
๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักศึกษา

ท่ีมีใจรักการรองเพลง รวมประกวด “RU Singing Contest ตอตาน

ยาเสพติด” ครั ้งที ่ 2 (รอบคัดเลือก) จัดประกวดทุกประเภท

ไมกำหนดแนวเพลง ชิงทุนการศึกษา 15,000 บาท พรอมถวยรางวัล

อธิการบดี ม.ร. ผูสนใจสมัครและสงแผนเดโมเสียง ภายในวันที่

26 กรกฎาคมนี้

  อาจารยสมหมาย  สุระชัย รองอธิการบดี

  ฝายกิจการนักศึกษาม.ร.เปดเผยวา 

  กองกิจการนักศึกษา ร วมกับสำนัก

  เทคโนโลยีการศึกษา สถาบันคอมพิวเตอร 

  และคณะศิลปกรรมศาสตร ม.ร. จะจัด

  ประกวดรองเพลง “RU Singing Contest 

  ตอตานยาเสพติด” คร้ังท่ี 2 (รอบคัดเลือก) ข้ึน

ภายใตกรอบแนวคิด“นโยบายสถานศึกษา 3D” ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ โดยเห็นวาบทเพลงตาง ๆ เปนบทเพลงที่ถายทอดถึง

วิถีชีวิต

 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามคำแหง เปนประธานปจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

(กยศ.) จำนวน1,500 คน เมื ่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ หองประชุม 321 

อาคารสุโขทัย

ม.ร. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นศ.
“สัมภาษณงานอยางไรใหไดงาน”

วันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ปที่ ๔๓ ฉบับที่ ๑๓

www.info.ru.ac.th

(อานตอหนา 11)(อานตอหนา 2)

กงสุลฮองกงเยี่ยมม.รามคำแหง

เชิญสมัครเปนสมาชิกทั้งดวยตนเองและทางไปรษณีย
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นลาง
๒. ดำเนินการตอที่งานประชาสัมพันธ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราคาสมาชิกปละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู ติดตอที่งานประชาสัมพันธ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ชำระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗

ศูนยรับฝากไปรษณียจำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ตอ ๘๐๔๕-๗

(นางวัฒนา อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหนงหัวหนางานประชาสัมพันธ

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร

(อานตอหนา 11)

(อานตอหนา 2)

(อานตอหนา 2)

(อานตอหนา 11)

ม.ร.ปจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนกยศ.ม.ร.ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.ตรี รุน 3
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ เพื่อความเปนเลิศ

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา

กองกิจการนักศึกษา จะจัดโครงการพัฒนา-

ศักยภาพนักศึกษา เร่ือง “สัมภาษณงานอยางไร

ใหไดงาน” ในวันที ่  31 กรกฎาคม 2556

เวลา 08.30 -16.30 น. ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 7

หอง 702 โดยวิทยากรจากบริษัท เครือเจริญ-

โภคภัณฑ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวขอ

“การเข ียนใบสมัครงานแนะนำตนเอง”

“การเตรียมตัวเขารับการสัมภาษณงาน”

“เทคนิคในการตอบคำถามในการสัมภาษณงาน”

 

 ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร สถาบัน

คอมพิวเตอร ม.ร. เปดอบรมคอมพิวเตอร

สำหรับนักศึกษา หลักสูตรการใชคอมพิวเตอร

ในสำนักงานระดับตน ครั ้งที ่ 5/56 (105)

ประกอบดวย Introduction & Windows 7,

Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010,

Internet (Google Chrome) คาสมัครพรอม

ตำราเรียนและอุปกรณ 300 บาท เลือกกลุม

อบรมได ดังนี้

 กลุมวันอังคาร, วันพฤหัสบดี (เชา, บาย)

 วันที่ 20 ส.ค.-19 ก.ย. 56

เชิญชวนนักศึกษารามฯ
ประกวดรองเพลงตอตานยาเสพติด

 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ใหโอวาทนักศึกษาโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความ

เปนเลิศ รุ นที่ 3 ในการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556

 รศ.รำไพ สิริมนกุล

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

อาจารยสมหมาย สุระชัย

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

และรศ.ทวีศักดิ ์  ป นทอง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร

พรอมดวยคณาจารยสาขา

ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร

มหาว ิทยาล ัยรามคำแหง

ตอนรับนาวาตรี วิทวัส กูประเสริฐ กงสุล (ฝายแรงงาน) ประจำฮองกงและผูแทนบริษัท

Wynn Macau เขาหารือเพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรและนักศึกษาที่ตองการทำงานใน

ตางประเทศ โดยมีผูแทนจากสำนักงานบริหารแรงงานไทยในตางประเทศ



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประเทศเดนมารก จัดบูธกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัย
รามคำแหงตางประเทศ และประชาสัมพันธการเรียน
การสอน การรับสมัครนักศึกษาใหม สำหรับคนไทย
ในตางประเทศท่ีสนใจเร่ืองการศึกษา รวมถึง การเรียน
การสอนภาคภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษา
นานาชาติ ท่ีเปดกวางใหชาวตางชาติท่ีสนใจสามารถ
เรียนกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย นอกจากนี้
ยังจัดกิจกรรมสอยดาว เพื่อสรางความสนุกสนาน
และมอบรางวัลใหกับผูโชคดีทั้งคนไทยและชาว
ตางชาติที่เขารวมงาน 
 กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นดวยความรวมมือจาก
ศิษยเกา และนักศึกษาม.ร.สาขาวิทยบริการฯ
ตางประเทศ ประเทศเดนมารก โดยมุงหวังใหเกิดการ
สรางการรับรูใหชุมชนไทยในเดนมารกรูถึงการเรียน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงในเดนมารกวามีศูนยสอบ
ท่ีสถานทูต ในกรุงโคเปนเฮเกน และเปนการประชา-
สัมพันธเร่ืองการศึกษาของรามคำแหงท่ีขยายการศึกษา
กวางไกลไปทั่วโลกและสรางโอกาสทางการศึกษา
ใหชุมชนไทยในตางแดน ท่ีสำคัญเปนการสรางความ
สามัคคี การทำงานเปนทีม และชวยเหลือซึ่งกัน
และกันในการทำงานใหกับนักศึกษารามคำแหง
ประเทศเดนมารกที่เขารวมกิจกรรมดวย

โอกาสน้ี อาจารยสมหมายสุระชัย รองอธิการบดีฝาย
กิจการนักศึกษา กลาวรายงานวา กองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษาเปนโครงการของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อสงเสริมใหเยาวชนของชาติไดมีโอกาสศึกษา
เลาเรียนโดยทัดเทียมกัน มีวัตถุประสงคใหนักเรียน 
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย กูยืมเงินกองทุนเพื่อ
เปนคาใชจายในการศึกษา และคาครองชีพ โครงการน้ี
เริ่มขึ้นตั้งแตป 2539 จนถึงปจจุบัน รวม 18 ป งาน
แนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการ-
นักศึกษา เล็งเห็นความสำคัญที่ตองสรางความเขาใจ
ใหถูกตองในการสรางจิตสำนึกในการชำระหนี้คืน
กองทุนแกนักศึกษาที่กูยืมเงินจากกองทุนจึงไดจัด
โครงการปจฉิมนิเทศใหนักศึกษาที ่คาดวาจะจบ
การศึกษาประจำปการศึกษา 2556 
 จากน้ัน อธิการบดี กลาววา กองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษาเปนกองทุนท่ีมีประโยชนอยางย่ิง โดยเฉพาะ
ในประเทศไทยมีผูตองการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จำนวนมาก ดังที่ UNESCO ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ตนทุนการศึกษาในประเทศตาง ๆ พบวาประเทศไทย
มีตนทุนทางการศึกษาสูงรองจากประเทศสิงคโปร
แตละครอบครัวตองรับภาระสงบุตรเรียนหนังสือ
ดวยคาใชจาย 1 ใน 3 ของรายได เม่ือเทียบกับประเทศ
มาเลเซียที่จัดงบประมาณดานการศึกษาไวสูงมาก
มีการจัดสรรทุนการศึกษาเชนเดียวกับประเทศ
อินโดนีเซียที่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
เพิ่มมากขึ้น  
 “นอกจากนี้ ยูเนสโกยังขอใหประเทศไทย
ใหความสำคัญในดานการศึกษาเพ่ือแขงขันบนเวทีโลก
มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมากย่ิงข้ึน เพ่ิมสัดสวน
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใหมากข้ึน
จากเดิมมีจำนวนเพียง 20% ของประชากรทั้งหมด
และคงท่ีมาเปนเวลานานแลว ในขณะท่ีประเทศอ่ืน ๆ
มีจำนวนสัดสวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหมายถึงโอกาสที่

ม.ร. ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฯ (ตอจากหนา 1) ประเทศน้ัน ๆ จะมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถ
ในการแขงขันเพิ่มมากขึ้นดวย”
 อธิการบดี กลาวตอไปวา ชื่นชมนักศึกษาที่
มุ งมั ่นในการศึกษาตอโดยการกู ย ืมเงินจากกยศ.
เพราะสิ่งที่ทำแมจะตองแบกรับภาระหนี้ในอนาคต
แตการศึกษาเปนส่ิงท่ีมีประโยชน ท้ังในการพัฒนาตน
สรางประโยชนใหสังคม เมื่อมีความรูจะมีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพเพิ ่มมากขึ ้น ดังนั ้น ขอให
นักศึกษายึดมั่นคำสัญญาในการคืนเงินกลับเขาสู
กองทุน เพื่อเงินจะไดหมุนเวียนไปยังรุนนองที่ยัง
ตองการโอกาสทางการศึกษารุนตอไป  
  อธิการบดี ยังกลาวอีกวา คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดทำการสำรวจความพึงพอใจ
ตอบัณฑิตรามคำแหงพบวา นายจางมีความพึงพอใจ
สูงสุดใน 3 ดาน คือ การมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม
ซื่อสัตยที่ไดจากการเรียนวิชาความรูคู คุณธรรมที่
รามคำแหงและ มีความรูความสามารถในสาขาท่ีเรียน 
 “ผลการสำรวจนี ้เปนความภาคภูมิใจของ
รามคำแหง ดังนั้น นักศึกษาที่จะสำเร็จเปนบัณฑิต
ตองชวยกันรักษาชื่อเสียงที่ดีนี้ไว ขอใหตั้งมั่นในสิ่ง
ที่ดีงาม ใชชีวิตอยางมีสติ โดยเฉพาะอยางยิ่งมีความ
ภาคภูมิใจในความเปนบัณฑิตรามคำแหง มีจิตสำนึก
ทำในสิ่งที่ถูกตอง มีความมั่นใจในวิชาความรูที่มี
ชวยกันรักษาชื่อเสียงม.ร. และพัฒนารามคำแหงให
เจริญกาวหนา ใหเปนสถานศึกษาของผูตองการ
โอกาสทางการศึกษาสืบตอไป” 
 ในการจัดโครงการปจฉิมนิเทศในคร้ังน้ี ไดเชิญ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มาใหความรูเก่ียวกับ
จิตสำนึก ความรับผิดชอบของนักศึกษาตอกองทุน
เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา รวมท้ังมีกิจกรรมเก่ียวกับการ
เขาสูอาชีพ จัดโดยบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอปอเรชั่น
จำกัด และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)
มาใหความรูเร่ืองลักษณะบัณฑิตท่ีองคกรภาคเอกชน
ตองการ และในวันท่ี 26 - 28 มิถุนายน 2556เปนการ
ดำเนินการตอสัญญากูยืม

วันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ขาวรามคำแหง๒

เชิญชวนนักศึกษารามฯ (ตอจากหนา 1)

กงสุลฮองกงเยี่ยมม.รามคำแหง (ตอจากหนา 1)

สะทอนภาพความเปนไปในสังคมแตละยุคสมัย

สามารถกลอมเกลาจิตใจ สรางเสริมสุนทรียภาพ

ทางอารมณ และเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษามีจิตใจที่เขมแข็ง มีสมาธิ

หางไกลยาเสพติดดวย

 คุณสมบัต ิ  1)เปนนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคำแหง 2)ไมเคยมีผลงานบันทึกเสียงดานการ

ขับรองเพลง เพ่ือการจำหนายมากอน 3)ไมเปนบุคคล

ที่มีสัญญาหรือขอผูกพันใด ๆ กับบริษัทจัดจำหนาย

หรือคายเพลง 4)ผู ไดรับรางวัลการประกวด RU

Singing Contest ครั้งที่ 1 ลำดับ 1-3 ไมมีสิทธิในการ

ประกวด และ5)ผูที่ไดรับรางวัลจะตองทำกิจกรรม

กับมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 ภาคการศึกษา

 สมัครดวยตนเองที่กองกิจการนักศึกษา หรือ

ทางเว็บไซต http://goo.gl/FM6VX นักศึกษาสามารถ

ประกวดไดทุกแนวเพลง โดยสงแผนเดโมเสียง

ภายในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2556 หรือตองการอัดเสียง

กับทางมหาวิทยาลัย ใหแจงความประสงคกอนวันที่

16 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยจะประกาศผลผูผาน

การคัดเลือกรอบแรกทางเว็บไซต วันที่ 20 สิงหาคม

2556 จำนวน 35 คน โดยจะไดรับทุนการศึกษาคนละ

1,500 บาท 

 สอบถามรายละเอียดไดท่ี กองกิจการนักศึกษา

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 (คุณสิรวิชณ สาวัน)

โทร. 0-2310-8077, 0-2310-8075, 086-662-0556,

086-382-2818 หรือ www.stdaffair.ru.ac.th ทาง

Facebook/กองกิจการนักศึกษา ม.รามคำแหง

 วางพวงมาลา นายจักรกฤช ศรีธนกฤช
ผูอำนวยการกองกลาง ม.ร. เปนผูแทนมหาวิทยาลัย-
รามคำแหง วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม
ราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เน่ืองใน
วันคลายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556
ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

รามฯเดนมารกเผยแพรวัฒนธรรมไทย

 ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
เดนมารก รวมกิจกรรมเทศกาลงานไทยประจำป
2013 ณ กร ุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร ก
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 จัดขบวนแหประเพณี
สงกรานต  เด ินแบบชุดไทย รำไทย และโชว 
โมเดิรนแดนซ เผยแพรสูสายตาชาวเดนมารกและ
นานาประเทศ
 นางพนิตตา มณีย่ิงสกุล นักศึกษาปริญญาตรี
คณะรัฐศาสตร และนางสุภาพร ซิการดสัน ศิษยเกา
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร นำทีมศิษยเกา
และนักศึกษาม.ร. สาขาวิทยบริการฯตางประเทศ

กรมการจัดหางานและนายจาง ใหขอมูลความตองการ

แรงงาน คุณสมบัติพนักงานที่จะรับเขาทำงาน และ

เยี ่ยมชมการเรียนการสอนของ ม.ร. เมื ่อวันที ่ 24

มิถุนายน 2556 ณ หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารวิทยบริการ

และบริหาร



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

	 ๒๖	มิถุนายน	ซึ่งเป็นวันสุนทรภ ู่ปีนี้	

มีเรื่องที่น่ายินดีประการหนึ่ง

 เน่ืองเพราะ	 กระทรวงวัฒนธรรมของเรา 

ได้ประกาศให้รางวัลทางวรรณกรรมรางวัลหน่ึง

ชื่อว่า

 รางวัลสุนทรภู่

	 ซึ่งดำเนินการภายใต้ความคิดที่ว่า 

“การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน”	 ในฐานที ่

อีกเพียง	 ๒	 ปี	 เท่านั้นที่ไทยจะกลายเป็น 

ส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

	 การคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรแก่รางวัล

สุนทรภู่ในปีแรกนี้นั้น

	 กระทรวงวัฒนธรรมได้สรรหาจาก 

กวีท่ีมีผลงานโดยพิจารณาจากองค์รวมด้าน

ผลงาน	และความเชี่ยวชาญเชิงวรรณศิลป์

	 มีพัฒนาการที่ต่อเนื่องและโดดเด่น 

ในระดับประเทศ	 และจะมีการเผยแพร ่

ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลในภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นในแต่ละ 

ประเทศ

 ท้ังน้ี	เพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจ	ประเพณี

นิยมด้านกวีนิพนธ์ของประเทศต่างๆ	

	 หลังจากพิจารณาอย่างยาวนานใน 

ที่สุด	 กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้รายชื่อกว ี

จากประเทศสมาชิกอาเซียนมาเรียบร้อยแล้ว

	 สำหรับประเทศไทย	 คงเป็นใครอื่น 

ไปไม่ได้	นอกจาก

 เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

	 “ข่าวรามคำแหง”	ขอแสดงความยินดี 

ต่อ	“พี่เนาว์”	สำหรับรางวัลสุนทรภู่

 กวีท่ีเนาวรัตน์	พงษ์ไพบูลย์	เจริญรอยตาม 

มาโดยตลอด

คณะมนุษยศาสตร์ จัดประกวดวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ 3

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เชิญชวนนักเรียน 

นิสิต	 นักศึกษาจากทุกสถาบันและประชาชนท่ีมีใจรัก 

ภาษาไทย	 ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรม 

รามคำแหง	ประจำปี	2556		ชิงเงินรางวัล	220,000	บาท 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2556 

 คณะมนุษยศาสตร์	 ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และสมาคมภาษาและหนังสือ 

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 แถลงข่าว 

การจัดประกวดวรรณกรรมรามคำแหง	 ประจำปี	 2556 

โดยมี	รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง คณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์	 และนายกสมาคมภาษาและหนังสือ 

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 พร้อมด้วย	

นายชัยมงคล  เสน่หา	นายกสมาคมศิษย์เก่า	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ร่วมกันช้ีแจง	เม่ือวันท่ี	19	มิถุนายน	2556 

ณ	ห้องประชุมพดด้วง	ช้ัน	3	อาคาร	1	คณะมนุษยศาสตร์

	 โอกาสนี้	รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 กล่าวว่า	 การประกวด 

วรรณกรรมรามคำแหง	ปี	 2556	 ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็น 

คร้ังท่ี	3	 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดงานเขียนเชิงสร้างสรรค์

ท่ีมีคุณภาพ	ท้ังประเภทร้อยกรองและร้อยแก้วในกลุ่ม

นักเรียน	นิสิตนักศึกษา	และประชาชนทั่วไป

	 ผลงานที่จะประกวดเป็นงานที่มีเนื้อหาแนว 

สร้างสรรค์สังคมไทย		โดยแบ่งผลงานออกเป็น	4	ประเภท 

กลุ่มนักเรียน	มี	2	ประเภท	คือ	1)	ร้อยกรองประเภท 

กลอนสุภาพ	 ไม่จำกัดเนื้อหา	 ความยาว	 8	 -	 10	 บท 

และ2)	 ร้อยแก้วประเภทเรียงความ	 ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ปี	 2558	 (พร้อมต้ังช่ือเร่ือง)	

ความยาว	3	-	5	หน้ากระดาษ	A4	กลุ่มนิสิตนักศึกษา 

และประชาชนทั่วไป	มี	2	ประเภท	คือ	1)	ร้อยกรอง	

ประเภทกลอนสุภาพ	 ไม่จำกัดเนื้อหา	 ความยาว	 10 

-	12	บท	และ2)	ร้อยแก้ว	ประเภทเรื่องสั้น	 ไม่จำกัด 

เนื้อหา	ความยาวไม่เกิน	7	หน้ากระดาษA4

 รางวัลการประกวด	ชิงเงินรางวัลรวม	220,000	บาท 

แบ่งเป็นแต่ละประเภทและแต่ละกลุ่ม	 55,000	 บาท 

โดยรางวัลชนะเลิศ	 รางวัลละ	 30,000	 บาท	 รางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ	 1	 รางวัลละ	 15,000	 บาท	 และ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 รางวัลละ	 10,000	 บาท	

ประกาศผลการตัดสินในวันที่	 4	 ธันวาคม	 2556 

ณ	คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และ 

ที่	www.human.ru.ac.th	

 ด้าน	นายชัยมงคล  เสน่หา	นายกสมาคมศิษย์เก่า 

ม.ร.	 กล่าวว่า	 สมาคมศิษย์เก่า	 ม.ร.	 ร่วมกับคณะ- 

มนุษยศาสตร์จัดประกวดวรรณกรรมรามคำแหง 

เป็นปีท่ี	 3	 ซ่ึงท่ีผ่านมามีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด

ทั้ง	นักเรียน	นิสิตนักศึกษา	และบุคคลทั่วไป	รวมทั้ง 

ผู้มีชื่อเสียงในวงการวรรณกรรมส่งผลงานเข้าร่วม 

ประกวดเป็นจำนวนมาก	 ดังนั้นโครงการประกวด 

รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง	 ถือเป็นเวทีสำหรับ 

งานเขียนด้านวรรณกรรมที่สำคัญอีกเวทีหนึ่งให้กับ

นักเขียนได้แสดงความสามารถ	 สร้างนักเขียนหน้าใหม่ 

เข้าสู่วงการวรรณกรรมไทย	และเกิดเป็นวรรณกรรมใหม่

ที่ทรงคุณค่าในสังคมไทย	

	 ผู้สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 

2556	 ทางไปรษณีย์เท่านั้น	 ที่ภาควิชาภาษาไทยและ 

ภาษาตะวันออก	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 หัวหมาก	 บางกะปิ	 กรุงเทพฯ	 10240	

วงเล็บหน้าซอง	 (รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง-ระบ ุ

กลุ่มและประเภทผลงาน)	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	

www.human.ru.ac.th	 และ	 Facebook	 วรรณกรรม 

รามคำแหง

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	กองกิจการ 

นักศึกษา	 ขอเชิญนักศึกษาทำประกันภัยอุบัติเหต ุ

ส่วนบุคคล	โดยเสียค่าเบ้ียประกันในอัตรา 120 บาท 

ต่อปี	คุ้มครองตลอด	24	ชั่วโมง	กรณีได้รับอุบัติเหต ุ

เบิกค่ารักษาพยาบาลได้	ครั้งละไม่เกิน	10,000	บาท 

และกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ	จะได้รับ 

เงินชดเชย	120,000	บาท

	 ผู้สนใจ	 ส่งธนาณัติเงินจำนวน 120 บาท 

ส่ังจ่ายในนาม (หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามคำแหง 10241) ถ่ายสำเนา 

บัตรประจำตัวประชาชน	 หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ	

1	 ฉบับ	 และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคล่าสุด 

1	 ฉบับ	 เปิดบริการต้ังแต่วันท่ี	 1-20	 กรกฎาคม	 2556 

คุ้มครองวันท่ี	31	กรกฎาคม	2556	ส่งมาท่ี	งานบริการ 

และสวัสดิการนักศึกษา	 กองกิจการนักศึกษา	 อาคาร 

กิจกรรมนักศึกษา	 ชั้น	 2	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

หัวหมาก	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240	โทร.	0-2310-8076

	 อน่ึง	ให้นักศึกษาส่งซองเปล่า	2	ซอง	ติดแสตมป์ 

ซองละ	 3	 บาท	 เขียนชื่อที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจน 

ส่งแนบมาในซองธนาณัติ

เชิญทำประกันภัยอุบัติเหตุทางไปรษณีย์



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

กองอาคารสถานที่จัดสัมมนา
“การเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานฯ”

คณะนิติศาสตร์ นำเสนอกฎหมาย
ผ่านวรรณกรรม “สังข์ทอง”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี	ม.ร.		เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและให้โอวาท 

แก่ผู้เข้าอบรมในการอบรมหลักสูตร	 “เส้นทางความ 

ก้าวหน้าในตำแหน่งด้วยผลงานวิชาการ” โดยม ี

บุคลากรสำนักงานอธิการบดี	 และ	 คณะกรรมการ 

วิจัยของสำนักงานอธิการบดีจำนวน	 60	 คนเข้ารับ 

การอบรม	เม่ือวันท่ี	11	มิถุนายน	2556	ณ	ห้องประชุม	2	

ชั้น	2	อาคารวิทยบริการและบริหาร	

 อธิการบดี	 กล่าวว่า	 องค์กรภาครัฐและเอกชนจะพัฒนาก้าวหน้าต้องให้ความสำคัญกับการทำวิจัย		

(R&D:	Research	and	Development)	รวมถึงบุคลากรต้องตื่นตัวในการแสวงหาความรู้	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 

การผลิตงานวิจัยเป็นส่วนสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่	 องค์กรที่ไม่เห็นความสำคัญในการทำวิจัย 

เท่ากับหยุดนิ่งอยู่กับที่	ไม่สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้		

 “ประเทศไทยจัดสรรงบประมาณในการทำวิจัยน้อยมากเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน และในปีน้ี รัฐบาล 

จำกัดทุนทางด้านการวิจัยแก่สถาบันอุดมศึกษาลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากน้ัน ภาคเอกชนของไทย 

ยังขาดการสนับสนุนเรื่องการวิจัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอชื่นชมสธก.ที่จัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม 

สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู ่

ตำแหน่งของบุคลากร เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และที่สำคัญ ผลงานวิจัยที่ได้จะเป็นความรู้ แนวคิด 

ใหม่นำไปสู่ความเจริญในสายงานได้ย่ิงข้ึน ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรรามคำแหงมีพลังพัฒนาตนเอง ผลิต 

ผลงานวิจัยอย่างจริงจัง และขอให้เข้าใจว่าเมื่อไหร่ที่เราหยุดนิ่ง เท่ากับการก้าวถอยหลังไม่เกิดการพัฒนา” 

 ผศ.ศิศีโรตม์	 เกตุแก้ว	 อาจารย์ประจำภาควิชา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ผู้ได้รับรางวัลผลงาน 

ประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจำปี	 2556	 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาติ	 (สภาวิจัยแห่งชาติ)	 ร่วมสนทนาในรายการ 

คุยกันวันเสาร์	 เร่ือง	 “เคร่ืองกำจัดกล่ินเหม็นด้วย 

สนามไฟฟ้าโคโรนา”	 เม่ือวันท่ี	 18	พฤษภาคม	2556 

ทาง	TNN24	ช่วง	“Saturday	Talk”		

อาจารย์วิศวะร่วมรายการ 
‘คุยกันวันเสาร์’ ทาง TNN 24

 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จัดโครงการอบรม 

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	“การเขียน	มคอ.ตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	 (TQF)”	ของสายวิชาการ 

โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมชัย	หิรัญวโรดม 

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี	เป็นวิทยากร	และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.	วรานนท์		คงสง	คณบดีเป็นประธานเปิดโครงการฯ 

เมื่อวันที่	11	มิถุนายน	2556	ณ	อาคารลายสือไท

คณะวิศวะอบรมการเขียนมคอ.          

 กองอาคารสถานท่ี	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 ประจำปี	 2556	 เรื่อง	 

“การเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานของบุคลากร 

กองอาคารสถานที่”	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดี	 ม.ร.	 เป็น 

ประธาน	พร้อมด้วย	ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี						เข้าร่วม 

สัมมนาเป็นจำนวนมาก	 ณ	 ห้องประชุม	 501	

ชั้น	 5	 อาคารบริการและบริหาร	 เมื่อวันที่	 21	

มิถุนายน	ที่ผ่านมา	

	 กองอาคารสถานที่เป็นหน่วยงานหนึ่ง 

ท่ีมีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยในการสนับสนุน 

การดำเนินงานกิจการต่างๆของมหาวิทยาลัย 

ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผล 

สัมฤทธิ์ที่สุด	 จึงจำเป็นต้องสร้างบุคลากรให้ม ี

ทัศนคติท่ีดีต่อมหาวิทยาลัย	 และปลูกฝังให้บุคลากร 

รู้รักในหน้าท่ีของตน	และความรับผิดชอบในการ 

ทำงานเป็นทีม	 อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพและ 

ความสำเร็จในการดำเนินงาน		ซ่ึงการสัมมนาคร้ังน้ี 

จะทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจของการเพ่ิม 

ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม	ทราบปัญหา 

และอุปสรรคการทำงาน	 และเพื่อให้บุคลากร 

กองอาคารสถานท่ีเป็นองค์กรท่ีพัฒนาสู่ประสิทธิภาพ

ของการทำงานเป็นทีมต่อไป

	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

จัดโครงการการแสดงละครนอก	 เรื่อง	 สังข์ทอง 

 ตอน รจนาเสี่ยงพวงมาลัย กับเงื่อนไขการสมรส 

เพื่อให้นักศึกษา	 บุคลากร	 และประชาชนทั่วไป 

มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมรส 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 โดยม ี

รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ คณบดี 

คณะนิติศาสตร์	 เป็นประธาน	และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

เป็นวิทยากรพร้อมด้วยคณาจารย์	 และบุคลากร 

ร่วมชมการแสดง	 เมื่อวันที่	 13	 มิถุนายน	 2556	 

ณ	ห้อง	1303	คณะนิติศาสตร์	อาคาร	1

	 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความ 

สนุกสนาน	 ได้รับทั้งความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ 

เงื่อนไขการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและ 

พาณิชย์	 และยังเพลิดเพลินกับการรำชุด	 “รจนา 

เสี่ยงพวงมาลัย”	และการแสดงละครนอก	

สธก.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เร่งผลิตงานวิจัยเพื่อปรับตำแหน่ง-พัฒนาม.ร.



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

  
 
 
   

  พัฒนเดช  กอวัฒนา                                 aseanlang_ram@yahoo.co.th

การถามตอบวันเวลา

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน ไพร่ฟ้าหน้าใส
	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเป็นหลักศิลาจารึก 

ซึ่งหมายถึงหลักศิลาจารึกที่กำหนดชื่อไว้ว่า	 ศิลาจารึกหลักที่	 1	 ของพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช	 มีข้อความจำนวนมากจากศิลาจารึกหลักน้ีท่ีถูกนำมาอ้างอิง 

ในเรื่องต่างๆ	 ซึ่งผมจะยกตัวอย่างมาเฉพาะที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเท่านั้น	 เช่น 

“ในน้ำมีปลา	ในนามีข้าว”		“ใครใคร่ค้าช้างค้า	ใครใคร่ค้าม้าค้า	ใครค้าเงินค้าทองค้า” 

และท่ีใคร	ๆ	 มักจะใช้เวลากล่าวถึงการท่ีประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขก็คือคำว่า	 “ไพร่ฟ้า 

หน้าใส”

	 คำ	“ไพร่ฟ้าหน้าใส”	นี่แหละครับที่เป็นปัญหา	 เพราะแม้ว่าผมจะไม่ใช ่

นักอักษรศาสตร์	 แต่ก็ได้อ่านข้อความจากศิลาจารึกหลักที่	 1	 นี้หลายรอบเพื่อ

ประกอบการวิเคราะห์ทำความเข้าใจเศรษฐกิจไทยในยุคขององค์พ่อขุนราม- 

คำแหงมหาราช

	 แม้ข้อความ	“ไพร่ฟ้าหน้าใส”	จะปรากฏอยู่หลายแห่ง	แต่ที่สะดุดตาผม

ที่สุดก็คือที่อยู่ตอนพ่อขุนศรีอินทราทิตย์กำลังจะเข้าชนช้างกับพ่อขุนสามชน

เจ้าเมืองฉอด	ลองอ่านข้อความที่ผมคัดลอกมาต่อไปนี้ดูนะครับ

	 “พ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้าย	 ขุนสามชนขับมาหัวขวา	 ขุนสามชน 

เกลื่อนเข้า	ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนีญญ่ายพ่ายจะแจ้น”

	 ถ้าจะแปลข้อความ	“ไพร่ฟ้าหน้าใส”	ว่าประชาชนยิ้มย่องผ่องใสก็คง 

ไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมครับ	 เพราะตอนนั้นกำลังหนีญญ่าย	 คำว่า	 “หน้าใส” 

จึงน่าจะเป็นเพียงสร้อยความที่ไม่มีความหมายอะไรแต่ตีความแค่นี้ยังไม่จบ 

นะครับ	 เพราะสมัยเรียนประวัติศาสตร์ชั้นประถม	 เรื่องที่จำได้ขึ้นใจคือตำรา 

เขียนไว้ว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ชนช้างสู้ขุนสามชนไม่ได้	 พ่อขุนรามคำแหง 

ซ่ึงเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จึงไสช้างเข้าช่วย	 และเป็นฝ่ายชนะ 

ขุนสามชน	 ทำให้	 “พ่อกูจึ่งขึ้นชื่อกูพระรามคำแหง	 เพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชน”	 

แต่เม่ืออ่านข้อความเร่ืองการชนช้างคร้ังน้ันดูดี	 ๆ	 แล้วทำให้คิดว่าท่ีเคยเรียนมา 

น่าจะผิดเสียแล้ว

	 ข้อความที่ว่า	 “ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนีญญ่ายพ่ายจะแจ้น”	 นั้นเคยมีคน 

ไปแบ่งวรรคไว้ผิด	 ๆ	 ว่า	 “ไพร่ฟ้าหน้าใส”	 เว้นวรรค	 แล้วจึง	 “พ่อกูหนีญญ่าย 

พ่ายจะแจ้น”	ทำให้หมายถึงพ่อขุนศรีอินทราทิตย์หนี	ซึ่งเป็นการแบ่งวรรคผิด 

แน่นอน	 เพราะท่ีจริงคือไพร่ฟ้าต่างหากท่ีหนี	ทำไมหรือครับ	 ต้องอ่านต่ออีกหน่อย	

ข้อความตอนต่อคือ

	 “กูบ่หนี	 กูขี่ช้างเบกพล	 กูขับเข้าก่อนพ่อกู	 กูต่อช้างด้วยขุนสามชน	 

ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพ้	ขุนสามชนพ่ายหนี”

	 ตรงข้อความว่า	 “กูขับเข้าก่อนพ่อกู”	 นี่แหละครับที่แสดงว่าพ่อขุนศรี- 

อินทราทิตย์ไม่ได้หนี	 แต่พ่อขุนรามคำแหงทรงขับช้างเข้าถึงก่อนจึงเป็นผู้เข้า

ชนช้างกับขุนสามชนแทนพระราชบิดา	นอกจากน้ันข้อความตอนน้ีมาเก่ียวข้อง

กับการตั้งชื่ออาคารหลังหนึ่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย	 จึงขอเพิ่มเติมไว้

ด้วยแม้จะไม่เกี่ยวกับคำไพร่ฟ้าหน้าใสก็ตาม

 ตรงบริเวณท่ีเป็นอาคารพ่อขุนฯ	ในปัจจุบันน้ันเดิมเป็นอาคารช่ือ	“เนกพล” 

เพราะชื่ออาคารในยุคแรก	ๆ 	ตั้งโดยเลือกจากชื่อสำคัญ	ๆ 	ที่จารึกอยู่ในศิลาจารึก 

หลักท่ี	 1	 และคำว่าเนกพลน้ีผู้ต้ังเห็นว่าเป็นช่ือของช้างทรงของพ่อขุนรามคำแหง 

เมื่อเข้าชนช้างชนะขุนสามชน	 แต่เมื่อต่อมาผู้อ่านวิเคราะห์ศิลาจารึกพบว่า 

ที่จริงแล้วอ่านว่า	 “เบกพล”	 ซึ่งหมายถึง	 “เบิกพล”	 หรือทรงช้างนำไพร่พล 

เข้าไปรบ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็เลยต้องเปลี่ยนชื่ออาคารให้ถูกต้องเป็น	

“เบกพล”	และใช้ชื่อนี้มาจนมีการรื้อเพื่อสร้างอาคารพ่อขุนรามคำแหงฯ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 ปัจจุบันประเทศไทยใช้การนับวันเดือนปีแบบตะวันตก	 ซ่ึงนับวันอาทิตย์ 

เป็นวันแรกของสัปดาห์	 และไล่ไปเรื่อยๆ	 คือตั้งแต่อาทิตย์	 จันทร์	 อังคาร	 พุธ 

พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์	ส่วนเดือนก็นับเดือนมกราคมเป็นเดือนแรก	แล้วก็ไล่ไปเร่ือยๆ 

คือมกราคม	 กุมภาพันธ์	 มีนาคม	 เมษายน	 พฤษภาคม	 มิถุนายน	 กรกฎาคม	

สิงหาคม	 กันยายน	 ตุลาคม	 พฤศจิกายน	 ธันวาคม	 โดยเดือนใดที่ลงท้ายด้วย	

“ยน”	 จะมี	 ๓๐	 วัน	 เดือนใดที่ลงท้ายด้วย	 “คม”	 จะมี	 ๓๑	 วัน	 และเดือน 

ที่สองซึ่งลงท้ายด้วย	“พันธ์”	จะมี	๒๘	ยกเว้นปีค.ศ.ใดที่หาร	๔	ลงตัว	(เช่นป ี

๒๐๐๘	 หรือ	 ๒๐๑๒)	 จะเพิ่มวันเข้าอีกหนึ่งวันเป็น	 ๒๙	 วัน	 โดยเราจะเรียก 

ปีนั้นว่าปี	“อธิกสุรทิน”

	 การนับวันเดือนปีข้างต้นเป็นแบบปฏิทินสุริยคติตามปฏิทินสากล	

มีเฉพาะการนับปีเท่านั้น	 ที่ประเทศไทยจะใช้พุทธศักราช	 มิใช่คริสต์ศักราช	 

แต่ก็สามารถนำไปเทียบกับของสากลได้ไม่ยาก	โดยนำปีพุทธศักราชตั้งแล้วลบ	

๕๔๓	ปี	ก็จะเป็นปีคริสต์ศักราช

	 เชื่อว่าทุกท่านคงรู้จักการนับวันเดือนปีแบบสุริยคติกันดีอยู่แล้ว	 เพราะ

ปฏิทินของทางราชการก็ใช้การนับวันเดือนปีแบบนี้	 หากนับวันเดือนปีแบบ 

สุริยคติไม่เป็น	 มีหวังหลงวันหลงคืน	 นัดหมายอะไรกับใครไม่รู้เรื่องเป็นแน่	 

แต่รู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วประเทศไทยเพิ่งเริ่มใช้ปฏิทินแบบนี้เป็นครั้งแรก 

เมื่อปีพ.ศ.	 ๒๔๓๑	 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โดยแรกเร่ิมเดิมทีน้ันประเทศไทยได้ใช้ปฏิทินแบบจันทรคติมาตลอดนับต้ังแต่ 

สมัยท่ีมีสุโขทัยเป็นราชธานี	 ดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในศิลาจารึก	 (ในส่วนของปีน้ัน  

สมัยสุโขทัยใช้การนับปีแบบมหาศักราช	(ม.ศ.)	และเปลี่ยนเป็นจุลศักราช	(จ.ศ.) 

ในสมัยอยุธยา	 จากนั้นก็เป็นรัตนโกสินทร์ศก	 (ร.ศ.)	 ในสมัยรัตนโกสินทร์	

ก่อนจะกลายมาเป็นพุทธศักราช	(พ.ศ.)	ในสมัยรัชกาลที่	๖)

	 การนับปฏิทินแบบจันทรคตินั้นจะกำหนดจากข้างขึ้นข้างแรมของ 

ดวงจันทร์		เม่ือผ่านข้างข้ึนข้างแรมหน่ึงรอบก็นับเป็นหน่ึงเดือน	โดยเรียกเดือน 

ที่หนึ่งว่า	 “เดือนอ้าย”	 และเดือนที่สองว่า	 “เดือนยี่”	 ส่วนที่เหลือก็เรียกอ่าน

ออกเสียงตัวเลขตามปกติเช่น	 เดือนสาม	 เดือนสี่	 ฯลฯ	 ในเดือนที่เป็นเลขคี่	

(เดือนอ้าย,	 ๓,	 ๕,	 ๗,	 ๙,	 ๑๑)	 จะมี	 ๒๙	 วัน	 ส่วนเดือนที่เป็นเลขคู่	 (เดือนยี่,	 

๔,	๖,	๘,	๑๐,	๑๒)	จะมี	๓๐	วัน	เมื่อนับรวมแล้วก็จะได้	๓๕๔	วัน	เราเรียกปีที่ 

นับแบบนี้ว่าปีปกติมาส	ปีปกติมาสมีสองพวกคือ	“ปกติวาร”	ซึ่งนับหนึ่งปีเป็น	

๓๕๔	 วัน	 กับ	 “อธิกวาร”	 ซึ่งเพิ่มวันในเดือน	 ๗	 อีกหนึ่งวันเป็น	 ๓๐	 วัน	

ปีหนึ่งก็จะมี	๓๕๕	วัน

	 อย่างไรก็ดี	 หากนับ	 ๓๕๔	 วันเป็นหนึ่งปีก็จะคลาดเคลื่อนกับช่วงเวลา 

ที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์	ในบางปีจึงมีการนับเดือน	๘	เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเดือน 

(รวมแล้วเท่ากับ	 ๑๓	 เดือน	 หรือ	 ๓๘๔	 วัน)	 ในปีที่มี	 ๑๓	 เดือนจะเรียกว่า 

ปีอธิกมาส	 ซึ่งปีอธิกมาสจะมีอัตราส่วนในการเวียนมาใช้เป็นร้อยละ	๓๗	

(ในหนึ่งร้อยปีจะมีปีอธิกมาส	๓๗	ปี)

	 ปัจจุบันประเทศไทยยังคงใช้การนับปฏิทินทางจันทรคติเพื่อกำหนด 

วันสำคัญทางพุทธศาสนา	 รวมทั้งวันพระ	 อีกทั้งยังใช้ในการดูฤกษ์ดูดวงทาง 

โหราศาสตร์อีกด้วย	 สำหรับผู้ท่ีต้องการทราบวันเวลาแบบจันทรคติก็ไม่ยากเย็น

อะไรเพราะในปฏิทินหลายฉบับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาจะพิมพ์ 

วันเดือนปีของจันทรคติเทียบไว้ในปฏิทินสากล	และบอกไว้ด้วยว่าวันใดบ้างที่

เป็นวันพระ	 หรือหากใครต้องการทราบว่าวันเกิดของตัวเองตรงกับวันอะไร 

ของปฏิทินจันทรคติก็สามารถเข้าไปตรวจดูได้ในปฏิทิน	 ๑๐๐	 ปี	 ในเว็บไซต์		

http://www.myhora.com/home.aspx



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

พัฒนาอาชีพและสร้างความพร้อมในการทำงานกับสหกิจศึกษา

(อ่านต่อหน้า 7)

สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ตระหนักถึงความสำคัญ 

ของการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ	

(Career	Development)	และการเข้าสู่ระบบการทำงาน 

ของบัณฑิต	 (Employability)	 ก่อนสำเร็จการศึกษา	

รวมถึงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน	จึงได้จัดวิชา	RAM 3000 สหกิจศึกษา 

เป็นวิชาเลือกจำนวน	9	หน่วยกิต	ในหมวดวิชาเลือกเสรี	

ของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา	

 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)	 เป็น 

การจัดการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรง 

จากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้ง 

ภาครัฐและเอกชนอย่างมีระบบตามหลัก	 “เรียนรู้จาก 

การทำงาน”	(Learning	by	Doing)	เป็นระบบการศึกษา 

ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและ 

องค์กรผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือให้เกิดการผสมผสานการเรียนรู้

กับการปฏิบัติงาน		(Work	Integrated	Learning)		ซึ่ง 

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากวิชาสหกิจศึกษา	

นอกจากหน่วยกิตจำนวน	9	หน่วยกิตแล้ว	นักศึกษา 

จะเกิดการพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะการสื่อสาร	

ความม่ันใจในตนเอง	 การเลือกงานอาชีพได้สอดคล้อง 

กับความต้องการและความถนัด				มีโอกาสได้รับการ 

เสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา	 เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ

และความพร้อมในการทำงานสูง	 รวมทั้งอาจได้รับ 

ค่าตอบแทนขณะฝึกอาชีพอีกด้วย

	 สำหรับปีการศึกษา	 2556	 สำนักสหกิจศึกษา 

และพัฒนาอาชีพ	 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการ 

ฝึกอาชีพ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2556	 โดยม ี

สถานประกอบการดังนี้

 1. ศาลปกครอง		ลักษณะงานโดยสังเขป		ปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับคดีปกครอง	 และตรวจสอบหาข้อเท็จจริง		

การพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง	 การบังคับคดีปกครอง	

การปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	

 2. ศาลอาญาธนบุรี	 	ลักษณะงานโดยสังเขป		 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมาย		ดำเนินการ 

จัดเตรียมเอกสารท่ีใช้ประกอบในการรับฟ้อง		ฝากขัง 

งานไกล่เกล่ีย	ในงานเก็บสำนวน		งานอุทธรณ์และฎีกา	

งานหมายหลังคำพิพากษา	 งานหน้าบัลลังก์เพ่ือเสนอ

ผู้พิพากษา	หรือตามที่กฎหมายกำหนด

 3. สำนักงานอัยการสูงสุด			ลักษณะงานโดยสังเขป 

ตรวจสอบความถูกต้องจำนวนเรื่องที่ขอให้แก้ต่าง 

ในคดีอาญา	 ย่อคำฟ้อง	 สรุปคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้อง 

สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ	การค้นหากฎหมาย	ระเบียบ 

ข้อบังคับ	 และคำพิพากษาศาลฎีกา	 จัดทำบันทึก 

รายงานคดี	 บันทึกรายงานการฟังคำพิพากษา	 ติดตาม 

ผลคดีกับเจ้าหน้าท่ีศาล	 ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 

หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีถูกฟ้อง	หรือผู้ประสานงานคดี 

จัดทำร่างบันทึกข้อความแจ้งผลคดีช้ันไต่สวนมูลฟ้อง	

ชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกา

 4. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 

(DSI)	ลักษณะงานโดยสังเขป	รับผิดชอบงานเลขานุการ 

ของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน 

คดีพิเศษ	 หรือคดีอาชญากรรมพิเศษและกฎหมายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวข้อง	ป้องกันปราบปราม	สืบสวน	และสอบสวน 

คดีพิเศษ	ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

 5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ พื้นที่ 7  (ปปท. พื้นที่ 7 จังหวัดนครปฐม) 

ลักษณะงานโดยสังเขป	ปฏิบัติงานทางกฎหมาย	ปฏิบัติ 

เก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย	 และพิจารณา 

ตรวจร่างกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง	

 6. สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ลักษณะงานโดยสังเขป	จัดทำคำฟ้อง	คำให้การ	คำร้อง 

ต่างๆ	 ตลอดจนการเตรียมเอกสารท้ังในส่วนแพ่งและ 

อาญา	 	ตรวจสอบเนื้อหาและข้อเท็จจริงที่ปรากฏใน 

สำนวนตรวจสอบพยานวัตถุ,	พยานเอกสาร,	สถานท่ี 

เกิดเหตุและสถานท่ีพิพาท	 การจัดเตรียมเอกสารและ

ขั้นตอนในการไกล่เกลี่ย

 7. ศาลจังหวัดมีนบุรี		ลักษณะงานโดยสังเขป		

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมาย	 ดำเนินการจัด 

เตรียมเอกสาร	 ข้อมูลต่างๆ	 ในการรับฟ้อง	 ฝากขัง	

การร้องขอให้ปล่อยช่ัวคราว	งานไกล่เกล่ีย		ในงานเก็บ 

สำนวนคดีดำ	 และคดีแดง	 งานอุทธรณ์และฎีกา 

งานหมายหลังคำพิพากษา	 งานหน้าบัลลังก์เพ่ือเสนอ

ผู้พิพากษา	หรือตามที่กฎหมายกำหนด

 8. ศาลจังหวัดตล่ิงชัน 	ลักษณะงานโดยสังเขป		

เรียนรู้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของศาลในการ

ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสำนวน		การพิมพ์ส่ง	

รับสำนวน	การระบุวันนัดต่างๆตามคำส่ังศาล	การตอบ 

คำถามทางโทรศัพท์	 รวมถึงการโอนสายทางโทรศัพท์ 

ให้แก่หน่วยงานต่างๆ	 ตามที่ผู้ติดต่อต้องการ	 เรียนรู้ 

ขั้นตอนการขอประกันตัวในกรณีต่างๆ	การขอปล่อย 

ชั่วคราวของผู้ต้องหา	 หรือจำเลย	 และอัตราการ 

ประกันตัวของผู้ต้องหา	หรือจำเลยแล้วแต่กรณี	รวมถึง 

การเรียงเอกสารต่างๆ	ของนายประกันและผู้ต้องหา 

หรือจำเลยและการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร		เรียนรู้การ- 

เขียนคำร้องให้แก่คู่ความ	 	 เรียนรู้การดูแล	 การซ่อม 

สำนวนโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการจัดแบ่ง	 แบ่งแยก 

และการจัดเรียงสำนวนเพ่ือความสะดวกต่อการค้นหา 

เรียนรู้การเก็บสารบรรณสำนวน	 การแจ้งสถิติการอ่าน 

คำส่ัง	 คำพิพากษาจากศาลสูง	 การลงสารบบคำพิพากษา 

การเก็บกากสำนวน	 การแจ้งคำพิพากษาต่อประชาชน 

การทำรายงานเจ้าหน้าที่	รวมถึงการแจ้งการอุทธรณ์	

ฎีกา	 การปิดหมาย	 การติดตามผลหมายในเขต	 และ 

หมายข้ามเขต	

 9. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วนของคณะ- 

นิติศาสตร์	ลักษณะงานโดยสังเขป	ดำเนินการเก่ียวกับ 

งานคดีอาญาท่ีอยู่ในอำนาจของตำรวจ	 พิจารณาข้อหารือ 

ข้อกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	ปรับปรุง 

แก้ไขกฎหมายฯ	 ในส่วนของคณะรัฐศาสตร์	บริหาร 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบุคลากรต่างๆ	ภายใน 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 10. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)  

ลกัษณะงานโดยสงัเขป						รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วกบังาน 

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังและนายทะเบียน 

พรรคการเมือง	 รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการเลือกต้ัง	

หรือเก่ียวกับการกระทำท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเก่ียวกับ 

พรรคการเมือง	หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง	 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งมอบหมาย

 11.  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1  ลักษณะงาน 

โดยสังเขป		ประชาสัมพันธ์ประจำเคาน์เตอร์		ให้บริการ 

ผู้ที่มาติดต่อการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการ 

ช่ัวคราวของบุคคล	ดังกล่าว	ต้ังแต่รับคำร้องผู้ท่ีมาติดต่อ 

ตรวจสอบเอกสารของผู้มาติดต่อ	 ออกเลขรับเรื่อง 

ของผู้มาติดต่อ	 ทำรายงานการทำสถิติประจำวัน	 เตรียม 

อุปกรณ์การทำงาน	 ออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมการปรับ 

การส่งงาน		เตรียมเอกสารเพ่ือการนำเสนอ		ถ่ายเอกสาร 

ส่งแฟกซ์	 รับโทรศัพท์ตอบปัญหาข้อซักถามต่างๆ		

ออกเลขหนังสือ	อำนวยความสะดวกในการขอทำวีซ่า 

ประเภทต่างๆ	 แก่ชาวไทย	 และชาวต่างประเทศ  

ตรวจสอบเอกสาร	จัดทำทะเบียนคนต่างด้าว

 12.  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ (ม.รามฯ) ลักษณะงาน 

โดยสังเขป		แนะนำให้คำปรึกษาประสานงานเบ้ืองต้น 

กับผู้ประกอบการที่ เข้ารับบริการบ่มเพาะธุรกิจ	 

จัดการฝึกอบรมหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจ	

ประสานงานหน่วยงานภายนอก	 ประสานงาน	 ดูแล 

ออกแบบนิทรรศการ	 กิจกรรม	 ออกร้านภายนอก	

กิจกรรมการด้านการตลาด	แผนการตลาด	พัฒนาสินค้า	

 13. สถาบันคอมพิวเตอร์ (ม.รามฯ) 	ลักษณะงาน 

โดยสังเขป		วางแผนและเขียนบทรายการวิทยุและ 

บทโทรทัศน์	 การบันทึกเสียงเพื่อจัดทำสปอตวิทย ุ

เขียนบทโทรทัศน์เพ่ือผลิตรายการ	 วิทยุและโทรทัศน์ 

ถอดบทรายการวิทยุ	และการตัดต่อภาพเสียง	 จัดรายการ 

วิทยุกระจายเสียง	 ผลิตโฆษณาวิทยุกระจายเสียง	

ภาพยนตร์	โฆษณาโทรทัศน์

 14.  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา (ม.รามฯ) ลักษณะงาน 

โดยสังเขป	 	 เป็นผู้ช่วยจัดรายการในเรื่องการอำนวย

ความสะดวกต่างๆ	 เป็นผู้ช่วยกำกับเวทีในการอัดรายการ 

ในสตูดิโอ	เป็นผู้ช่วยงานถ่ายทอดนอกสถานที่	 	เป็น 

ผู้ช่วยบันทึกเทปในห้องจัดส่ง		และตัดต่อเทป	ประสานงาน 

ด้านต่างๆ	ระหว่างแผนก	เช่น	การจัดส่งเอกสารต่างๆ 

เป็นผู้ช่วยผู้จัดในการออกไปถ่ายทอดสดรายการ 



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

คอมพิวเตอร์	 งานด้านการตลาด	 งานธุรการ	และติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกของ 

บริษัท	 ประสานงานกับลูกค้าในเร่ืองของการติดตามเอกสาร 

ในกรณีเกิดปัญหาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเอกสาร

อาจารย์สมหมาย  สุระชัย  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ- 

นักศึกษา	เปิดเผยว่า	ภาค	2 

 ปีการศึกษา	2555	มีนักศึกษา 

สมัครฝึกอาชีพวิชาสหกิจ- 

ศึกษาจำนวน	 44	 คน	 ม ี

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

เพื่อขอรับหน่วยกิต	 28	 คน	 ในจำนวนนี้	 มีผู้ที่ได้รับ 

ผลคะแนนเกรด		A	=	19	คน		B+	=	7	คน	และ	B	=	2	คน		

ส่วนท่ีเหลือ	16	คน	เป็นการฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ

โดยไม่ลงทะเบียนเรียนและขอรับหน่วยกิต

 บทสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วม กระบวนวิชา 

RAM 3000 สหกิจศึกษา

น.ส.รุ่งนภา  อมรรัตนาภรณ์  

นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน	

ฝึกสหกิจศึกษาที่	 บริษัท 

กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ	

(ช่อง	 7)	 ในตำแหน่งผู้ส่ือข่าว 

อาชญากรรม	กล่าวว่า	“ดิฉัน 

ได้ประโยชน์มากเพราะ 

ลงพ้ืนท่ีทำข่าวจริงทำให้ได้ประสบการณ์กระบวนการ 

ปฏิบัติงาน การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า มีทักษะ 

ในการคิด วิเคราะห์ การเขียนข่าว การใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศใหม่ๆ ที่เราไม่สามารถหาได้จากตำรา”

 น.ส.เพ็ญศิริ  บึงราษฎร์  

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	

สาขาวิชาการปกครอง	

ฝึกสหกิจศึกษาที่	 บริษัท 

ไทยออยล์	 ทูลแมชีนเนอรี่	

เซอร์วิสเซส	จำกัด	ในตำแหน่ง 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล	 กล่าวว่า 

“การฝึกสหกิจศึกษา ทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้งานและ 

ระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเรียนรู้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

ในสำนักงาน การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การปรับตัว 

เข้ากับเพ่ือนร่วมงาน การทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งสามารถนำมาปรับใช ้

กับการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสบการณ์ 

ต่างๆ ท่ีได้จากการฝึกสหกิจศึกษา ไม่สามารถหาได้จาก 

ในห้องเรียน ทำให้มีมุมมองในการทำงานกว้างย่ิงข้ึน  

อีกท้ังยังช่วยในด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 

ใหม่ๆ”

 น.ส.สรวงสดุดี  ปีตาวงค์  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

เอกภาษาอังกฤษ	 ฝึกสหกิจศึกษาท่ีกองบังคับการตรวจ 

คนเข้าเมือง	 1	 (ตม.)	 	 กล่าวว่า	 “เลือกฝึกสหกิจศึกษาท่ี	

ตม.	เพราะในการทำงานได้ใช้ภาษาอังกฤษตามท่ีได้เรียนมา 

นอกสถานท่ี	เช่น	การช่วยจัดคิว	และบอกคิวแขกรับเชิญ

นำเทปข้อมูลไปแปลงไฟล์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ		 

เพื่อใช้ในการตัดต่อเนื้อหารายงาน	 ทำหน้าที่ผู้กำกับ 

เวทีในการอัดรายการในสตูดิโอ

 15.  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	ลักษณะงาน 

โดยสังเขป		ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด	(เรียนรู้กระบวนการ 

ทำธุรกิจค้าปลีก)	 การใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์และ 

อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ	 การใช้และการคีย์ข้อมูล	

Competency	 เพื่อนำไปวิเคราะห์ผล	 ขั้นตอนการ 

ให้บริการแก่ลูกค้า	จัดระเบียบหมวดหมู่	Tools	ต่างๆ	

ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

 16. บริษัท คอร์เดียลครีเอทีฟ จำกัด		ลักษณะงาน 

โดยสังเขป		เขียนบทความลงคอลัมน์หนังสือ	พิสูจน์- 

อักษร	จัดหน้าหนังสือ	พิมพ์งานจากต้นฉบับ	ถ่ายรูป 

บุคคล	สถานท่ีและส่ิงของต่าง	ๆ 	ประกอบลงในหนังสือ 

แสวงหาผู้ขายรายใหม่เพ่ือทำการคัดเลือกผู้ขาย	 ส่ังซ้ือ 

และจัดจ้างให้ได้วัสดุตามท่ีต้องการ	 	 จัดทำและจัดเก็บ 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 

ปฏิบัติที่กำหนด	 ดูแลงานเอกสารต่างๆ	 ในออฟฟิศ	

ประสานเรื่องแผนงานกับฝ่ายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ลง- 

ภาคสนาม	เช่น	ถ่ายรูปลูกค้า	ดูแลลูกค้าที่ลงโฆษณา 

ของหนังสือพรีเซ็นต์การ์ดอวยพรและของพรีเมี่ยม

ต่างๆ	ในหลายๆ	องค์กร	

 17. บริษัท  อสมท จำกัด (มหาชน)		ลักษณะงาน 

โดยสังเขป		ฝ่ายข่าว		ลงพ้ืนท่ีหาข้อมูล	จับประเด็นข่าว	

การสัมภาษณ์	การต้ังคำถาม	การเขียนข่าว	 เรียนรู้การ 

ใช้อุปกรณ์	และการวิเคราะห์แหล่งข่าว	งานบริหาร- 

ทรัพยากรมนุษย์	ประสานงานหน่วยงานภายในและ 

ภายนอก

 18.  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 	ลักษณะงาน 

โดยสังเขป	 ฝ่ายข่าว	 ลงพ้ืนท่ีหาข้อมูล	 จับประเด็นข่าว 

การสัมภาษณ์	 การต้ังคำถาม	 การเขียนข่าว	 เรียนรู้การ 

ใช้อุปกรณ์	 และการวิเคราะห์แหล่งข่าว	ประชาสัมพันธ์

ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก

 19. บริษัท ทรูวิช่ันส์ จำกัด (มหาชน)	ลักษณะงาน 

โดยสังเขป		ฝ่ายข่าว	นำเสนอข่าวกีฬาประจำวัน	การ 

ถ่ายทอดสดกีฬาภายในประเทศ	ตัดต่อ	 ใช้โปรแกรม	

Photo	Shop		เขียนข่าว	จัดทำสคริปต์

 20. บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด 

ลักษณะงานโดยสังเขป	 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์	

งานประชาสัมพันธ์	 งานการตลาด	 งานพัฒนาธุรกิจ 

ส่วนกลาง	และส่วนภูมิภาค	งานจัดซ้ือและต่างประเทศ	

งานธุรการ	 การจัดเก็บข้อมูลและการประสานงาน 

กับแผนกต่างๆ	และลูกค้า

 21.  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 	ลักษณะงาน 

โดยสังเขป	 งานบริการลูกค้า	 ให้ข้อมูล	 แก้ไขปัญหา 

ให้กับลูกค้า	สรุปปัญหาพร้อมทั้งติดต่อประสานงาน 

ในหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ของบริษัทในการแก้ไขปัญหา 

ของลูกค้า	 รวมท้ังบันทึกข้อมูลของลูกค้าไว้ในระบบ

ซ่ึงตลอดระยะเวลา	 4	 เดือน	 ได้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ 

ท้ังฝ่ายเอกสาร	 ฝ่ายถ่ินท่ีอยู่ท่ีต้องทำเร่ืองของคนต่างด้าว 

ในประเทศไทยและฝ่ายต่อวีซ่า	 งานส่วนมากจำเป็น 

ต้องใช้ภาษาอังกฤษท้ังพูดและฟังเพราะจะมีผู้มาติดต่อ 

งานจำนวนถึง	 100	 กว่าคนในแต่ละวัน	 ขอฝากถึง 

รุ่นน้องว่าการเรียนท่ีรามคำแหงจะต้องมีวินัยในตัวเองสูง 

ซึ่งการฝึกสหกิจศึกษาจะทำให้น้องๆ	ได้ฝึกเรื่องวินัย 

กับการทำงานได้เป็นอย่างดี	 และจะเป็นผลทำให้เรา 

ประสบความสำเร็จท้ังเร่ืองเรียนและการทำงานใน 

อนาคต”

 นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนเรียนวิชา RAM 3000 

สหกิจศึกษา		จะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี

	 1.	 กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา	

และมีหน่วยกิตสะสมต้ังแต่	75	หน่วยกิตข้ึนไป

	 2.	 สามารถปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา	120	วัน 

	 3.	 มีความประพฤติเรียบร้อย	 ไม่เคยถูกลงโทษ 

ทางวินัยนักศึกษา

	 ท้ังน้ีนักศึกษาสามารถสมัครและสอบถาม 

รายละเอียดได้ท่ีสำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา	ชั้น	1	โทร.	0-2310-8503	 

แฟกซ์	0-2310-	8504					

(ต่อจากหน้า 6)พัฒนาอาชีพและสร้างความพร้อมในการทำงานกับสหกิจศึกษา

 รองศาสตราจารย์	 ดร.สุรเดช	 สำราญจิตต์ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระกรรมฐานฯ	

โดยมีคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 นักศึกษาเครือข่าย 

ทั้ง	7	สถาบัน	และผู้มีจิตศรัทธา	ร่วมพิธีตักบาตร 

พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น	 ภูริทัตโต	 จำนวน 

10	รูป	ณ	บริเวณลานพระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 

ในโครงการกิจกรรมกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน	 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เม่ือวันท่ี	19	มิถุนายน	2556

	 ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง	 โดยความ 

ร่วมมือของสมาคมพัฒนาการพูดแห่งประเทศไทย 

รับสมัครนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปเข้าฝึกอบรม 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด	รุ่นที่	68 

ระหว่างวันท่ี	19-23 กรกฎาคม 2556	ประกอบด้วย 

หลักสูตรการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพโดย 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีช่ือเสียง	 พร้อมชิงโล่รางวัล 

การพูดดีเด่นจากนายกสมาคมพัฒนาการพูด 

แห่งประเทศไทย

	 ผู้สนใจสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาการพูด 

รามคำแหง	 อาคารศิลาบาตร	 ชั้น	 1	 ตั้งแตบ่ัดนี ้

ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556	เวลา	09.00	-	17.00	น. 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด	โทร.	086-671-1226		(นิก), 

087-090-0133	 (แมน),	 088-724-9803	 (ช่อ),	 

085-912-4312	(ฟ้า)

อบรมบุคลิกภาพและการพูด



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

	 ข่าวดีสำหรับนักศึกษาไทยท่ีต้องการไปศึกษาต่อ 

ท่ีประเทศเยอรมนี	ตามท่ีครูเคยเล่าไว้ในคอลัมน์	มองโลก 

เยอรมัน	 เพราะขณะน้ีนอกจากรัฐเฮสเซน	 ซ่ึงยกเลิกการเก็บ

ค่าหน่วยกิตไปแล้ว	 ยังมีรัฐอื่น	 ๆ	 อีกหลายรัฐที่ยกเลิก 

การเก็บค่าหน่วยกิตเช่นกัน	 ทั้งนี้	 ยกเว้นรัฐบาวาเรีย	

(Bayern)	และรัฐแซกโซนีตอนล่าง	 (Niedersachsen)	ที่

นักศึกษายังคงต้องชำระค่าหน่วยกิตเป็นเงินราว	ๆ	500	ยูโร	

ต่อภาคการศึกษา

	 การเก็บค่าหน่วยกิตเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ

สิบกว่าปีมาแล้วที่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี 

สำหรับรัฐต่าง	ๆ 	ที่ขณะนี้หันกลับมาใช้นโยบายเรียนฟร ี

เร่ิมต้นท่ีรัฐเฮสเซน	(Hessen)	 เป็นแห่งแรก	 เม่ือนายโรลันด์ 

ค็อก	ไม่ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐในปี	2008 

อีกต่อไป	สภาแห่งรัฐเฮสเซนจึงมีมติเม่ือวันท่ี	 17	 มิถุนายน	

2008	 ให้มหาวิทยาลัยในรัฐเฮสเซนยกเลิกการเก็บค่าหน่วยกิต 

เป็นครั้งแรก	 โดยเริ่มตั้งแต่ภาคฤดูหนาว	 ปีการศึกษา	

2008/09	เป็นต้นมา	จากนั้น	“คณะรัฐบาลผสมจาไมกา”	

ของรัฐซาร์ลันด์	(Saarland)	อันประกอบด้วยพรรค	CDU 

(Christian	 Democratic	 Union)	 พรรค	 FDP	 (Free	

Democratic	Party)	และพรรคกรีน	ก็ได้ประกาศยกเลิก 

การเก็บค่าหน่วยกิตนับต้ังแต่ภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2010 

ตามมาด้วยชัยชนะในการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทน 

ประจำสภาแห่งรัฐของพรรค	 SPD	 (Social	 Democratic 

Party	of	Germany)	และพรรคกรีน	ทำให้รัฐต่าง	ๆ 	พากัน 

ยกเลิกการเก็บค่าหน่วยกิต	 ซ่ึงได้แก่	 รัฐนอร์ธไรน์-เวสต์ฟาเลีย 

(Nordrhein-Westfalen)	(เร่ิมต้ังแต่ภาคฤดูหนาว	ปีการศึกษา 

2011/12)	 รัฐบาเดน-วัวท์เทมแบร์ก	 (Baden-Württemberg)	

(เริ่มตั้งแต่ภาคฤดูร้อน	 ปีการศึกษา	 2012)	 และเมือง/

รัฐฮัมบูร์ก	 (Hamburg)	 (เร่ิมต้ังแต่ภาคฤดูหนาว	 ปีการศึกษา 

2012/13)	

	 ส่วนรัฐท่ีเลือกใช้นโยบายเรียนฟรีแบบมีเง่ือนไข	

ยังคงพบเห็นได้ในอีกหลายรัฐ	 กล่าวคือ	 นักศึกษาที่ใช ้

เวลาเรียนนานเกินกว่าปกติ	 หรือที่บ้านเราเรียกกันว่า	

นักศึกษาโข่ง	 จะต้องจ่ายค่าหน่วยกิต	 เหตุผลก็คือ	 เพื่อ 

กระตุ้นให้นักศึกษาเร่งศึกษาให้จบ	จะได้ออกไปแข่งขัน

ในตลาดแรงงานได้เร็วขึ้น	 โดยในแต่ละรัฐจะมีเงื่อนไข 

ที่แตกต่างกันออกไป	 เช่น	 นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยใน 

รัฐแซกโซนี-อันฮัลท์	 (Sachsen-Anhalt)	และรัฐทือริงเงน	

(Thüringen)	 จะต้องจ่ายค่าหน่วยกิต	 500	 ยูโร	หากใช้เวลา 

ศึกษาเกินจากระยะเวลาปกติสี่ภาคการศึกษา		ในขณะที ่

มหาวิทยาลัยที่เมืองเบรเมน	 จะเรียกเก็บค่าหน่วยกิต 

จากนักศึกษาหลังจากที่ลงทะเบียนเรียนเกินกว่า	 14	 

ภาคการศึกษา	 (เจ็ดปี)	 ไปแล้ว	นอกจากน้ันท่ีรัฐแซกโซนี

และรัฐแซกโซนี-อันฮัลท์	 ยังเรียกเก็บค่าหน่วยกิตจาก 

นักศึกษาท่ีเรียนเพ่ือปริญญาใบท่ีสองอีกภาคการศึกษาละ	

500	ยูโร

	 นักศึกษาไทยที่ต้องการไปเรียนต่อที่เยอรมนี	 

จึงควรพิจารณาเลือกที่เรียนให้เหมาะสมกับทุนทรัพย์ 

และหากเป็นไปได้	 ให้สมัครเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัย 

ในรัฐท่ียกเลิกการเก็บค่าหน่วยกิตท้ังหมด	 (ในท่ีน้ี	 หมายความ 

ถึงมหาวิทยาลัยของรัฐเท่าน้ัน)	ได้แก่	รัฐเฮสเซน	รัฐซาร์ลันด์ 

รัฐนอร์ธไรน์-เวสต์ฟาเลีย		รัฐบาเดน-วัวท์เทมแบร์ก	และ 

เมือง/รัฐฮัมบูร์ก	 ท้ังน้ีจะต้องพยายามติดตามข้อมูลข่าวสาร 

ทุกระยะว่ามีการปรับเปล่ียนเร่ืองค่าหน่วยกิตหรือไม่	 

เนื่องจากนโยบายการศึกษาในเยอรมนีมักผูกติดอยู่กับ 

เงื่อนไขทางการเมือง	 หากพรรค	 SPD	 หรือพรรคกรีน 

ข้ึนมาเป็นรัฐบาลบริหาร	 ก็จะมีโอกาสปรับเปล่ียนส่ิงท่ีรัฐบาล 

ของพรรค	 CDU/CSU	 เคยมีมติเห็นชอบไว้ก่อนหน้า	 

(ซึ่งการเริ่มเก็บค่าหน่วยกิตก็มีที่มาจากแนวคิดและการ

สนับสนุนของสองพรรคหลังเช่นกัน)	 ดังนั้น	 ไม่แน่ว่า 

ในการเลือกต้ังรัฐบาลของสภาแห่งรัฐคร้ังต่อ	ๆ	ไป	 เราอาจ 

เห็นความเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการศึกษาได้อีก

	 ย้อนกลับไปดูประวัติความสัมพันธ์ระหว่าง 

ไทยกับเยอรมนี	 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม- 

เกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้มีการส่งเจ้านายหลายพระองค์ไปศึกษา 

ต่อในยุโรป	หนึ่งในจำนวนนั้นคือพระราชโอรสลำดับที ่

69	สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหิดลฯ	โดยท่านได้เสด็จพระราชดำเนิน 

ไปยังเยอรมนีในปี	 พ.ศ.2450	 เพ่ือศึกษาท่ีโรงเรียนเตรียม- 

นายร้อยเมืองปอตส์ดัมหลังจากน้ันจึงศึกษาด้านการทหาร	

ณ	โรงเรียนนายร้อยทหารบก	Royal	Preussen	Military	

College	ที่เมืองโกรส	ลิชเตอร์เฟลด์	(Gross	Lichterfeld)	

ใกล้กับกรุงเบอร์ลิน	

 มหาวิทยาลัยแห่งแรกและเก่าแก่ท่ีสุดของเยอรมนี 

ต้ังอยู่ท่ีเมืองไฮเดลแบร์ก	 (Heidelberg)	 รัฐบาเดน-วัวท์เทมแบร์ก 

เมืองน้ีถือเป็นเมืองท่ีสวยงามเมืองหน่ึง	จนกระท่ังมีคำพูด 

ติดปากของทุกคนว่า	“ฉัน/ผมทำหัวใจหล่นหายท่ีไฮเดลแบร์ก”	

(Ich	hab	mein	Herz	in	Heidelberg	verloren)	มหาวิทยาลัย 

แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.1929	 (ค.ศ.1388)	 นั่นคือเมื่อ 

ประมาณ	600	กว่าปีมาแล้ว	ปัจจุบันเยอรมนีมีมหาวิทยาลัย

กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า	 326	แห่ง	และเกือบทั้งหมด

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ	 โดยมีสาขาวิชาหลากหลายให ้

เลือกเรียนได้แทบจะครบทุกแขนงวิชา	 และนักศึกษา 

สามารถยืมคืนหนังสือข้ามเมืองหรือข้ามรัฐได้	 โดยเสีย

ค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น	

	 มาถึงประเด็นปัญหาที่นักศึกษาและผู้ปกครอง 

หลายคนมักจะถามว่า	 ถ้าไม่ได้เรียนภาษาเยอรมัน	 หรือ 

พูดภาษาเยอรมันไม่ได้	จะทำอย่างไร	สำหรับปัญหาด้าน

ภาษานี้นักศึกษามีวิธีเตรียมตัวหลายวิธี	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 

ความพร้อมของนักศึกษาเอง	เช่น	

	 -	 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาเยอรมัน 

ท่ีเปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

โดยจะเลือกเรียนเป็นวิชาเอกหรือวิชาโทก็ได้	 ระยะเวลา 

ที่ใช้ในการเรียนจะเป็นไปตามระบบกลไกการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี	คือประมาณ	3-5	ปี

	 -	 นักศึกษาไปเข้าชั้นเรียนที่โรงเรียนภาษาของ 

เอกชน	 หรือที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย	 ก็คือ	 สถาบัน 

เกอเธ่	ซึ่งมีเปิดสอนในทุกระดับ	และเปิดสอบวัดระดับ 

เพ่ือให้ได้ใบรับรองความสามารถทางภาษา	โดยระยะเวลา 

เรียนอาจสั้นกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยแต่มีค่าใช้จ่าย

ค่อนข้างสูง

รศ.ดร. ธงชัย  สมบูรณ์

ไปเรียนฟรีที่เยอรมนีดไีหม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์

มองโลกเยอร
มัน

 -		 นักศึกษาเลือกเรียนภาษาที่ประเทศเยอรมนี 

กับสถาบันสอนภาษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ	

 นอกจากน้ีนักศึกษาต่างชาติบางส่วนท่ีไม่มีพ้ืนความรู้ 

ภาษาเยอรมันเพียงพอ	 จะต้องเข้าเรียนที่	 Studienkolleg 

(วิทยาลัยเตรียมศึกษา)	โดยวิทยาลัยดังกล่าวจะรับนักศึกษา 

ต่างชาติจากทุกประเทศ	ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับ 

อุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาและจัดสอบ 

วัดระดับ	 ถ้าพูดง่าย	ๆ	 ก็เหมือนกับการเข้าเรียนในระดับ 

เตรียมอุดมศึกษา	 (Vorstudium)	 นั่นเอง	 ปัจจุบันมี 

นักศึกษาต่างชาติประมาณ	3,000		คน	จากกว่า	40	ประเทศ 

ท่ีเข้าเรียน	ณ	วิทยาลัยเตรียมศึกษา

	 วิทยาลัยเตรียมศึกษา	จัดเป็นหน่วยงานการศึกษา 

ของรัฐ	 และมีด้วยกัน	 31	 แห่งท่ัวประเทศ	การเข้าเรียนที่

วิทยาลัยเตรียมศึกษานี้	 ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด	 (ฟรี 

อีกแล้ว)	 (ยกเว้นที่เมือง	 Dresden	 และเมือง	 Glauchau)	 

และการสมัครเข้าเรียนจะแบ่งตามสายวิชาดังนี้	

	 -	 วิทยาลัยเตรียมศึกษา	 สายวิชา	 M	 เหมาะสำหรับ 

ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในแขนงวิชาแพทยศาสตร์  

ชีววิทยา	 หรือเภสัชศาสตร์	 ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง	 Berlin, 

Frankfurt,	 Halle,	 Greifswald,	 Hamburg,	 Kassel,	

Heidelberg,	 München,	 Leipzig,	 Mainz,	 Hannover,	

Saarbrücken

	 -	วิทยาลัยเตรียมศึกษา	สายวิชา	T	เหมาะสำหรับ 

ผู้ต้องการศึกษาต่อในแขนงวิชาท่ีเก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์	

วิทยาศาสตร์	 หรือเคร่ืองยนต์กลไก	 ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีเมือง	 Berlin,	

Frankfurt,	 Hamburg,	 Heidelberg,	 Halle,	 Darmstadt,	

Hannover,	Bochum,	Leipzig,	Karlsruhe,	Mittelhessen,	

Nordhausen,	 Wismar,	 Mainz,	 Mettingen,	 München,	

Saarbrücken,		Münster

	 -	 วิทยาลัยเตรียมศึกษา	 สายวิชา	 W	 เหมาะสำหรับ 

ผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อแขนงวิชาด้านบริหารธุรกิจ	 หรือ 

สังคมศาสตร์	 ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง	 Berlin,	 Halle,	 Heidel-

berg,	Leipzig,	Mettingen,	Frankfurt,	Hamburg,	Kassel,	

Mainz,	München,	Hannover,		Mittelhessen,	Nordhausen

	 -	วิทยาลัยเตรียมศึกษา	สายวิชา	G	เหมาะสำหรับ 

ผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อแขนงวิชาด้านอักษรศาสตร์	

ศิลปศาสตร์	 มนุษยศาสตร์	 รวมทั้งผู้ที่ต้องการศึกษา

ภาษาเยอรมัน	 (Germanistik)	 ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง	 Berlin,	

Darmstadt,	 Frankfurt,	 Greifswald,	 Halle,	 Hamburg,	

Heidelberg,	 Leipzig,	 Mainz,	 Mittelhessen,	 Nordhausen,	

München

	 เง่ือนไขและข้ันตอนการสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัย

เตรียมศึกษา	มีดังนี้

	 -	 นักศึกษาจะต้องมคีวามรู้ภาษาเยอรมันมาบ้าง 

(ประมาณ	 400-600	 ชั่วโมง	 คือเทียบเท่ากับระดับ	 B1) 

หากไม่มีพื้นความรู้ทางภาษาเยอรมันเลย	 ทางวิทยาลัย 

จะไม่รับเข้าศึกษา

 - วีซ่าเพื่อการศึกษา	 นักศึกษาจะต้องยื่นขอวีซ่า 

ประเภทนี้ที่สถานทูตเยอรมัน	 ก่อนเดินทางเข้าสหพันธ ์
(อ่านต่อหน้า 9)

(ตอนที่ 3)



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

กองบรรณาธิการ

ถาม	 ผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และกำลังจะลงทะเบียนเรียน	ซึ่งเหลือหน่วยกิต	เพียง 

15	หน่วยกิตก็จะเรียนครบหลักสูตร	แต่มีอยู่	2	วิชาที่ 

ลงทะเบียนมีวัน	เวลาสอบเดียวกัน	และเป็นวิชาบังคับ 

ของหลักสูตรทั้ง	2	วิชา	ดังนั้น	จะมีวิธีใดบ้างที่ผมจะ

สามารถสอบได้ทั้ง	2	วิชา	ช่วยแนะนำผมด้วย	

ตอบ จากประกาศกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนพร้อมกับ 

วันและเวลาสอบไล่	(ม.ร.30)	ได้กำหนดหลักเกณฑ์

การขอสอบซ้ำซ้อน	ดังนี้

	 เฉพาะนักศึกษาที่ขอจบการศึกษาเท่านั้น	 โดย 

ดำเนินการที่คณะซึ่งนักศึกษาสังกัดอยู่ภายในวันที่ 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	 มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่

อนุมัติให้สอบซ้ำซ้อน

 เงื่อนไขของการขอสอบซ้ำซ้อน

 1.  คุณสมบัติ

	 	 1.1		เป็นผู้ที่ ขอจบการศึกษาในภาคนี้ 	 

	 	 	 (ภาคที่ลงทะเบียน)

	 	 1.2		กระบวนวิชาที่ขอสอบซ้ำซ้อนต้อง 

	 	 	 ไม่ เป็นวิชา เลือกที่สามารถเลือกวิชา 

	 	 	 อื่นแทนได้

 2. การยื่นขอสอบซ้ำซ้อน

	 กรอกแบบฟอร์มขอสอบซ้ำซ้อนตามที่คณะ 

กำหนดต่อคณบดีหรือผู้แทน	โดยดำเนินการในวัน 

ลงทะเบียน	หรือวันสุดท้ายของกำหนดการลงทะเบียนเรียน 

ในภาคน้ัน	ๆ	เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะเข้าสอบซ้ำซ้อนได้

	 ดังน้ัน	นักศึกษาสามารถสอบวิชาท่ีวัน	เวลาสอบ 

เดียวกันได้	 แต่ต้องไปดำเนินการที่คณะของนักศึกษา 

โดยนำใบเสร็จลงทะเบียน		(ต้องมีการกากบาทขอจบด้วย)	

ไปแจ้งขอสอบซ้ำซ้อนในวันที่นักศึกษาลงทะเบียน	 

หรือภายในช่วงกำหนดที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการ 

ลงทะเบียนในภาคนั้น

ถาม  ผมอ่านข้อความน้ีในเว็บไซต์หน่ึง		เร่ืองการขอจบ

	 1.	หากคุณมีหน่วยกิตสะสมเกิน	 100	หน่วยกิต 

ขึ้นไป	 ให้คุณกากบาทขอจบทุกภาคจนกว่าจะจบจริง 

ไม่ถือว่าแจ้งจบเท็จเพราะหากถึงภาคที่จบจริงแล้ว 

คุณไม่ได้กากบาทขอจบ	 จะต้องเสียค่าปรับ	 ภาคละ	

300	บาท	ลดลงมาจาก	500	บาท

	 2.	การขอจบสามารถลงได้สูงสุด	 30	 หน่วยกิต 

ในเทอมปกติ	 และ	 12	 หน่วยกิตในช่วงซัมเมอร์และ 

เสียค่าลงทะเบียนเรียนตามราคาเดิมไม่มีค่าธรรมเนียมเพ่ิม  

รวมถึงการกากบาทขอจบก็ไม่คิดเงินเพิ่ม

	 3.	ถ้าสอบผ่านทุกวิชา	(จบการศึกษา)	แล้วไม่ได้ 

กากบาทขอจบ	 เสียค่าปรับภาคละ	 300	 บาท	 	 สรุป 

เม่ือครบ	 100	 หน่วยกิตเม่ือไรคุณกากบาทขอจบทุกเทอม 

จนกว่าจะจบจริงไม่เช่นน้ันจะต้องเสียค่าปรับ	300	บาท 

ต่อเทอม	 ถามว่าข้อความข้างต้นน้ีถูกต้องหรือไม่	 หรือว่า 

ถ้ากากบาทในช่องขอจบตอนลงทะเบียนเรียนได้ต้องมี 

หน่วยกิตในหลักสูตรท้ังหมดไม่เกิน	30	หน่วยกิตใช่ไหม 

ถึงจะขอจบได้	ช่วยอธิบายหน่อย	

ตอบ	1.	นักศึกษาที่เหลือหน่วยกิตที่จะจบการศึกษา 

ไม่เกิน	 30	 หน่วยกิต	 เมื่อลงทะเบียนนักศึกษาต้อง 

กากบาทขอจบในใบเสร็จลงทะเบียนทุกครั้งจนกว่า 

จะจบการศึกษา	ไม่ใช่เก็บสะสมได้	100	หน่วยกิตขึ้นไป	

เพราะถ้าได้	100	หน่วยกิตข้ึนไป	แต่ยังเหลือเกิน	30	หน่วยกิต 

จะจบการศึกษาก็ไม่สามารถกากบาทขอจบการศึกษาได้ 

ถ้านักศึกษาจบการศึกษาในภาคที่ลงทะเบียนแต่ไม่ได้ 

กากบาทขอจบ	 นักศึกษาต้องชำระค่าแจ้งจบล่าช้าอีก	

300	บาท

	 2.	ในกรณีที่นักศึกษากากบาทขอจบ	 นักศึกษา 

สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน	30	หน่วยกิต	 ในภาคปกติ	

และไม่เกิน	 18	 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน	 ส่วนค่าลง- 

ทะเบียนเรียน,	ค่าบำรุง	ชำระตามปกติ	และการกากบาท 

ขอจบนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

	 3.	นักศึกษาที่ ลงทะเบียนและจบในภาคที่  

ลงทะเบียน	 ต้องกากบาทขอจบในใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 

ทุกคร้ัง	แต่ในกรณีท่ีต้องการลงเกิน	24	หน่วยกิต	แต่ไม่เกิน	

30	 หน่วยกิตในภาคปกติ	 หมายความว่า	 ถ้านักศึกษา 

สอบผ่านหมดทุกวิชาที่ลงทะเบียนนักศึกษาต้องจบ 

การศึกษา	 ดังน้ัน	 ต้องตรวจสอบจากหลักสูตรท่ีนักศึกษา 

เรียนว่าในหลักสูตรให้นักศึกษาเรียนหน่วยกิตเท่าใด

จึงจบหลักสูตร	 เช่น	 ถ้าหลักสูตรให้นักศึกษาเรียน	 144	

หน่วยกิต	 นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตสะสมแล้วไม่ต่ำกว่า	

114	 หน่วยกิต	 นักศึกษาจึงจะมีสิทธิกากบาทขอจบและ

ลงทะเบียนได้	30	หน่วยกิต

มองโลกเยอรมันฯ                          (ต่อจากหน้า 8)

สาธารณรัฐเยอรมนี	 เพราะหากเดินทางเข้าด้วยวีซ่า 

ประเภทอ่ืน	จะไม่สามารถเปล่ียนเป็นวีซ่าเพ่ือการศึกษาได้

 - เอกสารสำคัญ ตัวจริงและสำเนา	 พร้อมคำแปล 

ที่ได้รับการรับรอง

 - ความพร้อมทางด้านการเงิน	 แม้ว่าการเรียนใน 

วิทยาลัยเตรียมศึกษา	 หรือในมหาวิทยาลัยของเยอรมน ี

จะไม่เสียค่าใช้จ่าย	 แต่ผู้เรียนยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย 

ในการกินอยู่	 ค่าที่พัก	 ค่าเดินทาง	 ตลอดจนค่าใช้จ่าย 

จิปาถะอ่ืน	 ๆ	 โดยเฉล่ียนักศึกษาควรมีเงินไว้ใช้จ่ายรายเดือน 

สำรองอยู่ท่ี	550-700	ยูโร	(หรือประมาณ	20,000-28,000	บาท) 

และอีกส่วนหนึ่งสำหรับจ่ายค่าเช่าห้อง

 - สถานภาพในการเข้าเรียนท่ีวิทยาลัยเตรียมศึกษา 

ผู้ท่ีเข้าศึกษาในวิทยาลัย	 จะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา 

ท่ีลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งน้ัน	 ๆ	 โดยระยะเวลา 

ที่ศึกษาในวิทยาลัยจะไม่นำมานับรวมกับระยะเวลา 

ที่ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัย	 โดยต้องลงทะเบียนเป็น 

นักศึกษามหาวิทยาลัย	 ในอัตราระหว่าง	 30-200	 ยูโร	

ต่อภาคการศึกษา

 - การเตรียมเอกสารสมัครเรียน	 ประกอบด้วย	 

ใบรับรองการจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อม 

ทรานสคริปท์	ใบรับรองการสอบภาษาเยอรมันในระดับต้น	

(Grundstufe	II/	III)	ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน	

 - ระยะเวลาและสถานท่ีในการสมัคร	 จะแตกต่าง 

กันไปในแต่ละรัฐ	 บางวิทยาลัยจะเปิดปิดตามปฏิทิน 

ปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย	 ในขณะที่บางแห่งจะแบ่ง

ภาคการศึกษาเป็นครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง	 ขอแนะนำ 

ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัย 

แต่ละแห่งอีกครั้ง

	 ระยะเวลาในการศึกษา	ณ	วิทยาลัยเตรียมศึกษานี้	

จะกินเวลาประมาณ	1	ปี	(ประกอบด้วย	2	ภาคการศึกษา)	

จากนั้นนักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้ทำการทดสอบเพื่อ

วัดระดับความรู้ทางภาษา	ว่าเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อใน

ระดับมหาวิทยาลัยได้หรือไม่	(แบ่งเป็นการสอบข้อเขียน	

3	 กระบวนวิชา	 และสอบปากเปล่าในทุกกระบวนวิชา

ที่เรียน)	 หากนักศึกษาสอบไม่ผ่าน	 จะต้องเรียนอีก	 1	 ปี	

และสอบแก้ตัวใหม่อีกครั้ง

	 หวังว่าข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจ 

ไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนีได้บ้างนะคะ	คราวหน้าคร ู

จะนำเรื่องราวของนักศึกษาที่เรียนภาษาเยอรมันของเรา 

ที่เขียนประสบการณ์การไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย 

ฮานอย	ประเทศเวียดนามมาเล่าสู่กันฟัง	สวัสดีค่ะ				

	 ตามที่สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ส่งสำเนาหนังสือ- 

สำคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจสอบความ 

ถูกต้องยังสถานศึกษาเดิมหรือหน่วยงานท่ีออกหลักฐาน 

การศึกษาดังกล่าว	 ปรากฏผลการตรวจสอบหน่วยงาน 

ต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่า	 หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ

ของนักศึกษาบางรายมีปัญหา	 ซ่ึงจะต้องทำการตรวจสอบ 

อีกครั้งหนึ่ง	 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ	 ลงวันที่	 22	

มกราคม	2556	และได้มีหนังสือแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

เพ่ือนำหลักฐานท่ีถูกต้องมาแสดงภายใน	วันท่ี	29	มีนาคม 

2556	 ปรากฏว่ามีนักศึกษาบางรายมิได้นำหลักฐาน 

การศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลากำหนด 

และไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นผู้สำเร็จจากสถานศึกษา

ดังกล่าวจริง

	 บัดนี้	 ได้พ้นกำหนดเวลาของการให้นักศึกษา 

นำต้นฉบับวุฒิการศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้ว	 

ซึ่งมีนักศึกษาบางรายที่ยังมิได้ปฏิบัติตามประกาศ 

และหนังสือแจ้งให้นักศึกษาทราบดังกล่าว	 มหาวิทยาลัย

รามคำแหงจึงให้ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาและ 

ถือว่าผลการสอบท่ีผ่านมาเป็นโมฆะ	จำนวน	14	ราย	ดังน้ี

 ชื่อ- นามสกุล  รหัสประจำตัว

นายเปรมมินทร์		ตะพังพินิจการ	 5203700413

นายคมสัน		อินณรงค์	 5401606073

นางสาววันวิสาข์		ตั้งเซียน	 5402500838

นางสาวกิตติยา		แก่นจักร	 5403507972

นางสาวสาธิตา		กาญจนามณีสุข	 5403512881

นางสาวพรพิมล		พรหมอินทร์	 5403519019

นางสาวขนิษฐา		เพ็ญภักดี	 5413600338

นายสภาวัฒน์		บุญนาค	 5404507377

นายพัฒนพงศ์		อ่องแก้ว	 5406509371

นายนักรบ		กันยา	 5406087915

นายณัฐภพ		ศิริจร	 5406527514

นางสาวนันทนา		อังกินันทน์	 5456500825

จ.ส.ต.ศิลาชัย		บัวสัมฤทธิ์	 5401617369

นางสาวเกสินี		ไม้พลวง	 5404506080

	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 จึงเห็นสมควรถอนสถานภาพบุคคลดังกล่าว 

ออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
ครั้งที่ 1/2556



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

  
                              

ภาค 1/2556

 ENS 4201 (EN 411) 
ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
(English in Interviewing)

รศ.สมร  วิเศษมณี

อ.ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

www.human.ru.ac.th/english		และข่าวรามคำแหง

ลักษณะข้อสอบ	ข้อสอบเป็นอัตนัยผสมปรนัย	100	คะแนน		 

รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ		ข้อสอบทั้งหมดเป็น 

ภาษาอังกฤษ	แบ่งออกเป็น	3	part	ดังนี้

  Part 1: Choose the correct answer.  

	 ข้อสอบ	part	นี้มี	60	ข้อ	60	คะแนน	เป็นการตอบ

คำถามจากตัวเลือกจากเนื้อหาที่เรียน	

 Part 2: Identify the following questions in 

terms of open-ended, open-to-closed,  curious probe, 

quiz show,leading push, clearinghouse probe, double-

barreled, informational probe, guessing game and 

bipolar. 

	 ข้อสอบ	part	นี้มี	10	ข้อ	10	คะแนน	ในข้อสอบ

ชุดนี้จะมีคำถามลักษณะต่าง	 ๆ	 10	 ชนิด	 นักศึกษาต้อง 

ตอบว่าคำถามนั้น	ๆ	 เป็นชนิดใด		 เช่น	 เป็นคำถามแบบ	

open-ended,	open-to-closed,	curious	probe,	quiz	show,	

leading	 push,	 clearinghouse	 probe,	 double-barreled,	

informational	probe,	guessing	game	หรือ	bipolar

 Part 3:  Answer the following questions in 

detail.  

	 ข้อสอบ	part	นี้มี	3	ข้อ	ข้อละ	10	คะแนน	ในการ 

ตอบให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ			โดยมีภาษาไทยสลับได้บ้าง

แต่ห้ามตอบเป็นภาษาไทยล้วน

 FRE 2502 (234) 
บทอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย

รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์

วัน-เวลา สถานที่เรียน					(ตามม.ร.30)		พฤหัสบดี		เวลา 

11.30	-13.20		น.			อาคาร	SBB		ห้อง	304		(อาจมีการเปล่ียนแปลง 

ได้ตามความเหมาะสม	ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

ตำราเรียน			มีเอกสารประกอบการสอน		ให้ติดต่อผู้สอน	 

ขอบเขตเน้ือหาวิชา	 ศึกษาจากบทอ่านวรรณกรรมฝร่ังเศส 

คริสต์ศตวรรษที่	20		เพื่อให้เป็นความรู้พื้นฐานต่อเนื่อง 

จากกระบวนวิชาประวัติวรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น	 

(FRE		2501)			จึงครอบคลุมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ต้ังแต่ 

ก่อนสงครามโลกครั้งที่	 1	 เรื่อยมาจนปัจจุบัน	 	นักเขียน 

และผลงานในช่วงเวลาดังกล่าวมีอยู่มากหลายหากดูจาก

สารบัญของตำรา	 	 ท่ีมีช่ือเสียงมักคุ้นในความสนใจของ 

คนไทยเช่น		ฌอง-ปอล	ซาร์ตร์					อัลแมร์		กามูส์		อีโอเนสโก 

ซามูเอล	เบคเคท	และอื่น	ๆ

ข้อแนะนำ ควรมีพ้ืนความรู้ด้านประวัติวรรณคดีฝร่ังเศส 

เบื้องต้น	 	 สามารถอ่านตัวงานวรรณกรรมภาษาฝรั่งเศส

ได้ออก	รู้เรื่องและเข้าใจพอสมควร			ควรมาเข้าชั้นเรียน		

หรือติดต่อผู้สอนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ 

รับคำแนะนำ		

การวดัผล  														ข้อสอบอัตนัย				5			ข้อ		เวลาสอบ			2		ชั่วโมงครึ่ง	 

วัน-เวลาสอบตามในม.ร.30		

 SPN 3141 
การเขียนภาษาสเปน 1
(Writing Spanish 1)

เอกสารประกอบการสอน	การเขียนภาษาสเปน	1	(	SPN 

3141)	โดย		รศ.สมร		วิเศษมณี

ขอบเขตเนื้อหาวิชา  

	 -	 ความรู้เกี่ยวกับการเขียน	(Los	conocimientos 

en	la	redacción)	ได้แก่	การเขียนประเภทต่างๆ		กลวิธ ี

ในการเขียนที่ดี

	 -	 อักขรวิธีภาษาสเปน	 (	La	ortografía	 )	 ได้แก่	
การเขียนตัวอักษรภาษาสเปน	 การเขียนเคร่ืองหมายเน้น 

เสียงหนัก	 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนภาษาสเปน	

การใช้อักษรย่อ	และการใช้ตัวเลขแบบต่างๆ

	 -	 วจีวิภาคภาษาสเปน	 (La	 morfología)	 ได้แก่	
การสร้างคำภาษาสเปน		การใช้คำไวยากรณ์ต่างๆ

	 -		อรรถศาสตร์ภาษาสเปน	(La	semántica)	ได้แก่ 

ประเภทของความหมายของคำ		วิธีการใช้คำในการเขียนท่ีดี

	 -		วากยสัมพันธ์ภาษาสเปน	(	La	sintaxis	)	ได้แก่	

ประโยคภาษาสเปนชนิดต่างๆ		วิธีการเขียนประโยคที ่

ถูกต้องและได้ใจความ

	 -	 การเขียนย่อหน้าที่ดี	ทั้งการเขียนเรียงความ 

และย่อความ

	 -	 การเขียนข้อความสั้นๆ

	 -	 การเขียนจดหมายสั้นๆ

ข้อแนะนำ 				นักศึกษาควรผ่านกระบวนวิชา	SPN	2002	

มากอ่น	จะไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจคำศพัทแ์ละไวยากรณ์

ภาษาสเปนพอสมควรที่จะศึกษาวิชาการเขียนซึ่งเป็น 

วิชาทักษะ		โดยนักศึกษาควรติดต่อขอรับเอกสารประกอบ 

การสอนจากอาจารย์ผู้สอนก่อนและควรมีเวลาเข้า 

ชั้นเรียนบ้างเพื่อฝึกฝนและรับคำแนะนำในการเขียน 

ตามหัวข้อต่างๆ

	 สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปเข้าฟังการบรรยาย 

ในชั้นเรียนได้ก็ให้ทำตามข้อแนะนำข้างต้นเช่นกัน 

และควรหาเวลาปรึกษาอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอคำ- 

แนะนำต่างๆเพิ่มเติมโดยติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ 

ตามตารางเวลาบรรยายหรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก	

คณะมนุษยศาสตร์

วิธีการสอน	 -	 บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละบท	 ตาม 

เอกสารประกอบการสอน	โดยใช้โปรแกรมPower	Point	

และ	เว็บไซต์ภาษาสเปน

 -	 ฝึกการอ่านออกเสียงคำ	วลีและประโยคท่ีถูกต้อง 

	 -		ฝึกการฟังและเขียนตามคำบอก

	 -	 ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลยคำตอบ	 พร้อมทั้ง 

อธิบายข้อผิด	(error)	และข้อผิดพลาด	(mistake)

	 -		ฝึกเขียนคำและประโยค

	 -		ฝึกการเขียนภาษาสเปนตามหัวข้อต่างๆ					

วัน-เวลา-สถานที่บรรยาย        วันศุกร์ เวลา 09.30-11.20	น. 

ห้อง	AV	อาคาร	HOB	1	ชั้น	3	

การประเมินผล 	ข้อสอบอัตนัย	10	ข้อใหญ่	 เวลาสอบ	 

2	ช่ัวโมง	30	นาที	คะแนนเต็ม	100	คะแนน	วัน-เวลาสอบ 

เป็นไปตามตารางของมหาวิทยาลัย

                                  	Email:wsamorn@hotmail.com

วัน/เวลา/สถานท่ีเรียน 	วันอังคาร		เวลา	07.30	-	09.20	น.	

ห้อง	SWB	501

อาจารย์ผู้สอน	อาจารย์	ดร.แก้วกัลยา	อภัยบัณฑิตกุล	

เอกสารประกอบคำบรรยาย	 กระบวนวิชาน้ียังไม่มีตำรา	

แต่นักศึกษาสามารถซื้อเอกสารประกอบคำบรรยาย 

ได้ท่ีร้านถ่ายเอกสาร	ช้ัน	1	อาคาร	1	คณะมนุษยศาสตร์

คำอธิบายกระบวนวิชา	 ศึกษาหลักการ	 วิธีการ	 กลวิธี	 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์และผู้ให้ 

สัมภาษณ์ในสถานการณ์ต่าง	ๆ

จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

	 1.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ	 วิธีการ	 กลวิธี	 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์

	 2.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ	 วิธีการ	 กลวิธี	 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้ให้สัมภาษณ์	

	 3.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจคำถามชนิดต่าง	ๆ	และ 

ประโยชน์ของคำถามชนิดนั้น	ๆ	ในการสัมภาษณ์

	 4.		เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสร้างคำถามแบบ

ต่าง	ๆ	ในการสัมภาษณ์

	 5.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อหา 

ข้อมูล

	 6.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อการ

ทำวิจัย

	 7.	 เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ 

รับคนเข้าทำงาน

	 8.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อการ

สมัครงาน

แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ	Power	Point						

เน้ือหาวิชา	ส่วนประกอบสำคัญต่าง	ๆ 	ของการสัมภาษณ์	

ลักษณะสำคัญของกระบวนการสื่อสารระหว่าง 

ผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์	 ลักษณะของคำถาม 

ประเภทต่าง	ๆ 	และประโยชน์ของคำถามประเภทนั้น	ๆ  

ในการสัมภาษณ์	 โครงสร้างของการสัมภาษณ์	 การสัมภาษณ์ 

เพ่ือหาข้อมูล	การสัมภาษณ์เพ่ือการทำวิจัย	การสัมภาษณ์

เพ่ือรับคนเข้าทำงานและการสัมภาษณ์เพ่ือการสมัครงาน

วัน เวลา และสถานที่สอบ			สอบวันที่	1	ตุลาคม	2556 

เวลา	 09.30-12.00	 น.	 สถานท่ีสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

โดยนักศึกษาสามารถติดตามข่าวสถานที่สอบได้ใน	

website	 ของภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ท่ี		



อินเทอรเน็ต ไมวาการเขาชั ้นเรียนดวยตัวตนของ

ตนเอง การทดสอบการเรียนรู  มีใหไดตลอดเวลา

อยูตรงที่วาเรารูจักเวลาแคไหน

 คำวาเวลา ทุกคนมี 24 ชั่วโมงเทากัน แตการ

จัดแบง การบริหารจัดการเวลาไมเทากัน ขึ้นอยูกับ

ความถนัด ข้ึนอยูกับความสามารถของคนท่ีแบงเวลา

เราจะดูหนังสือตลอด 24 ช่ัวโมง ก็จะไมเกิดประโยชน

อะไร เพราะดูไปก็อาจจะทำใหรางกายทรุดโทรม

เกิดโรคเกิดภัยได เพราะหักโหมเกินกวาที่รางกาย

จะรับได เราควรจะดูแลรางกายพลานามัยใหดี แลวก็

ในขณะเดียวกันเราก็จะตองแบงเวลาวา วันหนึ่ง

เราควรจะอานหนังสือสักกี่เวลานาที วางตอนไหน

จะทำอะไร เราควรจะมีตารางไวก็ได ตารางคราว ๆ

ไมไดหมายความวาจะตองจำกัดครัดเครงวานาทีหนึ่ง

จะหายใจเขา หายใจออกกี ่ครั ้ง หัวใจเตนกี ่ครั ้ง

มันไมใชอยางน้ัน ครูหมายถึงวา ชวงเชาควรจะทำอะไร

ชวงสายควรจะทำอะไร ชวงบาย ชวงเย็นควรจะ

ทำอะไร ชวงหัวค่ำจะทำอะไร ชวงกอนเที ่ยงคืน

จะทำอะไร จะทำอยางไร ก็แลวแตควรจะพักผอน

กอนเที่ยงคืนถาทำได และก็ไมควรจะตื่นเกินตี 5

อยางนี้เปนตน ตองแบงเวลาวาตื่นขึ้นมาแลวควรจะ

ทำอะไรบาง เขียนเปนตัวอยางไวสัก 4 – 5 เร่ือง แลวเรา

ก็เลือกทำก็ได ตื่นขึ้นมาเราก็มอง ๆ พอทำไป เราก็จะ

ทำไดเองโดยอัตโนมัติ น่ีเปนเร่ืองการแบงเวลาคราว ๆ 

 การแบงเวลาท่ีมากไปกวาน้ันก็คือ การแบงเวลา

ใหเพื ่อน การแบงเวลาใหแกการเรียนการศึกษา

การแบงเวลาใหการออกกำลังกาย การแบงเวลา

หาความรู ใหความรู การแบงเวลาดูตัวเอง ดูสภาพ

รางกายของตนเอง สำรวจตรวจสอบวารางกายสวนใด

ของเรา มีความผิดปกติอยางใดหรือไม เราควรจะดูแล

เชน เราแพอากาศหรือไม เราเปนคนที่แพแสงแดด

หรือไม ถาออกแดดมากไปหนาก็จะเปนฝา เปนไฝ

เปนอะไรตาง ๆ ไมวาจะเปนหญิงหรือชายก็จะเปน

อยางน้ี อันน้ีเปนตัวอยางท่ีบอกวาควรจะมีการแบงเวลา

พูดมาถึงตรงนี้ก็นาจะตองจบไวกอน เพราะวาเดี๋ยว

จะยาวเกินไป เอาไวพบกันใหมฉบับหนาครับ สวัสดีครับ

วันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขาวรามคำแหง ๑๑

หนังสือพิมพขาวรามคำแหง
เจาของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ ม.ร. รศ.ประทีป วาทิกทินกร
บรรณาธิการ ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
ผูชวยบรรณาธิการ ผศ.อังธิดา ลิมปปทมปาณี นางวัฒนา อัติโชติ
 น.ส.สุธี ตันตินันทธร อ.ชุติมา ผิวเรืองนนท
กองบรรณาธิการ นางวนิดา หาญณรงค น.ส.ถนอมพงษ สิงหสุข
 นางรัชนี โคตรพรหม นายธัมนุ ทองแกวกูล
ผูจัดการ นางวัฒนา อัติโชติ
ชางภาพ นายวิทยา ธนาฤกษมงคล

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ หอง ๒๐๕
 โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗
อัตราสมาชิก(ปละ ๕๒ ฉบับ) ออกทุกวันจันทร ปละ ๒๐๐ บาท สมาชิกอาจมารับดวย
 ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได โดยตองสงเงินทางธนาณัติเทานั้น
 ในนามผูจัดการหนังสือพิมพขาวรามคำแหง งานประชาสัมพันธ
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตบางกะป
 กทม. ๑๐๒๔๐ สั่งจาย ปณ.รามคำแหง
ผูพิมพ สำนักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ดวยรักและผูกพัน (ตอจากหนา 12)ม.ร.อบรมฯ (ตอจากหนา 12)

โดยมี หนวยบริการนักศึกษาพิการ คอยอำนวย
ความสะดวก ใหบริการทางดานการศึกษา ส่ือการเรียน
การสอน และชวยเหลือในดานอื่น ๆ ดวย ทั้งนี้ การ
อบรมอาสาสมัครเพื่อนชวยเรียนฯ ครั้งนี้ เพื่ออบรม
นักศึกษาปกติผูมีจิตอาสาใหมีความรูเก่ียวกับคนพิการ
ทางรางกาย และสติปญญา ท้ังดานวิถีการดำเนินชีวิต
และเรียนรูกายภาพบำบัดเบื้องตน เขาถึงจิตใจและ
อารมณของนักศึกษาพิการและการเปนผูใหบริการ
รวมทั้งสงเสริมใหนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน พัฒนาใหเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค มีความรูคูคุณธรรม
 “ขอแสดงความช่ืนชมนักศึกษามหาวิทยาลัย-
รามคำแหง ที ่ตั ้งใจเขามาเปนอาสาสมัครเพื ่อน
ชวยเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ ถือวาเปนผูที ่มี
ความเสียสละ มีจิตใจเผื ่อแผและมีเมตตากับผูที ่
ดอยโอกาส เปนการฝกตนเองใหอยูรวมกันกับผูอื่น
ในสังคมไดอยางมีความสุข”

โดยมี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี

ฝายวิชาการและวิจัย รศ.สมพล ทุ งหวา ประธาน

กรรมการบริหารโครงการฯ คณาจารย เจาหนาที่ และ

นักศึกษารุนพี่ รวมตอนรับอยางอบอุน เมื่อวันที่ 13

มิถุนายน 2556 ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารนพมาศ

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กลาววา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ยินดีตอนรับนักศึกษาใหม โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ

บัณฑิต เพ่ือความเปนเลิศ สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

รุนท่ี 3 เขาสูร้ัวรามคำแหง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

จะชวยใหนักศึกษาไดรู จักสถาบันการศึกษา และ

ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมตาง ๆ รวมท้ังแนะแนว

การเรียน การทำกิจกรรม และแนะนำอาจารย เจาหนาท่ี

ท่ีจะคอยชวยใหคำปรึกษาในระหวางเรียน ซ่ึงถือเปน

ประโยชนอยางยิ่งกับนักศึกษา

 “รามคำแหง จ ัดการเร ียนการสอนแบบ

ตลาดวิชา อำนวยความสะดวกใหกับนักศึกษาผูใฝรู

ใฝเรียน ไดเรียนทั้งในหลักสูตรปกติและภาคพิเศษ

นอกเวลาราชการ ทั้งนี้ ม.รามคำแหง จัดการเรียน

การสอนมา 42 ป ถือเปนหลักประกันไดวา รามฯ

เปนสถาบันที่จัดการเรียนการสอน อยางมีคุณภาพ

มีบัณฑิตที ่สำเร ็จการศึกษาไปแลวจำนวนกวา

8 แสนคน ลวนเปนที่ยอมรับในสังคม และออกไป

ทำงานอยูในทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ง

ทุกคนก็จบออกไปทำงานดวยความภาคภูมิใจ”

 อธิการบด ี  กลาวตอไปวา สำนักงานสถิติ

แหงชาติ รวมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) ไดสำรวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต

ตอบัณฑิต และสำรวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา

ตอสถาบันอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ในมิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพ โดยผลการสำรวจ ในสวน

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั ้น นายจางและผู 

ประกอบการ มีความพึงพอใจตอบัณฑิตมหาวิทยาลัย

รามคำแหงดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพสูงที่สุด รองลงมา คือความพึงพอใจใน

ความรู ความสามารถทางวิชาการ และความรู 

ความสามารถพื้นฐาน ซึ่งถือเปนที่นายินดีที่บัณฑิต

รามคำแหงไดรับการยอมรับจากนายจางวา เปนผูท่ีมี

ทั้งความรูทางวิชาการและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

โดยเฉพาะอยางยิ ่งความพึงพอใจสูงสุดในเรื ่อง

คุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตรามคำแหงที่ได

รับการประเมินจากนายจางอยางตอเนื่องในทุกป 

 ท้ังน้ี เปนผลมาจากการท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กำหนดใหนักศึกษาทุกระดับชั ้น ทั ้งปริญญาตรี

ปริญญาโท และปริญญาเอก ตองผานการเรียนวิชา

ความรูคูคุณธรรม กอนที่จะสำเร็จการศึกษาทุกคน

บัณฑิตจากรามคำแหงจึงมีความพรอมทั ้งเรื ่อง

 ม.ร. ปฐมนิเทศนักศึกษา ฯ (ตอจากหนา 1)

ม.ร. จัดกิจกรรมพัฒนาฯ (ตอจากหนา 1)

 ขอเชิญนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษารวมโครงการฯ

โดยไมเสียคาใชจาย (มีเอกสารและอาหารวางบริการ) 

ผู สนใจสมัครและลงชื ่อไดตั ้งแตบัดนี ้เปนตนไป 

ท่ีงานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคาร

ศิลาบาตร (SBB) ชั้นลอย โทร. 0-2310-8026

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร (ตอจากหนา 1)

 กลุมวันพุธ, วันศุกร (เชา, บาย)
 วันที่ 21 ส.ค.-20 ก.ย. 56
 กลุมวันเสาร, วันอาทิตย (เชา, บาย)
 วันที่ 24 ส.ค.-22 ก.ย. 56
 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครไดท่ีสถาบันคอมพิวเตอร
ช้ัน 1 ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไปหรือสอบถามรายละเอียด
ที่โทร. 0-2310-8853, 0-2310-8800 ตอ 2269 หรือ
www.ctc.ru.ac.th และนักศึกษาท่ีสอบผานการอบรม
ผลการศึกษาจะบันทึกลงใน Transcript

สติปญญา จิตใจท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะ
เรื่องความขยันอดทน ความซื่อสัตย สูงานหนัก และ
ออนนอมถอมตน ซึ่งทำใหนายจางสวนใหญมีความ
พึงพอใจจนไดรับการประเมินเชนนี้ 
 “รามคำแหงนอกจากจะใหการศึกษาแก
ลูกศิษยทุกคนแลว ยังดูแลสิ่งแวดลอมรอบตัวที่
เกี่ยวของกับนักศึกษา ดูแลลูกศิษยดวยความเมตตา
และเอาใจใสทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย อาทิ
การจัดทำโครงการหอพักติดดาว หรือเพ่ือนขางหอง
เตือนภัย ขึ้นมา โดยไดรับความรวมมือจากภาครัฐ
และหอพักเอกชน เขารวมโครงการเพื่อชวยกันดูแล
เยาวชนและพัฒนาหอพักใหมีคุณภาพและปลอดภัย
มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนหนังสือดวย ท้ังน้ี
ขอใหนักศึกษายึดถือในระเบียบ กฎกติกาของ ม.ร.
และตั้งใจเรียน เพียรพยายาม มีมานะอดทน รวมทั้ง
รูจักวางแผน มีความรับผิดชอบ เพื่อนำความรูและ
ประสบการณที่ไดรับจากรามคำแหง ไปประยุกตใช
ในชีวิต การทำงาน และพัฒนาองคกร ประเทศชาติ
ตอไป”



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

(อานตอหนา 11)

ม.ร. จัดประชุมวิชาการ ม.ร.อบรม “อาสาสมัครเพื่อนชวยเรียนฯ”

วันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

(อานตอหนา 11)

ขาวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๓)๑๒

เร�่มเปนนักศึกษา ม.ร.
 ครูพูดถึงเรื ่องความเปนนักศึกษาของ

รามคำแหงไวแลวบาง คราวนี้เราก็มาพูดกันตอ 

 ลูกศิษยครับ การเปนนักศึกษาใหม นอกจาก

เราจะทราบวามหาวิทยาลัยของเรา เปนมหาวิทยาลัย

ชนิดไหน กอต้ังต้ังแตเม่ือไหร มีการเรียนเปนระบบ

อยางไร เราตองเขาใจคำวา Interdisciplinary เรา

จะตองเขาใจความเปนคณะ วาคณะตาง ๆ น้ันคือ

คณะวิชา และก็ในขณะเดียวกันน้ันตองเปดดูคูมือ

นักศึกษา เลมท่ีนักศึกษาไดไว หรือมีไวต้ังแตสมัคร

เขาเปนนักศึกษานั้นนั่นเอง และประกาศตาง ๆ

ถาหากมีเพิ่มเติมหรือหากมีเกี่ยวของ นักศึกษาก็

ควรท่ีจะตองจัดเก็บ แยกแยะไวใหชัดเจน ถาจัดเก็บ

ไวในระบบดิจิตอลก็จะตองจัดเก็บใหแมนยำและ

จัดเก็บใหเปนระบบ ถาหากวาจัดเก็บเปนระบบ

เอกสารก็ควรจะจัดหมวด จัดหมู จัดอะไรตาง ๆ

ใหถูกตอง ที่สำคัญก็คือจะตองเปดดูหลักสูตรที่

นักศึกษาจะตองเรียน มองไปไกล ๆ วาหลักสูตรน้ัน

เขามีวิชาเอกวาอยางไร มีวิชาโทวาอยางไร และใน

ขณะเดียวกันเราตองการตัวตนของเราเปนอยางไร

จบออกมาแลวเราตองการที่จะทำงานอยางไร

อยางนี้เปนตน

 การเตรียมพรอมเรื ่องนี้เปนเรื ่องสำคัญ

ก็คือวาเมื่อเราวางแผนวาเราจะเรียนในคณะอะไร

แนนอนแลว เราก็จะเรียนวิชาตาง ๆ หรือวิชาโท

ตาง ๆ ใหมันเช่ือมโยงกัน จะไดนำไปใช จะไดนำไป

ปฏิบัติ จะไดนำไปประกอบอาชีพสัมมาชีพ เม่ือเรา

จบการศึกษาไปแลว ลูกศิษยท้ังหลาย วิชาการตาง ๆ

ท่ีสอนกันอยูในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เราเช่ือม่ัน

วามีตำรา มีหนังสือประจำวิชาทุกวิชา ลองคนควา

ขวนขวายดู ถาเลมใดขาด เลมใดไมมี ก็นาจะอยูใน

e-Book เราก็สามารถตรวจสอบดูได ขวนขวายดูได

หรือเราเปดดูคูมือการศึกษา ในหมวดของคำ

พรรณนาวิชา ในวิชาตาง ๆ นั้นเขาจะเขียนบอก

ไววา จะศึกษาเรื่องอะไร มีปรัชญาอยางไร ศึกษา

ครอบคลุมไปถึงเร่ืองใดบาง เราก็ควรท่ีจะขวนขวาย

ตำราท่ีเก่ียวของ หรือขวนขวายขอความท่ีเก่ียวของ

หรือโหลดจาก e-Book ในขอความในสวนที ่

เก่ียวของอยางน้ีเปนตน เพ่ือท่ีจะเอามาใชประกอบ

กับตำราหรือหนังสือ ถาหากวาไมมีสิ่งหนึ่งมันก็

ควรจะตองมีส่ิงหน่ึงทดแทน น่ีคือส่ิงท่ีรามคำแหง

สามารถมีใหได ไมวาจะเปนการเขาชั ้นเรียน

ผานโทรศัพท ไมวาจะเปนการเขาชั้นเรียนผาน

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษยปฐมนิเทศ-ไหวครู

 นักศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร รุนท่ี 3 จัดประชุม

วิชาการเรื่อง “สมุทรสาคร กับการบูรณาการสู

ความยั่งยืน” โดยมี ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน

สมาชิกวุฒิสภาสรรหา จังหวัดสมุทรสาคร เปน

ประธานเปดงาน และมี รองศาสตราจารยสมพล

ทุงหวา ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ

คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษารวมงาน เมื่อ

วันท่ี 23 มิถุนายน 2556 ณ หองประชุม 90 พรรษา

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

 ทั ้งนี ้ภายในงาน มีบรรยายพิเศษ เรื ่อง

“สมุทรสาครกับการบูรณาการสูความยั่งยืน”

โดย นายนำพล  ลิ ้มประเสริฐ ผ ู จ ัดการฝาย

พัฒนาการอยางยั่งยืน เอสซีจี การบรรยายเรื่อง

“บทบาทของสภาอุตสาหกรรมกับการสรางความ

ยั่งยืน” โดย นายอภิชิต ประสพรัตน ประธาน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และเรื่อง

“การบูรณาการการทองเท่ียวจังหวัดสมุทรสาคร”

โดย ดร.สุนทร วัฒนาพร นายกสมาคมสงเสริม

การทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ยังมี

การนำเสนอผลการศึกษาดูงานและผลงานวิจัย

ของนักศึกษาปริญญาโทดวย

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กอง

กิจการนักศึกษา จัดโครงการ “อบรมอาสาสมัคร

เพ่ือนชวยเรียนสำหรับนักศึกษาพิการทางรางกาย

และสติปญญา” เพื ่อใหอาสาสมัครมีความรู 

ความเขาใจในการเปนจิตอาสา และสามารถ

ชวยเหลือนักศึกษาพิการทางรางกายและสติปญญา

ไดอยางเหมาะสม โดยมี นางสุชาดา วรกาญจน

ผูอำนวยการกองกิจการนักศึกษา เปนประธาน

เปดงาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ หอง 306

ชั้น 3 อาคารศรีจุฬาลักษณ คณะมนุษยศาสตร

 โอกาสน้ี นางสุชาดา วรกาญจน ผูอำนวยการ

กองกิจการนักศึกษา กลาววา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เนนการเปดโอกาส ขยายโอกาสและใหความ

เสมอภาคทางการศึกษาแกประชาชนชาวไทย โดย

เปดรับสมัครนักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาพิการ

อยางเทาเทียมกันโดยไมจำกัดจำนวนและประเภท

ความพิการ ปจจุบันมีนักศึกษาพิการ จำนวน 270 คน

แบงเปน พิการทางการเห็น จำนวน 110 คน พิการ

ทางรางกายหรือสุขภาพ จำนวน 112 คน พิการ

ทางการไดยิน จำนวน 34 คน พิการทางสติปญญา

จำนวน 6 คน และพิการทางจิตใจ/พฤติกรรม

จำนวน 5 คน และบุคคลออทิสติก จำนวน 3 คน

 คณะพัฒนาทรัพยากร-
มนุษย จัดโครงการปฐมนิเทศ
ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
ไหวครู และกิจกรรมการ
เรียนรู  สำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดย ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปนประธานในพิธีไหวครูของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยา-
กรมนุษย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ภูเขางาม
รีสอรท จังหวัดนครนายก โดยมี รศ.ดร.โฆษิต
อินทวงศ คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
รศ.ดร.สุรเดช สำราญจิตต คณบดีคณะศึกษาศาสตร
รศ.ดร.นวลละออ แสงสุข รองอธิการบดีฝายบัณฑิต
ศึกษาภูมิภาค ผศ.พิทยา สีสด รองอธิการบดีฝาย
สวัสดิการ รศ.วิศิษฐ ทวีเศรษฐ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ รศ.สุรเสกข พงษหาญยุทธ รองอธิการบดี
ฝายวิทยบริการจังหวัดกาญจนบุรี รศ.ดร.เอื้อน ปนเงิน ผูอำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร และผูบริหาร
คณาจารย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย และนักศึกษาจำนวน 220 คนรวมงาน




