
            
   
         
 

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 ๑๑ 

วันท่ี ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๓

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
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 รามคำแหงรับนักศึกษา ป.โท

   

ม.ร. รับสมัครนักศึกษา ป.โท
Visionary  Leaders รุ่น 11

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

   

อธิการบดี เยี่ยมชมสถาบันวิจัยสัตว์

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 โครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต Modern Leaders  Program รุ่นที่ 7 

สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 39 หน่วยกิต 

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 

21.30 น. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร รวม 

ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน ณ ฮ่องกง 155,000 บาท 

หรือดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 175,000 บาท 

แบ่งชำระ 7 งวด (อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

และคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ สถานี 

วิจัยสัตววิทยา (สวนนกรามคำแหง) วิทยาเขตบางนา (รามฯ 2)

 ทั้งนี้ สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัย 

การเพาะเลี้ยงและขยายพันธ์ุนกขุนทองไทยในกรงเลี้ยง และเพื่อเป็นสถานีทดลองและวิจัยการเพาะ 

และขยายพันธ์ุ การจัดการสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน และสัตว์ที่นำมาเลี้ยงในภูมิภาคเขตร้อน ทั้งใน 

 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
นายประจวบ ไชยสาส์น ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
รามคำแหง ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2553 น้ัน 
เน่ืองจากนายประจวบ ไชยสาส์น ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนด 
ตามวาระแล้วและท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย 
รามคำแหงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งต้ัง นายวิรัช ชินวินิจกุล 
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้นำความ 
กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว
 บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
บุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 
 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556
     ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

              รองนายกรัฐมนตรี

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

 รามคำแหงรุดหน้า ‘เอเชีย-นานาชาติ’ 

เช่ือใจ ใช้สนามกีฬา โรงยิมและสถานท่ีต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่เก็บตัวและ 

ฝึกซ้อมให้นักกีฬาทีมเยาวชนและทีมชาติ

จากท่ัวโลก  พร้อมพัฒนาพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อสนับสนุนนักกีฬาให้มีศักยภาพในการ

แข่งขันทุกรายการ 

 อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์  ผู้อำนวยการ 

สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดเผยว่า สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและสมาคม 

กีฬาต่างๆในประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ของรามคำแหง เป็นสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บตัวก่อน 

การแข่งขันของนักกีฬาเยาวชน ทีมชาติและทีมระดับต่างๆของสมาคมทั้งในระดับเอเชียและ 

นานาชาติ เพราะรามคำแหงต้ังอยู่ในย่านการค้า มีส่ิงอำนวยความสะดวกและการคมนาคมท่ีคล่องตัว 

รามคำแหงเปิดบ้านสนับสนุนกีฬาใช้ ‘สนาม-โรงยิม’ เก็บตัวนักกีฬาทั่วโลก

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โชว์ศักยภาพ 

เดินทางเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงาน China Harbin International 

Economic and Trade Fair คร้ังท่ี 24 ณ นครฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันท่ี 15-19 มิถุนายน 2556 

พร้อมเตรียมการแสดงดนตรีไทยสากล (ลูกทุ่ง ลูกกรุง) และการ 

แสดงนาฏศิลป์ไทย จัดแสดงสุดอลังการสู่สายตานานาชาติ และ 

เสริมสร้างวัฒนธรรมสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน 

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์ 

ค ณ บ ดี ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. ได้รับเชิญ 

จากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 

ณ กรุงปักกิ่ง ให้เข้าร่วมจัดแสดง 

ดนตรีไทยสากล (ลูกทุ่ง ลูกกรุง) 

และการแสดงนาฏศิลป์ไทย ในงาน 

China Harbin International Economic and Trade Fair คร้ังท่ี 24 

เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมอันดี และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ 

สินค้าและบริการของไทยในแถบอีสานจีน 

คณะศิลปกรรมฯ โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีจีน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษา 

ต่อระดับปริญญาโท ภาค 2 ปีการศึกษา 

2556 โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต (Visionary Leaders) รุ่นที่ 11 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตร 39 

หน่วยกิต แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ คัดเลือก 

โดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนวันอาทิตย ์

เวลา 08.00-21.30 น. ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(หัวหมาก) (อ่านต่อหน้า 2)

ทีมวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติ ประเทศญี่ปุ่น



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

อธิการบดีฯ                                               (ต่อจากหน้า 1)

เชิงเศรษฐกิจและเพื่อการอนุรักษ์ เป็นศูนย์กลางการ 

เพาะและขยายพันธ์ุสัตว์ที่เป็นสัตว์หายากและใกล้

สูญพันธ์ุประจำภูมิภาคเขตร้อน รวมทั้งเป็นสถาน ี

ทดลองและวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัยของ 

 ม.ร.  ใช้ในการเรียนการสอนให้นักศึกษา และเพื่อทำ 

วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  

ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล 

การศึกษาและการวิจัยทางสัตววิทยาของสัตว์ในภูมิภาค 

เขตร้อนและสัตว์ที่นำมาเพาะเลี้ ยงในภูมิภาค 

เขตร้อนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งข้อมูลด้านสารสนเทศ 

วารสารวิจัย และการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาต ิ

และนานาชาติ และเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ 

บริการสังคม และชุมชน 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเคยต้อนรับและ 

อำนวยความสะดวกสถานที่ฝึกซ้อม กีฬาฟุตบอล 

สำหรับทีมชาติโอมานและทีมชาติหมู่เกาะแฟโร 

กีฬาตะกร้อ สำหรับทีมชาติมาเลเซีย และกีฬาวอลเลย์บอล 

สำหรับทีมนักกีฬาจากเวียดนาม สิงคโปร์ มาเก๊า ฮ่องกง 

ญ่ีปุ่น ออสเตรีย คาซัคสถาน บราซิล และอิตาลี เป็นต้น 

โดยล่าสุดทีมชาติพม่าได้เข้าเก็บตัวเตรียมทีมเพื่อเข้า

แข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศพม่า ในเดือนธันวาคม 

2556 และทีมเยาวชนจากประเทศสิงคโปร์เข้าฝึกซ้อม 

ที่รามคำแหง

 “การได้รับความไว้วางใจจากสมาคมกีฬาฯและ 

นักกีฬาท้ังในและต่างประเทศ เป็นเร่ืองท่ีน่าภาคภูมิใจ 

สำหรับชาวรามคำแหง เพราะรามคำแหงมีความพร้อม 

เร่ืองอาคารสถานท่ี ซ่ึงสามารถรองรับนักกีฬาได้จำนวนมาก 

มีสนามฟุตบอล ลานกีฬา อาคารที่พักนักกีฬา อาคาร 

 รามคำแหงเปิดบ้านฯ                               (ต่อจากหน้า 1)

โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติร่วมงาน 

ครั้งนี้

 สำหรับการแสดงดนตรีไทยสากล (ลูกทุ่ง ลูกกรุง) 

และการแสดงนาฏศิลป์ไทย คร้ังน้ี               มีนักแสดงประมาณ 

20 คน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์รังสรรค์ 

แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วม 

แสดงด้วย ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เตรียมการ 

แสดงโขน การแสดงนาฏศิลป์ภาคกลาง วงดนตร ี

ชุดคอมโบ เล่นสด พร้อมด้วยชุดการแสดง และ 

บทเพลง อาทิ เพลงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาไทย-อังกฤษ 

ลูกทุ่ง ลูกกรุง การบรรเลงดนตรีและการแสดง 

นาฏศิลป์พ้ืนบ้านทางภาคอีสานของไทย อาทิ การเซ้ิง 

ซึ่งเป็นการแสดงดนตรีที่มีความสนุกสนาน เร้าใจ 

และยังได้นำ พิณ แคน และโปงลาง ซ่ึงเป็นเคร่ืองดนตรี

ทางภาคอีสานของไทยมาร่วมบรรเลง อีกด้วย

 “การเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมครั้งนี้ เป็น 

โอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะได้แสดง 

ศักยภาพในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็น 

ที่ประจักษ์แก่สาธารณชนในระดับนานาชาติ ซึ่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ม.ร.เป็นสถาบันแห่งเดียวท่ีได้ 

รับเกียรติให้เข้าร่วมแสดงคร้ังน้ี) และเป็นการเสริมสร้าง 

วัฒนธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 

ประเทศไทยกับประเทศจีนด้วย” อ.ดร.สมศักดิ์ กล่าว 

คณะศิลปกรรมฯ                                     (ต่อจากหน้า 1)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่าย 

ศึกษาดูงานท่ีฮ่องกง 155,000 บาท หรือดูงานประเทศญ่ีปุ่น 

175,000 บาท แบ่งชำระ 7 งวด โดยช่วงที่ 1 รับสมัคร 

ตั้งแต่บัดนี้-31 กรกฎาคม 2556 และช่วงที่ 2 รับสมัคร 

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2556

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ท่ีโครงการฯ 

อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 708 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(หัวหมาก) เวลา 09.00-19.00 น. โทร.0-2310-8900, 

0-2310-8593, 081-645-7865 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร 

และสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.mmm.ru.ac.th

 ม.ร. รับสมัครฯ                                       (ต่อจากหน้า 1)

รามคำแหงรับนักศึกษาฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

ได้ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 510 ม.ร. หัวหมาก  

เวลา 09.00-19.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

โทร. 0-2310-8597, 0-2310-8593 และ 089-660-1915 

ช่วงที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 

2556  ช่วงท่ี 2 รับสมัครต้ังแต่วันท่ี 1 - 31 สิงหาคม 2556 

หรือดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

ได้ที่ ml.ru.ac.th หรือwww.mmm.ru.ac.th 

รับรอง ร้านค้า ห้องน้ำ ห้องเปล่ียนเส้ือผ้า ลานอเนกประสงค์ 

และพื้นที่พักผ่อนที่กว้างขวาง รามฯจึงมีความยินด ี

และพร้อมดูแลนักกีฬาท่ีมาจากท่ัวโลกท่ีจะเข้าเก็บตัว 

และฝึกซ้อมในทุกรายการที่จะมีการแข่งขัน อีกทั้ง  

ยังได้ช่วยประสานงานเรื่องอาหาร ที่พัก โรงแรม และ 

บริการรถรับ-ส่งนักกีฬาที่มีความประสงค์จะเข้าชม

การแข่งขันกีฬาที่จัดในประเทศไทย หรือท่องเที่ยว 

ตามสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศไทยด้วย” 

ผู้อำนวยการสำนักกีฬา ม.ร.กล่าว

  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรม “พัฒนา 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพิการ” เพ่ือช่วยเหลือ 

ให้นักศึกษาพิการมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ 

การใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสอบผ่านวิชาบังคับ 

ภาษาอังกฤษของคณะได้ ระหว่างวันพฤหัสบดีที ่

4, 11, 18, 25 กรกฎาคม และวันพฤหัสบดีที่ 1 

สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. (วันละ 

6 ชั่วโมง) รวม 5 วัน ณ ห้อง 403 อาคาร SLB 

ศรีจุฬาลักษณ์ ช้ัน 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโดยสอบถาม 

รายละเอียดและสมัครได้ท่ี ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ- 

นักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 ตั้งแต ่

บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 0-2310-8306

 กระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการ 

คัดเลือกเยาวชนไทย อายุระหว่าง 18-25 ปี ที่กำลัง 

ศึกษาอยู่ ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 

จำนวนไม่เกิน 2 คน เพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบ 

คณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 68 (68th Session of the United 

Nations General Assembly - UNGA 68) ระหว่าง 

วันที่ 30 กันยายน  -22 ตุลาคม 2556 ณ สหประชาชาติ 

นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา รับสมัครตั้งแต่บัดนี ้

เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2556

 นักศึกษาท่ีสนใจสามารถสอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการ 

นักศึกษา หรือนายวิชาญ พึ่งตน โทร. 0-2310-

8074 หรือ 089-724-9846

เชิญร่วมคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทย
เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

 วิทยาเขตบางนา รามฯ 2 ขอเชิญนักศึกษา 

บุคลากร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม 

ปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบสถ (3 วัน 2 คืน) 

เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ  ในวันพุธท่ี 3 ถึงวันศุกร์ท่ี 

5 กรกฎาคม  2556  ณ วัดเขาแผงม้า ตำบล 

วังน้ำเขียว  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและ 

สมัครได้ท่ีงานกิจการและบริการนักศึกษา 

อาคาร PRB ช้ันล่าง วิทยาเขตบางนา (รามฯ 2)  

โทร. 0-2397-6314 หรือคุณอาริยา 081-902 

-6550, 081-868-6719 

 นักศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่าย (มีชุดให้ยืม)  

บุคลากร ม.ร. และประชาชน  ท่านละ 200.-บาท 

(รับจำนวนจำกัด)    

 ดูรายละเอียดได้ ในเว็บไซต์ http://www.

bangna.ru.ac.th (ปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบสถ) 

รามฯ 2 จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

พระราชธรรมวาที แนะผู้นำที่ดี
ต้องใช้หลักครองตน-ครองคน-ครองงาน-ธรรมาภิบาล

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 มีวัดอยู่วัดหน่ึงซ่ึงอยู่คู่กับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงมาโดยตลอด คือ วัดที่ชาวบ้าน 

เรียกว่า

 “วัดตึก” หรือ วัดเทพลีลา

 ท่ีจริงเม่ือรามคำแหงมาต้ังมหาวิทยาลัย 

อยู่ท่ีหัวหมากในปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ น้ัน 

ก็มีวัดเทพลีลาอยู่ที่นี่แล้ว

 เนื่องเพราะ วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งมา 

ต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แล้ว

 ด้วยมีประวัติว่าพระองค์เคยเสด็จฯ

มาที่วัดนี้ด้วย

 ชาวรามคำแหงมีความผูกพันกับวัด

เทพลีลามาตลอด

 นับแต่การมาทำบุญตามปกติและ 

ตามเทศกาลต่างๆ รวมทั้งงานบวชหรือ 

งานศพซึ่งมากันเป็นประจำ

 ดังน้ัน เม่ือมีการประกาศผลสอบบาลี 

สนามหลวง ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ตั้งแต ่

ประโยค ๑-๒ ถึง เปรียญธรรม ๙ ประโยค 

(ป.ธ.๙)

 โดยเฉพาะเปรียญธรรม ๙ ประโยค 

ปรากฏว่า

 สำนักเรียนวัดเทพลีลา สามารถคว้า 

“แชมป์” สอบได้มากที่สุดถึง ๕ รูป

 เป็นพระภิกษุ ๔ รูป และสามเณร  

๑ รูป

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความยินดี

ต่อสำนักเรียนวัดนี้

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้าอาวาส 

วัดเทพลีลา “พระราชปริยัติสุนทร” (ประสาร 

เตชสีโล)

 ขอนมัสการมาด้วยความเคารพเป็น

อย่างยิ่ง

 พระราชธรรมวาที  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุร- 

วงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร เทศนาธรรม 

หัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการบริหารราชการไทย” 

โดยมีผู้บริหาร  คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 

เข้าร่วมฟังธรรมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 

ที่ผ่านมา

 พระราชธรรมวาที กล่าวว่า ตามหลักธรรม 

ปฏิบัตินั้น ผู้บริหารราชการที่ดีต้องมี “ประมุขศิลป์” 

คือ คุณลักษณะความเป็นผู้นำท่ีดี (Good Leadership) 

อันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของหัวหน้าฝ่ายบริหาร 

หัวหน้างานทุกระดับให้สามารถปกครองและบริหาร 

องค์กรที่ตนรับผิดชอบให้ดำเนินไปถึงความสำเร็จ 

อย่างมีประสิทธิภาพสูงและมีความเจริญรุ่งเรือง 

เกิดสันติสุขอย่างมั่นคง 

 ความเป็นผู้นำที่ดี ประกอบด้วยหลักธรรม 

4 ประการ ได้แก่ หลักในการครองตน จะต้องเป็น 

ผู้ที่มีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

เป็นผู้น่าเคารพบูชา เป็นผู้น่านับถือ น่าเจริญใจ เป็นผู้รู้จัก 

พูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำ 

ที่ล่วงเกิน วิพากษ์ วิจารณ์ ซักถาม หรือขอปรึกษา 

หารือ ขอให้คำแนะนำต่างๆ ได้  สามารถแถลงชี้แจง 

เรื่องที่ลึกซึ้งและผู้นำต้องไม่ชักจูงไปในทางเสื่อม 

 หลักในการครองคน ผู้นำหรือผู้บริหารควรม ี

คุณธรรม-จริยธรรม ใช้หลักธรรม พุทธธรรม ท่ีสอดคล้อง 

กับการดำเนินชีวิตและใช้หลักของมนุษยสัมพันธ์ 

ย่อมทำให้สามารถครองใจคนและคุมคนได้ด้วยวิธีที่

ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนางานองค์กรให้ดีขึ้น 

และประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดียิ่ง 

  ส่วนลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็พึงปฏิบัติ 

ต่อเจ้านาย/ผู้บังคับบัญชาโดยลุกข้ึนทำงานก่อนนาย 

เลิกการทำงานทีหลังนาย ถือเอาแต่ของที่นายให้  

ทำงานให้ดีขึ้นและนำคุณของนายไปสรรเสริญ  

 พระราชธรรมวาที กล่าวต่อไปว่า สำหรับ หลัก 

ในการครองงาน ผู้นำหรือผู้บริหารควรมีมนุษยสัมพันธ์ 

โดยจะมี สังคหวัตถุธรรม ประกอบด้วย  รู้จักให้ปัน 

ส่ิงของของตน แก่ผู้อ่ืนท่ีควรให้ปัน รู้จักเจรจาอ่อนหวาน 

คือ กล่าวแต่วาจาที่สุภาพอ่อนโยน  รู้จักประพฤติสิ่งที่ 

เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเป็นผู้มีตนเสมอ คือไม่ถือตัว 

เย่อหยิ่ง จองหอง อวดดี  และหลักธรรมาภิบาล หรือ 

เรียกว่า     ธรรมารักษ์ หรือบรรษัทภิบาล มีจุดมุ่งหมาย 

ในการทำให้หน่วยงาน องค์กรดำเนินการไปอย่างราบร่ืน 

เรียบร้อยมีความโปร่งใสได้รับการยอมรับโดยไม่มี 

ปัญหาขัดแย้ง 

 พระราชธรรมวาท ี  ยังกล่าวอีกว่า นักปกครอง 

และนักบริหารที่ดีควรยึดหลักความถูกต้อง หรือ 

อธิปไตย ยึดกฎกติการะเบียบ กฎหมาย รัฐธรรมนูญ 

ยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรม นอกจากนั้นต้องไม ่

พูดมาก ควรฟังมาก มีความรอบคอบ ดูอะไรอย่างถ่ีถ้วน 

บางอย่างไม่รู้แต่แกล้งรู้ หรือบางอย่างรู้แต่แกล้งไม่รู้ 

  นอกจากนี้ผู้บริหารควรเป็นผู้มีสัปปุริสธรรม 

คือ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล 

รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล รวมท้ังควรใช้หลักทศพิธราชธรรม 

10 ประการ ได้แก่  การให้  การสังวร ระวังกายและวาจา 

ให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษ การเสียสละ ความซื่อตรง 

ความสุภาพอ่อนโยน ความเพียรเพ่งเผากิเลส ความ- 

ไม่โกรธ การไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้ทุกข์ยาก ความ- 

อดทน ความประพฤติปฏิบัติท่ีไม่ผิดทำนองคลองธรรม 

และดำรงอาการคงท่ี ไม่หว่ันไหวด้วยอำนาจยินดียินร้าย  

ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน / 2555

 วันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2556

สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน / 2555

วันที่ 7 - 15 สิงหาคม 2556 (เว้นวันที่ 12 ส.ค. 56)



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

บุคลากรกองกลางอบรม “การสร้างจิตสำนึกในการทำงาน” นักบริหารมืออาชีพ ชี้คนเราควรรู้เท่าทันจิต

เพื่อสร้างจิตสำนึก - สติปัญญา
 กองกลาง  สำนักงาน 

อธิการบดี มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดสัมมนาเชิง 

วิชาการ เรื่อง “การสร้าง 

จิตสำนึกและบรรยากาศ 

ที่ดีในการทำงาน” โดยม ี

ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  

ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.ร. เป็นประธาน มผีู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา 

ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  นายจักรกฤช ศรีธนกฤช ผู้อำนวยการ 

กองกลาง และคณะผู้บริหาร ม.ร. ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

 โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ 

กล่าวรายงานว่า กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน 

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ทำหน้าท่ีประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน 

และส่วนราชการภายนอกมหาวิทยาลัย รับผิดชอบด้านการติดต่อราชการ 

การประสานงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูง 

ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการด้านพิธีการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การ 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง 

การดำเนินงานสภาคณาจารย์เพื่อสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างคณาจารย์ 

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุน 

ภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินงานให้ประสบ

ผลสำเร็จน้ันบุคลากรต้องมีจิตสำนึกท่ีดีในการทำงานจึงจะก่อให้เกิดบรรยากาศ

ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ตามมา

 ดังน้ัน กองกลางจึงจัดการสัมมนาคร้ังน้ีข้ึนเพ่ือสร้างจิตสำนึกท่ีดีในการ 

ปฏิบัติงานและสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกันของบุคลากร สร้างบรรยากาศท่ีดีในการ 

ทำงานให้เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีคุณภาพ 

และประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้การดำเนินงานของกองกลางบรรลุเป้าหมาย 

ตามพันธกิจต่อไป

 สำหรับบุคลากรที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่บุคลากรกองกลาง 

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในงานประชาสัมพันธ์  งานสารบรรณ  งานการประชุมและ 

พิธีการ และงานสภาคณาจารย์ โดยมีดร.ภูมิพิชัย  ธารดำรงค์ นักบริหารมืออาชีพ 

เป็นวิทยากร   

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่าบุคลากร 

กองกลาง มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันและเป็นกลไกผลักดันการ 

ทำงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งการดำเนินงานให ้

ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และพันธกิจนั้น องค์กรจำเป็น 

ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เอื้ออำนวยต่อการ 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ บุคลากรต้องมีจิตสำนึกที่ดีใน

การปฏิบัติงาน

 ดังนั้น การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรจึงเป็นสิ่งที ่

มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลูกฝังและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการทำงานอย่างชัดเจน มีความรับผิดชอบในการ 

ทำงาน งานที่ทำออกมาก็จะเป็นงานที่มีคุณภาพสูงสุด มีการสร้างบรรยากาศ 

ที่เอื้อต่อการทำงาน รวมทั้งมีจิตสำนึกในการช่วยดูแลทรัพยากรและทรัพย์สิน 

ขององค์กรเสมือนเป็นของตนเอง

 “การจัดสัมมนาเชิงวิชาการครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่หน่วยงาน 

ในกองกลางได้ให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกและการสร้างบรรยากาศ 

ที่ดีในการทำงานอันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจต่อไป 

ท่ีสำคัญขอให้นำมาคิดและใช้ให้เกิดผลดีกับตนเองสร้างจิตสำนึกใหม่ เสียสละ 

และมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด”    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าว 

 ดร.ภูมิพิชัย  ธารดำรงค์ 

นักบริหารมืออาชีพ ช้ี “มนุษย์ 

ทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเอง 

และต้องพ่ึงพาอาศัยกันอย่าง 

หลีกเล่ียงไม่ได้ ขอให้มีจิต- 

สำนึกท่ีดี เป็นผู้ให้ พร้อมท้ัง 

ใส่ใจการทำงาน รับรู้ เข้าใจ 

เข้าถึง จึงจะพัฒนาไปร่วมกัน 

ได้อย่างมีความสุข” ในการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกและ 

บรรยากาศท่ีดีในการทำงาน” จัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3  

สำนักหอสมุดกลาง

 ดร.ภูมิพิชัย เปิดเวทีโดยบอกว่า มนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเอง และ 

เป็นผู้บริสุทธิ์ ทำดีชั่วหรืออื่นใด ตัวเองเป็นคนเลือกทั้งสิ้น คนเราต้องทำตัว 

ให้มีคุณค่ามากขึ้น เพราะบางครั้งการศึกษาไม่ได้บอกว่าคนนั้นเป็นคนที่มีสติ

ปัญญา แต่ทำให้คนฉลาด และถ้าใช้ความฉลาดไปในทางท่ีผิดก็จะเกิดความวิบัติ 

ต่อสังคม รวมทั้ง ถ้าคนเรายึดในความเป็นอัตตา ยิ่งมากเท่าไรยิ่งมีความเห็น 

แก่ตัวมากขึ้น 

 “จิตสำนึก คือ สติปัญญา ไม่ใช่ความฉลาด มนุษย์กับธรรมชาติย่ิงเรียนสูง 

ย่ิงไม่ได้อะไร มนุษย์ต้องมีกฎกติกา ซ่ึงบางคนไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง ปล่อยปละ 

ละเลย ไม่สนใจและไม่เอาใจใส่ จนไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง กฎกติกาที่เกิดขึ้น 

จึงอาศัยความกลัวทั้งสิ้น  คนกลัวจนก็ต้องมาทำงาน กลัวหมดก็ต้องสะสม 

คนเราต้องรู้เท่าทันจิต และไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาด ความฉลาดไม่ได้วัดว่า 

จะเอาตัวรอดในสังคมได้” 

 ดร.ภูมิพิชัย  กล่าวต่อไปว่า ตราบใดที่มนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน ก็ต้อง 

พึ่งพาอาศัยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จิตของคนเราจะเปลี่ยนไปตามรูป รส กลิ่น 

เสียงที่สัมผัส และอารมณ์เป็นฐานที่ทำให้คนปฏิบัติออกไปด้วยความไม่เข้าใจ 

เพราะมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกันด้วยเหตุผลนี้ คือ 1) DNA คนเรามีสาย DNA 

ที่มีสัญญาต่อกัน เช่น สายสัมพันธ์พ่อแม่ลูก หรือจิตสัมพันธ์ที่ผูกกันมาเป็น 

เพื่อน 2)อดีตชาต ิ บุญกรรมที่ทำมาในอดีต ไม่สำคัญเท่าปัจจุบันที่จะส่งผล 

ไปถึงชาติหน้าหรือในชาตินี้ให้เห็นทันตา 3)สภาพแวดล้อม มนุษยชาติเกิดมา 

ย่อมอาศัยซึ่งกันและกัน และมี 2 เรื่องที่จะทำให้คนอยู่ร่วมกัน คือ มีประโยชน ์

ร่วมกัน และมีปัญหาหรือความทุกข์ด้วยกัน มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดล้อม 

อย่าโทษสิ่งแวดล้อม เช่น อย่าต่อว่าองค์กรของตนเอง และ 4)การตัดสินใจ 

ทางเลือก ชีวิตเราเราเป็นคนเลือก อย่าให้คนอ่ืนเลือกให้เรา จะเลือกผิดเลือกถูก 

อย่าไปโทษใคร ที่บอกเช่นนั้นเพราะมนุษย์ไม่ต้องการตัดสินอะไรด้วยตนเอง 

ชอบโยนความรับผิดชอบ ขอให้ใส่ใจการทำงาน แล้วสักวันจะเป็นมืออาชีพ

 ดร.ภูมิพิชัย  กล่าวด้วยว่า ความรู้ (Knowledge) คือ การเข้าไปศึกษาค้นหา 

ว่าสิ่งนั้นคืออะไร มนุษย์มีความเก่งแต่ขาดความกล้า แต่การเป็นคนมีความรู้ 

ไม่ได้บอกว่าเป็นคนดี คนเราต้องรู้เท่าทันจิต แล้วจะเกิดจิตสำนึก  มีสติปัญญา 

จิตจะเดินไปทางไหนก็เข้าใจ 

 “มนุษย์ที่มีความอดทนไม่ได้หมายความว่า เขาเป็นผู้มีสติปัญญาหรือ 

จิตสำนึก ความฉลาดอาจจะดำเนินการไปในทางที่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นก็ได ้

เพราะถ้ามนุษย์ยังมีความฉลาดมากขึ้น แต่ใช้ความฉลาดไปในทางที่ผิด คือ 

เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ ก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่ขาดความสมดุล

และเสถียรภาพในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์

 จิตท่ีมีสำนึกท่ีสุดอยู่ในความเป็นคน คนเราสามารถทำให้คนท่ีอยู่เคียงข้าง 

มีความสุขได้ ต้องสำรวจจิต ควบคุมสติตนเอง อย่าทำให้เกิดความกลัว เม่ือตัวเรา 

สามารถฝึกฝนจนเข้าใจจิตของตนเองแล้ว ก็จะเข้าใจจิตใจของผู้อื่นได้ ซึ่งเป็น 

การรับรู้ เข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนาไปร่วมกัน” ดร.ภูมิพิชัยกล่าวในที่สุด



  
 
 

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ 101

ตอน ไข่แพง
 ราคาไข่เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านและหนังสือพิมพ์นิยมนำมาทำข่าวเพื่อ 

แสดงว่าตอนนี้กำลัง “แพงทั้งแผ่นดิน” ซึ่งถ้าท่านผู้อ่านติดตามข่าวประเภทนี้

มาบ้าง ก็จะพบว่าเรื่องราคาไข่เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาทำเป็นข่าวได้ทุกปี 

ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ตาม ย่ิงถ้าหากนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชาย ก็อาจใช้คำสองแง่

สองง่ามมาพาดหัวให้ฮือฮาเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

 ถามว่า ราคาไข่เป็นเคร่ืองช้ีเงินเฟ้อได้จริงหรือ? คำตอบก็คือได้แต่ไม่ครบถ้วน 

ท่ีตอบว่าได้เพราะในการคำนวณอัตราเงินเฟ้อน้ัน ทางการซ่ึงก็คือกระทรวงพาณิชย์ 

เขาคิดจากอัตราเพิ่มของตัวเลขชุดหนึ่งที่เรียกว่า “ดัชนีราคาผู้บริโภค” หรือ 

เรียกกันสั้น ๆ ว่า CPI (ย่อมาจากคำว่า Consumer Price Index) ดัชนีราคา 

ผู้บริโภคนี้คำนวณขึ้นด้วยวิธีสถิติเพื่อใช้เป็นตัวแทนวัดการเปลี่ยนแปลงของ

ระดับราคาสินค้าบริโภคท่ัวไป ข้อมูลท่ีจะมาคำนวณดัชนีราคาน้ีกระทรวงพาณิชย์

สุ่มสำรวจเก็บข้อมูลจากตลาดจริงทุกวัน แต่เน่ืองจากสินค้าท่ีซ้ือขายกันมีมากมาย

หลายชนิดจนนับไม่ถ้วน จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลราคาสินค้าทุกอย่างได้หมด 

หลักการที่ปฏิบัติกันอยู่ก็คือ จะเลือกสินค้าที่ถือว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อมา 

200 กว่าประเภทเท่านั้น แปลว่าแม้ราคาสินค้าที่อยู่นอกขอบข่ายการสำรวจ 

จะแพงข้ึนแค่ไหนก็ไม่กระทบต่อตัวเลขดัชนีราคาและอัตราเงินเฟ้อเลย อธิบาย 

มาเสียยืดยาวนี้เพื่อสรุปว่าราคาไข่มีผลต่ออัตราเงินเฟ้อแน่เนื่องจากรวมอยู่ 

ในสินค้า 200 กว่าชนิดที่กระทรวงพาณิชย์เก็บข้อมูลมาคำนวณดัชนีราคาด้วย

น่ันเอง แต่เน่ืองจากยังมีสินค้าอ่ืนอีกมากรวมอยู่ในการคำนวณ การสูงข้ึนเฉพาะ

ราคาไข่อย่างเดียวจึงอาจมีผลต่อเงินเฟ้อไม่มากนัก

 บางคนที่อ่านข้อความในย่อหน้าที่แล้วอาจจะคิดว่าคนเขาเดือดร้อน 

เรื่องราคาไข่แพงกันอยู่ ไม่ได้อยากรู้เรื่องราคาสินค้าอื่นสักหน่อย ถ้าอย่างนั้น 

จะให้อธิบายเร่ืองราคาไข่อย่างเดียวก็ได้ครับ ตามตำราเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นน้ัน 

เขียนไว้ต้ังแต่บทแรก ๆ   เลยว่าการเปรียบเทียบราคาสินค้า ณ เวลาท่ีแตกต่างกันน้ัน 

จะนำเอาตัวราคาท่ีซ้ือขายมาอ้างอิงเปรียบเทียบกันโดยตรงไม่ได้ การเปรียบเทียบ 

จะต้องใช้ราคาที่แท้จริงหรือ Real Price ซึ่งก็คือราคาที่ซื้อขายกันหารด้วย 

ดัชนีราคา ในที่นี้ผมจะไม่คิดตัวเลขให้ดูนะครับ เพราะถ้าเกิดคิดออกมาแล้ว 

ราคาไข่ (ที่แท้จริง) ลดลงละก็ คนที่เขากำลังเดือดร้อนว่าของแพงเขาจะด่าผม 

เอาได้ แต่ในตำราฝรั่งเขาจะเอาตัวเลขจริงมายกตัวอย่างซึ่งเท่าท่ีเห็นปรากฏว่า

ราคาท่ีแท้จริงของสินค้าบริโภคหลัก ๆ เช่น นมสด ไข่ไก่ หรือแม้แต่ค่าลงทะเบียน 

เรียนนักศึกษา ล้วนแล้วแต่ลดลงทั้งนั้นในช่วง 20 - 30 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าตัวเลข

ราคาที่ยังไม่ได้ปรับจะสูงขึ้นก็ตาม

 การท่ีต้องเทียบโดยราคาท่ีแท้จริงน้ันก็เพราะค่าของเงินในแต่ละช่วงเวลา 

มันไม่เท่ากัน หรือจะว่าไปแล้วค่าของเงินนั้นลดลงทุกวัน เงิน 100 บาท 

เมื่อ 4 - 5 ปีที่แล้วมีค่ามากกว่าเงิน 100 บาทในปีนี้แน่ ๆ  เรื่องค่าเงินนี้ขออ้างอิง 

ด้วยรายรับจากภาพยนตร์ซึ่งเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ภาพยนตร์ที่ทำเงินได้ 1 ล้านบาท 

ขึ้นไปมีน้อยมาก จนพอภาพยนตร์เรื่องไหนได้เงินล้านจะต้องออกมาโฆษณา 

“ล้านแล้วจ้า” กันยกใหญ่ ซึ่งปัจจุบันนี้เขาจะโฆษณาแบบเดียวกันถ้าได้เกิน 

100 ล้านบาท แปลง่าย ๆ ว่ารายได้จากภาพยนตร์ 1 ล้านบาทเมื่อ 40 ปีที่แล้ว 

ก็เทียบได้กับรายได้ 100 ล้านในปัจจุบันใช่ไหมครับ? หรือจะให้ชัดเจนกว่านี ้

ก็คือเงินเดือนข้าราชการระดับปริญญาตรีนี่แหละ เมื่อ 40 ปีที่แล้วตอนก่อตั้ง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผมเข้ามาเป็นอาจารย์ได้เงินเดือน 1,150 บาท ปัจจุบัน

คนจบปริญญาตรีได้เงินเดือน 15,000 บาท มากกว่าสมัยโน้นสัก 10 เท่าก็จริง 

แต่ก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้สินค้าพอ ๆ กัน 

 รำลึกความหลังเก่าเมื่อ 40 ปีที่แล้วได้อีกอย่างหนึ่งคือในตอนนั้นมีการ 

ช่วยเหลือประชาชนด้านค่าครองชีพด้วยการต้ังเต็นท์ขายข้าวแกงจานละ 1 บาท 

ที่สนามหลวงด้วย ถามว่าถ้าตอนนี้จะตั้งเต็นท์ขายข้าวแกงราคาถูกเพื่อช่วย 

ค่าครองชีพเหมือนสมัยนั้น ควรตั้งราคาเท่าไหร่ดี?

  อ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล            aseanlang_ram@yahoo.co.th

การถามตอบวันและเวลา (1)

 วันนี้เป็นวันอะไร วันนี้วันที่เท่าไร เราจะพบกันวันไหนนะ จะเดินทาง 

วันไหน คำถามเกี่ยวกับวัน รวมถึงกำหนดนัดหมายต่างก็มีความสำคัญยิ่ง 

ในชีวิตประจำวัน ในภาษาเวียดนาม หากต้องการถามว่า “วันอะไร” จะใช้ 

ข้อความว่า “                           ”   (ถือ เม้ย) โดยจะระบุวันไว้หน้าคำ เช่น

 วันนี้เป็นวันอะไร

 

 โฮม ไน หล่า ถือ เม้ย 

 คำตอบที่ใช้แบบเป็นทางการ จะกล่าวว่า

 วันนี้เป็น (วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ...)

 

 โฮม ไน หล่า (จู๋ เหญิท, ถือ ฮาย, ถือ บา, ถือ ตือ...)

 ช่ือวันท่ีใช้ในภาษาเวียดนาม จะใช้ลำดับของวันเป็นสำคัญ ชาวเวียดนาม 

จะนับวันแรกของสัปดาห์คือวันอาทิตย์ ส่วนวันจันทร์ วันอังคาร เรื่อยไป 

กระทั่งถึงวันเสาร์ จะเรียกตามลำดับของวันว่าเป็นวันลำดับที่สอง สาม สี่.... 

เจ็ด โดยออกเสียงแต่ละวันดังนี้

 สำหรับการเรียกเดือนก็เช่นเดียวกัน ชาวเวียดนามนับเดือนไปตามลำดับ 

โดยเริ่มนับจากเดือนมกราคม เป็นลำดับที่หนึ่ง เดือนกุมภาพันธ์ เป็นลำดับ 

ที่สอง เรื่อยไปกระทั่งถึงเดือนธันวาคม คือเดือนสิบสอง ดังนี้

 

 หากต้องการจะถามว่า เดือนอะไร (                      ท้าง เม้ย) เป็น 

ภาษาเวียดนาม ต้องถามว่าเดือนนี้เป็นเดือนอะไร  

 

 ท้าง ไน่ หล่า ท้าง เม้ย

 การเรียกวัน และเดือนของคนเวียดนามให้ความสำคัญกับลำดับของเดือน  

ไม่ได้ตั้งชื่อเรียกในแต่ละเดือนเหมือนภาษาไทย หรือภาษามลายู หากเข้าใจ 

ลำดับของวันและเดือนแล้ว ก็จะสามารถบอกวัน และเดือนได้อย่างไม่ยุ่งยาก

มากนัก

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

มกราคม ท้าง เซียง

กุมภาพันธ์ ท้าง ฮาย

มีนาคม ท้าง บา

เมษายน ท้าง ตือ

พฤษภาคม ท้าง นัม

มิถุนายน ท้าง เส้า

กรกฎาคม ท้าง ไบ๋

สิงหาคม ท้าง ต๊าม

กันยายน ท้าง จี๊น

ตุลาคม ท้าง เหมื่อย

พฤศจิกายน ท้าง เหมื่อย โหมด

ธันวาคม ท้าง เหมื่อย ฮาย

วันอาทิตย์ จู๋ เหญิท

วันจันทร์ ถือ ฮาย

วันอังคาร ถือ บา

วันพุธ ถือ ตือ

วันพฤหัสบดี  ถือ นัม

วันศุกร์ ถือ เส้า

วันเสาร์ ถือ ไบ๋



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

นักเรียน ม.ปลาย สมัครเรียน ‘Pre-degree’ 
หวังจบปริญญาตรีเร็ว...เพิ่มทางเลือกก่อนใคร

 นักเรียน ม.ปลาย สมัครเรียนปริญญาตร ี

ล่วงหน้าท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เลือกเรียนระบบ 

Pre-degree ตั้งแต่วัย 15 ปี หวังวิชาความรู้จาก 

รามคำแหงเพ่ิมโอกาสในชีวิตเรียนจบปริญญาตรีก่อน 

ทำงานก่อน เลือกอนาคตก่อนเพื่อนในวัยเดียวกัน

 นางสาวณัชชา ภูมิวัฒนะ นักเรียนชั้น ม.4 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กทม. 

สมัครเรียนคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า เลือกเรียน 

Pre-degree สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพราะชอบเรียนภาษา 

และอีกไม่นานประเทศไทยจะเข้ าสู่ การ เป็น 

ประชาคมอาเซียน ภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ อยากจะ 

เข้ามาฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาให้คล่องให้สามารถ 

นำไปใช้ในห้องเรียนภาษาท่ีโรงเรียนได้ด้วย อยากให้ 

เพื่อนๆมาเรียน Pre-degree ให้มากๆ มาสั่งสมความรู ้

ท่ีรามคำแหงได้เปิดกว้างให้นักเรียนม.ปลาย ได้เลือก 

เรียนก่อนใคร ใช้เวลาว่างที่มีอยู่มาเรียนภาษา และ 

หาประสบการณ์ในร้ัวมหาวิทยาลัยต้ังแต่อายุยังน้อย

จะได้มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น

 นางสาวพัชรพร จำเนียรโพธิ์ นักเรียนชั้น 

ม.4 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม. สมัครเรียนคณะ- 

นิติศาสตร์ กล่าวว่า ดิฉันเลือกเรียนระบบ Pre-degree 

คณะนิติศาสตร์ เพราะเห็นว่ากฎหมายเป็นเร่ืองจำเป็น 

ในชีวิตประจำวันที่เราควรรู้ และถ้ายิ่งเรียนจบเร็ว 

ก็สามารถเพิ่มทางเลือกได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเรียน 

ปริญญาตรีอีกหนึ่งใบหรือเรียนต่อชั้นปริญญาโท 

ได้ก่อนเพื่อนๆคนอื่น มาเรียนที่รามคำแหงอยากได้

ความรู้ใหม่ๆ ใช้เวลาว่างให้มีคุณค่า และเป็นแนวทาง

ในการเลือกอาชีพในอนาคต หวังว่าความรู้ที่ได้รับ

จากทั้งสองแห่งจะสามารถเอื้อประโยชน์ต่อกันได้ 

และเม่ือเรียนจบ ม.ปลายก็มีโอกาสต่อยอดการศึกษา

ต่อไป 

 นางสาวพิชชาภา บุญยะรัตน์ นักเรียนชั้น 

ม.4 โรงเรียนราชวินิตบางเขน กทม. สมัครเรียน 

คณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า คุณพ่อ-คุณแม่แนะนำให ้

มาเรียน Pre-degree ซ่ึงตนเองก็ต้ังใจว่าเม่ือจบ ม.ปลาย 

จะได้เรียนกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่โรงเรียน 

เรียนแผนศิลป์-ภาษาจีน ก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการ 

ศึกษา เพราะประเทศไทยเป็นหน่ึงในประชาคมอาเซียน 

ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่นๆ 

ก็มีความสำคัญ ดิฉันตั้งใจไว้ว่าจะเรียนที่โรงเรียน 

ให้เต็มที่และแบ่งเวลาอ่านหนังสือสอบในวิชาที่  

ลงเรียนที่รามคำแหงอย่างสม่ำเสมอ พอใกล้สอบ 

จะได้ไม่หนักจนเกินไป มุ่งม่ันว่าเม่ือจบม.ปลายจะต้อง 

เรียนจบชั้นปริญญาตรีไปพร้อมกันให้ได้

 นางสาวนฤมล ทองมาก นักเรียนชั้น ม.5  

โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศ กทม. สมัครเรียน 

คณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า ตั้งใจมาเรียน Pre-degree 

เห็นว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักเรียน ม.ปลายได้เรียน 

จบเร็ว และสามารถเรียนปริญญาตรีได้อีกหนึ่งใบใน

เวลาเดียวกัน ซึ่งปกติที่โรงเรียนเรียนแผนวิทย์-คณิต 

แต่เลือกมาเรียนภาษา เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็น AEC 

ภาษาอังกฤษก็จะเป็นประโยชน์ในการสื่อสาร อีกทั้ง 

เป็นคนท่ีชอบเรียนภาษาอยู่แล้วจึงอยากเพ่ิมทางเลือก 

ให้ตัวเอง จบไปสามารถทำงานท่ีใช้ภาษาโดยตรงได้ด้วย

 นางสาวกาญจนทิพา บัวขวัญ นักเรียน ปวช. 

ปี 1 วิทยาลัยพณิชยการบางนา กทม. สมัครเรียนคณะ 

บริหารธุรกิจ กล่าวว่า ดิฉันศึกษาหาข้อมูลการเรียน 

Pre-degree ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต และมีพี่ๆ 

เพื่อนๆแนะนำ ตั้งใจมาเรียนสะสมหน่วยกิตไปเรื่อยๆ 

จะได้ลดระยะเวลาในการเรียนช้ันปริญญาตรีให้ตนเอง 

เรียนเร็วขึ้น จบก่อนจะได้ทำงานก่อน ดิฉันมั่นใจว่า 

รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 

ในสังคม การท่ีนักศึกษาสามารถจบออกมาได้ย่อมเป็น 

คนที่มีคุณภาพเช่นกัน จากนี้ก็ตั้งใจจะแบ่งเวลาเรียน 

คือ ช่วงเช้าเรียนที่วิทยาลัย ช่วงบ่ายถ้ามีเวลาก็จะมา 

เข้าเรียนและทบทวนตำราเพื่อเตรียมการสอบให้

สม่ำเสมอ หวังไว้ว่าเมื่อเรียนจบ ปวช. แล้วจะได ้

เรียนจบช้ันปริญญาตรีให้ได้ไปพร้อมกัน

 นางสาวชนนี ทัดทาน นักเรียน ชั้น ม.4 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สมัครเรียน 

คณะส่ือสารมวลชน กล่าวว่า ทราบถึงการเรียนระบบ 

Pre-degreeจากคุณครูแนะแนวท่ีโรงเรียนจึงตัดสินใจ 

มาเรียนระบบ Pre-degree เพราะอยากมีความรู ้

ในวิชาใหม่ๆให้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนช้ันปริญญาตรี 

ล่วงหน้า โดยตั้งใจไว้แต่แรกแล้วว่าอยากเรียนด้าน 

นิเทศศาสตร์ เมื่อรามคำแหงเปิดโอกาสให้เรียนชั้น 

ปริญญาตรีก่อน  จึงตั้งใจเรียนคณะสื่อสารมวลชน 

โดยตรง หวังว่าจะได้มาค้นหาตัวเองว่าอยากเรียนอะไร 

ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์จากเพ่ือนใหม่และ 

ประสบการณ์จากรั้วรามคำแหง 

 นายจรูญวิทย์  พลหน่าย นักเรียนชั้น ม.4  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ สมัครเรียนคณะวิทยาศาสตร์ 

กล่าวว่า ตอนนี้ที่โรงเรียนผมเรียนแผนวิทย์-คณิต 

เตรียมวิศวกรรมอุตสาหกรรม และเป็นคนที่ชอบ 

หาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คุณแม่ซึ่งเป็น 

ศิษย์เก่าจึงแนะนำให้ผมมาเรียนระบบ Pre-degree 

ล่วงหน้า โดยเลือกเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

ซ่ึงเป็นวิชาท่ีคล้ายกับท่ีโรงเรียน จะได้ไม่หนักเกินไป 

หวังว่าจะได้ความรู้ที่เป็นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

นอกเหนือจากที่เคยรู้มา ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน

ที่โรงเรียนและพัฒนาความคิดของตนเองด้วย 

 นายเศรษฐพงศ์ ชื่นจิตร นักเรียนชั้น ม.4 

โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม สมัครเรียน 

คณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า คุณพ่อ-คุณแม่ เป็นศิษย์เก่า 

คณะนิติศาสตร์ที่รามคำแหง แนะนำให้ผมมาเรียน 

ระบบ Pre-degree เพราะอยากให้ผมมีทางเลือกใน 

การศึกษา และถ้าขยันก็จะสามารถเรียนจบได้เร็วข้ึน 

อยากได้ความรู้ด้านกฎหมายจึงต้ังใจมาเรียนให้รู้ก่อน 

เม่ือรู้แล้วจะได้นำไปใช้ให้ถูกต้อง ผมจะแบ่งเวลาเรียน 

ให้ชัดเจนเพราะเรียนอยู่ไกลจะลงทะเบียนไม่ให้เวลา

ตรงกัน เวลาว่างก็จะมาเข้าเรียนไว้เป็นแนวทางในการ

อ่านหนังสือสอบ จะได้สะสมหน่วยกิตได้มากๆและ 

เรียนจบในระยะเวลาที่ตั้งใจไว้

นางสาวณัชชา  ภูมิวัฒนะ นางสาวพัชรพร  จำเนียรโพธฺ์ นางสาวพิชชาภา  บุญยะรัตน์ นางสาวนฤมล  ทองมาก นางสาวชนนี  ทัดทานนางสาวกาญจนทิพา  บัวขวัญ

นายจรูญวิทย์  พลหน่าย นายเศรษฐพงศ์  ชื่นจิตร

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 นางสาวชญาณี วงศ์วิสุทธิ์ศิลป์ นักเรียน 

ชั้น ม.4 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี 

สมัครเรียนคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า ทราบเรื่องเรียน 

Pre-degree จากพ่ีสาวซ่ึงกำลังศึกษาอยู่ท่ีรามคำแหง 

จึงตัดสินใจเรียนเพราะอยากจบเร็ว พอจบ ม.6 

มาเรียนต่ออีกไม่ก็ปีก็สามารถเรียนจบปริญญาตรี 

ดิฉันเลือกเรียนสาขานิติศาสตร์อยากรู้เร่ืองกฎหมาย 

ตั้งใจจะแบ่งเวลาหลังจากเลิกเรียนที่โรงเรียนมาทำ

การบ้าน ทบทวนบทเรียนของโรงเรียนให้เสร็จก่อน 

พอว่างจะอ่านหนังสือของท่ีรามคำแหงต่อ ถ้ามีเวลา

ก็ตั้งใจจะนั่งรถมาเข้าเรียน หวังว่าจะได้รับความรู ้

ด้านกฎหมายและค้นหาในสิ่งที่ตนเองชอบที่  

รามคำแหง

 นางสาวณัชชา วันเรืองโชค นักเรียนชั้น ม.4 

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค จังหวัดสระบุรี สมัครเรียน 

คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า ดิฉันเลือกเรียน Pre-degree  

เพราะอยากเรียนปริญญาตรีควบคู่ไปกับที่โรงเรียน 

เลยลองไปศึกษาข้อมูลจากเว็บเด็กดี ซึ่ง Pre-degree 

กระแสแรง เป็นที่ยอมรับในหมู่นักเรียน ม.ปลาย 

จึงตั้งใจมาเรียนคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา 

หวังว่าจะได้รับความรู้ อยากเรียนจบเร็ว ทำงานเร็ว และ 

ตั้งใจจะแบ่งเวลาเรียนให้ดีๆจะได้ประสบความสำเร็จ

ทั้งเรียนที่โรงเรียนและรามคำแหง

 นางสาวสุลาวัลย์ จันทร์น ี นักเรียนชั้น ม.4 

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัครเรียนคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า ดิฉันมีแบบอย่าง 

มาจากพี่สาวซึ่งเคยเรียน Pre-degree ที่รามคำแหง  

เมื่อเรียนจบแล้วประสบความสำเร็จจึงมาแนะนำ 

ให้น้องสาวเรียนเช่นตนเอง ส่วนตัวแล้วก็ตั้งใจจะ 

มาเรียนสะสมหน่วยกิตไปเรื่อยๆและเลือกเรียน 

สาขานิติศาสตร์ เพราะอยากมีความรู้เรื่องกฎหมาย 

และคิดว่าถ้าจบเร็วข้ึน เรามีทางเลือกจะเรียนปริญญาตรี 

อีกหนึ่งใบ หรือจะไปสมัครงานก่อนก็ได้ ตอนนี้เรียน 

ม.ปลายท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่คิดว่าเป็นอุปสรรค   จะแบ่ง 

เวลาให้ลงตัว วันไหนท่ีว่างจากการเรียนท่ีโรงเรียนก็จะ

มาเข้าเรียนวิชาของรามคำแหง

 นายศิริวัฒน์  ทองสัย นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียน 

ตะโหมด จังหวัดพัทลุง สมัครเรียนคณะรัฐศาสตร ์

นักเรียน ม.ปลาย สมัครเรียน ‘Pre-degree’ ฯ

นางสาวชญาณี  วงศ์วิสุทธิ์ศิลป์ นางสาวณัชชา วันเรืองโชค นางสาวสุลาวัลย์  จันทร์นี นายศิริวัฒน์  ทองสัย นายเกียรติศักดิ์  เพชรจง

(ต่อจากหน้า 6)

กล่าวว่า ตอนนี้ที่โรงเรียนผมเรียนแผนวิทย์-คณิต 

จึงอยากเพ่ิมวิชาความรู้ให้ตัวเองในศาสตร์ท่ีแตกต่างกันไป 

และคิดว่าสาขารัฐศาสตร์เป็นวิชาท่ีครอบคลุมสังคมศาสตร์ 

อย่างกว้าง และไม่ให้หนักเกินไป จะได้มีเวลามาเข้าเรียน 

และอ่านหนังสือสอบให้เต็มท่ี ถึงอยู่ไกลก็จะจัดตารางเรียน

และตารางสอบให้ลงตัว พอจบ ม.ปลาย ถ้าสามารถ 

สะสมหน่วยกิตได้มากแล้วก็จะมุ่งม่ันให้จบท่ีรามคำแหง 

และสอบแอดมิชชั่นในอีกสาขาวิชาหนึ่งด้วย 

 นายเกียรติศักด์ิ เพชรจง นักเรียนช้ัน ม.4 โรงเรียน 

พัทลุงพิทยาคม จังหวัดพัทลุง สมัครเรียนคณะรัฐศาสตร์ 

กล่าวว่า พี่สาวเป็นศิษย์เก่าของรามคำแหงแนะนำ 

ให้มาเรียนและจะช่วยจัดตารางเรียนและตารางสอบให้ 

โดยเลือกเรียนสาขารัฐศาสตร์ เพราะมองว่าเป็นวิชา 

ทางสังคมศาสตร์ที่สามารถศึกษาได้จากข่าวสาร 

รอบตัวและอ่านหนังสือท่ีเก่ียวข้องได้อย่างกว้างขวาง 

ครั้งนี้ผมตั้งใจจะมาลงเรียนให้สม่ำเสมอ จะได้เรียน 

จบเร็วๆ ช่วงที่มีสอบเป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม 

ก็จะเดินทางมาสอบให้ได้ทุกครั้ง ผมอยากได้ความรู้ 

ใหม่ๆ ทั้งวิชาการ ประสบการณ์ และเพื่อนใหม่ เพื่อ

เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับมอบลานอเนกประสงค์ “ลานสาละ” พร้อม 

โต๊ะหินอ่อน 4 ชุด ข้างคณะศึกษาศาสตร์ จาก 

คณะกรรมการภาคประชาชนคณะศึกษาศาสตร์ 

พ.ศ. 2555 และมหาบัณฑิต สพฐ.รุ่น 1 เมื่อวันที่ 

17 พฤษภาคม 2556 เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน 

และทำกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร 

คณะศึกษาศาสตร์

 วางพวงมาลา นายจักรกฤช ศรีธนกฤช 

ผู้อำนวยการกองกลาง ม.ร.เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรม 

ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เน่ืองในโอกาสวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัว เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 ณ หน้าอาคาร 

รัฐสภา 

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมหลักสูตร 

ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบพิมพ์สัมผัสภาษาไทย 

- ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์(ฟรี)   เพื่อพัฒนา 

ให้มีทักษะพื้นฐานการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย  

- ภาษาอังกฤษ และการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อย่าง 

ถูกต้อง                แก่นักศึกษา ม.ร.และบุคคลท่ัวไปโดยอบรม 

รุ่นละ 10 วัน วันละ 1 ชั่วโมง ดังนี้

 รุ่นที่ 8 รับสมัครวันที่ 8 ก.ค. -16 ส.ค. 56 

 อบรมวันที่ 19 - 30 ส.ค. 56

 รุ่นที่ 9 รับสมัครวันที่ 16 ส.ค. - 6 ก.ย. 56  

 อบรมวันที่ 9 - 20 ก.ย. 56

 หลักฐานการสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 

หรือ 2 นิ้ว 1 รูป สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา  

บุคคลท่ัวไปใช้บัตรประจำตัวประชาชน และแต่งกาย 

ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพเข้าอบรม ที่ห้องอบรม 

พิมพ์สัมผัสคอมพิวเตอร์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2

เชิญนักศึกษาอบรม
พิมพ์สัมผัสไทย-อังกฤษ ฟรี

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัคร 

ได้ที่ งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) โทร. 0-2310-8126 

ในวันและเวลาราชการ

 อนึ่ง ผู้เข้าอบรมทดสอบผ่าน จะได้รับวุฒิบัตร 

และลงทรานสคริปท์กิจกรรมนักศึกษาด้วย



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 1)
ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

 คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และ 

คณะสื่อสารมวลชน มีความจำเป็นบางประการ 

ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา ENG4821, 

MCS2602, MCS3301, MCS3304, MCS3306, 

SBM4515, SBM4516, SOC3036 และ  SOC4096 

ที่ประกาศเปิดสอนใน ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 

2556 นี้ได้  

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา

ดังกล่าวในภาค 1 ปีการศึกษา 2556 นี้

 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การนำ 

พุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน” ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2556 (ทุกวันพุธ และวันศุกร์ 

เวลา 09.30-12.00 น.) ณ ห้อง 602 อาคารสวรรคโลก (SWB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  โดยมีหัวข้อ 

บรรยายดังนี้

 

 ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมตามกำหนดการดังกล่าว (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)  สอบถามรายละเอียด 

ได้ที่ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-2318-0930

วัน เดือน ปี หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย

พุธที่ 26 มิ.ย.  2556 พุทธศาสนากับเศรษฐกิจและการเมือง อ.คุณารักษ์  นพคุณ

ศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 2556 พระมโหสถ ผศ.นพ.โรจน์รุ่ง  สุวรรณสุทธิ

พุธที่ 3 ก.ค. 2556 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ อ.คุณารักษ์  นพคุณ

ศุกร์ที่ 5 ก.ค. 2556 พระมโหสถ ผศ.นพ.โรจน์รุ่ง  สุวรรณสุทธิ

พุธที่ 10 ก.ค. 2556 สังฆทาน อ.สุรพงค์  เทพสุธา

ศุกร์ที่ 12 ก.ค. 2556 พระมโหสถ ผศ.นพ.โรจน์รุ่ง  สุวรรณสุทธิ

พุธที่ 17 ก.ค. 2556 อายตนะ 12 อ.สุรพงค์  เทพสุธา

ศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2556 พระมโหสถ ผศ.นพ.โรจน์รุ่ง  สุวรรณสุทธิ

พุธที่ 24 ก.ค. 2556 ธรรมบถ อ.สุรพงค์  เทพสุธา

ศุกร์ที่ 26 ก.ค. 2556 พระภูริทัต ผศ.นพ.โรจน์รุ่ง  สุวรรณสุทธิ

จันทร์ที่ 29 ก.ค. 2556 ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ ณ วัดจากแดง

สมุทรปราการ พิธีประกาศตนเป็น

พุทธมามกะ ฟังพระธรรมเทศนา

ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ

ถวายสังฆทาน ฟังบรรยายธรรม   

และปฏิบัติเมตตาสมาธิ

พระคุณธรรมธรสุมนนันทิโก

หรือพระมหาประนอม

ธัมมลังกาโร 

อ.อิศริยา  นุตสาระ

พุธที่ 31 ก.ค. 2556 ธรรมวินัย พระมหาประนอม ธัมมลังกาโร

ศุกร์ที่ 2 ส.ค. 2556 สรุปคำบรรยายก่อนสอบและบรรยาย

คำตอบของข้อสอบ

อ.คุณารักษ์  นพคุณ

ม.ร.จัดอบรม “การนำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน”

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 2)
ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

 คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความจำเป็น 

บางประการไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา 

ATM 2305, CAE2208, CAE3228, CAE4286, 

CCH4101, CEC4111, HEC3103, HEC4403, 

HET4001, HRD4205, HRD4305 และ HRD4405 

ท่ีประกาศเปิดสอนใน ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 

2556 นี้ได้

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา

ดังกล่าวในภาค 1 ปีการศึกษา 2556 นี้

การเปิดสอบกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
ในการสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 

ได้ขอเปิดสอบซ่อมกระบวนวิชา BIT 3303 เพ่ิมเติม 

จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2555

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัย จึงให้เปิดสอบกระบวนวิชา 

ดังกล่าว เพ่ิมเติมได้เป็นกรณีพิเศษในการสอบซ่อม 

ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 โดย 

ให้คณะดำเนินการจัดสอบเอง

การเปิดสอบกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)
ในการสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

 คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 

ได้ขอเปิดสอบซ่อมกระบวนวิชา BOT2101 และ 

ENS4101 เพ่ิมเติม จากท่ีได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 

 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัย จึงให้เปิดสอบกระบวนวิชา 

ดังกล่าว เพ่ิมเติมได้เป็นกรณีพิเศษในการสอบซ่อม 

ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 โดย 

ให้คณะดำเนินการจัดสอบเอง

 หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา  

จัดโครงการบริการและส่งเสริมวิชาชีพ (ฝึกอาชีพอิสระ) ในภาค 1/2556 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2556 ดังน้ี

 ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว (จะเลือกอบรมเพียงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หรือ 

หลายหัวข้อก็ได้) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (หัวข้อละ 30 คน) สอบถามและสมัครได้ที่ ห้องฝึกอบรมอาชีพ 

อาคารพระมาส (PRB) ชั้นล่าง งานกิจการและบริการนักศึกษา ห้องแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อาคาร 

พระบาง (PBB) ชั้นล่าง โทร. 0 -2397 - 6314, 089 - 133 - 5406 คุณดาลิน, 081-868 - 6719 คุณอาริยา 

สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.bangna.ru.ac.th/

หัวข้อที่ฝึกอบรม วันที่ฝึกอบรม เวลา สถานที่
ค่าวัสดุ

นักศึกษา ประชาชน

ฟรุ๊ตเค้ก (เค้กผลไม้) ศ. 5 ก.ค. 56 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

กะหรี่ปั๊บ จ. 8 ก.ค. 56 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

ขนมดอกจอก-กระทงทอง ศ. 12 ก.ค. 56 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

ลอดช่องสิงคโปร์ พ. 17 ก.ค. 56 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

อาหารสุขภาพ 
(กระเพาะปลาน้ำแดง) ศ. 19 ก.ค. 56 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

สเต๊กปลา-ผักโขมอบชีส ศ. 26 ก.ค. 56 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

พิมเสนน้ำ อ. 30 ก.ค. 56 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

รามฯ 2 ฝึกอบรมอาชีพอิสระแก่นักศึกษาและผู้สนใจ



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

ถาม   ด้วยกระผมได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ 

ม.รามคำแหงคร้ังแรกเม่ือปี 2540 คณะศึกษาศาสตร์ 

และสมัครเรียนใหม่ในคณะรัฐศาสตร์ เม่ือปี 2547 

ศึกษาโดยวิธีอ่านตำราเอง ยังคงเหลืออีก 4 วิชา 

ถึงจะจบได้แก่ EN 102, 201, 202 และ LW 312 

และไม่ได้ติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยอีกเลย จึงม ี

ปัญหาที่อยากจะสอบดังต่อไปนี้

 1. กระผมนักศึกษารหัส 47..... ณ ปัจจุบัน 

กระผมยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

อยู่หรือไม่ จะหมดสถานภาพเมื่อไหร่

 2. ถ้ายังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ กระผม 

อยากจะโอนย้ายมาศึกษาท่ีวิทยาเขตใกล้บ้าน จะต้อง

ทำอย่างไรบ้างและมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

 3. ถ้าหากว่าหมดสถานภาพไปแล้วกระผม 

สามารถที่จะสมัครใหม่ โดยเทียบโอนหน่วยกิต 

ที่สอบผ่านแล้วทั้งหมดได้หรือไม่ มีวิธีการและ 

ขั้นตอนอย่างไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

 4. กระผมอยู่ท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถติดต่อ 

วิทยาเขตที่ใกล้ที่สุดมีที่ใดบ้าง

 5. ปัจจุบันอัตราค่าสมาชิกข่าวรามคำแหง

อยู่ที่เท่าไหร่ กระผมอยากจะสมัครทางไปรษณีย์  

เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 

ตอบ 1. ขณะนี้นักศึกษาหมดสถานภาพการเป็น

นักศึกษาแล้ว 

 2. นักศึกษาต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

ถ้าจะสมัครสอบในส่วนภูมิภาคและเรียนใน 

คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถสมัครที่สาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีที่จังหวัดขอนแก่น, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, 

หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์, อุดรธานี 

และขอสอบท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดได้ เพราะมหาวิทยาลัย 

มีศูนย์สอบท่ีน่ัน ค่าสมัครและลงทะเบียนประมาณ 

3,000 บาท

 3. สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได้ท่ีสาขาวิทยบริการฯ 

ตามข้อ 2 และใช้สิทธิเทียบโอนวิชาท่ีเคยสอบผ่าน 

กลับมาได้ โดยชำระค่าเทียบโอน หน่วยกิตละ  

50 บาท วิชาที่จะนำมาเทียบโอนนักศึกษาต้องขอ 

Transcript ที่ One Stop Service (KLB ชั้น 1) 

 4. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีตามข้อ 2 นักศึกษาเลือก 

ที่สะดวกที่สุดในการไปสมัครเรียน

 5.  อัตราค่าสมาชิกข่าวรามคำแหงปีละ  

200 บาท ถ้านักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว 

มหาวิทยาลัยจะเก็บเป็นค่าธรรมเนียมรวมอยู่ใน 

ค่าสมัครและลงทะเบียนเรียน (รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ท่ีส่วนกลางและท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ต้ังแต่วันท่ี 1-4 มิถุนายน 2556) 

ถาม ดิฉันเคยเป็นนักศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา 

แห่งหน่ึง แต่ในขณะน้ีดิฉันได้หมดสถานภาพการเป็น 

นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษานั้นแล้ว เพราะทำ 

คะแนนเฉลี่ยไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  

ดิฉันมีความประสงค์จะสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และเทียบโอนบางวิชาท่ีดิฉันได้เรียนผ่านแล้ว

จากมหาวิทยาลัยเดิมของดิฉันได้หรือไม่ ถ้าได้มีหลักเกณฑ์

อะไรบ้างช่วยอธิบายให้ทราบด้วย

ตอบ จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาช้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2555 ประกาศ 

ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 และใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ 8 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น

 8.1  การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่า

 8.2 ต้องเป็นหรือเคยเป็นนิสิตนักศึกษา 

จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า  

ในหลักสูตรท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 

และไม่เป็นผู้ถูกสั่งให้พ้นสภาพนิสิตนักศึกษา 

ด้วยความผิดทางวินัย

 8.3 การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา  

หรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อย 

กว่าสามในส่ีของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบ

 8.4 การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา 

หรือกลุ่มรายวิชาที่สอบได้ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 

คะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 

หรือเทียบเท่าและหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของ 

หลักสูตรของสาขาวิชานั้นกำหนด

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2556  จำนวน 13 วิชา ดังน้ี 
         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 56025 APR 2101 27/25 สารสนเทศและ รศ.ดร.สุรเสกข์  พงษ์หาญยุทธ  

    การสื่อสารทางธุรกิจ 

 56078 CHI 2502 74/25 ภาษาแต้จิ๋ว 2 อาจารย์เศวรัตน์  วนาสุขพันธ ์

  (CN 232)

 55342 CHI 4104 51/25 พัฒนาการเขียนภาษาจีน รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

 56072 COS 3602 81/25 เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ อาจารย์ชูศักด์ิ  ชำนาญยันตรกิจ  

  (CS 361/CT 345)

 55346 HRD 3110 85/25 หลักการการจัดการ อาจารย์ภาสกร  เรืองวานิช

    พัฒนาสายอาชีพ

 55335 KOR 2001 70/25 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3 ผศ.บุญมา  พิพิธธนา

  (KO 201) 

 55334 KOR 2002 80/25 ภาษาเกาหลี 4 ผศ.บุญมา  พิพิธธนา

  (KO 202)

 55201 LAW 1004 37/25 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ผศ.วินัฏฐา  แสงสุข และคณะ

  (LA 104/LW 104) กฎหมายทั่วไป

 56007 LAO 2002 31/25 ภาษาลาวพื้นฐาน 4  อาจารย์วิเชียร  อำพนรักษ์

  (LA 202)

 55314 MKT 3317 56/25 การบรรจุภัณฑ์ รศ.ชีลาพร  อินทร์อุดม

  (MK 317)

 55298 THA 2106 20/25 ร้อยกรอง รศ.ประทีป  วาทิกทินกร

  (TH 256)

 55315 THA 3101 48/25 บาลีสันสกฤตในภาษาไทย รศ.พัฒน์  เพ็งผลา

  (TH 323)

 55325 THA 3103 21/25 ภาษาต่างประเทศ ศ.ดร.คุณบรรจบ  พันธุเมธา

  (TH 343)  ในภาษาไทย   

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

(อ่านต่อหน้า 11)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

  
             

ภาค 1/2556

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

 วัน/เวลา/สถานที่เรียน  

Section 1  วันพุธ   11.30 - 13.20 น. ห้อง SBB 401 

Section 2   วันอังคาร   13.30 - 15.20 น.ห้อง SBB 401 

Section 3 วันพฤหัสบดี  09.30 -11.20 น.ห้อง SBB 401 

 อาจารย์ผู้สอน  

Section 1: อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล

Section 2: อาจารย์กัลยาณี สุภวัน

Section 3: รองศาสตราจารย์นัญ เจริญพันธ์ุศิริกุล 

 ตำราที่ใช้   EN 205 การเขียนประโยคต่าง ๆ  และ 

อนุเฉทสั้น ๆ แต่งโดย รศ.รมณี กอวัฒนา

 คำอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาลักษณะของภาษาเขียน 

ฝึกเขียนประโยคชนิดต่างๆ ให้ส่ือความหมายท่ีต้องการ 

โดยเริ่มจากประโยคเดี่ยวไปสู่ประโยคความรวม และ 

ประโยคความซ้อนตลอดจนฝึกเขียนอนุเฉทสั้น ๆ ตาม 

เรื่องที่อ่านหรือภาพที่เห็น 

 จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

 1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบ 

ของประโยคพื้นฐาน

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความรวม 

และรู้จักใช้คำเชื่อมชนิดต่าง ๆ ได้

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความซ้อน

ชนิดต่าง ๆ ได้

 4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความเดียว

ชนิดซับซ้อนชนิดต่าง ๆ ได้

 5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคท่ีมี Gerund 

 หรือ Infinitive ได้ 

 6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนอนุเฉทสั้น ๆ  เพื่อ 

อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้

 7. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบาย 

โครงสร้างของประโยคและอนุเฉทชนิดต่าง ๆ ได้

 แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ PowerPoint 

และฝึกทำแบบฝึกหัด

 เน้ือหาวิชา  ส่วนประกอบของโครงสร้างประโยค 

พ้ืนฐานชนิดต่าง ๆ รวมท้ังโครงสร้างของประโยคบอกเล่า 

ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคคำสั่ง ประโยค 

ขอร้อง  ประโยคท่ีมี “there” เป็นประธาน และประโยค 

กรรมวาจก ประโยคความรวมและคำเชื่อมชนิดต่าง ๆ  

ประโยคความซ้อนชนิดต่าง ๆ  และประพันธสรรพนาม 

ประโยคความเดียวชนิดซับซ้อน ประโยคที่มี Gerund 

และ Infinitive รวมท้ังประโยคท่ีข้ึนต้นด้วย “it” การเขียน 

ผศ.เดมีย์  ระเบียบโลก

อ.ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

อนุเฉท ส่วนประกอบของอนุเฉทและโครงสร้างของ 

อนุเฉท

 ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ อัตนัย 110 คะแนน 

สอบวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556  เวลา  09.30-12.00 น.

 แบบฝึกหัดเพ่ิมเติม นักศึกษาสามารถหาแบบฝึกหัด 

เพิ่มเติมที่เป็นข้อสอบเก่าพร้อมคำเฉลยทำเพื่อเป็นการ 

เตรียมตัวในการสอบได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร อาคาร 1 

คณะมนุษยศาสตร์ 

 รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ  ข้อสอบแบ่งออก 

เป็น 5 part ดังนี้

 Part I. Combine each of the following  

sentences into a compound or complex sentence by 

using one of the connectors given below. Be sure to 

use each of them only  once and put the punctuation 

where necessary.  (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้มี 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน ให ้

นักศึกษาเอาประโยคสองประโยคมารวมกันโดยเลือก 

คำเชื่อมที่มีให้ในการทำ นักศึกษาจะต้องใช้คำเชื่อมที ่

ให้มาคำละคร้ังเดียวเท่าน้ัน ถ้าใช้คำเช่ือมซ้ำ ประโยคอ่ืน ๆ

ท่ีใช้คำเช่ือมซ้ำกันจะไม่นับคะแนนให้ นอกจากน้ี นักศึกษา

ต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

 Part II. Change each of the following complex 

sentences into a simple one by using participle  

modifiers in a suitable position. Use the correct  

punctuation where necessary. (20 marks)

 ข้อสอบ part น้ี ให้นักศึกษาเปล่ียนประโยคท่ีเป็น 

ประโยคความซ้อนให้เป็นประโยคความเดียวชนิด 

ซับซ้อน และนักศึกษาต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอน 

ตามความเหมาะสมด้วย

 Part III. Fill each of the following blanks 

with a suitable clause.  Be sure to use punctuation 

where necessary.  (30 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเติมอนุประโยคหรือ 

ประโยคหลักในช่องว่างท่ีกำหนดให้  และนักศึกษาต้อง 

ใส่เครื่องหมายวรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

 Part IV.  Change the word within the parentheses 

into the correct form of infinitive or  gerund. Be 

sure to use tense and voice correctly. (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเปลี่ยนคำกริยาที ่

ให้ไว้ในวงเล็บเป็น Gerund หรือ  Infinitive ที่เหมาะสม 

ในการเขียนตอบ นักศึกษาจะต้องคำนึงถึงเร่ืองกาลและ 

วาจกด้วยว่าเป็น present หรือ past tense เป็น active 

voice หรือ passive voice  

 Part V.  Paragraph Writing 

 Choose One of the following topics to write 

a good paragraph of at least 8 sentences. Also underline 

the topic sentence. (20 marks)

 ข้อสอบ  part นี้ ให้นักศึกษาเลือกเขียนอนุเฉท 

หรือย่อหน้าหนึ่งย่อหน้าจากหัวข้อที่มีให้

 หมายเหตุ ในการสอบให้นักศึกษาเขียนด้วย 

ปากกาหมึกสีดำหรือน้ำเงินเท่าน้ัน ถ้าใช้ดินสอทำข้อสอบ 

อาจารย์ผู้ตรวจจะไม่ตรวจข้อสอบให้

 วัน เวลา และสถานที่บรรยาย  

วันอังคาร   เวลา  11.25- 14.05 น.   BNB 803  วิทยาเขตบางนา 

ผู้บรรยาย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก

 กระบวนวิชา POR 1001ภาษาโปรตุเกสเบื้องต้น 

เป็นวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาและ 

ทุกคณะที่มีการบังคับเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ 

เป็นวิชาเลือกเสรีโดยเฉพาะคณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

 วัตถุประสงค์  เพื่อที่จะให้ผู้เรียนสามารถนำ 

ความรู้และทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

ภาษาโปรตุเกสในระดับเบ้ืองต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา เพื่อให้ผู้เรียน 

เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกสได้เรียนรู้ทักษะ 

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาโปรตุเกสใน 

ระดับเบื้องต้น ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับภาษา 

และวัฒนธรรมโปรตุเกสที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้     

เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

และส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในการเรียนภาษาโปรตุเกส

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม 

การใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มประเทศท่ีใช้ภาษาโปรตุเกส  

 วิธีการประเมินผล

 สอบวัดผลปลายภาค ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ 

100 คะแนน

 วันเวลาสอบ  ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม  2556 

 POR 1001 
ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 1

Fundamental  Portuguese  I

 วัน เวลา และสถานที่บรรยาย  

วันพุธ   เวลา  11.30- 13.20 น.   SBB 308    

ผู้บรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก

 จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาโปรตุเกสในระดับ 

ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใช้ส่ือสารในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้นักศึกษา 

สามารถใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาโปรตุเกสในหัวข้อ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสาร เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ 

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศและส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจ 

ในการเรียนภาษาโปรตุเกส

 วิธีการประเมินผล

 สอบวัดผลปลายภาค ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ 

100 คะแนน

 วันเวลาสอบ   ศุกร์ที่ 25  ตุลาคม  2556

 POR 1002
ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 2

Fundamental  Portuguese II

ผศ.เดมีย์  ระเบียบโลก



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 ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

ด้วยรักและผูกพัน                                 (ต่อจากหน้า 12)

ของเราไปในกาลภายหน้า ก็จะสามารถใช้วิชาที่เป็น 

พื้นฐานไว้ในเบื้องต้นนี้นั้น เป็นฐานรองรับความรู ้

ทั้งหลายทั้งปวงที่จะหนักขึ้น ๆ 

 ลูกศิษย์ท่ีรักท้ังหลายครับ การใฝ่เรียนใฝ่รู้มิใช่ 

จะก้มหน้า แต่จะใฝ่เรียนใฝ่รู้ในเรื่องต่าง ๆ ในตำรา 

เท่าน้ัน ลูกศิษย์จะต้องรู้จักขวนขวาย รู้จักค้นคว้า รู้จักคิด 

รู้จักจด รู้จักจำ รู้จักนำไปใช้ข้อน้ีเป็นข้อสำคัญ การคิดได้ 

การคิดเป็นแล้วก็นำไปใช้ได้เป็นข้อสำคัญสำหรับนักศึกษา 

เป็นอย่างย่ิง มีอาจารย์หรือนักวิชาการศึกษาหลายท่าน 

ท่านพูดไว้อยู่เสมอว่า การเรียนหนังสือการศึกษานั้น 

เป็นขบวนการสร้างปัญญา เพราะฉะน้ันเม่ือเราเข้ามาสู่ 

กระบวนการสร้างปัญญา เมื่อเราจบการศึกษาก็เป็น 

ผลลัพธ์ของการท่ีเราเข้าสู่กระบวนน้ัน เสมือนหน่ึงว่า 

เราเดินเข้าประตูมหาวิทยาลัยมา เข้ามาขบวนการ 

ในระบบท่ีเราเรียนรู้ เสร็จแล้วเราเรียนรู้และสอบไล่ได้ 

เมื่อพ้นออกไปจากมหาวิทยาลัยก็เป็นผลลัพธ์จากที่ 

มหาวิทยาลัยได้เพาะบ่มได้ส่ังสอนได้ใช้กระบวนการ 

ต่าง ๆ ท้ังหลายให้ความรู้ต่าง ๆ แก่พวกท่าน ถ้าเปรียบ 

เหมือนเคร่ืองกรองน้ำก็กรองน้ำท่ียังไม่สะอาดเพียงพอ 

ให้สะอาดเพียงพอออกไปให้สาธารณะได้ดื่มกิน 

อย่างนี้เป็นต้น

 การศึกษาเล่าเรียนน้ัน ครูบอกตรงน้ีไว้ก่อนว่า 

อยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้น ตัวเราใฝ่เรียนก็ได้เรียน ตัวเราใฝ่รู ้

ก็ได้รู้ ตัวเราใฝ่คิดก็จะมีความคิด ตัวเราใฝ่ปฏิบัต ิ

ก็จะได้ผลของการปฏิบัติ ตัวเรานำไปใช้บ่อย ๆ เข้า 

ก็จะได้ผลของการนำไปใช้นั้นเป็นความเฉลียวฉลาด 

เป็นคนท่ีมีทักษะในการคิด การกระทำต่าง ๆ นำไปใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ เป็นคุณประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว 

ต่อท้องถ่ินท่ีกำเนิด ต่อชาติบ้านเมือง ต่อประชาคมโลก 

อย่างนี้เป็นต้น

 การเรียนน้ัน มิได้หวังว่าเราจะเรียนอยู่แต่หรือ 

ย่ำอยู่แต่ในตัวหนังสือเท่านั้น เราจะต้องหาความรู ้

ประกอบ จะต้องคิดรอบคอบ จะต้องรอบรู้ รู้ลึกรู้ต้ืน 

ในเรื่องใด เราจะต้องแยกแยะให้ได้ว่าเรื่องใดเราควร 

จะรู้ลึก เร่ืองใดเราควรจะรู้ต้ืน เร่ืองใดเราควรจะรู้ไป 

กว้าง ๆ อย่างน้ีเป็นต้น เพราะฉะน้ันให้ต้ังอกต้ังใจต้ังแต่ 

บัดน้ี ครูขอพูดถึงเร่ืองน้ีเป็นคร้ังแรกของภาคการศึกษาน้ี 

คราวต่อไปก็จะพูดลงไปถึงรายละเอียด คราวนี้ก็จะ 

พูดสั้นๆและขอบอกว่าในนามของครูบาอาจารย์ 

ในนามของพวกเราชาวรามคำแหง พวกเราที่เป็น 

ลกูพอ่ขุนฯ ทัง้หลาย ยินดีตอ้นรบัทา่นทัง้หลายเขา้มา 

เป็นสมาชิกใหม่ในรั้วพ่อขุนฯ ของเรา ขอให้มีแต ่

ความสุข ความเจริญ มีความสุขสำเร็จ สมความ 

มุ่งมาดปรารถนาทุกประการ เอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ 

สวัสดีครับ

 งานกิจกรรมนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา 

จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง 

“คุณภาพ คุณธรรม สู่ผู้นำความหวังสังคม” ระหว่าง 

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 207 

กองกิจการนักศึกษาและโรงแรมบ้านสวนฝน 

ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดอย่างเป็นระบบในกรอบ 

ของคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง ฝึกให้นักศึกษา 

มีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัย 

โดยมี นางสาวอรพิมพ์ รักษาผล “นักพูดล่าความ 

กตัญญู นักพูดร้อยศพ นักพูดร้อยคุก” และทีมงาน 

เป็นวิทยากรทำกิจกรรม ดังนี้

 * กิจกรรมเปิดใจเรียนรู้...เป็นอยู่อย่างผู้นำ 

 * กิจกรรมเรียงร้อยศรัทธา...รู้คุณค่าชีวิต  

 * กิจกรรมยิ่งล้ม...ยิ่งคม

 * กิจกรรมรวมกันเราอยู่...พร้อมสู้ทุกปัญหา 

 * กิจกรรมเทียนศรัทธาส่องสยาม...ก้าวเดิน 

  ตามเบื้องพระยุคลบาท เป็นต้น

 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วม 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ไม่เสีย 

ค่าใช้จ่ายใดๆ) สอบถามรายละเอียดและสมัคร 

ได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

โทร.0-2310-8074 หรือติดต่อคุณวิชาญ พึ่งตน 

โทร.089-724-9846 และคุณวัชราพร กิจรัตนวงศ์ 

โทร.086-777-0703

เชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม

 8.5 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและ 

โอนหน่วยกิตได้ ไม่ เกินสามในสี่ ของจำนวน 

หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน

 8.10 นักศึกษาที่ขอเทียบโอนจะต้องใช้เวลา 

ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

จึงจะมีสิทธิขอสำเร็จการศึกษาได้

 นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ส มั ค ร เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้สิทธิเทียบโอนได ้

เพราะนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจาก 

เกรดเฉล่ียไม่ถึงเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไม่ใช่ 

พ้นสภาพนักศึกษาเพราะทำผิดวินัยนักศึกษา ส่วนวิชา 

ท่ีจะนำมาเทียบโอนนักศึกษาต้องนำทรานสคริปท์ 

ของนักศึกษา พร้อมคำอธิบายรายกระบวนวิชาเพื่อ 

ให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงตรวจสอบว่าวิชาใด 

โอนได้บ้าง โดยวิชาที่จะได้รับการพิจารณาต้องม ี

เนื้อหาวิชาใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ขอเทียบ 

ประมาณ 3 ใน 4 ของเนื้อหาวิชาทั้งหมด และ 

เกรดวิชาที่นำมาเทียบต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า C หรือ 

 2.00 หรือเทียบเท่า

ตอบปัญหานักศึกษา                               (ต่อจากหน้า 9)

กองบรรณาธิการ

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(ฝ่ายประถม) จัดกิจกรรม “ฝากตัวเป็นศิษย์”  ในโอกาส 

เปิดภาคเรียนใหม่ (ภาค 1/2556) เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 

2556 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและฝากตัว 

เป็นศิษย์ท่ีดีของครู และปลูกฝังประเพณีอันดีงาม 

ของไทยให้กับเด็กๆ อีกท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 

ได้พบปะพูดคุยกับครูประจำช้ันเพ่ือรับทราบแนวทาง

ในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ 

สร้างความเข้าใจและความร่วมมือท่ีดีระหว่างโรงเรียน

กับผู้ปกครอง

“ฝากตัวเป็นศิษย์”ต้อนรับเปิดเทอม

อบรมวิชา STAฯ                                   (ต่อจากหน้า 12)

 คุณสมบัติของผู้สมัคร : ต้องเป็นนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ซึ่งได้แจ้งขอจบการศึกษาหรือลงทะเบียนเรียน 

กระบวนวิชาที่ต้องการอบรมมาแล้วอย่างน้อย 

2 ครั้ง (ภาคการศึกษา 1, 2 และภาคฤดูร้อน) และ 

ต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่สมัครอบรม 

ในภาค 1 ปีการศึกษา 2556 

  นักศึกษาท่ีต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม: 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 

0-2310-8396-98, 086-075-1267, 085-199-9366, 089- 

201-4859, 086-323-7229, 086-974-1724, 081-682-

3239 และ 086-085-8899 ในวันและเวลาราชการ หรือ 

ทางเว็บไซต์ www.stat.sci.ru.ac.th กรุณาติดต่อ 

เฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้เท่านั้น 

 หมายเหตุ กลุ่มอบรมวันเสาร์ - วันอาทิตย์  

นักศึกษาที่สมัครก่อนจะได้รับสิทธิเข้าอบรมก่อน 

เพราะทางโครงการฯ จะเปิดรับจำนวนจำกัด



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๑) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 
 

เยาวมิตร

(อ่านต่อหน้า 11)

อบรมวิชา STA พ้ืนฐานแก่นักศึกษา
นำผลไปใช้แทนผลการสอบได้

 นักศึกษาใหม่ท่ีรักท้ังหลาย ครูและเพ่ือน ๆ  

ของครูที่เป็นผู้สอน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือว่า 

พวกเราชาวรามคำแหง ท้ังครูบาอาจารย์ท้ังเจ้าหน้าท่ี 

และรุ่นท่ีกำลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน ก็ขอแสดงความ 

ยินดีท่ีนักศึกษาใหม่ หรือเพ่ือนใหม่หรือน้องใหม่ 

หรือพี่ใหม่ อะไรก็แล้วแต่ เพราะเราไม่ได้จำกัด 

อายุ ไม่ได้จำกัดเรื่องรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรกันให้เป็น 

เรื่องไร้สาระ แต่เราถือว่าเป็นผู้มาใหม่ ก็เป็น 

มิตรใหม่ เป็นเยาวมิตร ก็หมายความว่าเป็นผู้ที่ 

ยังเยาว์วัยอยู่ แต่ถ้าไม่เยาว์วัยก็ไม่เป็นไรก็เป็นมิตร 

ผู้มาใหม่ ท้ังหลายท้ังปวงก็แล้วแต่สภาพท่ีมีความ

เป็นจริง 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกคนก็ควรจะได้ 

ศึกษาว่า มหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นบ้านของเรา ซ่ึงเป็น 

สถานศึกษาของเรา ท่ีว่าเป็นบ้านน้ันก็คือ เราทำตัว 

ให้ได้รับความอบอุ่น เราทำตัวให้อยู่ได้อย่างสันติสุข 

ให้มีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย ว่าจะเป็นที่ 

ที่สามารถประสิทธิ์ประสาทความรู้ สามารถ 

เพาะบ่มในเร่ืองความรู้คู่คุณธรรมให้กับพวกเราได้ 

พวกเราก็ควรที่จะศึกษาดูว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

ก่อตั้งตั้งแต่เมื่อใด ดำเนินการกันมากี่ปีแล้ว และ 

มีกี่คณะ มีกำลังผู้กำลังคนที่จะช่วยกันบริหาร 

จัดการอยู่เท่าไหร่ มีผู้ให้บริการแก่นักศึกษาอยู ่

จำนวนเท่าไหร่ มีครูบาอาจารย์ที่สั่งสมสั่งสอน 

ความรู้ให้กับลูกศิษย์อีกเท่าไหร่ และสาขาวิชา 

ที่ตนเรียนนั้น วิชาที่อยู่ในคณะก็จริงอยู่ แต่วิชา 

ท่ีเราเรียนน้ันเป็นวิชาสหวิทยาการ  เป็นวิชาท่ีเรียน 

ร่วมกันกับนักศึกษาคณะอ่ืน สาขาวิชาอ่ืนในประมาณ 

ตี 1 ถึงตี 2 เราก็จะได้เรียนเป็นสหวิทยาการ ซึ่ง 

เป็นวิธีการเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ออกแบบไว้ 

ตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย และมา ณ วันนี้ เป็น 

ข้อเรียกร้องของนักวิชาการทางการศึกษา 

ทั้งหลายว่า การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นจะต้อง 

ศึกษาเป็นสหวิทยาการ น่ันหมายความว่าในเบ้ืองต้น 

ลูกศิษย์จะต้องรอบรู้ เรียนรอบ เรียนรู้ในศาสตร์ 

ในสาขาวิชาต่าง ๆ ในเบื้องต้นเพื่อที่จะได้เข้าใจ 

ในศาสตร์ ในสาขาวิชาอ่ืน คนท่ีเรียนกฎหมายจะเรียน 

แต่กฎหมายอย่างเดียว ไม่เรียนการปกครองไทย 

ไม่เรียนสิ่งที่จะนำมาใช้ได้เช่น วัฒนธรรมต่าง ๆ 

อารยธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เศรษฐศาสตร์ 

อะไรต่าง ๆ ในเบื้องต้น การบริหารจัดการต่าง ๆ 

อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ก็ต้องเรียนไว้เป็นเบื้องต้น 

ท้ังส้ินท้ังปวง เพ่ือท่ีเราเรียนวิชาแกนหรือวิชาหลัก 

 ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์ คณบดีคณะ- 

ศิลปกรรมศาสตร์และรองศาสตราจารย์รังสรรค์ 

แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. ต้อนรับ “หลวงไก่” 

ซุปเปอร์สตาร์ปักษ์ใต้ และศิลปินนักร้องลูกทุ่ง 

อาร์สยามท่ียกทีมมาสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2556 ณ ท่ีทำการ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 15 โดย 

หลวงไก่  เจ๊ียบ  เบญจพร กล้วย  บ่าว  จ๊ิกโก๋  และนาวิน 

สมัครเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ และไอซ์ อาร์สยาม 

สมัครเรียนปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ 

ศิลปินอาร์สยามยกทีมสมัครเรียนรามฯ

 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ 

อบรมความรู้สถิติพื้นฐาน STA 1003, STA 2003, 

STA 2016 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ให้กับ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง    โดยผลสอบจาก 

วิชาท่ีอบรมตามโครงการฯ สามารถใช้แทนผลสอบ 

ของมหาวิทยาลัยได้ 

 รับสมัคร วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2556  

เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องธุรการ ภาควิชาสถิติ 

(STB 107) (อาคารสถิติอยู่ตรงข้ามคณะวิศว- 

กรรมศาสตร์) 

 อบรม : วันท่ี 17 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 

เวลา 17.00-21.00 น. (วันอังคาร, วันพฤหัสบดี) 

และ 08.30-17.30 น. (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) 

 STA1003 มี 2 กลุ่มคือ 

กลุ่มที่ 1 อบรมวันอังคาร และวันพฤหัสบดี 

เวลา 17.00-21.00 น. วันที่ 20, 22, 27, 29 สิงหาคม 

และวันที่ 3, 5, 10, 12 กันยายน 2556 

กลุ่มที่ 2 อบรมวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ 

เวลา 08.30-17.30 น. วันที่ 17, 18, 24, 25 สิงหาคม 

2556

 STA 2003 อบรมวันอังคาร และวันพฤหัสบดี 

เวลา 17.00-21.00 น. วันที่ 20, 22, 27, 29 สิงหาคม 

และวันที่ 3, 5, 10, 12 กันยายน 2556 

 STA 2016 อบรมวันเสาร์ และวันอาทิตย์

เวลา 08.30-17.30 น. วันที่ 17, 18, 24, 25 สิงหาคม 

2556 
(อ่านต่อหน้า 11)

 รามคำแหงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพหอพัก 

ต่อเน่ือง        จัดการเสวนา เร่ือง           “ข้อควรรู้             เม่ืออยู่หอพัก” 

พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ม.ร.กับ 

ผู้ประกอบการหอพักและนักศึกษาผู้พักอาศัย

 คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จะจัดการเสวนา เร่ือง “ข้อควรรู้ เม่ืออยู่ 

หอพัก” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30- 

12.00 น. ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

ให้ผู้ประกอบการหอพัก และนักศึกษาผู้พักอาศัย 

มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประกอบการ 

หอพักที่ถูกต้อง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ 

ผู้พักอาศัยในหอพัก รวมท้ังเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

ท่ีดีระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับผู้ประกอบการ 

หอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. (หัวหมากและวิทยาเขตบางนา) 

ซึ่งจะทำให้การพัฒนาคุณภาพหอพักตามโครงการ 

“หอพักติดดาว” มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. ขอเชิญชวน 

ผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร.และนักศึกษา 

ผู้พักอาศัยในหอพักเข้าร่วมการเสวนาตามกำหนดการดังน้ี

08.30-09.00 น. - ลงทะเบียน

09.00-09.30 น. - พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

09.30-12.00 น. - การเสวนาเร่ือง “ข้อควรรู้ เม่ืออยู่ 

หอพัก” โดยนายอาณัติ แย้มอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่ม 

คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชน นายจิรชัย มูลทองโร่ย 

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายอลงกฏ 

จิตต์ช่ืนโชติ  หัวหน้าข่าวอาชญากรรม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

ผศ.ลีนา  ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ดำเนินรายการ)

 ท้ังน้ี คณะกรรมการภาคประชาชนคาดหวังว่า 

การจัดการเสวนาดังกล่าว จะเป็นเวทีในการรับฟัง 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เก่ียวข้อง เพ่ือ 

ม.ร.เชิญนักศึกษาและผู้ประกอบการ

ร่วมเสวนา “ข้อควรรู้ เมื่ออยู่หอพัก”

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดกิจกรรมในการ 

พัฒนาคุณภาพการจัดการและการให้บริการของ 

หอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร.ต่อไป

 ผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาติดต่อแจ้งความจำนง 

ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. อาคารสุโขทัย ชั้น 2 

โทร. 0-2310-8045-7


