน้ากับ 

ปัญหาความมั่นคงและร่วมฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค 

นานัปการของประเทศชาติ และยังเป็นแกนหลักใน 

การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติให้บรรลุ 

ความมุ่งหวังเป็นปึกแผ่นของชาติ ด้วยความตั้งมั่น 

ในอุดมการณ์ เพื่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระ- 

มหากษัตริย์ มีความสำนึกต่อชาติและแผ่นดิน มิให้ 

มีส่ิงใดมาแบ่งแยกกัน เพ่ือร่วมกันขับเคล่ือนประเทศชาติ 

ให้เกิดความผาสุกและมีเสถียรภาพ

 พลอากาศเอกสุกำพล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

กลาโหม กล่าวว่า นโยบายการบริหารอย่างยั่งยืนของ 

รัฐบาลได้ให้ทุกภาคส่วนนำนโยบายไปปฏิบัติอย่าง 

จริงจัง โดยในส่วนของกระทรวงกลาโหมได้ให้การ 

สนับสนุนกำลังคนและยุทโธปกรณ์ ตลอดจนกำลัง 

พลสำรองของกองทัพ ในการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่าง 

เต็มขีดความสามารถ และตนรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได ้

มาอยู่ท่ามกลางนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีจิตอาสา เสียสละ 

ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีความมุ่งม่ันพัฒนา 

สังคม ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ มีศรัทธาที่จะแสดง 

เจตนารมณ์อันแรงกล้าในการเป็นกำลังสำคัญใน 

การแก้ไขปัญหาและช่วยป้องกันสาธารณภัยของชาติ  

อีกทั้งรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รับคำปฏิญาณตน 

ของนักศึกษาวิชาทหารทุกคน ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ 

ร่วมเป็นสักขีพยาน

 “กองทัพไทยซ่ึงมีกองทัพบกเป็นหน่วยงาน 

หลักที่จะทำการบ่มเพาะเยาวชนนักศึกษาวิชาทหาร  

ให้เป็นสุภาพบุรุษมีความเสียสละเพ่ือความสุขของ 

พี่น้องประชาชน พร้อมที่จะเป็นขุมกำลังสำคัญของ 

กองทัพและประเทศ ในการเผชิญหน้าแก้ไขปัญหา 

ความมั่นคงแห่งชาติ ดังที่นักศึกษาวิชาทหารได้มี  

จิตอาสาเข้าร่วมช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัย 

เมื่อปีที่ผ่านมา ถือเป็นการแสดงออกให้สังคมไทย 

ได้รับทราบถึงปณิธานและความต้ังใจในการประกอบ 

คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองด้วย 

การสร้างความพร้อมในการเผชิญปัญหาในยามที่ 

บ้านเมืองประสบวิกฤตปัญหาอุทกภัย และเป็น 

การแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ 

สังคมไทย ในการบรรเทาวิกฤตปัญหาท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในชาติ”

 “ส่ิงสำคัญท่ีน่ายินดีเป็นอย่างมากคือ เยาวชน 

ของไทยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตมี 

ความสำนึกในบุญคุณแห่งแผ่นดิน และพร้อมใจ 

ที่จะร่วมกันอุทิศตน แรงกาย แรงใจเพื่อเป็นการ 

ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน  และช่วยพัฒนาประเทศชาติ  

พร้อมยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับหน่วยงานของรัฐและ 

ภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนสร้างความเจริญ 

รุ่งเรืองของชาติ และประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  

เพ่ือสร้างความม่ันคงปลอดภัยให้แก่พ่ีน้องประชาชน  

ในยามท่ีประเทศชาติประสบปัญหาต่างๆในทุกกรณี”  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวในตอนท้าย 

นศท.ม.ร. ร่วมกิจกรรม “นักศึกษาวิชาทหารรวมใจ สู้ภัยน้ำท่วม”



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

     

  
         

ผู้รับผิดชอบ/ ผู้สอน  ผศ. ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์ 

และ อ. Michaela Vagasowa

วันเวลาและสถานที่เรียน  พุธ 15.30-19.20 น. 

ห้อง SWB 502 

คำอธิบายกระบวนวิชา

 ศึกษาการใช้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน 

ต่อจาก GER 2001 (GN 201) ศึกษาหลักไวยากรณ์ 

ศัพท์สำนวนท่ีใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสอดแทรก 

ความรู้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ตลอดจนฝึกฝน 

ทักษะทั้ง 4

จุดมุ่งหมายกระบวนวิชา

 1. นักศึกษาเรียนหลักไวยากรณ์พื้นฐาน 

และนำไปใช้ในประโยคและบริบทที่เกี่ยวข้อง 

 2.  นักศึกษาเรียนรู้จักศัพท์สำนวนท่ีจำเป็น

สำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

 3. นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจต่าง 

วัฒนธรรมผ่านบทอ่านภาษาเยอรมัน

 4. นักศึกษาฝึกฝนทักษะทั้งสี่ด้าน ได้แก่ 

ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมท้ังพัฒนาความเข้าใจในการ

อ่านผ่านแบบฝึกหัด

 5. นักศึกษาฝึกการทำงานกลุ่ มและ 

การทำกิจกรรมร่วมกัน ตามหัวข้อต่างๆ ที่ได้รับ 

มอบหมาย

เนื้อหากระบวนวิชา

 ครั้งที่ 1 Konjunktiv II 

 ครั้งที่ 2 Konjunktiv II

 ครั้งที่ 3  Konjunktiv I

 ครั้งที่ 4 Relativsatze, Nebensatze und  

   Konjunktionen I

 ครั้งที่ 5 Relativsatze, Nebensatze und  

   Konjunktionen II

 ครั้งที่ 6 Nominalisierung und das Verb  

   ,,lassen“

 ครั้งที่ 7  Wiederholung und Test I

 ครั้งที่ 8  Passiv im Prasens, Prateritum  

   und Perfekt 

 ครั้งที่ 9  Passiv mit Modalverben 

ภาค 1/2555

 GER 2002 (GN 202)
 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 4
(Fundamental German 4)

ผศ. ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์ 

 ครั้งที่ 10  Zustandspassiv

 คร้ังท่ี 11  Adjektivdeklination und Adverbien

 ครั้งที่ 12  Prapositionen (temporal)

 ครั้งที่ 13  Plusquamperfekt

 ครั้งที่ 14 Wiederholung Iund Test II 

วิธีประเมินผล 

 ข้อสอบอัตนัย 100  คะแนน (สอบปลายภาค 

วันที่ 20 ตุลาคม 2555 คาบเช้า) 

 คำแนะนำเพ่ิมเติม เน่ืองจากข้อสอบสำหรับ 

กระบวนวิชา GER 2002 เป็นข้อสอบอัตนัย นักศึกษา 

  
         

 ENG3704 (EN339)
 วรรณคดีอังกฤษ

สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18

ตำรา 1.  วรรณคดีอังกฤษสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 18  

โดย รศ.จารุพรรณ  เพ็งศรีทอง

 2.  Gulliver’s Travels by Jonathan Swift 

(หากหาซื้อหนังสือไม่ได้ ให้ติดต่อซื้อเอกสารได้ที่

คุณอดิศัย  ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์)

เนื้อหา  1. ความรู้ทั่วไป และความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ลักษณะสำคัญของวรรณคดีอังกฤษสมัยคริสต์-

ศตวรรษที่ 18

 2. ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ 

นักเขียนสำคัญ ลักษณะการเขียน และผลงาน 

ที่สำคัญของเขา ดังต่อไปนี้

Pope:   Essay on Man II (p.40) 

  Hampton Court (p.52)

Steele:  The Spectator Club

Addison:  Sunday in the Country

Richardson, Fielding, Smollett, and Sterne ศึกษาบท 

ตัดตอนในตำรา

Swift:  Gulliver’s Travels ศึกษา 2 ตอน คือ  

  Lilliput, and Brobdingnag

Johnson: The Vulture

Boswell:  London Journal

Gray:   Ode on the Dead of a Favourite Cat

Goldsmith: The Deserted Village

Blake:  Infant Joy and Infant Sorrow; The  

  Lamb and the Tiger; Nurse’s Song

Burns: Sweet Afton; My Luve Is Like a Red,  

  Red Rose; To a Mouse

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย เวลา 2.30 ชั่วโมง

 1. คำจำกัดความ หรือ คำอธิบายส้ันๆเก่ียวกับ 

แนวคิด หลักปรัชญา หรือคำศัพท์ (30 คะแนน)

 2.  การอธิบายความหมาย หรือตอบคำถาม 

เกี่ยวกับบทตัดตอนที่ยกมา (50 คะแนน)

 3.  การอธิบาย พร้อมแสดงความคิดเห็นใน 

เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ Swift’s Gulliver’s Travels 

(20 คะแนน) รศ. รมณี  กอวัฒนา

จึงจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องของไวยากรณ์และการนำ 

ไปใช้ ข้อสอบของวิชาน้ีเน้นท่ีการเติมคำและการเขียน  

นักศึกษาจึงควรฝึกฝนการเขียนรูปแบบประโยค 

สลับกันไปมา ระหว่าง aktiv/passiv, Konjunktiv I,  

Konjunktiv II, Gegenwart/Vergangenheit ทั้งนี้  

นักศึกษาจะต้องเข้าใจความหมายและสามารถ 

วิเคราะห์โครงสร้างของประโยคเดิมเสียก่อน จึงจะ

นำมาเขียนเป็นประโยคใหม่ให้ถูกต้องได้

.. ..

.. ..

.. ..

..

ภาค EN จัดทำเฉลยตัวอย่างข้อสอบ
 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์  

จำหน่ายเฉลยตัวอย่างข้อสอบพร้อมคำอธิบาย 

กระบวนวิชา EN 101  และ EN102

 eกรณีมาซ้ือด้วยตนเองท่ีภาควิชาภาษา- 

อังกฤษและภาษาศาสตร์ ราคาเล่มละ 30 บาท

 e	กรณีให้ภาควิชาฯ จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ 

คิดค่าบริการ ค่าจัดส่งเล่มละ 15 บาท (รวมเป็น  

45 บาท)

 นักศึกษาที่สนใจโปรดดำเนินการตาม 

ขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เขียนช่ือ-นามสกุล พร้อมท่ีอยู่ในการจัดส่ง 

ด้วยตัวบรรจงลงในกระดาษ พร้อมท้ังระบุกระบวน 

วิชาท่ีนักศึกษาต้องการและแนบใส่ในซองจดหมาย

 2. ซื้อธนาณัติสั่งจ่ายในนาม หัวหน้าภาค 

วิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ จำนวน 45 บาท 

 3.  นำเอกสารข้อท่ี 1-2 ใส่ซองจดหมาย และ 

ส่งมาท่ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 4.  เม่ือภาควิชาฯ ได้รับธนาณัติเรียบร้อยแล้ว 

จะดำเนินการส่งให้นักศึกษาภายใน 1 สัปดาห์

 ภ า ค วิ ช า ส ถิ ติ ไ ด้ มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง 

คำอธิบายกระบวนวิชา STA 2016 (ST206) 

สถิติธุรกิจและการวิ เคราะห์ เชิงปริมาณ  

เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ  

ระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ  

เนื่องจากมีส่วนของเนื้อหาเพิ่มเติมจากเดิม  

โดยยังไม่มีเนื้อหาดังกล่าวในตำรา

 นักศึกษาสามารถ download เอกสาร 

ประกอบคำบรรยายกระบวนวิชา STA 2016 

(ST206) จาก http://www.stat.sci.ru.ac.th/in-

dex.php/addy 



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

ถาม ดิฉันนักศึกษา 8 ปียังไม่สำเร็จการศึกษา 

สอบถามการสมัครเข้าเรียนใหม่ 

 1. นักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ต้องทำเรื่อง 

ลาออกก่อนหรือไม่ 

 2. การชำระค่าเทียบโอนจะต้องทำเรื่อง 

ในวันสมัคร หรือชำระเงินภายหลังได้หรือไม่

ตอบ 1. นักศึกษา 8 ปียังไม่สำเร็จการศึกษา 

สมัครเรียนใหม่ไม่ต้องทำเรื่องลาออก ให้ดำเนิน 

การสมัครใหม่ได้เลย โดยให้นักศึกษาเตรียมหลักฐาน

การสมัครใหม่ ดังนี้

 - สำเนาทะเบียนบ้าน

 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 - สำเนาวุฒิการศึกษา

 - ใบรับรองแพทย์

 - รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป และ

 -ทรานสคริปท์ ไม่สำ เร็ จการศึกษา 

รหัสเดิม (ชำระเงินท่ี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 

ชั้น 1 จำนวน 40 บาท และยื่นเรื่องขอที่ อาคาร  

สวป. ชั้น 1 ช่อง 1) และดำเนินการสมัครเป็น 

นักศึกษาใหม่ พร้อมใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต 

(ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท)

 2. นักศึกษา 8 ปียังไม่สำเร็จการศึกษา 

เม่ือทำการสมัครใหม่จะต้องแจ้งใช้สิทธิเทียบโอน 

ในใบสมัคร และขั้นตอนการสมัครเลย สำหรับ 

การชำระเงินค่าเทียบโอน ชำระในวันสมัครพร้อม 

ค่าลงทะเบียน หรือชำระค่าเทียบโอนภายหลังได้ 

โดยให้ใช้สิทธิเทียบโอนไว้ก่อน 100 บาท ในวันสมัคร  

ค่าเทียบโอนส่วนท่ีเหลือชำระภายหลัง ภายใน 1 ปี

นับจากวันสมัครให้ติดต่อเทียบโอนให้เสร็จสิ้นที่

ฝ่ายทะเบียนคณะที่สังกัด

ถาม	 กระผมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ อยากทราบ

ข้อมูลการทำเรื่องขอสอบซ้ำซ้อน 

 1.  การสอบซ้ำซ้อน ต้องยื่นเรื่องอย่างไร 

และติดต่อที่ใด

 2.  การสอบซ้ำซ้อนมหาวิทยาลัยจัดสอบ

อย่างไร

ตอบ 1. การขอสอบซ้ำซ้อนเฉพาะนักศึกษา 

ที่กากบาทขอจบเท่านั้น และมีกระบวนวิชาที่ 

วัน เวลาสอบไล่ตรงกัน ซ่ึงกระบวนวิชาท่ีขอสอบ 

ซ้ำซ้อนต้องไม่เป็นวิชาที่สามารถเลือกวิชาอื่น 

แทนได้ การขอสอบซ้ำซ้อนดำเนินการหลังจาก 

ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษานำใบเสร็จ 

ลงทะเบียนเรียนไปทำเรื่องขอสอบซ้ำซ้อนที่  

ฝ่ายทะเบียนคณะท่ีนักศึกษาสังกัด โดยดำเนินการ 

ช่วงกำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ 

 2. การจัดสอบซ้ำซ้อนสอบตามวัน 

และเวลาของการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด กองบรรณาธิการ

 1. Whenever you graduate, you will become a  

  graduate.

 2. When you are applying for a job. You are  

  asked to send a resume.

 3. The search for the drown tourists will  

  resume in the afternoon.

 4.  A gust of wind blew away many roofs of  

  the houses during last night.

 5.  I forgot to wind my clock last night, so I  

  didn’t know when my son left home.

 6. The guard won’t permit you to enter the  

  factory unless you show him a valid permit.

 
 Pronunciations (2)                      (ต่อจากหน้า 6)

 7. Farmers hope that all of the produce they  

  produce in the farms will increase.  

 8. No one wants to have a rebel to live in his  

  town in order to rebel.

 9. My best friend gave me a little carpet as a  

  birthday present.

 10.  Before graduating, every student must  

  present his or her final research to the    

  committee for discussion.

 11. We must lead the way by reforming our  

   working.

 12. The gunman died from bullet wounds  

   received during the battle with the police.

 13. Marisa dressed herself quickly but didn’t  

  forget to have a red bow in her hair.

 14. Tony raised his hat to Lisa, and she  

   bowed in return.

 15. Tim gave Laura a low bow. 

 16. Stosur was so angry that she could tear  

  her coat in two; her face was getting red  

  and wet with tears.        

(ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช) 

โดยมีการเพิ่มเวลาของทุกคาบการสอบซ้ำซ้อน 

1 ชั่วโมง ซึ่งจะมีการแจกข้อสอบวิชาแรกก่อน และ 

หลังการสอบผ่านไปแล้ว 1 ช่ัวโมงจะมีการแจกข้อสอบ

วิชาที่สองและสาม (ถ้ามี)

 ตามประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมวันและเวลาสอบไล่ (ม.ร.30) ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 

2555 กำหนดวันและเวลาสอบของกระบวนวิชา RAM 1000, SOC1003, ENG 1001, POL 1101, LIS 

1003 และ HIS 1003 กระบวนวิชาละ 2 คาบเวลา นั้น

  เพื่อให้การดำเนินการสอบไล่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงกำหนดวัน 

เวลาสอบ รหัสประจำตัวนักศึกษาของกระบวนวิชาดังกล่าวในแต่ละคาบเวลา ให้นักศึกษาและผู้เก่ียวข้อง 

ได้ทราบ ดังนี้

กระบวนวิชา วัน / เวลาสอบ รหัสประจำตัวนักศึกษา

RAM1000 พุธ 3 ตุลาคม 2555
คาบเช้า  09.30 - 11.30 น.
คาบบ่าย 14.00 - 16.00 น.

4701503320 - 5503000571
5503000597 - 5590071311

SOC1003 ศุกร์ 5 ตุลาคม 2555
คาบเช้า  09.30 - 11.30 น.
คาบบ่าย 14.00 - 16.00 น.

4701518815 - 5504066456
5504066522 - 5590071303

ENG1001 จันทร์ 8  ตุลาคม 2555
คาบเช้า  09.30 - 12.00 น.
คาบบ่าย 14.00 - 16.30 น.

4701000418 - 5502048415
5502048423 - 5590071311

POL1101 ศุกร์ 12 ตุลาคม 2555
คาบเช้า  09.30 - 11.30 น.
คาบบ่าย 14.00 - 16.00 น.

4701523146-5506006641
5506006658-5590071311

LIS1003 พุธ 24 ตุลาคม 2555
คาบเช้า  09.30 - 10.30 น.
คาบบ่าย 14.00 - 15.00 น.

4704502980-5506058063
5506058071-5590071303

HIS1003 ศุกร์ 26 ตุลาคม 2555
คาบเช้า  09.30 - 11.30 น.
คาบบ่าย 14.00 - 16.00 น.

4703518888-5506006666
5506006674-5590071311

กำหนดวัน เวลา รหัสนักศึกษาของกระบวนวิชา
RAM 1000, SOC1003, ENG 1001, POL 1101, LIS 1003 และ HIS 1003
ภาค 1 ปีการศึกษา 2555



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) ม.ร. จัดนัดพบแรงงานฯ             (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีนักศึกษาเป็นจำนวนมาก  

จึงมีนโยบายให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในแต่ละปีมี 

งานทำและประกอบอาชีพได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง 

กับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการมีงานทำให้กับ 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ให้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศต่อไป

 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดมหกรรมนัดพบ 

แรงงานและอาชีพเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา 

และบัณฑิต ตลอดจนประชาชนท่ัวไปมีโอกาสสมัครงาน 

กับผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการมีโอกาสพิจารณา 

คัดเลือกโดยตรง เพ่ือให้เกิดการจ้างงานและสร้างโอกาส 

ให้กับผู้ประสงค์จะหางานทำได้เลือกงานที่ตรงกับ

ความรู้ความสามารถ  และความถนัดของตนเอง

 ด้าน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่า  

มหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพเป็นประโยชน์ 

ต่อมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก  

ทำให้ผู้จบการศึกษาได้มีงานทำอย่างรวดเร็ว และยัง 

ได้เรียนรู้ทักษะในการเตรียมความพร้อมในการ 

สมัครงาน

 “ตลาดแรงงานในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงยินดีที่มีโอกาสช่วยลูกศิษย์ 

และประชาชนให้ได้มีโอกาสหางานทำที่ตรงตาม 

ความต้องการของผู้สมัครงานและสถานประกอบการ 

ก็ได้บุคคลที่ตรงตามความต้องการด้วย”

 ด้าน ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิจัยตลาดแรงงาน  

กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานนัดพบแรงงาน 

และอาชีพ เป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน  

ในการส่งเสริมการมีงานทำ เพ่ือให้ประชาชนได้มีงาน 

ตามความรู้ความสามารถ ความถนัด ความต้องการ 

ของตนเอง การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใน 

การทำงานร่วมกันของกระทรวงแรงงานและมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง อันจะทำให้ประชาชนท้ังลูกจ้างและนายจ้าง  

ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด เกิดประสิทธิภาพ 

จากการทำงานของภาคราชการและภาคเอกชน 

งานมหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพ จะเป็นประโยชน์ 

ในการจัดหางานให้ผู้ที่กำลังมองหางานได้รับการ 

บรรจุจ้างงานตามความมุ่งหวัง และนายจ้างสามารถ 

สรรหาและคัดเลือกลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตามที่ 

ต้องการได้

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) ม.ร. สอบไล่ฯ                              (ต่อจากหน้า 12)

วังสวนจิตรลดา  อาจารย์วิสุกา นากทัด ประธานสภา 

วัฒนธรรมเขตห้วยขวาง 

 ผลการตัดสินปรากฏว่า ผลงานของนักศึกษา 

ภาควชิาคหกรรมศาสตร ์ไดร้บัรางวลัยอดเยีย่ม ถว้ย- 

พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี  

เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัล    สำหรับนักศึกษา 

ท่ีเข้าร่วมการประกวดในคร้ังน้ี  ประกอบด้วย  นายทวี  

กองแก้ว  นายวรวิทย์  วุ่นน้อย  และมี อาจารย์ภูชิษย์  

สว่างสุข  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) นักศึกษาคหกรรมฯ                   (ต่อจากหน้า 12)

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษากองทุนฯ 

ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 

เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อวันที่ 10 

กันยายน 2555 ณ บริเวณด้านข้างอาคารพ่อขุน- 

ศรีอินทราทิตย์ 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระเบียบการ
รับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาส่วนกลาง

 ตามที่ได้มีการจัดทำรายละเอียดโครงสร้าง 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในระเบียบการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2555  

ไปแล้วน้ัน จากการตรวจสอบรายละเอียดในระเบียบฯ  

ในส่วนของกลุ่มวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม พบว่า 

มีความคลาดเคล่ือน จึงขอแก้ไขข้อมูลตามรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้

 หน้า 336    POL 4185 (PS419)

       กระบวนการยุติธรรมการตำรวจ

 แก้ไขเป็น   POL 4184 (PS419)

       กระบวนการยุติธรรมการตำรวจ

 ด้วยมีข้อผิดพลาดในการกำหนดรหัส 7 หลักของกระบวนวิชา CM 333 ตามที่ได้มีการปรับปรุง 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2555 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงให้แก้ไขข้อผิดพลาดของกระบวนวิชาดังกล่าว  

จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 และประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การเปิดสอนกระบวนวิชา 

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 9) ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นดังนี้

 CMS 3303 (CM 333) Analytical Chemistry ll  3 CR

    สำหรับนักศึกษารหัส 55..... ลงทะเบียนเรียนเป็นต้นไป

 CMS 3343 (CM 333) Electroanalytical Chemistry  3 CR

    สำหรับนักศึกษารหัส 47..... ถึง 51..... ลงทะเบียนเรียน 

 CMS 3353 (CM 333) Electroanalytical Chemistry   2 CR

    สำหรับนักศึกษารหัส 52..... ถึง 54.... ลงทะเบียนเรียน 

 3. จากระบบ INTERNET  ที่เว็บไซต์  www.

ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download  ออกดูสถานที่สอบ  

หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็น 

หลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และ

สามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่วันที่  17  กันยายน 2555      

 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ  เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลข 

ท่ีน่ังสอบ รหัสประจำตัว ช่ือ-นามสกุล  เป็นภาษาไทย  

ซ่ึงมีรอยปรุทุกระยะ  1  น้ิว   สามารถฉีกออกเป็นรายช่ือ 

ของนักศึกษาแต่ละคน  และนำไปติดท่ีน่ังสอบได้   เป็น 

กระดาษสีชมพู                                                     

 บัญชีเซ็นชื่อ เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียด 

เช่นเดียวกับบัญชีติดท่ีน่ังสอบ   แต่บัญชีเซ็นช่ือจะไม่มี 

รอยปรุ   เป็นเอกสารที่นักศึกษาที่เข้าสอบทุกคนจะ

ต้องลงลายมือชื่อของตนเองไว้  เพื่อแสดงว่าได้เข้า 

สอบกระบวนวิชานั้นๆ จริง  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา เกี่ยวกับตารางสอบไล่ให ้

นักศึกษาติดต่อไปที่ ฝ่ายจัดสอบ สำนักบริการทาง 

วิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

10240  โทร. 0-2310-8611



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 ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

เอาให้แจกให้ลูกหลานคนละชิ้นละชิ้นไป แล้ว 

ลูกหลานทุกคนนั้นจะรู้คุณค่าหรือทุกท่านที่ได้ไป 

เขาจะรู้คุณค่าของส่ิงของต่างๆ ท่ีค้นพบน้ันหรือหาไม่ 

ก็ไม่ทราบได้ 

 ดังนั้นการที่ผู้พบนำไปให้ทางราชการแล้วก็ 

ดำเนินการไปตามวิถีทางที่ควรจะมีจะเป็นเพื่อจะ 

เชื่อได้ว่าเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทาง 

สติปัญญาของคนรุ่นหลังๆต่อไป เขาจะได้ค้นพบว่า 

สถานที่ค้นพบตรงนั้นเป็นเมืองเก่าหรือว่าอย่างไร  

และสิ่งของที่ค้นพบนั้นเป็นสิ่งของที่ใช้ในยุคใด  

มีอายุขนาดใดแล้ว แล้วก็ของชนเผ่าใด วงศ์ใด ของ 

ตระกูลใดเป็นต้น หรือของพันธ์ุมนุษย์ซึ่งเรียกว่าเป็น 

ไทยหรือชนชาติใดอย่างนี้เป็นต้น เราก็จะมองเห็น 

ได้เลยว่าในแถบถิ่นที่ได้ค้นพบสิ่งของต่างๆ นั้นเป็น

ถิ่นที่มีอารยธรรมเจริญงอกงามแค่ไหนเพียงใด เราก็ 

จะได้รู้ว่าประเทศของเราไม่ใช่เป็นประเทศที่พึ่งจะ 

ค้นพบพ่ึงจะเจริญงอกงามกันเม่ือวานหรือเม่ือปีท่ีแล้ว  

หากเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเป็นมายาวนาน หาก 

เกิดมาด้วยความเจริญงอกงามทางสติปัญญามาเป็น

พันปีแล้วอย่างน้อยเป็นต้น

 เพราะฉะนั้นการที่ค้นพบอะไร การที่เราม ี

ทรัพย์สมบัติอะไรท่ีควรท่ีจะเก็บ เก็บในท่ีน้ีหมายความว่า 

เอามาให้ผู้รู้ เอามาให้ผู้ท่ีเก็บไว้สำหรับแสดงให้ลูกหลาน 

ของเราให้คนในประเทศของเรา ให้ชาวโลกท่ีผ่านมา 

ได้รู้ได้เห็น ไม่ใช่เก็บแบบท่ีว่าเอาไปใส่ไว้ในตู้เซฟธนาคาร 

แล้วก็ไม่ให้ใครดู ไม่ให้ใครเห็น ไม่ให้ใครศึกษา ไม่ใช่ 

อย่างนั้น แต่ต้องเอามาสู่พิพิธภัณฑ์หรืออย่างที่เอาไป 

ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารีน้ัน ครูเช่ือว่าจะเป็นมรดกช้ินสำคัญของประเทศ 

เลยทีเดียว จะเป็นส่ิงท่ีชนชาวไทยจะได้รู้ได้ศึกษา แล้วคอยดู 

ต่อไปเถิดว่าเราจะได้ความรู้จากสิ่งที่ค้นพบอย่างนี้

นั้นอีกมากมายเป็นตัวอย่าง เพราะใครพบ ใครเห็น 

สิ่งที่มีคุณค่าเป็นทรัพย์ในดินเป็นสินในน้ำหรือเป็น 

ส่ิงท่ีจะบอกตำนาน ส่ิงท่ีจะจดลงสู่ประวัติศาสตร์ หรือ 

เป็นสิ่งที่จะบอกเล่ากันต่อๆไปได้นั้นมีว่าอย่างไร 

เป็นอย่างไร 

 ฉะน้ันขอให้ลูกศิษย์ท้ังหลายได้จดจำวิธีการน้ี 

ไว้ว่า เม่ือเราพบส่ิงท่ีมีค่าหรือเรามีส่ิงท่ีมีค่า แม้กระท่ัง 

ว่าของปัจจุบันก็ตามเถิด พระพุทธรูปต่างๆมีผู้คนนำมา 

มอบไว้ให้ครูสมัยเป็นอธิการบดีนั้นมากมายทีเดียว  

ครูก็คิดว่าเม่ือใดท่ีจะมีพิพิธภัณฑ์ เม่ือใดท่ีมหาวิทยาลัย 

สร้างพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะยกให้พิพิธภัณฑ์ไป  เพราะว่า 

ถ้าเอาไว้ท่ีครู ครูก็ไม่ทราบว่าจะเอาไว้ทำไม เพราะในท่ีสุด 

แล้วมนุษย์ก็จะสูญส้ินไปเม่ือเราหาชีวิตไม่แล้วก็จะ 

กระจัดกระจายไป ไม่อยู่เป็นท่ีเป็นทาง ทรัพย์สินต่างๆ 

ท้ังหลายเหล่าน้ันตกแยกแตกสลายไป ดูแต่ท่ีดินหรือ 

บ้านเรือนอะไรต่างๆของบิดามารดาของญาติวงศ์ 

ท้ังหลายเม่ือเขาส้ินชีวิตไปแล้วก็เอาไปแบ่งกันไปอะไรต่างๆ  

จนไม่เหลือหลักเขต ไม่เหลือท่ีมรดกไม่เหลือท่ีอะไรต่างๆ 

เลยอย่างนี้ก็มี 

 ดังนั้นนิทัศน์อุทาหรณ์อย่างนี้ทำให้เราคิดไป 

ถึงว่าทรัพย์สมบัติต่างๆท้ังหลายน้ัน เราควรท่ีจะให้เป็น 

ของที่เป็นประวัติศาสตร์ได้ก็ขอให้เป็น สามารถบอก 

ได้ว่าในกาลข้างหน้านั้นลูกเรา หลานเรา เหลนเรา  

จะได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ทิ้งไว้ให้เขา แต่จะต้องไม ่

กระจัดกระจาย ลองนำความคิดอย่างนี้ไปทบทวนดู 

ถ้าหากว่าทุกหมู่บ้านมีพิพิธภัณฑ์หรือว่ามีแหล่ง 

หรือว่าหลายๆหมู่บ้าน หลายๆตำบลรวมกันทำพิพิธภัณฑ์ 

รวบรวมข้าวของส่ิงท่ีเป็นโบราณวัตถุหรือว่าเป็นส่ิงของ 

ท่ีควรท่ีจะเอาลงไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์ เพ่ือบอกเล่า 

กล่าวต่อกันไปได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีมิใช่หรือ ลองคิด  

ใครเห็นว่าเป็นอย่างไรบอกครูบ้าง เอาไว้พบกันฉบับหน้าครับ  

สวัสดีครับ

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า ขอแสดง 

ความยินดีและชื่นชมในความสามารถของน้องไอซ์

ในการประกวด AF9 รางวัลชนะเลิศที่ได้รับเป็นสิ่งท่ี 

ยืนยันว่า น้องไอซ์เก่งจริงและชนะใจผู้ชมทั้งประเทศ  

ผมดีใจกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ด้วยที่มีส่วนในการ 

พัฒนาความสามารถของน้องไอซ์จนมีวันนี้

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมอบ 

ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรีของ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ให้น้องไอซด้วย เพื่อขอบคุณ 

ท่ีสร้างช่ือเสียงให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รวมท้ังเป็นแบบอย่างให้นักศึกษาได้มุ่งม่ัน 

ใช้ความสามารถจนประสบความสำเร็จเช่นน้องไอซ์

 ด้าน อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. เปิดเผยว่า ในนาม 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอแสดงความยินดีและ 

ช่ืนชมในความสามารถของ ‘ไอซ์’ ภรภัสสรณ์ ชัยอนันต์นิธิ         

ท่ีสามารถชนะใจผู้ชมท้ังประเทศก้าวมายืน ณ จุดน้ีได้  

ซึ่งครูเชื่อว่านอกจากความสามารถด้านการร้องเพลง 

ที่มีอยู่ในตัวของไอซ์เองแล้ว ทักษะจากครูเพลงที่ได ้

ถ่ายทอดเร่ืองฐานเสียง วิธีการเปล่งเสียง และการบังคับเสียง 

ให้กับนักศึกษา มีส่วนช่วยให้ไอซ์ได้รู้จักการร้องเพลง 

ที่ถูกวิธี เมื่อไอซ์นำทักษะเหล่านี้ไปใช้ก็ช่วยเพิ่มพลัง  

และรสชาติของเสียงให้มีเสน่ห์ เสียงเพลงที่ไอซ์ร้อง 

ออกมาก็ยังเปล่งออกมาได้อย่างถูกต้อง จึงทำให้ไอซ์ 

 ‘ไอซ์ V8’ฯ                                   (ต่อจากหน้า 1) มีจุดแข็งท่ีโดดเด่นกว่าใคร เพราะนอกจากการขับร้อง 

ที่มีเสน่ห์ในตัวไอซ์แล้ว ไอซ์เป็นคนที่มีพรสวรรค ์

ในการแสดงออกท่ีเป็นธรรมชาติ เม่ือมีครูหรือเทรนเนอร์ 

คอยดูแล ยิ่งเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้กับตัวเขา 

มากขึ้นด้วย 

  “ความสำเร็จของนักศึกษา 

บนเวทีใหญ่ระดับประเทศคร้ังน้ี 

ในฐานะครูและเพ่ือนๆขอร่วม 

ยินดี ขอให้ไอซ์ได้สร้างสรรค์ผลงาน 

เพลงท่ีถนัดให้เกิดประโยชน์กับ 

วงการเพลงไทยต่อไป ไอซ์ต้อง 

หม่ันฝึกซ้อมร้องเพลงและออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง  

สามารถคงสภาพเสียงให้ไพเราะและมีเสน่ห์ เพราะการ 

ร้องเพลงก็เหมือนการเล่นกีฬาท่ีต้องพัฒนาและฝึกซ้อม 

ให้มีทักษะเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ

 ต่อจากน้ี ครูเช่ือว่าไอซ์จะสามารถเป็นแบบอย่าง 

ของความพยายามและความมุ่งมั่นสร้างความฝัน 

ให้แก่รุ่นน้องในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีแรงบันดาลใจ 

ในการพัฒนาตัวเองให้มีมาตรฐานในการร้องเพลง 

จนสามารถก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพได้เช่น ‘ไอซ์’  

ภรภัสสรณ์ ชัยอนันต์นิธิ สาวเก่งแห่งคณะศิลปกรรมศาสตร์  

รามคำแหง”  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าว        

        ขณะที่ คุณแม่น้องไอซ์ บอกด้วยว่า หลังจากที่

น้องไอซ์เคยเข้าแข่งขัน True AF6 มาเมื่อ 3 ปีก่อน 

แต่พลาดหวังไป ไอซ์ก็พยายามค้นหาตัวเองและตั้งใจ 

ฝึกฝนการร้องเพลงมาตลอด ทั้งฝึกฝนด้วยตนเอง 

เรียนร้องเพลงกับครูเพลง และยังเรียนสาขาด้านการ 

ร้องเพลงท่ีชอบโดยตรงท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา 

ขับร้องดนตรีลูกกรุง มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย 

ซึ่งไอซ์บอกเสมอว่า เขามีความสุขกับการเรียนที ่

รามคำแหง ทำให้เขามีทักษะในการร้องเพลงท่ีมากข้ึน  

และมีความมั่นใจในการโชว์เสียงบนเวทีนี้ในซีซั่นส์ 

ที่ 9 อีกครั้ง 

 สำหรับบนเวทีการแข่งขัน ‘ไอซ์’ โชว์เพลง 

ตำนานร็อก I Don’t Wanna Miss a Thing ศิลปิน  

Nina       เพลงน้ีนับเป็นหน่ึงเพลงท่ีไอซ์ฝึกซ้อมมาท้ังสัปดาห์  

พร้อมรับคอมเมนต์จากครูๆในบ้านเพ่ือนำมาปรับปรุง 

การร้องให้โชว์นี้ออกมาดีที่สุด ซึ่งก็ไม่ผิดหวังได้ใจ 

คนท้ังฮอลล์ รวมท้ังครูและคอมเมนเตเตอร์ ก็กล่าวชม 

ในความสามารถของไอซ์ว่า ‘ไอซ์ทำได้จริงๆ’ นอกจากน้ัน  

ไอซ์ยังเล่นเพลงเร็วจังหวะสนุกอย่าง ถอดศิลปิน 

Triumphs Kingdom ถือว่าเพลงนี้เป็นทำนองเพลง 

ที่เข้ากับไอซ์ได้เป็นอย่างดี ไอซ์โชว์เพลงนี้ด้วยลีลา 

แดนซ์กระจาย สร้างความสนุกให้กับคนทั้งฮอลล ์

เป็นอย่างมาก



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๔) วันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 10) (อ่านต่อหน้า 11)

ของมีค่า (ต่อ)

(อ่านต่อหน้า 10)

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์เจ๋ง
คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดอาหารไทย

 ลูกศิษย์ที่รักครับ คราวที่แล้วครูพูดถึงเรื่อง 

ส่ิงต่างๆท่ีเราพบเราเห็น เป็นศิลาจารึก เป็นถนนหนทาง  

เป็นต้นไม้ เป็นพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงที่อยู่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสิงโตท่ีหมอบอยู่หน้า 

สำนักหอสมุดกลางอะไรต่างๆเหล่าน้ี และพูดถึงส่ิง 

ที่มีความเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก หินที่แข็งๆ  

ก็อาจจะแตกออกเป็นก้อนเล็ก ภูเขาก็อาจจะผุด 

โผล่ขึ้นจากกลางน้ำถ้าหากว่ามีการเคลื่อนไหว 

ของเปลือกโลกแล้วก็เกิดหนุนกันขึ้นอะไรอย่างนี้ 

เป็นต้น ที่ครูพูดเรื่องนี้ต่อในครั้งนี้นั้นก็เพราะครู 

ยังประทับใจที่มีผู้ค้นพบสิ่งที่อ้างว่าเป็นของเก่า  

อ้างว่าเป็นของโบราณ อ้างว่าขุดพบได้ในที่ดินใน 

จังหวัดน้ันจังหวัดน้ี ครูจะไม่ระบุตรงน้ีเพราะไม่อยาก 

ให้เป็นเง่ือนไขว่ามีส่ิงของเกิดจากจังหวัดน้ันจังหวัดน้ี 

ผุดโผล่ข้ึนทำปลอมข้ึนแล้วเอาไปขาย ท่ีพูดอย่างน้ี 

นั้นเพราะว่าการดำเนินการเรื่องของที่ขุดค้นพบนั้น 

ยังไม่จบไม่สิ้น และก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษ 

มิเช่นนั้นก็จะมีคนทำเลียนแบบอาศัยการมีข่าว  

เช่นเดียวกันกับถ้าหากมีข่าวว่ามีกรุพระตรงนั้น 

ตรงนี้ กรุแตกแล้วก็มีคนไปขุดไปค้นไปอะไรต่างๆ  

ภายในวันสองวันก็จะมีคนทำเทียมเลียนแบบออกมา  

แล้วก็ไปหลอกต้มตุ๋นชาวบ้านที่เกิดความเชื่อหรือ 

ไปปลูกความเช่ือให้ชาวบ้านเช่ือว่าอย่างน้ันอย่างน้ี  

ก็จะทำให้เกิดขบวนการหลอกลวงกันขึ้น 

 สิ่งเหล่านี้นั้นครูกังวล บอกตรงๆว่ากังวล 

แต่อยากจะบอกว่าคนท่ีไปขุดพบน้ันตามข่าว ลูกศิษย์ 

ก็คงจะพบได้ว่าเป็นชาวบ้านแล้วก็ไปพบสิ่งที่เป็น 

โบราณวัตถุในหลายเร่ือง แล้วก็ฝ่ายราชการคือทาง 

กรมศิลปากรก็ไปพิสูจน์ว่ามีอายุเป็นพันปีเลยทีเดียว  

และเจ้าของก็เอามาเก็บไว้แล้วก็ไม่ยอมเปิดเผย 

อะไรมากมาย พยายามปกปิดกันไว้ เพื่อที่จะให้การ 

ดำเนินการต่างๆให้เสร็จส้ิน แล้วเขาก็คิดท่ีจะนำมา 

ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ข่าวตรงน้ีครูดูแล้วเป็นปล้ืม ปล้ืมท่ีสุด  

เพราะว่าตามปกตินั้นคนพบทรัพย์ในดินสินในน้ำ 

อะไรต่างๆ น้ันมักจะเก็บงำเก็บไว้โดยจำหน่ายจ่ายโอน  

หรือว่าเอาไปให้คนน้ันคนน้ี คนท่ีรู้ค่าก็เก็บไว้คนท่ี 

ไม่รู้ค่าก็ทิ้งขว้างไปไร้สาระ กลายเป็นข้าวของ 

กระจุยกระจายออกไป เช่น พบของ 3 ชิ้น 4 ชิ้น 

 ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติต่างประเทศ และคณะ 

เจ้าหน้าท่ีสำนักงานสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ทูลเกล้าฯ 

ถวายแจกันดอกไม้เพ่ือถวายพระพร  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 ณ  

ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาล 

ศิริราช 

 นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  

ชนะเลิศการประกวดอาหารไทย ในหัวข้อ “สืบสาน 

มิ่งมหามงคล ต้นตำรับอาหารไทย”  จัดโดยกรุงเทพ- 

มหานคร และสภาวัฒนธรรมเขตห้วยขวาง ร่วมกับ 

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธี 

เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อวันที่ 12 

สิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา 

 หัวข้อในการแข่งขัน กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขัน 

ประกอบอาหาร 2 ชนิด คือแกงเลียงวิจิตร ที่ต้อง 

ประกอบไปด้วยผัก 5 ชนิด สลักเสลาให้สวยงาม  

และ เชื่อมสวย พริ้งเพรา ที่ต้องนำมันเทศ ฟักทอง  

และเผือกมาแกะสลักให้สวยงามแล้วจึงนำไปเชื่อม 

 สำหรับกรรมการตัดสิน ได้แก่ อาจารย์เพ็ญพรรณ  

สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สาขา 

ทัศนศิลป์ ประณีตศิลป์ แกะสลักเครื่องสด และ 

บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย  

ประจำปี พ.ศ. 2554 จากสำนักนายกรัฐมนตรี  

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา  

คุณกิติภูมิ ดวงทิพย์ หัวหน้าห้องเครื่องหวาน 

 

          มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดสอบไล่ภาค 

1 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-27 

ตุลาคม 2555 เว้นวันที่ 7, 14 และ 23 ตุลาคม 

2555 รวมทำการสอบ 24 วัน โดยสอบวันละ  

2 คาบเวลา คาบเช้า เวลา 09.30-12.00 น. คาบบ่าย 

เวลา 14.00- 16.30 น.

 สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ 2 

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

    และ VPB

รามฯ 2 อาคาร BNB1, BNB2, BNB3, BNB4, BNB5,  

  BNB6, BNB801-803, BNB10, BNB11, 

    KTB และ PBB  

 สถานที่สอบพิเศษ

 สถานที่สอบซ้ำซ้อน  สอบกรณีพิเศษ  ห้อง 

สโมสรอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 สถานท่ีสอบพระภิกษุสามเณร  อาคารเวียงคำ 101   

(VKB 101)

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ให้ไปรับท่ีวิทยาเขตบางนา 

อาคาร PRB ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2555-27  

ตุลาคม 2555

 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปให้ไปรับ ที่คณะที่ 
ตนสังกัด   ตั้งแต่วันที่ 24  กันยายน 2555-27 ตุลาคม  
2555    
 สำหรับนักศึกษา Pre-degree ทุกชั้นปี ให้ไป 
รับท่ี ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE)   
อาคาร KLB  ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่  24  กันยายน 2555-
27 ตุลาคม 2555      
 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล 
ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัย 
จัดทำให้  ดังนี้
 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์   
หมายเลข  0-2310-6000   และ  0-2310-6100
 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์  
ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย  คือ อาคารเวียงผา 
ช้ัน 1, อาคารศิลาบาตรช้ัน 1, สถาบันคอมพิวเตอร์ 


