
            
   
         
 

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 ๙ 

วันท่ี ๑๐ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๓

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
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คณะครู-นักเรียนอินโดนีเซียเยือนรามคำแหง

ม.ร. จัดอบรม การใช้ e-Learning ฟรี

   

คณะสื่อสารฯ รับนศ.ภาคพิเศษ

บุคลากร ม.ร. รับทราบนโยบาย
“ธรรมาภิบาล-การบริหารงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ”

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

นิทรรศการ ASEAN Plays
   อ.ภัทระ  ลิมป์ศิระ                                  คณะนิติศาสตร์

	 ผ่านพ้นจากการสอบภาคฤดูร้อนไปแล้ว	 ช่วงนี้จึงเป็นช่วง 

ที่ระทึกใจเพราะต้องรอคอยการประกาศผลการสอบ	 ผู้เขียนได้ 

อาศัยช่วงท่ีว่างจากการคุมสอบไปเดินชมอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ 

และบริการ	อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	 ชั้น	 8	Dazzle	Zone 

เพราะได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ	 ASEAN	 Plays	 เล่นแบบเรียนรู้ 

ศิลปวัฒนธรรมกับการละเล่นเพื่อนบ้านอาเซียน	

	 	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	จัดโครงการ	“เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล 

และการบริหารงานบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ”	 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร

   

รามฯ เร่งพัฒนาสาขาวิทยบริการฯ
เพิ่มงบกิจกรรม-หวังสร้างความผูกพันกับนศ. 

(อ่านต่อหน้า 10)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เป็นประธานการสัมมนาเร่ือง	 “การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียน 

การสอนระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2556” โดยมีอาจารย์เริงรณ  

ล้อมลาย  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีภูมิภาค

 รองศาสตราจารย์จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล	 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับ	 

Mr. Een Heraena	ผู้อำนวยการโรงเรียน	SMA	NEGERI	13	 Jakarta	ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับ 

มัธยมปลายระดับแนวหน้าของประเทศอินโดนีเซีย	 พร้อมด้วยคณาจารย์และนักเรียน	 จำนวน	 

40	 คน	 ในโอกาสเยี่ยมชมระบบการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์	 และการสอนทางไกล 

ผ่านดาวเทียม	ณ	สำนักเทคโนโลยีการศึกษา	 เมื่อวันที่	 30	พฤษภาคม	 2556	ณ	ห้องประชุม	 303 

คณะเศรษฐศาสตร์	(อาคารใหม่)		

 ศูนย์ส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี	 

ขอเชิญชวนนักเรียน	 นักศึกษา	 สาขาวิทยบริการฯ  

จังหวัดอุทัยธานี	 และบุคคลทั่วไป	 ร่วมโครงการ 

ฝึกอบรมการใช้บทเรียน	 e-Learning	 ระหว่างวันท่ี	 

11	-	14	กรกฎาคม	2556	เวลา	09.00	-	16.00	น.	 

(วันละ	 2	 รอบ)	 ณ	 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 สาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี	 เพ่ือให้นักเรียน	 นักศึกษา 

และบุคลากรในจังหวัดอุทัยธานีให้มีความรู้จาก 

การใช้ประโยชน์และมีทักษะ

 คณะสื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต		 

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน	ภาคพิเศษ	ตั้งแต่ 

บัดน้ี - 1 กรกฎาคม 2556	โดยเรียนวันจันทร์- 

ศุกร์		เวลา	17.00	-	21.00	น.	

 ผู้สนใจติดต่อซ้ือใบสมัครและสมัคร 

ได้ตั้งแตบ่ัดนี้ - 1 กรกฎาคมนี้	 ณ	 คณะ 

ส่ือสารมวลชน	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	10	สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติม	 โทร.	 0-2310-8980,	

081-562-7411,	086-025-8388(อ่านต่อหน้า 11)



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๑๐ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

  นานาสาระฯ                                          (ต่อจากหน้า 1)

 จุดมุ่งหมายของการจัดแสดงนิทรรศการ คือ

						 -	 เรียนรู้สาระบันเทิงทางศิลปวัฒนธรรม	 

กีฬา	 การละเล่นของเล่นพ้ืนบ้านอาเซียน	 ผ่านนิทรรศการ 

 -	 เล่นจนเพลินกับของเล่นพื้นบ้านของแต่ละ 

ประเทศในประชาคมอาเซียน	

      -		 ชมสนุกกับการสาธิตท่ีไม่ใช่เล่นๆกับของเล่น	 

และกีฬาจากประเทศต่างๆในอาเซียน		และ

      -		 เสริมทักษะการเรียนรู้ในครอบครัวอาเซียน 

กับการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านอาเซียน

	 วิธีการนำเสนอของนิทรรศการนั้นเป็นการ 

นำเสนอเน้ือหาสาระความรู้ของการเล่นรูปแบบต่างๆ  

ท่ีเห็นได้ชัดของประเทศในอาเซียน	 เช่น	 กีฬา	 การละเล่น 

พื้นบ้าน	 และของเล่นพื้นบ้าน	 โดยนำแนวคิดที่ว่า	

“หลากความเหมือน หลายความต่าง” ซึ่งเป็นแนวคิด 

ในงานนิทรรศการพิพิธอาเซียน	ภาค	3	 เริ่มตั้งแต่วันที่ 

16	พฤษภาคม	2556		และสิ้นสุดเมื่อวันที่	9	มิถุนายน	

2556	ที่ผ่านมา

 ทั้งนี้	 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  

ASEAN	 Plays	 เป็นกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ทาง 

ด้านศิลปวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน	 เพ่ือให้เด็ก	 

เยาวชน	 และผู้สนใจได้รับรู้	 รู้จัก	 เข้าใจ	 และเตรียม 

ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	 ประกอบด้วย 

 นิทรรศการ	 จัดแสดงวันเสาร์ที่	 25	 พฤษภาคม 

ถึงวันอาทิตย์ที่	2	มิถุนายน	2556	เวลา	11.00	-	17.00	น.	 

ภายในนิทรรศการประกอบด้วย	3	เรื่องหลัก	คือ	

 1.	 กีฬาประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซียน	 

(Traditional	Asean	Sport)	

 2.		 การละเล่นพ้ืนบ้านของอาเซียน	(Traditional	 

Asean	Plays)		และ

 3.	 ของเล่นพ้ืนบ้านอาเซียน	 (Traditional	 Asean	 

Toys)	

	 มีรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาสาระความรู้ 

ที่ผู้ชมสามารถเล่นได้กับนิทรรศการอีกทั้งยังเป็น 

ที่รวบรวมของเล่นพื้นบ้านที่มาจากเพื่อนบ้าน 

อาเซียน	 นับว่ามากที่สุดในขณะนี้	 เช่น	 ลูกข่างจาก 

ประเทศอาเซียน	 ลูกข่างโบราณ	 ที่มีอายุกว่าร้อยป ี

ของเล่นจากไม้ไผ่	 ของเล่นจากสังกะสีจากเวียดนาม 

เป็นต้น

	 ส่วนกิจกรรม Workshop	 มีอยู่หลากหลาย	 

สำหรับครอบครัวสามารถมาร่วมประดิษฐ์ของเล่น 

พื้นบ้านอาเซียน	 โดยผู้เขียนไปเยี่ยมชมเมื่อวันอาทิตย์ 

ที่	 26	 พฤษภาคม	 2556	 ที่ผ่านมา	 สิ่งที่สนใจพิเศษ 

คือ	 กิจกรรมการประกอบช้ินส่วน	 แต่งแต้มเติมสี	 เส้นสาย 

ลวดลาย	 สไตล์อาเซียน	 กับการประดิษฐ์	 ลูกข่าง	 

(Top	 spinning)	 ซึ่งผู้เขียนไปยืนดูด้วยความอยากทำ 

แต่ไม่ได้ทำ	 เพราะไม่ได้จองมาล่วงหน้า	 จึงยังรู้สึก 

เสียดายอยู่เลยว่าไม่ได้ทำ	

 พร้อมนี้	 ได้ไปดู	คุณวีระ พิทักษ์สินธ์ุ เจ้าของ 

ฉายา	 เทพลูกข่างพิสดาร	สามารถโชว์การเหว่ียงลูกข่าง 

พื้นบ้านทุกชนิด	 เหวี่ยงลูกข่างลงบนช้อนให้หมุน 

อย่างคล่องแคล่ว	 เหวี่ยงลูกข่างลงบนฝาเครื่องดื่ม 

เล็กจิ๋วอย่างแม่นยำ	 เหวี่ยงลูกข่างให้หมุนในฝ่ามือ 

และสามารถเลี้ยงลูกข่างให้ไต่ท่อนแขน	 และเหวี่ยง 

ลูกข่างลงบนก้นแก้วใบจิ๋วให้หมุนได้ดั่งใจสั่ง	 มาค้น 

ดูในอินเทอร์เน็ตทีหลังจึงพบว่า	 คุณลุงอายุหกสิบ 

กว่าแล้ว	แต่ดูอ่อนและแข็งแรงกว่าอายุจริงอีกด้วย

 ความสำคัญของลูกข่างน้ี	 เทียบได้กับว่าประเทศไทย 

มีมวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติ	 แต่ถ้าหากเป็นสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)	 แล้วนั้น 

ต้องเป็นกีฬาพื้นบ้านลูกข่าง	 เพราะในการแข่งขันกีฬา 

ซีเกมส์ครั้งที่	 25	 ในปี	พ.ศ.	 2552	ซึ่งประเทศลาวเป็น 

เจ้าภาพจัดการแข่งขันได้มีการนำกีฬาพื้นบ้านลูกข่าง 

เป็นกีฬาสาธิต	

						 มีวิธีการเล่นเหมือนกับประเทศไทย	 ลูกข่าง 

ถือเป็นการละเล่นชนิดหนึ่ง	 ที่มีการเล่นโดยการผูก 

ด้วยเชือก	 และขว้างลูกข่างลงพ้ืนให้เกิดการหมุน	 โดยมี 

กติกาการเล่น	(1)	หากขว้างลูกข่างไม่หมุนหรือออก 

นอกวงถือว่าแพ้	 (2)	 ผู้แพ้จะต้องนำลูกข่างของตน 

วางในวงกลมเพื่อให้คนอื่นใช้ลูกข่างที่พันเชือกขว้าง 

ไปบนลูกข่างนั้นเป็นการลงโทษ

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น

	 1.	 ลูกข่าง	 ส่วนมากจะทำจากไม้มะยมกลึง 

มีตะปูเป็นเดือยแหลมตรงกลางคนละ	1	ลูก

 2.	 เชือกยาวประมาณ	40-50	 เซนติเมตร	ปลายเชือก 

ด้านหนึ่งผูกด้วยไม้		หรือร้อยด้วยฝาเบียร์

	 3.	 วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ	

50-60	เซนติเมตร

 วิธีเล่น	 คือ	 ในการเล่นลูกข่างไม่จำกัดจำนวน 

ผู้เล่น	 ก่อนเล่นจะขีดวงกลมขนาด	 50-60	 เซนติเมตร 

บนพื้นดิน	 แล้วจัดลำดับการเล่นตามวิธีการจัดลำดับ 

ก่อนการเล่นดังกล่าวแล้วก่อนเล่นทุกคนใช้เชือก 

พันลูกข่างของตน	 โดยพันจากปลายเดือยขึ้นมาจนถึง 

ตัวลูกข่าง	 แล้วถือชายหนึ่งไว้ระหว่างซอกนิ้วชี้และ 

น้ิวกลาง	 ส่วนหัวแม่มือหงายรองรับปลายเดือยลูกข่างไว้  

เมื่อเริ่มเล่นผู้เล่นจะขว้างลูกข่างตกถึงพื้นจะหมุน 

หากลูกข่างของผู้ใดไม่หมุน	 หรือออกนอกวงถือว่าแพ้ 

จะถูกทำโทษด้วยการให้เจ้าของลูกข่างนำลูกข่าง 

ของตนวางไว้ในวงกลม	 ให้ผู้อื่นนำลูกข่างที่พันเชือก 

เตรียมไว้ขว้างลงไปบนลูกข่างน้ันเรียกว่า “โจ๊ะลูกข่าง”  

ทีละคน	 หากลูกข่างทำจากไม้ไม่ดีจะแตก	 แต่ถ้าทำ 

จากไม้มะยมจะเป็นเพียงรอยเจาะเท่านั้น

 สำหรับใครพลาดงานน้ี	 คงต้องบอกว่าเสียดาย 

แย่เลย	 แต่ไม่ต้องกลัวครับ	 เพราะว่าจากความสำเร็จ 

ที่มีต้องมีการจัดงานนิทรรศการพิพิธอาเซียน	ภาค	4 

แน่เลย	 แล้วผู้เขียนให้สัญญาว่าจะมาเขียนบอกเล่า 

ชวนให้ผู้อ่านไปงานล่วงหน้า	 แทนการเขียนเก็บตก 

งานอย่างในครั้งนี้ครับ

และ	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ	คณบดี	คณาจารย์ 

จำนวนประมาณ	 150	 คนร่วมสัมมนา	 เมื่อวันที่	 17	 

พฤษภาคม	 2556	 ณ	 ห้องประมวล	 กุลมาตย์	 และ 

ห้องประภาศน์	 อวยชัย	 อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช

 ผศ.วุฒิศักด์ิ	 กล่าวว่า	 การเรียนระดับปริญญาตรี 

มีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตสร้างช่ือเสียงในสังคม	 

พิสูจน์คุณภาพของรามคำแหงตลอด	 42	 ปีที่ผ่านมา 

เป็นระบบการศึกษาที่ทำให้รามคำแหงมีชื่อเสียง	 และ 

มีการเปิดรับสมัครภูมิภาคในสาขาวิทยบริการฯ	 โดยใน 

ปีการศึกษา	2556	มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนมากเป็น 

อันดับ	1	คือ	คณะนิติศาสตร์	อันดับ	2	คณะรัฐศาสตร์ 

และอันดับ	 3	 คณะบริหารธุรกิจ	 ดังนั้น	 บุคลากร 

รามคำแหงควรเข้าใจความต้องการของนักศึกษา 

ส่วนภูมิภาค	 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดบทบาท 

การดำเนินงานได้ชัดเจนมากขึ้น		

 “สาขาวิทยบริการฯ ต้องพัฒนาให้มีความพร้อม 

ในการรองรับนักศึกษา อาจารย์ต้องกระตุ้นให้นักศึกษา 

ต่ืนตัวมาเข้าฟังการบรรยาย โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรร 

เงินงบประมาณให้สาขาฯ จัดกิจกรรม ต้ังสโมสรนักศึกษา  

กระตุ้นให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรม สร้างความผูกพัน 

ระหว่างนักศึกษาและมหาวิทยาลัยเมื่อเกิดความ 

คุ้นเคยจะชักชวนกลุ่มเพ่ือนมาเรียน และเกิดความผูกพัน 

กับมหาวิทยาลัย อยากมาเรียนหนังสือ พร้อมกับช่วย 

เผยแพร่ข้อมูลการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

อันจะทำให้สาขาฯ เป็นด่านหน้าสำคัญทางด้านการ 

ศึกษาในส่วนภูมิภาค”

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่า	 ปัญหาหลักในด้าน 

การจัดการเรียนการสอน	มีหลายประเด็น	อาทิ	ปัญหา 

การเปลี่ยนอาจารย์หรือการที่อาจารย์ไม่ไปสอน	 ซึ่ง 

หากอาจารย์ไม่สามารถรับผิดชอบการสอนวิชาน้ันๆได้	 

ก็ขอให้ส่งมอบกระบวนวิชาน้ันให้อาจารย์ท่านอ่ืน		ไม่ควร 

ส่งเทปคำบรรยายไปเปิด	 เพราะนักศึกษาต้องการเรียน 

จากอาจารย์โดยตรง	 นอกจากนี้	 การกำหนดอาจารย์ 

ผู้สอนควรดูรายละเอียดคุณสมบัติและความสามารถ 

ของอาจารย์ผู้สอน	 ให้ตรงกับวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

สำหรับการออกข้อสอบต้องมีมาตรฐานเดียวกัน	 

ทั้งข้อสอบส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ปัญหาที่พบ 

อีกเรื่องหนึ่งคือ	 การส่งหนังสือตำราให้นักศึกษา	 ซึ่ง 

ได้มีการประชุมร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อแก้ไข 

ทั้งด้านการจัดส่งให้รวดเร็วมากขึ้น	 หรือการแก้ปัญหา 

เมื่อตำราหมด	

 ผศ.วุฒิศักดิ์	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 ความพร้อมของ 

สาขาวิทยบริการฯ	 ทุกสาขานั้นเท่ากับเป็นหน้าด่าน 

ที่ดีของรามคำแหงในการแข่งขันตลาดการศึกษา 

ส่วนภูมิภาค	 ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน	 ทั้งคณาจารย์	

เจ้าหน้าที่		ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 “ขอให้ทุกฝ่ายมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี และ 

ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง เสียสละเพ่ือมหาวิทยาลัย 

ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ช่วยกัน 

สร้างความประทับใจให้กับนักศึกษา หากมีปัญหาส่วนใด 

ขอให้แจ้งมหาวิทยาลัย  เพ่ือจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด”

 รามฯ เร่งพัฒนาสาขาฯ                          (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

ตารางบรรยายสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
พร้อมวันเวลาสอบไล่ โดยเริ่มบรรยาย 10 มิ.ย. 56 เป็นต้นไป

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง
(อ่านต่อหน้า 10)

	 ถ้าเอ่ยถึง	 “โชคชัย	 บัณฑิต”	 บรรดาผู้ที่ 

อยู่ในแวดวงกวีนิพนธ์คงจะพอนึกออก

	 เนื่องเพราะเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๔๔	 

หนังสือรวมบทกวีเล่มหนึ่งของเขาคือ

 “บ้านเก่า”	 ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการ 

ให้ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเย่ียม 

แห่งอาเซียน	หรือ

	 “รางวัลซีไรต์”	ประเภทกวีนิพนธ์

	 เขาจึงเป็นกวีซีไรต์อีกคนหนึ่ง

 แต่ถ้าจะเอ่ยถึง	 “โชคชัย	 บัณฑิตศิละศักดิ์ิ”	 

ซึ่งเป็นนามสกุลจริงของเขา	 ผู้ที่พอจะคุ้นเคย 

ก็คงจะเป็น

	 ชาวอำเภอลาดยาว	 จังหวัดนครสวรรค์	

เพราะเขาเกิดที่นั่น

	 ชาวโรงเรียนนครสวรรค์	 เพราะเขาจบ	

ม.ศ.๕	รุ่นสุดท้ายที่โรงเรียนนี้

 ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่		เพราะเขาเป็น 

รัฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ

	 ชาว	 “ไทยศึกษา”	 เพราะเขาเป็นผู้ได้รับ 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 จากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	

 ที่เอ่ยถึงโชคชัยในวันนี้	 ก็เนื่องจาก	 “ข่าว 

รามคำแหง”	 ได้รับหนังสือกวีนิพนธ์	 เล่มหน่ึงช่ือ 

	 “ของฝากจากแดนไกล”	ซึ่งโชคชัยเขียน 

ด้วยลายมือมาว่า

 “ของฝากจากโชคชัย	 มอบให้	 “ข่าวรามคำแหง” 

	ครูของข้าพเจ้า”

	 “ครู”	ขอบคุณเธอ	“โชคชัย”

กระบวนวิชา (หน่วยกิต) วัน-เวลาบรรยาย สถานที่บรรยาย วันเวลาสอบไล่

ACC1101	(3) W		08.30	-	11.10

VDO	TAPE		F		15.30-16.30

BNB	1-	6

KLB	301

M					14			OCT			2013							A				

ACC1130	(3) W		11.25	-	14.05 KTB	201 TU				15			OCT			2013									A

AGR1003	(3) M		11.25	-	14.05 BNB	801 SAT			5			OCT			2013							A

ANT3057	(3) W			11.30	-	13.20 KLB	301 TH					3			OCT			2013							A

ARA1001	(3) LEC.		F		08.30	-	11.10

LAB.	W		09.30	-	11.20

BNB	804
AV1

F					11			OCT			2013							B

ART1003	(2) TU		08.30	-	11.10 KTB	201-301 M					14			OCT			2013							A

BIO1001	(3) M		11.25	-	14.05 KTB	401 TU				15			OCT			2013						A

BIO1005	(3) F		08.30	-	11.10 KTB	201 W					16			OCT			2013							A

BIO2202	(3) F		15.30	-	17.20 VPB	401 F							4			OCT			2013							B

CHI1001	(3) TH		11.25	-	14.05 KTB	501 F					18			OCT			2013							B

CMS1003	(3) W		08.30	-	11.10 BNB	801 F					18			OCT			2013							A

CMS1004	(3) W		11.25	-	14.05 BNB	804 F						4			OCT			2013							A

CMS1101	(3) F		14.20	-	17.00 BNB	802 TU					8			OCT			2013							A

CMS1103	(3) W		14.20	-	17.00 PBB	201 M					7			OCT			2013							A

COS1101	(3) TH		11.25	-	14.05 KTB	201 F						4			OCT			2013							A

ECO1003	(3) M		08.30	-	11.10 BNB	1-6 TH					3			OCT			2013							B

ECO1101	(3) F		11.25	-	14.05 PBB	201-501 TH					24			OCT			2013							A

ECT1301	(3) M		09.30	-	11.20 ICB	202	สถาบันคอมพิวเตอร์ TU					22			OCT			2013							A

EDF1104	(3) TH		08.30	-	11.10 BNB	802 SAT					26			OCT			2013							A

ENG1001	(3)

SEC	01		TU		08.30	-	11.10

VDO	TAPE	01		W		14.20	-	17.00

VDO	TAPE	02		F		11.25	-	14.05

BNB	1-6,	BNB	10-11

BNB	1-6,	BNB	10-11

BNB	1-6,	BNB	10-11

SAT					12			OCT			2013							A	B

FRE1001	(3) TH		11.25	-	14.05 KTB	301 F					18			OCT			2013							B

GER1001	(3) TH		11.25	-	14.05 BNB	801 F					18			OCT			2013							B

GRK1001	(3) TU		11.25	-	14.05 BNB	804 F					18			OCT			2013							B

HED1101	(2) F		14.20	-	17.00 KTB	301 M					21			OCT			2013							B

HED1111	(3) F		11.25	-	14.05 BNB	804 คณะจัดสอบเอง

HIN1001	(3) F		08.30	-	11.10 BNB	801 F					11			OCT			2013							B

HIS1001	(3) M		11.25	-	14.05 PBB	201-301 W						9			OCT			2013							B

HIS1002	(3) TU		14.20	-	17.00 KTB	201-301 W						16			OCT			2013							A

HIS1003	(3) F		08.30	-	11.10 BNB	1-6,	BNB	10-11 SAT					26			OCT			2013							A	B

HIS1201	(3) TH		14.20	-	17.00 KTB	201-501 F						4			OCT			2013							A

HPR1001	(1)

SEC	01		TU		15.30	-	17.20

SEC	02			W		13.30	-	15.20

SEC	03		TU		07.30	-	09.20

SEC	04				F		09.30	-	11.20

SEC	05			M		07.30	-	09.20

GB	4

GB	4

GB	4

GB	4

GB	4

TH					10			OCT			2013							A

INT1001	(3) F		13.30	-	15.20 SCL	204 TU						8			OCT			2013							A

INT1004	(3) TU		11.25	-	14.05 KTB	201 TU					22			OCT			2013							A

INT1005	(3) W		14.20	-	17.00 KTB	201-501 M					14			OCT			2013							B
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รามฯ 2 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ นศ.

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้มีการประชุม	 คร้ังท่ี	 5/2556	 

เม่ือวันท่ี	20	พฤษภาคม	2556  

โดยมีผลการประชุมที่น่า 

สนใจ		ดังนี้

 1.  อนุมัติหลักสูตร

  -	 อนุมัติหลักสูตร 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	

สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	 (หลักสูตรใหม่	 พ.ศ.	 2556) 

	 	 -	 อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 (หลักสูตร 

ปรับปรุง	พ.ศ.	2556)	

 2. ปรับปรุงหลักสูตร

	 	 -	 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา 

วิศวกรรมโยธา	ฉบับปี		พ.ศ.	2551	และฉบับปี	พ.ศ.	2555	เพื่อให้สอดคล้อง 

กับระเบียบสภาวิศวกรรม	พ.ศ.	2554

 3. บรรจุหลักสูตร

	 	 -	 อนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ	 ประจำปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงของคณะมนุษยศาสตร์

 4. แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนา

												 ใหค้วามเหน็ชอบแผนกลยทุธด์า้นการวจิยัและพฒันามหาวทิยาลยั 

รามคำแหง	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556

 5. แผนพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา

		 	 ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	

ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556

 6.  ผลการตรวจสอบคะแนน

						 					รบัทราบผลการตรวจสอบคะแนนผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการ 

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	 ประจำปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2555	 ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ได้	3.9941	คะแนน	(ระดับดี)

 7. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

       -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต	 ภาคฤดูร้อน	 ปีการศึกษา	 2555	 คร้ังท่ี	 1	 

ดังนี้

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)	แบบ	1

							 	 1.	นายอนันต์	อธิพรชัย		รหัสประจำตัว	5219	70003	7	ตั้งแต่วันที่	

17	พฤษภาคม	2556

 วิทยาเขตบางนา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีร่วม 

โครงการสัปดาห์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 เพ่ือต้อนรับนักศึกษาใหม่และเผยแพร่ 

กิจกรรมต่างๆของวิทยาเขตบางนา	 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมและกำหนดการ	 

ดังนี้

 eกิจกรรมการแสดงดนตรีเพ่ือน้อง	โดยวงดนตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์	

วันที่	14	มิถุนายน	2556	เวลา	14.00	น.	ณ	เวทีกิจกรรม	อาคาร	KTB	ชั้นล่าง

 eกิจกรรมการเต้นประกอบเพลง	วันท่ี	19	มิถุนายน	2556	เวลา	14.00	น.	 

ณ	เวทีกิจกรรม	อาคาร	KTB	ชั้นล่าง

 eกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	 วันที่	 21	มิถุนายน	 2556	

เวลา	14.00	น.	ณ	เวทีกิจกรรม	อาคาร	KTB	ชั้นล่าง

 eกิจกรรมการประกวดแข่งขันตำส้มตำ	วันที่	25	มิถุนายน	2556	เวลา	

14.00	น.	ณ	เวทีกิจกรรม	อาคาร	KTB	ชั้นล่าง

 eกิจกรรมประกวดดนตรีโฟล์คซอง	 วันที่	 28	 มิถุนายน	 2556	 เวลา	

14.00	น.	ณ	เวทีกิจกรรม	อาคาร	KTB	ชั้นล่าง

 eกิจกรรมดูหนัง	 ฟังแนวคิด	 จากนิตยสาร	 Starpics	 เดือนมิถุนายน	

2556	ณ	ห้องอ่านหนังสือ	อาคาร	PRB	ชั้นล่าง

 eกิจกรรมกีฬามหาสนุก	 เดือนกรกฎาคม	 2556	 ณ	 ลานกีฬา	 หน้าอาคาร	 

BNB	7

	 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครประกวด	 ชิงถ้วยรางวัล	 เงินรางวัลและ 

ของท่ีระลึกหลายรายการ	 ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ได้ที่	 จุดรับสมัคร	 อาคาร	 KTB	 ชั้นล่าง	 หรือที่งานกิจการและบริการนักศึกษา	 

กองงานวิทยาเขตบางนา	อาคาร	PRB	ชั้นล่าง	 โทร.	 0-2397-6314	ตั้งแต่บัดน้ี 

ถึงวันท่ี 18 มิถุนายน 2556	 หรือตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์วิทยาเขตบางนา	 

www.bangna.ru.ac.th

 กองกิจการนักศึกษา	 ขอเชิญนักศึกษาพิการเข้าร่วมโครงการ	 “ปฐมนิเทศ 

และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพิการ”	 เพ่ือให้นักศึกษาพิการสมัครใหม่ 

มีความรู้ความเข้าใจการให้บริการสื่อการเรียนการสอน	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ 

ของมหาวิทยาลัย	 และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม	 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 

08.30 - 16.30 น. ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์	 อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ท่ี	 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ	 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	 กองกิจการนักศึกษา	 อาคารกิจกรรมนักศึกษา	 

ชั้น	 1	 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556	 (เว้นวันหยุดราชการ)	 โทร.	

0-2310-8306	

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา	 

คณะศึกษาศาสตร์ จั ด 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

ฝึกงานปริญญาตรี	 หลักสูตร 

บัณฑิตศึกษา	รุ่นท่ี	67	ซ่ึง 

เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน 

การเรียนการสอนเป็น 

โครงการต่อเนื่อง	 เมื่อ 

วันที่	15	พฤษภาคม	2556	ณ	อาคารนครชุม	ชั้น	2	คณะศึกษาศาสตร์	โดยมี	 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธาน	 

มีนักศึกษา		และคณาจารย์	ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

	 ทั้งนี้	ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์	 	จัดการเรียน 

การสอนโดยกำหนดให้นักศึกษา	 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 

ต้องฝึกงานเม่ือได้หน่วยกิตครบตามกำหนด	 ก่อนท่ีจะจบการศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรี	 เพ่ือเตรียมตัวนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ	 และวิธีการปฏิบัติตน 

ในการฝึกงาน		ณ	สถานที่ต่างๆ	ทั้งหน่วยงานของภาครัฐ	และเอกชน	



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ 101

ตอน ฟองสบู่

	 คำว่า	 “ฟองสบู่”	 เพิ่งถูกนำเอามาใช้กันแพร่หลายเมื่อเศรษฐกิจไทย 

เกิดปัญหาร้ายแรงในปี	 2540	 จนทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตกลงต่อเนื่องถึง 

953	จุดใน	17	 เดือน	และกว่าจะไต่ระดับขึ้นมาถึงระดับที่เคยสูงสุดในปี	2539	

ก็ใช้เวลาถึงราว	ๆ	16	ปีทีเดียว

	 ถามว่าทำไมถึงเรียกว่าฟองสบู่	 ถ้าจะตอบกันแบบไม่ต้องอธิบายอะไร 

ให้มากก็จะตอบว่าแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า	bubble	ซึ่งจะใช้เวลาที่ราคาหุ้น 

หรือราคาอะไรก็ตามที่สูงขึ้นมาก	ๆ	จากการเก็งกำไรเช่นราคาคอนโด	ราคา 

ที่ดินตกต่ำลงทันทีทันใดมาก	ๆ 	จึงเรียกว่าฟองสบู่แตกเพราะตอนที่ราคาสูง 

ก็เหมือนฟองสบู่โป่งพอง	พอราคาตกก็เทียบได้ว่าฟองสบู่แตก

	 แต่ถ้าจะถามย้อนไปถึงท่ีมาของคำว่า	 bubble	 ก็อาจตอบได้ยากข้ึน	 เพราะ 

มีคนอ้างที่มาของคำนี้ไม่เหมือนกัน	 บางคนบอกว่ามาจากคำว่า	 tulip	 bulb	

หรือหัวทิวลิป	ซึ่งในปี	1836	มีการเก็งกำไรในเนเธอร์แลนด์จนราคาหัวทิวลิป 

พุ่งสูงขึ้นมากแล้วราคากลับตกลงทันทีทันใดในปี	 ค.ศ.1837	 เนื่องจากเกิด 

โรคระบาดในยุโรป	ท่ีจริงเร่ืองน้ีแม้เขาถือกันว่าเป็นการเกิดฟองสบู่แตกคร้ังสำคัญ

ครั้งหนึ่งของโลกก็จริง	แต่ไม่ใช่ที่มาของคำว่าฟองสบู่เพราะคำว่าฟองสบู่หรือ	

bubble	นั้นเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในอังกฤษเมื่อปี	ค.ศ.	1720

	 อังกฤษในยุคนั้นกำลังใช้แสนยานุภาพทางทะเลเพื่อขยายอาณานิคม 

และได้ให้สัมปทานบริษัทการค้าขนาดใหญ่เข้าไปผูกขาดการค้าในอาณานิคม 

เหล่านั้น	หนึ่งในบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อแสวงประโยชน์จากอาณานิคมนี้คือบริษัท	

South	Sea	ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนเพ่ือผูกขาดการค้าในดินแดน

ที่เรียกว่าทะเลใต้	(south	sea)	ซึ่งหมายถึงบริเวณอเมริกาใต้ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ว่า

มีท้ังแร่เงินและทองคำอยู่มากมาย	 ปัญหาก็คือดินแดนทะเลใต้ท่ีว่าน้ีเป็นอาณานิคม

ของสเปนไม่ใช่ของอังกฤษ

	 แม้จะยังไม่มีสินค้าอะไรที่บริษัทนี้จะเข้าไปซื้อขายในอเมริกาใต้เลย	 

แต่ความคาดหวังว่าจะได้กำไร	 (รวมทั้งการปั่นหุ้นเก็งกำไรด้วย)	 ก็ทำให้มีการ 

ซื้อหุ้นบริษัทนี้กันมากจนราคาสูงขึ้นถึง	 10	 เท่า	 และเมื่อคนที่ซื้อหุ้นไว้พบว่า 

สามารถขายต่อได้กำไรในเวลาอีกไม่นาน	 ก็ย่ิงจูงใจให้ซ้ือขายกันมาก	 นักเก็งกำไร

ที่เห็นปรากฏการณ์เช่นนี้ก็เลยตั้งบริษัทขึ้นเพื่อขายหุ้นโดยไม่ได้ทำการผลิต 

หรือทำการค้าอะไรจริงจังข้ึนมาบ้าง	หรือก็คือต้ังข้ึนเพ่ือออกหุ้นมาขายหากำไร 

อย่างเดียวนั่นเอง	 ตัวอย่างเช่นบางบริษัทเขียนไว้ในเอกสารการขอจัดตั้งว่า 

เพื่อทำอะไรดีๆเท่านั้น	 แต่ไม่บอกว่าทำอะไร	 แถมยังมีบางบริษัทเขียนว่าจะ 

หารายได้โดยนำทองคำข้ึนมาจากนรกก็ยังมี	 ท่ีสำคัญคือผู้ซ้ือหุ้นก็หลับหูหลับตา 

ซื้อโดยไม่ได้พินิจพิเคราะห์เลยว่าหุ้นที่ซื้อนั้นเป็นของบริษัทที่ผลิตอะไรขาย 

บริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อปั่นหุ้นหากำไรแบบนี้เองที่ต่อมาถูกเรียกว่าเป็นบริษัท 

ฟองสบู่	(Bubble	Company)		

 เมื่อราคาหุ้นของบริษัท	 South	 Sea	 ร่วงลงอย่างรุนแรงในปี	 1720	ทำให้ 

คนที่ซื้อหุ้นไว้ตอนราคาสูงล่มจมกันไปมากมาย	 ราคาหุ้นของบริษัทอื่นๆ	 ที่ตั้ง 

เพื่อปั่นหุ้นเป็นหลักโดยไม่ได้ทำอะไรจริงจังก็ตกต่ำตามไปด้วย	 ปรากฏการณ์ 

ท่ีบริษัทต่างๆ	จำนวนมากล้มละลายโดยมีจุดเร่ิมต้นมาจากการเก็งกำไรจนราคา 

หุ้นสูงเกินจริงของบริษัท	 South	 Sea	 น้ีเองท่ีเป็นท่ีมาของคำว่าฟองสบู่แตกหรือ 

ภาษาอังกฤษใช้คำว่า	South	Sea	Bubble

	 ถ้าจะให้สันนิษฐานว่าทำไมจึงเรียกบริษัทประเภทที่ราคาหุ้นถูกปั่นจน

สูงเกินจริงว่าเป็นบริษัทฟองสบู่	 ก็น่าจะเป็นเพราะราคาหุ้นล่องลอยสูงขึ้นได้ 

เหมือนฟองสบู่	แต่ไม่นานก็แตกหายไปเหมือนฟองสบู่เช่นกัน

	 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปั่นหุ้นเช่นนี้ทำให้อังกฤษถึงกับต้อง 

ออกกฎหมายท่ีช่ือว่าพระราชบัญญัติฟองสบู่	 (Bubble	 Act)	 ข้ึนมาในปีค.ศ.	 1720  

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก	 โดยตามพระราชบัญญัตินี้ผู้จะก่อตั้ง 

บริษัทขึ้นต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเป็นรายๆไป	 เป็นผลให้การจะตั้ง 

บริษัทขึ้นใหม่ทำได้ยากมาก	 กฎหมายนี้ถูกใช้อยู่ถึงปี	 1825	 จึงยกเลิกหรือถูกใช้ 

อยู่กว่า	100	ปี

	 อย่างไรก็ตาม	 ปรากฏการณ์ฟองสบู่แตกเช่นน้ีก็ยังเกิดข้ึนได้อีกหลายคร้ัง 

ในหลากหลายประเทศเพราะตราบใดท่ีคนเรายังโลภอยากจะรวยทางลัดจากการ 

เล่นหุ้นอยู่	โอกาสที่ฟองสบู่จะแตกได้อีกจึงมีอยู่เสมอ

    พลอย  แสงลอย                              aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

การถามตอบเวลา
(ภาษาลาว)

  
 
 

 การบอกเวลาของประเทศ	 สปป.ลาว	 ในหนึ่งวันได้แบ่งเวลาออกเป็น 
สองช่วงคือช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน

	 การบอกเวลาในบางครั้งคนลาวจะใช้คำว่า

9	 โมง	หรือยัง	หมายความว่าใกล้จะถึง	 9	 โมงแล้ว	หรืออาจจะเหลือประมาณ	 

10	นาที	9	โมง,																				หมายถึงเลย	9	โมงเล็กน้อย,																		หมายถึง	 

 9	โมงตรง,																			หมายถึง		9	โมงครึ่ง		กล่าวคือ	เก้านาฬิกา	สามสิบนาที																													

1																		ตีหนึ่ง 2																ตีสอง

3																ตีสาม 4																ตีสี่

5																ตีห้า 6                หกโมงเช้า

7																เจ็ดโมงเช้า 8																แปดโมงเช้า

9																เก้าโมงเช้า 10																สิบโมงเช้า

11																			สิบเอ็ดโมงเช้า 12																																						เที่ยง

1																		บ่ายโมง 2																	บ่ายสอง

3                 บ่ายสาม 4                  บ่ายสี่โมงหรือสี่โมงเย็น

5																		ห้าโมงเย็น 6																		หกโมงเย็น

7																	หนึ่งทุ่ม 8                        สองทุ่ม

9																							สามทุ่ม 10																								สี่ทุ่ม

11																						ห้าทุ่ม 12																																									เที่ยงคืน

แล้วต่อด้วยคำว่า
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ปริญญาบัตร : ศักดิ์ศรี คุณค่า และความเป็นมนุษย์

   ารพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน	 คือการพัฒนา 

กำลังคนที่มีความรู้	 (knowledge)	 มีปัญญาฉลาด 

ปราดเปรื่อง	 (intellectuality)	 และมีความสามารถ 

(competency)	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ตัวช้ีวัดหน่ึงท่ีแสดง 

ให้เห็นถึงการพัฒนาของรัฐชาติได้ดี	 คืออัตราการ 

รู้หนังสือ	 (literacy	 rate)	 ของผู้คนในชาติ	 ตลอดจน 

อัตราของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถ 

ศึกษาเล่าเรียนต่อได้ในระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จและ 

สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้	 น่ันถือว่าประเทศชาติ 

มีความมั่งคั่งได้ในอีกระดับหนึ่ง

 ฐานคติทางการศึกษาของผู้คนทางด้านอุดมศึกษา 

ในทุกๆประเทศนั้น		ต่างพยายามสร้างหนทางปัญญา 

ภิวัตน์	 ด้วยเหตุผลที่สังคมต่างให้น้ำหนักว่า	 ถ้าผู้คน 

ท่ีได้ศึกษา	 บ่มเพาะและถูกขัดเกลาจากสถาบันอุดมศึกษา 

จนได้รับปริญญานั้น	 ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความพร้อม 

แล้วที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนารัฐชาติต่อไป   

ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยว่า		ในสถานการณ์ข้อความรู้ 

ที่ถูกกระแทกและไหลบ่าจากภายนอก	 ทำให้เหล่า 

ประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ต่างพยายาม	“สร้างรูปและก่อรูป”	 สถาบันอุดมศึกษา 

ข้ึนอย่างมากมาย	 เพ่ือท่ีจะรองรับกระแสการเปล่ียนแปลง 

ในวาทกรรมของการพัฒนาและเหยื่อของการใฝ่รู้

ใฝ่เรียนในสภาวะแห่งความอยากของตนเอง

	 การอุดมศึกษามีฐานคติในการจัดการเรียน 

การสอนประการหนึ่ง	 คือการสร้างอัตลักษณ์แห่ง 

สถาบันของตนเองให้โดดเด่นรวมท้ังสถาปนาความ 

ศักดิ์สิทธิ์แห่งใบปริญญาให้มีคุณค่ามากที่สุดเท่าท่ี 

จะทำได้	 บางยุคบางสมัย	 ชัยชนะของผู้สำเร็จการ 

ศึกษาดูมีคุณค่าและความหมายยิ่งนัก	 	แต่ในบางยุค 

บางสมัยประหนึ่งว่าปริญญาบัตรเป็นเพียงแค่ 

กระดาษหนึ่งแผ่นที่นำมาใช้เป็นใบเบิกทางไปสู่	 

“วิถี”	 ที่ดีกว่าเดิม	 ภาพฉายและปรากฏการณ์เหล่าน้ี 

มีมากมายในรัฐชาติท่ีกำลังพัฒนา			ในปัจจุบันจะเห็น 

ได้ว่า	 	 ผู้คนท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับน้ีมีมากข้ึนทุกปี 

จนสามารถเปรียบได้ว่า	 อุดมศึกษาไทยเหมือนไฟ 

จราจรที่มีแต่ไฟเขียวพร้อมที่จะให้ทุกคนจะก้าวไป   

ฉะน้ันผู้ท่ีมีอำนาจทางการศึกษาควรกลับมาพิจารณา 

ไตร่ตรองให้รอบคอบถึงการกำหนดให้บัณฑิตมี 

คุณลักษณะใดและจะมีกระบวนการใดที่จะสร้าง 

อัตลักษณ์ให้กับพวกเขา/เธอให้เหมาะสมกับการ 

เปลี่ยนแปลงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ศักดิ์ศรี : การสถาปนาที่มาจากปริญญาบัตร

 ศักดิ์ศรีของบัณฑิตที่ได้รับปริญญาบัตร 

	ย่อมหมายถึง	ชื่อเสียง	เกียรติยศ		การยกย่องนับถือ 

รวมท้ังความมีหน้าตาในสังคม	 	นอกจากน้ีปริญญาบัตร 

ยังถือว่าเป็นส่ือสัญญะ	 (signifier)	 อย่างหน่ึงท่ีสังคม 

รศ.ดร.ธงชัย   สมบูรณ์

พยายามสร้างและให้ความหมาย	 	การตีค่ารวมทั้งการ 

ให้ศักดิ์ศรีแก่ผู้ที่ได้รับ			แต่อย่างไรก็ตาม		ปริญญาบัตร 

เป็นเพียงเปลือกนอกของศักด์ิศรีเท่าน้ัน		ซ่ึงเปรียบเสมือน 

ว่า	 “ชาติตระกูลหรือระดับของปริญญาบัตรไม่ได้ 

บ่งบอกว่า บุคคลนั้นเป็นคนดีหรือเลว แต่หากขึ้นอยู่ 

กับการกระทำต่างหาก”			สังคมสร้างความคาดหวังว่า 

คนที่มีปริญญาบัตรมาครอบครองนั้น		ย่อมเป็นคนมี 

วิจารณญาณ	 มีการไตร่ตรองและคิดอ่านอะไรได้เป็น 

อย่างระบบระเบียบมากกว่าคนที่ไม่มี			ฉะนั้นเกียรติยศ 

ศักด์ิศรีของผู้คนจึงไม่ได้	 “ผูกขาด” กับใบปริญญาบัตร  

ในทางตรงข้าม		ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาบัตรจะมีคุณค่า 

มากน้อยเพียงใดนั้น	 ขึ้นอยู่ว่าตนเองได้ทำความดีเพื่อ 

แผ่นดินหรือไม่	 ทำอะไรบ้างให้กับสังคม	 นั่นแหละ 

ถึงจะเรียกว่าปรมัตถ์แห่งศักดิ์ศรีของปริญญาบัตรที่

ได้มาครอบครอง

ปริญญา : ปัญญาของความหมาย

 เป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวกันว่า	 สถาบันอุดมศึกษา 

ทุกแห่งพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองให้ได้ 

มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้	 เพ่ือการแข่งขันและเป็น	 “จุดขาย”   

ภาพฉายเชงิประจกัษป์ระการหนึง่	คอืทกุคนทีเ่รยีนใน 

ระดับนี้จะได้รับ	“ปริญญา”		เหมือนกัน	แต่	“ปัญญา”  

คงไม่เท่ากันแน่นอน!	 คุณค่าของปริญญา	 คือ	 มีศักดิ์ 

และสิทธ์ิเท่ากับปริญญา	 บางคนได้แค่	 “ความรู้บางอย่าง”  

เท่านั้น	 ผู้เขียนมองว่า	 การสร้างความหมายและให ้

คุณค่าปริญญาน้ัน	 มีลักษณะดังน้ี	 ผู้ท่ีได้รับปริญญาบัตร 

ในระดับปริญญาตรีน้ัน	 จะต้องสามารถเล้ียงชีพได้และต้อง 

เป็นอาชีพที่สุจริต	 ส่วนผู้ที่ได้รับปริญญาโทหรือเป็น 

มหาบัณฑิตน้ัน	จะต้องเป็น	“นาย”	ความคิดของตนเอง 

ให้ได้	 เพราะถือว่าเป็นวุฒิ	Master	Degree	ตามหลัก 

สากล	 ส่วนผู้ที่รับวุฒิปริญญาเอกนั้นจะต้องเป็นผู้ที ่

สร้างความรู้ใหม่ได้	 ปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่า	 สถาบัน 

อุดมศึกษาหลายแห่งพยายามสร้างความแข็งแกร่ง 

ทางวิชาการให้ปรากฏโดยใช้วิธีการอย่างแยบยล 

โดยเฉพาะมีการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกมากข้ึน		 

แต่เม่ือพิจารณาตามคุณวุฒิ	 (qualification)	 ของอาจารย์ 

ประจำหลักสูตรแล้ว	 ดูเหมือนจะไม่ตรงสาขาเท่าท่ีควร	 

ส่วนมากเป็นเพียง	“แก่นสารที่เกี่ยวข้อง”  ของศาสตร์ 

ที่เปิดให้บริการทางการศึกษาเท่านั้น	

ปริญญาบัตรและความเป็นมนุษย์

 ความภาคภูมิใจในปริญญาบัตรนั้น			ผู้ที่ได้รับ 

ย่อมรู้แก่ใจว่า	 กระดาษที่ถูกตีค่าและมีความหมายที่

ตนเองได้รับมานั้น	 เพราะมีความวิริยอุตสาหะเพียร 

พยายามเป็นที่ตั้ง		หรือว่าจ่ายครบแล้วจบหลักสูตร 

ถึงอย่างไรโดยรวมแล้ว		 ผู้เขียนใคร่ขอประการอย่างหน่ึง 

ว่า	 มีความรู้ดีหรือมีปริญญาครอบครอง	 อย่าเอารัด 

เอาเปรียบคนอื่น	 ฝึกจิตคิดทำดีเพื่อสังคมอยู่ตลอด 

เวลา	 แค่นี้ถือว่าเข้าถึงความจริงสูงสุดแห่งปริญญา 

น้ันๆ		สุดท้ายต้องตระหนักอยู่เสมอว่า		คุณค่า	ศักด์ิศรี 

ของความเป็นมนุษย์มิใช่อิงแอบกับปริญญาบัตร 

แต่อย่างใด	 หากอยู่ที่การกระทำตนเองเป็นหลัก 

มวลแก่นสารของปริญญาที่แท้จริง	 	 คือการสั่งสม 

ความรู้และใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี	 รับใช้ 

บ้านเกิดเมืองนอน	 และพร้อมที่จะอยู่ในสังคมได ้

อย่างปกติสุข	 ฉะนั้น	 เกียรติยศศักดิ์ศรีและคุณค่า 

แห่งความเป็นมนุษย์จะมีมากน้อยเพียงใด	 	 ต้องหม่ัน 

ถามตนเองเสมอว่า		ปัญญาที่ใช้ในแต่ละวันสอดรับ 

กับปริญญาบัตรหรือไม่ เพียงแค่นี้ศักดิ์ศรี คุณค่า 

และความเป็นมนุษย์ ก็จะมีค่าและมีความหมาย 

ยิ่งนัก.....ขอบอก

ก
 ด้วยศูนย์ภาษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	 

ร่วมกับสถาบันขงจื๊อ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัด 

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์	ภาษาจีนและภาษาไทย 

ประจำปี	 2556	 ในวันที่	 31	 กรกฎาคม	 2556	 

ณ	อาคารโอฬาร	โรจน์หิรัญ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลำปาง

	 ขอเชิญนักศึกษาสมัครเป็นตัวแทนเข้า 

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน	และภาษาไทย 

ประจำปี	2556	ชิงทุนการศึกษา	ดังนี้

 rการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 

(สำหรับนักศึกษาไทย)	หัวข้อ	“คุณเตรียมความ

พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือยัง”

 rการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 

(สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่าน้ัน)	 หัวข้อ	 “เมืองไทย 

ในสายตาของข้าพเจ้า”

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 15 กรกฎาคม  

2556	สอบถามรายละเอียดได้ท่ี	 งานกิจกรรมนักศึกษา	 

กองกิจการนักศึกษา	 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

ชั้น	2	โทร.	0-2310-8075	หรือสอบถามเพิ่มเติม 

และส่งใบสมัคร	 ร่างสุนทรพจน์ฉบับภาษาจีน 

และภาษาไทย	และคำแปลที่จะใช้ในการแข่งขัน 

พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ 

บัตรประจำตัวนักศึกษาได้ทางแฟกซ์	 054-316-154	 

หรือทางไปรษณีย์ท่ี	 ศูนย์ภาษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลำปาง	 ตำบลชมพู	 อำเภอเมือง	 จังหวัดลำปาง	 

52100	 โทร.	 054-237-399	 ต่อ	 6001-2	 ติดต่อ 

คุณอริศรา	พรหมคำปา	หรือที่	E-mail	;	arisara 

0207@hotmail.co.th,	www.bangkok.go.th/bangkapi 

เชิญนศ.ร่วมประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีนและภาษาไทย



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

	 โลกอินเทอร์เน็ตอย่างทุกวันนี้	 การสื่อสารเป็นไปได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ 

ขยับนิ้วพิมพ์ข้อความส่งโต้ตอบกันแบบออนไลน์	 แต่ถึงแม้สะดวกสบายอย่างที่ 

กล่าวมา	 แต่ชาวไซเบอร์ก็ยังต้องการทำให้การพิมพ์สื่อสารง่ายขึ้นอีก	 ด้วยการใช้ 

ตัวย่อของข้อมูลที่ต้องการส่ง	 แบบที่ส่งกันในโทรเลข	 เพื่อเป็นการประหยัดเวลา 

ในการพิมพ์	 วันนี้เลยขอรวบรวมคำย่อภาษาอังกฤษที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง

มาฝากกัน		แสดงในตารางข้างล่างนี้		ไปดูกันว่ามีคำไหน		ที่น่าสนใจบ้าง

    คำย่อ (Abbreviation)           คำเต็ม (Full Word)          ความหมาย (ภาษาไทย)

 ASAP		 	 As	Soon	As	Possible													 เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

 RSVP	 	 Repondez	Sil	Vous	Plait							 กรุณาตอบกลับ

	 BC	หรือ	COS		 Because	 เพราะ

	 N/A		 	 Not	Applicable	 ไม่,	ไม่มี

	 EZ	 	 	 Easy	 ง่าย

	 CU	 	 	 See	you	 แล้วเจอกัน

	 CUL	 	 See	you	Later	 แล้วเจอกัน

	 IC	 	 		 I	see	 เข้าใจแล้ว

	 LOL	 	 Laughing	Out	Loud	 หัวเราะดังๆ	

	 OMG	 	 Oh	my	God	 โอ้	พระเจ้า

	 PLZ,	PLS	 Please	 ได้โปรดเถิด

	 NP	 	 	 No	Problem	 ไม่มีปัญหา

	 NVM	 	 Never	Mind	 ไม่เป็นไร

	 HBD		 	 Happy	Birthday	 สุขสันต์วันเกิด

	 SRY		 	 Sorry	 ขอโทษ

	 THX,	THNX		 Thanks	 ขอบคุณนะ

	 TU	 	 	 Thanks	 ขอบคุณนะ

	 KIT		 	 Keep	in	Touch	 แล้วติดต่อกันอีกนะ

	 BTW		 	 By	the	way	 อย่างไรก็ดี

	 ABT2		 	 About	to	 กำลังจะ	เกือบจะ

	 WRUD		 What	are	you	doing?	 คุณทำอะไรอยู่

	 AFC		 	 	Away	from	computer	 ไม่ได้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์

	 PCM		 	 Please	call	me	 โทรหาฉันทีนะ

	 CMB		 	 Call	me	back	 โทรกลับมาด้วย

	 GWS		 	 Get	Well	Soon	 หายเร็ว	ๆ	นะ

	 IDK		 	 I	don’t	know	 ฉันไม่รู้

	 AYT		 	 Are	you	there?	 คุณอยู่นั่นหรือเปล่า

	 BRD		 	 Bored	 น่าเบื่อ

	 CRZ		 	 Crazy	 บ้า	คลั่ง

	 CSL		 	 Can’t	stop	laughing	 หยุดหัวเราะไม่ได้เลย

	 LTNS		 	 Long	Time	No	See	 ไม่ได้เจอกันนานเลย

	 DGA		 	 	Don’t	go	anywhere	 อย่าไปไหนนะ

	 TCOY			 Take	care	of	yourself	 ดูแลตัวเองด้วยนะ

	 DIY		 	 	Do	it	yourself	 ทำด้วยตัวเอง

	 FWB		 	 	Friend	with	benefits	 เพื่อนที่มีความสัมพันธ์

	 			 	 	 		 ลึกซึ้งกันแต่ไม่ผูกพัน

	 GD			 	 Good	 ดี

	 GN			 	 Good	Night	 ฝันดีนะ

	 E1		 	 	 Everyone	 ทุกคน

	 O4U		 	 Only	for	you	 สำหรับคุณคนเดียว

					 RLY		 	 	Really	 จริง	ๆ

	 NTHING		 Nothing	 ไม่มีอะไร

	 XME		 	 Excuse	me	 ขอโทษค่ะ

    คำย่อ (Abbreviation)           คำเต็ม (Full Word)          ความหมาย (ภาษาไทย) 

 PTMM																						 Please	tell	me	more	 บอกฉันให้มาก

        กว่านี้หน่อย

	 XLNT			 Excellent	 ยอดเยี่ยม

	 6Y		 	 	 Sexy	 เซ็กซี่

	 FIMH		 	 Forever	in	my	heart	 จะอยู่ในใจฉันตลอดไป

	 W8			 	 Wait	 รอก่อน

	 GRT		 	 Great	 เยี่ยม

	 IMO	()	แปลว่า		 In	my	opinion	 ฉันคิดว่า

	 IOW		 	 In	other	word	 พูดอีกอย่างก็คือ

	 YOLO			 You	only	live	once	 คุณมีชีวิตเพียงชีวิตเดียว

	 RIP			 	 Rest	in	peace	 ขอให้ไปสู่สุขคติ

     	 	 	 	 	 คำย่อจากตารางข้างต้น	 คงพอจะตอบข้อสงสัยในข้อความที่เพื่อนชาว 

ต่างชาติ	หรือวัยรุ่นสมัยนี้	ใช้สื่อสารกันได้บ้างพอสมควร	และยังสามารถนำไปใช ้

ตอบกลับให้กับเพื่อนชาวต่างชาติ	 หรือเพื่อนต่างวัย	 (วัยรุ่น)	 เพื่อให้เรายังตาม 

ติดกระแสและทันสมัยบ้าง	 โดยเฉพาะเพื่อเป็นการต้อนรับ	การเปิดสมาคมอาเซียน 

(AEC)	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 บทความต่อไปจะนำ	 สแลงภาษาอังกฤษ	 (อเมริกัน)	 

มาให้ท่านผู้อ่านได้นำไปอัพเดทตัวเองให้ทันสมัยต่อไป

      แหล่งอ้างอิง

1.	 เว็บกระปุกดอทคอม.	 “รวมตัวย่อภาษาอังกฤษท่ีชาวต่างชาติใช้บ่อยในแชท-เมล” 

 (URL:	 http://hilight.kapook.com/view/80383)	 ค้นเมื่อวันที่	 11	 พฤษภาคม 

		 พ.ศ.	2556

2.	 GiftShop.	 “รวมคำย่อภาษาอังกฤษที่วัยรุ่นอเมริกัน-ไทย นิยมใช้กัน”	 (URL: 

		 http://www.saranair.com/46256)	ค้นเมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556

ตัวย่อภาษาอังกฤษน่ารู้ ที่นิยมใช้ในแชท-เมล
นายประหยัด  เลวัน             ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ 

  แนะแนวอาชีพ	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์	

จัดโครงการแนะแนวอาชีพ 

“ศึกษาดูงานไร่นาสวนผสม 

แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม แ น ว 

พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”  

ณ	 ศูนย์บริการและถ่ายทอด 

เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาแซง	 (มิตรชัยฟาร์ม)	 เม่ือวันท่ี	 27	 พฤษภาคม	 

2556	 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าให้น้อมนำ 

แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ	 มีนักศึกษา	 ศิษย์เก่า 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาขาฯ	เข้าร่วมโครงการฯ	

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	 กองกิจการนักศึกษา	 ขอเชิญนักศึกษา 

ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	โดยเสียค่าเบ้ียประกันในอัตรา	120	บาทต่อปี	 

คุ้มครองตลอด	 24	 ชั่วโมง	 กรณีได้รับอุบัติเหตุเบิกค่ารักษาพยาบาลได้	 ครั้งละ 

ไม่เกิน	 10,000	 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ	 จะได้รับเงิน 

ชดเชย	120,000	บาท

	 ผู้สนใจ	 ส่งธนาณัติเงินจำนวน	 120	 บาท	 สั่งจ่ายในนาม	 (หัวหน้างาน 

บริการและสวัสดิการนักศึกษา)	ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	หรือบัตร 

ประจำตัวข้าราชการ	1	ฉบับ	และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคล่าสุด	1	ฉบับ	

เปิดบริการตั้งแต่วันที่	1-20	มิถุนายน	2556	คุ้มครองวันที่	30	มิถุนายน	2556 

ส่งมาท่ี	 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	 กองกิจการนักศึกษา	 อาคารกิจกรรม 

นักศึกษา	ชั้น	2	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	หัวหมาก	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240 

โทร.	0-2310-8076

 อน่ึง	ให้นักศึกษาส่งซองเปล่า	2	ซอง	 ติดแสตมป์ซองละ	3	บาท	 เขียนช่ือ 

ที่อยู่ของตนเอง	ให้ชัดเจนส่งแนบมาในซองธนาณัติ

เชิญทำประกันภัยอุบัติเหตุทางไปรษณีย์



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

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

วัน/เวลา/สถานที่เรียน   

Section	1		วันอังคาร		13:30-15:20		ห้อง		SKB	503

Section	2		วันศุกร์		11:30	-	13:20			ห้อง	VPB	502

อาจารย์ผู้สอน  

Section	1:	อาจารย์	ดร.แก้วกัลยา		อภัยบัณฑิตกุล

Section	2:	อาจารย์	Rick		Whisenand

ตำราที่ใช้			 EN	309	การฟังเพื่อความเข้าใจ	1		

	 	 		แต่งโดย	รศ.จารุพรรณ		เพ็งศรีทอง

คำอธิบายกระบวนวิชา	 ศึกษาวิธีและฝึกฟัง	 โดยการ 

เน้นการจำแนกเสียงของคำที่มีการออกเสียง 

คล้ายกัน	 คำที่มีการลงเสียงเน้นหนัก	 พร้อมทั้งจับ 

ทำนองเสียง	 ตลอดจนฝึกฟังข้อความสั้นๆ	 ได้แก่	 

บทสนทนา	 บทสัมภาษณ์	 ข่าว	 บทโฆษณา	 ฝึกเขียน 

ตามคำบอก		และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน	

จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

	 1.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการฟังและฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา

	 2.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการลงเสียงเน้นหนัก 

และทำนองเสียงซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของภาษา 

อังกฤษ

	 3.		เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังข้อความสั้นๆ	 เช่น 

บทสนทนา	บทสัมภาษณ์	ข่าว	และบทโฆษณา	

	 4.		เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนตามคำบอก

	 5.		เพื่อให้ผู้ เรียนได้ฝึกเขียนบทสรุปจาก 

ข้อความที่ได้ยิน

แนวทางการเรียน	 การบรรยายและฝึกฟังจาก	 CD	 

ซึ่งมีจำหน่ายพร้อม	 script	 และตัวอย่างข้อสอบ	 2	 ชุด	 

พร้อมคำเฉลยท่ีภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 

เนื้อหาวิชา		ตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวัน		ความสำคัญ 

ของเสียงท้ายคำและเสียงซึ่งเกิดจากการลดพยางค์	 

ความสำคัญในการเน้นพยางค์และทำนองเสียง 

การเช่ือมเสียงระหว่างคำ	 การตัดเสียงและการกลมกลืนเสียง	 

คำบอกลักษณะคน		ส่ิงของ		รูปร่าง		ทิศทางและ	คำแนะนำ 

ต่างๆ	บทสนทนาทางโทรศัพท์	Active	Voice	และ 

Passive	Voice	และการละคุณศัพท์	กริยา	สรรพนาม 

ที่คู่สนทนาเคยกล่าว

ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ	อัตนัยผสมปรนัย	100	ข้อ	 

ภาควิชาฯจัดสอบเอง	 เวลาและสถานท่ีสอบจะประกาศ 

ให้ทราบในภายหลังทาง	web	site	ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงที่	www.ru.ac.th		web	site	ของภาควิชา 

ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ท่ี	www.hum.ru.ac.th   

และประกาศท่ีภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 

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	 เป็นการเขียนจากการบอกตัวเลขต่างๆ	 

วัน	 เดือน	 ปี	 เวลาและตัวเลขอื่นๆ	 เช่น	 ถ้านักศึกษา 

ได้ยินว่า	 “January	 the	 seventh	 nineteen-eighty”	

นักศึกษาต้องเขียน	January	7,	1980	หรือถ้าได้ยินว่า 

“two-hundred	 thousand	 nine-hundred	 forty”	 นักศึกษา 

ต้องเขียน	 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	นี้ 

มี	 15	 ข้อ	 15	 คะแนน	 นักศึกษาจะได้ยินเสียงอ่าน 

ประโยคครั้งละหนึ่งประโยค	 สิ่งที่นักศึกษาต้องทำ 

ใน	part	นี้คือ	หาตัวเลือกที่ถูกต้องจากบรรดาตัวเลือก 

ที่ออกเสียงคล้ายๆกันจากตัวเลือก	 A	 ถึง	 D	 ว่า 

ตัวเลือกใดเป็นคำที่มีอยู่ในประโยคที่นักศึกษาได้ยิน 

 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 

นักศึกษาจะได้ยินประโยคคร้ังละหน่ึงประโยค	 โดยท่ี 

ประโยคทุกประโยคที่ได้ยินจะมีคำที่มีการลดเสียง 

หรือการย่อให้สั้นลง	 สิ่งที่นักศึกษาต้องทำคือเขียน 

รูปเต็มของคำท่ีมีการลดเสียง	 เช่น	 ถ้าประโยคท่ีได้ยิน 

เป็น	 “He’ll	 go	 with	 you	 tomorrow	 morning.” 

คำที่มีการลดเสียงคือคำว่า	 ’ll	 ให้นักศึกษาเขียนรูป 

เต็มคำเสียงที่ลดนี้	 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	 นี้เป็นการตอบคำถามจากการ 

ฟังบทสนทนาสองบท	20	คะแนน	

	 นักศึกษามีเวลาอ่านคำถามของแต่ละบท 

สนทนาก่อนการฟังเพ่ือให้นักศึกษารู้จักจับประเด็นก่อน  

และนักศึกษาสามารถเขียนตอบแบบส้ันๆ	 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	นักศึกษา 

จะมีเวลาอ่านคำถามก่อนการฟังเร่ืองอ่านท่ียาวข้ึน	 

ซึ่งจะคล้ายกับข้อสอบใน part	4	ต่างกันที่ข้อสอบ	 

part	 นี้ไม่ใช่บทสนทนาเท่านั้นเอง	 การตอบก็ตอบ 

แบบส้ันๆ	 ให้ได้ใจความเช่นเดียวกับการตอบคำถาม 

ใน	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	ให้นักศึกษา 

ฟังแล้วเติมคำที่หายไปในช่องว่างที่เว้นว่างไว้ให้

อ.ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

การเปิดสอบกระบวนวิชาเพิ่มเติม
การสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2555
	 คณะมนุษยศาสตร์	 ได้ขอเปิดสอบซ่อม 

กระบวนวิชา	MCS	2203	 เพ่ิมเติม	จากท่ีได้ประกาศ 

ไว้เดิมใน	ม.ร.30	ภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2555

 ดังน้ัน	 มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอบกระบวนวิชา 

ดังกล่าว	 เพ่ิมเติมได้เป็นกรณีพิเศษ ในการสอบซ่อม 

ภาค	2	และภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2555	โดยให้ 

คณะดำเนินการจัดสอบเอง

วัน-เวลา-สถานที่เรียน   (ตาม	ม.ร.30)	

	 วันพฤหัสบดี		15.30-17.20	น.			อาคาร	SBB 

ห้อง	306	(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น 

และความเหมาะสม		ให้ดูประกาศหน้าห้องด้วย)

ขอบเขตเนื้อหาวิชา	 ศึกษาความเป็นมาโดยสังเขป 

ของศาสตร์การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศฝร่ังเศส			 

ฝึกปฏิบัติการอ่านและเขียนวิจารณ์วรรณกรรม 

ฝร่ังเศสเบ้ืองต้น	 โดยเลือกศึกษาจากบทอ่านวรรณกรรม 

ที่ตัดตอนมาทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง

ตำราเรียน	 มีเอกสารประกอบการสอน	 ให้ติดต่อ 

ผู้สอน

ข้อแนะนำ ควรมีพ้ืนฐานความรู้ด้านประวัติวรรณคดี 

ฝร่ังเศส	 และควรอ่านภาษาฝร่ังเศสออก	 เข้าใจ	 รู้เร่ือง 

พอสมควร			

การวัดผล  ข้อสอบอัตนัย		5		ข้อ	

	 		 	 คะแนนเต็ม	100	คะแนน	

	 	 	 เวลาสอบ		2	ชั่วโมงครึ่ง			

	 	 	 วันเวลาสอบตามใน	ม.ร.30

                                รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์

 FRE 3505 (FR 331) 
การวิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

กองบรรณาธิการ

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง

ถาม		นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 รหัส	 48	 	 สมัคร 

ภาค	1		ปี	2548	อยากทราบว่า

 1.	 สมัครภาค	 1/2548	 ลงทะเบียนภาคสุดท้าย 

ได้จนถึงภาคใด

	 2.	 ถ้าสอบไม่ผ่านยังไม่จบภายในภาค 

สุดท้าย	 8	 ปี	 จะต้องโอนหน่วยกิตสมัครใหม่	 

ดำเนินเรื่องอย่างไรและติดต่อที่ไหน	 ต้องทำบัตร 

นักศึกษาใหม่หรือไม่

	 3.	 ค่าใช้จ่ายในการโอนหน่วยกิตเท่าไหร่	

ตอนน้ีเก็บได้	123	หน่วยกิต	เหลืออีก	22	หน่วยกิต

	 4.	 เรียนคณะนิติศาสตร์ถ้าจะเปล่ียนไปเรียน

ภาคพิเศษของนิติศาสตร์ได้ไหม	

ตอบ	1.	 สมัครภาค	1/2548	ลงทะเบียนเรียนภาค 

สุดท้าย	คือ	ภาคฤดูร้อน/2555	และมีสิทธิลงทะเบียน	

ซ่อม	2,	S/2555

 2.		ถ้าไม่จบภายใน	 8	 ปีการศึกษาและมี 

ความประสงค์จะเรียนต่อ	 นักศึกษาต้องสมัครเป็น 

นักศึกษาใหม่	โดยให้ขอทรานสคริปท์ไม่จบ	ชำระเงิน 

จำนวน	 40	 บาท	ที่กองคลัง	 สำนักงานอธิการบดี	

ชั้น	 1	 และมายื่นเรื่องขอที่	 อาคาร	 สวป.	 ชั้น	 1	 

ช่อง	1	ส่วนเอกสารที่ใช้ในการสมัคร	มีดังนี้	สำเนา 

วุฒิการศึกษา,	 สำเนาทะเบียนบ้าน,	 สำเนาบัตร 

ประจำตัวประชาชน,	 ใบรับรองแพทย์,	 รูปถ่าย	 

2	นิ้ว	 1	 รูป	และทรานสคริปท์ไม่จบจากรหัสเดิม	

ส่วนบัตรประจำตัวนักศึกษาต้องทำใหม่

	 3.	 ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ	 50	 บาท	 ซึ่ง 

ทางเจ้าหน้าที่ประจำคณะจะตรวจสอบวิชาและ 

เทียบโอนให้ในวันสมัคร

 4.	 ได้	ถ้านักศึกษาต้องการเรียนโครงการพิเศษ 

คณะนิติศาสตร์	 ให้สอบถามโดยตรงที่โครงการ 

หลักสูตรนิติศาสตร์ภาคพิเศษ	คณะนิติศาสตร์	ชั้น	1 

โทร.	0-2310-8194

ถาม	 มีเรื่องจะปรึกษาช่วยไขข้อข้องใจให้ด้วย	 

ผมเป็นนักศึกษา	 Pre-degree	 ไม่ค่อยจะมีความรู ้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเท่าใด	 ผมได้สมัครเรียนเป็น 

นักศึกษา	 Pre-degree	 เม่ือผมกำลังเรียนอยู่ช้ันมัธยม 

ศึกษาปีที่	 4	 และลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะ 

นิติศาสตร์	 ในขณะนี้ผมสอบผ่านครบทุกวิชาตาม 

หลักสูตรแล้ว	 ผมสามารถไปแจ้งที่มหาวิทยาลัย 

เพื่อขอรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิตได้หรือไม่

ตอบ	ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ประกาศวันที่	 31	 มกราคม	 2556	 เรื่อง	 การขอ 

สำเร็จการศึกษาของผู้ เคยเป็นผู้ เข้าศึกษาเป็น 

รายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Pre-dgree)	กรณีใช้สิทธิเทียบโอนและมีหน่วยกิต 

ครบหลักสูตรในวันท่ีสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี	 “เนื่องจากมีผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษาเป็น 

รายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	

(Pre-degree)	สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่และประสงค์ 

จะใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตพร้อมกับขอสำเร็จ 

การศึกษา	 เนื่องจากมีหน่วยกิตสะสมครบหลักสูตร

ในวันที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี”

	 เพื่อให้การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต 

ของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อ 

เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	(Pre-degree)	ที่สมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีหน่วยกิต 

สะสมครบหลักสูตรในวันสมัครจะขอสำเร็จ 

การศึกษาได้ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่าด้วยปีการศึกษา	 ภาคการศึกษา	 และ 

วันสำเร็จการศึกษา	พ.ศ.	2540	เช่นเดียวกับนักศึกษา

ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตตั้งแต่	2	รหัสขึ้นไป	คือ	

ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมโดยผ่านความเห็นชอบ 

ของคณบดีหรือผู้ท่ีคณบดีมอบหมายคณะท่ีนักศึกษา 

สังกัด	 ในภาคที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาไม่ต่ำกว่า	 6	

หน่วยกิต	 และต้องสอบได้อักษรระดับคะแนนตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	 2555	ข้อ	 16.7	

คือ	A		B	+	B		C+	C		D+	D	และข้อ	16.4.4	คือ	ต้องมี 

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่	 2.00	ขึ้นไป	จึงจะ

มีสิทธิขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นได้

 จากข้อประกาศข้างต้น	 นักศึกษาต้องทำเร่ือง 

ลาออกจากนักศึกษา	 Pre-degree	 ก่อน	 แล้วใช้วุฒิ 

การศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี	6	สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

และใช้สิทธิเทียบโอนวิชาท่ีสอบได้จากรหัส	Pre-degree	 

(ให้นักศึกษาไปขอ	 Transcript	 แบบไม่จบที่	 อาคาร	 

สวป.	ชั้น	1	ช่อง	1)	ส่วนวิชาที่เทียบโอนให้นักศึกษา 

เทียบโอนวิชาท้ังหมดก็ได้	 (แต่ต้องขอคำแนะนำจาก 

อาจารย์ท่ีรับเทียบโอนว่าจะลงทะเบียนเรียนวิชาอะไร) 

หรือจะเทียบโอนไม่หมดทุกวิชาท่ีสอบผ่าน	 โดยเว้น 

วิชาท่ีเทียบโอนไว้	 6	 หน่วยกิตเพ่ือเก็บไว้ลงทะเบียน 

เรียนในวันสมัครนักศึกษาใหม่และสอบให้ผ่านได้เกรด 

ตามประกาศข้างต้น	 นักศึกษาก็จะสำเร็จการศึกษา 

ในภาคที่นักศึกษาสมัครเรียนได้

จ.		10	มิ.ย.	2556				-		ศ.		27		มิ.ย.	2556		 บรรยายในชั้นเรียน

ศ.		14		มิ.ย.		2556		-		จ.		17	มิ.ย.		2556		 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า	ภาค	1/2556

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ที่มหาวิทยาลัย

อ.		25		มิ.ย.		2556		-		พ.		24	ก.ค.		2556	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า	ภาค	1/2556

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทาง	INTERNET

ศ.		14		มิ.ย.		2556		-		ศ.		20	ก.ย.		2556		 ลงทะเบียนสอบ		e-Testing

ศ.		21		มิ.ย.		2556		-		ศ.		2		ส.ค.		2556		

จ.		19		ส.ค.		2556		-		จ.		23		ก.ย.		2556

ส.		6		ก.ค.	 	2556		-		อ.		9		ก.ค.		2556	 	 ลงทะเบียนสอบซ่อม	ภาค	2	และ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ภาคฤดูร้อน/2555

ศ.		19		ก.ค.		2556	 	 	 	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ภาค	1/2556	ของนักศึกษาเก่า

อ.		6	ส.ค.		2556	 	 	 	 เตรียมสอบซ่อม

พ.		7		ส.ค.		2556		-		พฤ.		15		ส.ค.		2556	 สอบซ่อม	ภาค	2	และภาคฤดูร้อน/2555

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (เว้นวันที่	12	ส.ค.	2556)

จ.		30		ก.ย.		2556	 	 	 	 เตรียมสอบไล่	(งดบรรยาย)

พฤ.		3		ต.ค.		2556		-		ส.		26		ต.ค.		2556	 สอบไล่ภาค	1/2556

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (เว้นวันที่	6,	13,	20	และ	23	ต.ค.	2556)

อา.		27		ต.ค.		2556	 	 	 	 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

} สอบ	e-Testing



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

กระบวนวิชา (หน่วยกิต) วัน-เวลาบรรยาย สถานที่บรรยาย วันเวลาสอบไล่

JPN1001	(3) TH		11.25	-	14.05 PBB	501 F					18			OCT			2013							B				

JPN1101	(3) TU		08.30	-	11.10 BNB	803 W				16			OCT			2013									A

KHM1001	(3) F			08.30	-	11.10 BNB	802 F					11			OCT			2013							B

KOR1001	(3) F			08.30	-	11.10 BNB	803 F					11			OCT			2013							B

LAO1001	(3) TU		11.25	-	14.05 BNB	801 F					11			OCT			2013							B

LAW1001	(2) TH		14.20	-	17.00 BNB	1-6 TU				15			OCT			2013						B

LAW1002	(2) SEC	01		W		08.30	-	11.10

SEC	02		TU		09.30	-	11.10

KTB	401-501

KLB	401

W						9			OCT			2013							A

LAW1004	(3) TU		11.25	-	14.05 BNB	1-6 M					7			OCT			2013							A

LIS1001	(2)

M		11.25	-	14.05

สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

รหัส	51...เป็นต้นไปลงทะเบียนเรียน

BNB	1-6 TH		10			OCT			2013						B

LIS1003	(1)

M		14.20	-	16.20

วิชาน้ีมีบรรยาย	8	คร้ังๆละ	2	ช่ัวโมง

ห้ามนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

รหัส	51...เป็นต้นไปลงทะเบียนเรียน

BNB	1-6,	BNB	10-11 SAT				19			OCT			2013					A	B

MAL1001	(3) TU		11.25	-	14.05 BNB	805 F					11			OCT			2013							B

MMR1001	(3) TU		11.25	-	14.05 BNB	802 F						11			OCT			2013							B

MSA1003	(2) TU		11.25	-	14.05 PBB	301 F						11			OCT			2013							A

MTH1003	(3) TU		11.25	-	14.05 PBB	201 F						11			OCT			2013							A

MTH1101	(3) TH		08.30	-	11.10 KTB	201 TH				10			OCT			2013							A

MTH1103	(3) TH		08.30	-	11.10 KTB	301 W						9			OCT			2013							A

PHI1000	(3) F		14.20	-	17.00 PBB	201 W						16			OCT			2013							B

PHI1001	(3) TU		08.30	-	11.10 KTB	401-501 M						7			OCT			2013							B

PHI1003	(3) M		08.30	-	11.10 KTB	201-501 TU				22			OCT			2013						B

PHI1005	(3) M		11.25	-	14.05 KTB	201 SAT					5			OCT			2013					A

PHI1007	(3) F		11.25	-	14.05 KTB	401 W					16			OCT			2013							A

PHY1001	(3) W		11.25	-	14.05 BNB	801 TU				22			OCT			2013						A

PHY1101	(3) W		14.20	-	17.00 BNB	802 TH					3			OCT			2013							A

POL1100	(3) F		14.20	-	17.00 BNB	1-6 TH				24			OCT			2013							B

POL1101	(3) W		11.25	-	14.05 BNB	1-6,	BNB	10-11 	M				21			OCT			2013						A	B

POR1001	(3) TU		11.25	-	14.05 BNB	803 F					18			OCT			2013							B

PSY1001	(3) TH		11.25	-	14.05 BNB	1-6,	BNB	10-11 TH				17			OCT			2013						A	B

RAM1000	(0) TH		15.30	-	17.00 KLB	401 	SAT				5			OCT			2013						A	B

RUS1001	(3) TH		11.25	-	14.05 PBB	301 F					18			OCT			2013							B

SCI1003	(3) TU		11.25	-	14.05 KTB	401-501 M						7			OCT			2013						B

SOC1003	(3) TH		08.30	-	11.10 BNB	1-6,	BNB	10-11 TU						8			OCT			2013						A	B

SPN1001	(3) LEC		TH		11.25	-	14.05

LAB		TH		14.20	-	17.00

BNB	805

BNB	805

F					18			OCT			2013							B

STA1003	(3) W		11.25	-	14.05 PBB	201 F					18			OCT			2013							A

STA2003	(3) F		11.30	-	13.20 KLB	301 TH				17			OCT			2013						A

THA1001	(3) TU		14.20	-	17.00 BNB	1-6,	BNB	10-11 F					25			OCT			2013							A

THA1003	(3) W		08.30	-	11.10 PBB	201-501 F					25			OCT			2013							B

VAG1201	(3) TU		08.30	-	11.10 BNB	802 คณะจัดสอบเอง

VEN1201	(3) M		11.30	-	13.20 BNB	802 คณะจัดสอบเอง

VID1201	(3) W		11.30	-	13.20 BNB	802 คณะจัดสอบเอง

VNM1001	(3) F		08.30	-	11.10 BNB	805 F					11			OCT			2013							B

ตารางบรรยายสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ต่อจากหน้า  3)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 เป็นประธาน	 เมื่อ 

วันที่	 28	พฤษภาคม	2556	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุน 
รามคำแหงมหาราช	
 โอกาสน้ี	รศ.ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร	กล่าวรายงานว่า	สืบเน่ืองจากคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และ 
คณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามผลแผน	 มีความเห็น 
ร่วมกันในการจัดการฝึกอบรมในคร้ังน้ี	 เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับแผนดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่จรรยาบรรณ 
ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน		เพ่ือเสริมสร้าง 
ความรู้และนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงาน	 และเป็นการเผยแพร่หลักการบริหารงาน 
บุคคล	 กฎหมาย	 ระเบียบหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้ง 
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ	 อีกทั้ง	 เพื่อให้ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรและแผนบริหาร 
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
 การอบรมคร้ังน้ีมีคณาจารย์	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 
และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย	 เข้าอบรม	 พร้อมทั้ง 
ถ่ายทอดไปยังสาขาวิทยบริการฯทุกจังหวัด	 ซึ่งมีการ 
อภิปราย	 เรื่อง	“การบริหารงานบุคคล มีผลต่อความ 
ก้าวหน้าในอาชีพรับราชการอย่างไร”	โดย	รศ.ปิยะวัฒน์  
จิราธรรมวัฒน์	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 นายวัชรชัย   
พลวิฑูรย์	 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงาน 
บุคคล	และนายสุรดี เขียวหวาน	 รักษาการในตำแหน่ง 
หัวหน้างานวินัยและนิติการ	 กองการเจ้าหน้าที่	 ม.ร.	 
และการบรรยายธรรม	 เรื่อง	 “หลักธรรมาภิบาลกับการ 
ปฏิบัติงานของข้าราชการไทย” โดยพระราชธรรมวาที  
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร	กทม.
 ด้าน	 ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย	 กล่าวว่า	 เป็นท่ีทราบกันดีว่า	 การประกันคุณภาพ 
การศึกษา	ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนางาน 
ของมหาวิทยาลัย	 ท้ังด้านวิชาการ	 การบริหารงานบุคคล  
รวมถึง	 พันธกิจทั้ง	 4	 เรื่องของรามคำแหง	 คือ	 ด้าน 
การเรียนการสอน	 การวิจัย	 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	 
และการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน	 ซ่ึงบุคลากรทุกคน 
ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการประกันคุณภาพ 
การศึกษาให้มหาวิทยาลัยสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ไปได้ด้วยดี	 จึงอยากให้บุคลากรทุกคนเห็นการประกัน 
คุณภาพ	 เป็นการพัฒนาองค์กรและพัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานมากขึ้น
 นอกจากนี้	 ยังมีเรื่องหลักธรรมาภิบาลและการ 
บริหารงานบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ	 เป็นสิ่งที่ 
บุคลากรรามคำแหงยึดถือปฏิบัติกันมายาวนาน	 และ 
เป็นแบบอย่างของครูอาจารย์ท่ีมีความเมตตา	 เสียสละ 
และมีความรับผิดชอบ	 ช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญ 
ก้าวหน้า	 ท้ังยังสอนลูกศิษย์จากรุ่นสู่รุ่นจนสามารถออกไป 
รับใช้สังคมและเติบโตในหน้าที่การงานที่ดีได้	
 ฉะน้ัน	 จรรยาบรรณวิชาชีพ	 เป็นพ้ืนฐานท่ีทุกอาชีพ 
ต้องยึดถือและปฏิบัติให้ถูกต้อง	 ขอให้ช่วยกันถ่ายทอด 
ความรู้และประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ให้เก่งและมี 
ความรับผิดชอบเช่นบุคลากรรุ่นเก่าที่ได้ช่วยกันสร้าง 
ส่ิงดีๆมา	 หวังว่าการจัดงานคร้ังน้ีจะสร้างความตระหนัก 
ถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ	 และเกิดผลสัมฤทธ์ิในการทำงาน	 
พร้อมท้ังเกิดการปลูกฝังหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
ท่ีดีให้แก่คณาจารย์และบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัย 
รามคำแหงด้วย	

 บุคลากร ม.ร.ฯ                                       (ต่อจากหน้า 1)



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	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
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 ๑๐ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

ด้วยรักและผูกพัน                                 (ต่อจากหน้า 12)

เป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่เป็นโรงเรียน	 เป็นมหาวิทยาลัย 

หรือเป็นวิทยาลัยโดยตรง	 อย่างนี้ก็เป็นเรื่องการเรียน 

นอกระบบ	 หรือการเรียนรู้นอกระบบ	 ถ้าเรียนในระบบ 

ก็หมายความว่าจะต้องเข้าโรงเรียน	 จะต้องเข้าชั้นเรียน	 

จะต้องมีขั้นตอนของการเรียน	 แม้ว่าไม่บังคับให้มาเรียน 

ไม่บังคับเวลาเรียน	 อย่างเช่น	 บางหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 (มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีทั้งบังคับเวลาเรียน	 

และไม่บังคับเวลาเรียน	 แล้วแต่ว่าจะเป็นหลักสูตรใด)	 

เมื่อจบการศึกษาแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีประกาศนียบัตร 

ในเรื่องนั้นเรื่องนี้	 หรือได้รับปริญญาในเรื่องนั้นเรื่องนี้ 

อย่างนี้เป็นต้น

 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานน้ัน	 หมายความว่า	 เราสามารถ 

ที่จะเรียนรู้และเป็นสมาชิกของความเป็นผู้ที่ได้ร่ำเรียน 

ไปตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาของแต่ละประเทศ 

กำหนดไว้ว่า	 การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศจะต้อง 

จบชั้นใด	 เรียนจบอย่างไร	 อย่างนี้เป็นต้น	 รายละเอียด 

ก็ควรที่จะไปเสาะค้น	 หรือไปดูจากคำจำกัดความต่างๆ 

ที่มีอยู่ในพระราชบัญญัติ	 และสอบถามได้จากคุณครูที่

สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 แต่ในความเข้าใจง่ายๆนั้น 

ครูอยากจะทำความเข้าใจอย่างนี้	

 แต่เดิมในประเทศของเรา	 ไม่ได้บังคับให้ผู้คนเรียน 

หนังสือ	 ใครใคร่เรียนเรียน	 ใครใคร่รู้รู้	 เมื่ออยากอ่านออก 

อยากเขียนหนังสือได้	 อยากอ่านหนังสือได้	 ก็มักจะเล่าเรียน 

จากวัด	 จากพระ	 จากนักปราชญ์ราชบัณฑิตบางคนบางท่าน	 

แล้วก็ไม่ได้เป็นท่ีแพร่หลาย	ในการเรียนอย่างท่ีว่าน้ันอยู่ใน 

วงจำกัดเฉพาะผู้ที่มีโอกาสสูง	 อย่างเช่น	 เป็นลูกเจ้านาย 

เป็นลูกของครอบครัวท่ีมีอยู่มีกินพอสมควร	 หรืออยู่ในห้อง	 

หรืออยู่ในเวลาของการท่ีจะต้องแสวงหาความรู้เช่นไปบวช	 

ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์	 เป็นสามเณร	 ก็สามารถที่จะเรียน 

หนังสือได้อย่างน้ีเป็นต้น	 การเรียนแต่ก่อนน้ันเพียงอ่านออก 

เขียนได้ก็เป็นเรื่องดีแล้ว	 จนต่อมามีการศึกษามากขึ้น 

จะเห็นได้ว่าต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี	 6	 ก็มีการศึกษาภาคบังคับ 

ว่าคนไทยจะต้องเรียนหนังสือตั้งแต่เมื่ออายุเท่าไหร่	 และ 

ต้องเรียนไปจนจบชั้นไหนเป็นอย่างต่ำ	 แต่ก็ต้องภายใน 

อายุ	 15	 ปีเป็นอย่างสูง	 อย่างนี้เป็นต้น	 ก็พัฒนามาเรื่อย 

จนถึงการศึกษาที่กำหนด	 จบการศึกษาอย่างน้อยจะต้อง 

จบชั้นมัธยม	 และถ้ากล่าวอย่างรวบรัดในปัจจุบันนี้นั้น 

เราต้องจบการศึกษาถึงชั้นมัธยม	

	 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในลำดับต่อไปท่ีจะได้พบกัน	 

ขอให้จับตาดูเถิด	 ครูคิดว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 หรือ 

การบังคับเรียนต้องจบชั้นปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย	 จึงจะ 

ถือว่าจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 ที่ครูพูดเช่นนี้นั้นก็เพราะว่า	 ความเปลี่ยนแปลง 

ทั้งหลายของสังคมที่เราเห็น	 ครูเคยพูดถึงครั้งหนึ่ง	 แต่ 

เพียงแต่ว่าทุกสรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง	 และคน 

ก็จะมีการศึกษาสูงขึ้น	 มากขึ้นไปเรื่อย	 บางครั้งก็อาจจะ 

ตำหนิกันบ้างว่าเป็นความรู้ที่ไม่แน่นหนาถาวรอะไร	 

เป็นความรู้ท่ีไม่เป็นจริงเป็นจัง	 แต่ครูคิดว่าการท่ีประชาชน 

ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 และก็มีเครื่องไม้เครื่องมือ 

ในการเรียนรู้ต่างๆ	 อะไรต่างๆนี้	 จะสังเกตเห็นได้ว่าคนที่ 

อยู่ในชนบทนั้นก็สามารถที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ได้	 เข้าถึง 

การเรียนรู้ได้	 และปัจจุบันเขามีการท่ีจะเทียบโอนการเรียนรู้ 

ไม่ว่าในช้ันไหนใดๆ	 ท่ีเป็นการเรียน	 ไม่ว่าจะเป็นนอกระบบ	 

ในระบบ	 หรือตามอัธยาศัย	 ก็มีกฎหมายให้เทียบโอน 

การเรียนรู้	 ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้	 ซึ่งจะทำให้การเรียน 

สามารถรู้กว้างและย่นย่อลงมาได้อย่างรวดเร็ว	อย่างเช่น 

	ในการศึกษาที่เรียกว่า	กศน.	หรือการศึกษานอกโรงเรียน 

ก็มีหลักสูตร	 เห็นมีประกาศว่าสามารถที่จะเรียนจบมัธยม 

บริบูรณ์ได้		ภายใน	8	เดือน	อย่างนี้เป็นต้น

 ส่ิงเหล่าน้ีน้ัน	 ลูกศิษย์ควรท่ีจะสนใจและตามให้ทัน	 

และก็กระตุ้นลูกหลาน	 น้องหรือว่าใครก็ตาม	 ให้ได้เข้าสู่ 

ระบบการเรียนท่ีไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตามแต่	 ท่ีจะสามารถ 

ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้	 แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาสูงขึ้นไป 

ได้อีก	 โอกาสต่างๆในการที่จะทำอย่างนั้นมาถึงแล้ว	 เราก็ 

น่าจะต้องทำ	 และที่สำคัญที่สุดลองศึกษาดูว่ารามคำแหง 

กำลังเปิดรับสมัคร	 ในการรับสมัครนั้นนอกจากรับนักศึกษา 

โดยทั่วไปแล้ว	 ยังมีการรับนักศึกษาที่เรียกว่า	 Pre-degree	 

หรือนักศึกษาที่เป็นผู้สอบไล่ได้ในชั้นมัธยมปีที่	 3	 แล้ว	 

ก็สามารถท่ีจะเรียนรามคำแหงล่วงหน้าไปได้	 ควบกันไป 

กับ	 ม.4	 ม.5	 ม.6	 เมื่อจบแล้วก็มาโอนเป็นรามฯตัวจริง	 

ก็สามารถจบชั้นปริญญาตรีได้	 แล้วก็ต่อโทได้	 จบก่อน 

คนอื่นเขาประมาณ	 3-4	 ปี	 ก็ลองคิดดูว่าอนาคต	 ในการ 

ที่จะเลือกงานได้	 ในการที่จะเจริญก้าวหน้า	 ในการที่จะ 

ประกอบอาชีพ	 ในการท่ีจะเรียนไปเพ่ือให้มันถึงจุดหมาย 

ปลายทางที่หวังไว้นั้น	 น่าจะดีกว่าใครคนอื่นเขาแน่นอน 

ลองบอกต่อกันนะครับ	 เอาไว้พบกันฉบับหน้าครับ	

สวัสดีครับ

 ทั้งนี้	 ผู้แทนทั้ง	 2	 ฝ่ายได้มีการหารือเพื่อ 

ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดี	 อันจะนำไปสู่ 

การลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง	2	สถาบัน 

ต่อไป	

 คณะครูฯ                                               (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. จัดอบรมฯ                                       (ต่อจากหน้า 1)

ในการใช้บทเรียน	e-Learning	รวมท้ังได้รับรู้ข่าวกิจกรรม 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและการเรียนการสอน 

ในระบบ	e-University	ของมหาวิทยาลัย

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กรกฎาคม 2556  

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น	 สอบถามรายละเอียด 

เพ่ิมเติมได้ท่ี	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

อุทัยธานี	โทร.	056-980-567-9	

	 ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	 สอบถามรายละเอียดได้ท่ี	 พรรค 

พลังราม	โทร.	086-430-8390,	085-425-5790,	087-033-1592	 

หรือท่ี	 www.facebook.com/	 พรรคพลังราม	 ม.รามคำแหง	 

ท้ังน้ี	 รับฟรีนิตยสาร	 วารสาร	 แผ่นพับ	 และของท่ีระลึก 

เกี่ยวกับประชาธิปไตยภายในงาน

 เชิญร่วมงานฯ                                       (ต่อจากหน้า 12)

 พร้อมสู่ AEC	นายอุดม	 เศษโพธ์ิ	 ผู้ประสานงาน 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เป็นประธานเปิดโครงการ	 “พัฒนาความรู้ด้านภาษาสู่ 

ประชาคมอาเซียน”	 	 เมื่อวันที่	 31	 พฤษภาคม	 2556		 

เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้	 และทักษะด้านภาษา 

อังกฤษ	 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		 

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย	 นักศึกษา	 ศิษย์เก่า	 และ 

เจ้าหน้าที่สาขาฯ	โดยผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ด้านภาษาอังกฤษกับวิทยากรชาวต่างประเทศโดยตรง 

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ	 จัดโครงการ	 “ออกค่าย... 

ได้ย้ิม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” เพ่ือสนับสนุน 

การออกค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษาจากสถาบัน 

การศึกษาต่างๆท่ัวประเทศ	 ซ่ึงโครงการท่ีจะพิจารณา 

ให้ทุนสนับสนุนต้องเป็นค่ายอาสาพัฒนาประเภท 

ค่ายสร้าง	 ได้แก่	 อาคารเรียน	 ห้องสมุด	 อาคาร 

อเนกประสงค์		อาคารศูนย์การเรียนรู้		เป็นต้น

 ระยะเวลาดำเนินโครงการ

	 -		 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 จนถึง 

วันที่	5	กรกฎาคม	2556

  -		 ดำเนินการออกค่ายในปีการศึกษา	 2556 

คือ	 ตั้งแต่เดือนกันยายน	 2556	 -	 เดือนพฤษภาคม 

2557

	 นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ	 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	งานกิจกรรมนักศึกษา	 

กองกิจการนักศึกษา	 อาคารกิจกรรมนักศึกษา	 ม.ร.	 

โทร.	 0-2310-8074	 หรือติดต่อคุณวิชาญ	 พึ่งตน 

โทร.	089-724-9846

สนับสนุนการออกค่ายอาสาของ นศ.



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๙) วันที่ ๑๐ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 
 

ความรู้พื้นฐาน

(อ่านต่อหน้า 11)

เชิญร่วมงานส่งเสริมประชาธิปไตย

(อ่านต่อหน้า 11)

คณะทัศนมาตรศาสตร์ ถวายพระพร

ม.ร. จัดกีฬาสานสัมพันธ์ 4 คณะ

 ลูกศิษย์ครับ	 ครูเคยพูดถึงแต่ไม่ได้พูดให้กระจ่าง	 

ว่าความรู้พ้ืนฐานคืออย่างไร	 ทำไมจะต้องเป็นความรู้ 

พื้นฐาน	 และถ้ารู้แล้วจะเป็นอย่างไร	 อย่างนี้เป็นต้น 

	 ในทุกประเทศ	 ต่างก็มีการศึกษากันทั้งสิ้น	 

ไม่ว่าจะเป็นประเทศยากดีมีจนอย่างไร	 หรือเป็นประเทศ 

ที่ยังไม่ได้เจริญงอกงาม	 ไม่ว่าอยู่ในทวีปไหนๆก็ตาม 

เขาก็จะมีการศึกษาเล่าเรียน	ก็เป็นอันสรุปได้ว่าการ 

เล่าเรียน	 หรือการศึกษาหาความรู้น้ัน	 เป็นภาระหน้าท่ี 

อย่างหนึ่ง	 เป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำ	 หรือพึงกระทำ	 

ส่วนการศึกษาจะเป็นเรื่องในระบบ	 นอกระบบ	 หรือ 

เรียนรู้ตามอัธยาศัยก็ตามแต่	 แล้วแต่โอกาสทางการศึกษา	

แล้วแต่ระยะเวลาในการศึกษา	 แล้วแต่การท่ีจะสามารถ 

เข้าศึกษาได้	 บางคนอยากเข้าศึกษา	 อยากจะเรียนหนังสือ	 

แต่ก็ไม่มีโอกาส	 เพราะไม่มีโรงเรียนที่จะให้เรียนได้	 

หรือบางคนก็ขาดโอกาสไป	 เพราะว่าไม่มีฐานะที่จะ 

ทำให้เล่าเรียนได้	 บางคนไร้โอกาสเลยเพราะว่าสภาพ 

ของร่างกาย	 หรือสภาพจิตใจ	 หรือสภาพความเป็นอยู่ 

ของสังคมในหมู่คนบางกลุ่ม	 บางเหล่า	 ไม่อาจจะให้ 

การศึกษาแก่กันได้	หรือไม่อาจจะเล่าเรียนได้	

	 การศึกษาท่ีบอกว่าเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย 

นั้น	 หมายความว่าเป็นเรื่องที่ผู้ศึกษาได้ใฝ่เรียนใฝ่รู ้

และฝึกตน	 สังเกต	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์เป็น	 ใน 

บางอย่างในบางประการน้ันก็รู้จักวิธีการเสาะค้นหา 

ความรู้เป็น	 หาวิธีการทดลองให้เป็น	 ทดลองได้	 ก็จะ 

ทำให้เขามีความรู้	 มีความเช่ียวชาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง	 

หรือวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง	 ซ่ึงการหาความรู้อย่างน้ี	 

ไม่ได้ไปสอบรับประกาศนียบัตร	 หรือไม่ได้ไปเข้า 

เป็นโรงเรียนเป็นอะไรต่างๆ	อย่างเช่น	มีคนเขารู้จัก 

วิธีการท่ีจะเล้ียงสัตว์	 หรือวิธีการท่ีจะปลูกต้นไม้	 และ 

สามารถพัฒนาการปลูกต้นไม้ของเขา	 ด้วยการสังเกต 

ว่าเขาควรจะใช้น้ำอย่างไร	 เขาควรจะคิด	 ทำอย่างไร 

จึงจะให้น้ำรดต้นไม้ได้โดยที่ใช้น้ำจำนวนน้อย	 และ 

ค่อยๆหยดลงไปในส่วนท่ีต้องการแก่ต้นไม้	 	 แก่พืชพันธุ์ 

ธัญญาหารของเขา	 และเขาก็ทำได้สำเร็จ	 มีผลเป็น 

ประจักษ์	 ถ้าหากว่าจำกันได้ก็คงจะเคยได้ยินเร่ืองของ 

นายทองดำ	 น้ำหยด	 อย่างนี้เป็นต้น	 หรือถ้าหากว่า 

เป็นการเรียนรู้นอกระบบ	 เป็นการเรียนรู้นอกระบบ 

น้ันก็หมายความว่าเข้าไปเรียนรู้โดยท่ีไม่ได้คิดเล่ือนช้ัน	 

หรือคิดว่าจะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาประจำแต่อย่างไร	 

คือศึกษาด้วยตนเอง	 หรือศึกษาโดยวิธีอื่นที่ไม่ได้อยู่ 

ในระบบบังคับเรียน	 ไม่ได้อยู่ในระบบท่ีจะต้องเข้าเรียน 

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดกิจกรรม	 “กีฬา 

สานสัมพันธ์ รวมพลัง 4 คณะ ปีการศึกษา 2556”  

ได้แก่	 คณะนิติศาสตร์	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะ- 

ศึกษาศาสตร์	 และคณะศิลปกรรมศาสตร์	 เพ่ือส่งเสริม 

ให้นักศึกษาและบุคลากรมีพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 

มีความรัก	 ความสามัคคี	 มีน้ำใจเป็นนักกีฬา	 รู้แพ้ 

รู้ชนะ	 รู้อภัย	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช 

สำราญจิตต์		คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	เป็นประธาน 

พร้อมด้วย	 ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และ 

นักศึกษา	 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก	 ณ	 โรงยิม	 2	 

เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	ที่ผ่านมา

	 สำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่า	 การแข่งขัน 

วิ่งสามขา	 รางวัลชนะเลิศได้แก่	 คณะบริหารธุรกิจ 

การแข่งขันปิดตาตีปี๊บ	 รางวัลชนะเลิศได้แก่	 คณะ 

ศิลปกรรมศาสตร์	 การแข่งขันแชร์บอล	 รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่	 คณะนิติศาสตร์	 และการแข่งขันชักเย่อ	 รางวัล 

ชนะเลิศได้แก่		คณะนิติศาสตร์			

	 พรรคพลังราม	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมโครงงาน	 “อบรม 

เชิงปฏิบัติการรณรงค์และส่งเสริมประชาธิปไตย :  

มหาวิทยาลัยประชาธิปไตย ปีที่ 2”  ในวันพุธที่ 

26 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ 

ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช		เพ่ือเสริมสร้างนักศึกษาและแกนนำกลุ่ม 

นักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการคิด	 วิเคราะห์	 แลกเปล่ียน 

ประสบการณ์เรื่องประชาธิปไตย	 สิทธิ	 หน้าที่ 

และเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย	ทั้งในภาค 

ทฤษฎีและปฏิบัติ	 เพ่ือปลูกฝังเร่ืองจิตสำนึกเร่ือง 

ประชาธิปไตยแก่นักศึกษา	 และเพ่ือสร้างเครือข่าย 

รณรงค์เร่ืองประชาธิปไตยท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย	 

รวมทั้งเป็นกระบวนการพัฒนานักศึกษา	 เพื่อ 

ประโยชน์แก่นักศึกษา	 มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 

ต่อไป

 ทั้งนี้	ภายในงานพบกับ	นิทรรศการความรู้ 

ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย	 โดยองค์กรด้าน 

ประชาธิปไตย 	และมีการบรรยายพิเศษเร่ือง	“มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มหาวิทยาลัยแห่งประชาธิปไตย”	โดย	 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	การบรรยาย	ในหัวข้อ	 

“ความหมายและความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย”  

“สิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

และการปกป้องสิทธิ” “มหาวิทยาลัยประชาธิปไตย...  

สร้างได้ด้วยนักศึกษา”	 โดย	 ดร.พีระพงษ์ ไพรินทร์  

ผู้เช่ียวชาญพิเศษ	 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง		 

และการบรรยาย	ในหัวข้อ	“การสร้างมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นประชาธิปไตย”	โดย	 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา 

ประชาธิปไตย	รวมทั้งการระดมความคิด	“เสียง 

นักศึกษาเพื่อสร้างรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัย 

ประชาธิปไตย”	การแสดงวงดนตรีโฟล์คซองเพ่ือ 

ชีวิต		และกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัล

 นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ชั้นปีที่	5-6	นำแจกันดอกไม ้

ทูลเกล้าฯถวายพระพร	 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	 

ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง	 เมื่อวันที่	 27	 พฤษภาคม	 2556	 ณ	 ศาลาศิริราช	 100	 ปี	

โรงพยาบาลศิริราช	


