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คณาจารย์รามคำแหงปลื้มลูกศิษย์แสดงความกตัญญูในพิธีไหว้ครู

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2555

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. รับนักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ ม.ร. อบรมคอมพิวเตอร์แก่ นศ.

อธิการบดียินดีกับนักศึกษารามฯ คว้ารางวัลพระราชทาน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 

การศึกษา 2556 มีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมในพิธี และ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที

ต่อครูอาจารย์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 สำหรับพิธีการเริ่มด้วย ตัวแทนนักศึกษากล่าวนำสวดบูชา 

พระรัตนตรัย นายอิสระพงศ์ รูปเทวินทร์ ประธานชมรมพุทธศาสตร์ 

และวัฒนธรรมไทย กล่าวรายงาน นายอนุสรณ์ เสมสวัสดิ์ ผู้แทน 

องค์การนักศึกษา นำกล่าวคำฝากตนเป็นศิษย์ นายอับดุลยาเล  

หะยีดอเลาะ ประธานสภานักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณตน ต่อด้วย 

ขบวนเชิญพานเอก ขบวนธงมหาวิทยาลัยและธงประเทศสมาชิก 

อาเซียน เคล่ือนเข้าสู่บริเวณพิธีอย่างอลังการ โดยตัวแทนนักศึกษา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดง 

ความยินดีกับ น.ส.ขวัญเรือน 

พานแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4  

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา 

การวัดและประเมินผล ที่ได้ 

รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการ 

คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 

และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา จากกรุงเทพมหานคร ประจำปี  

2555 โดยมี อาจารย์สมหมาย  สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรองศาสตราจารย์ 

ดร.สุรเดช สำราญจิตต์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมยินดี  เมื่อวันที่ 17 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 7-15 สิงหาคม 2556 (เว้นวันที่ 12 

สิงหาคม 2556)  รวมทำการสอบ 8 วันโดยสอบวันละ 2 คาบเวลา 

คาบเช้าเวลา09.30 - 12.00 น.คาบบ่ายเวลา14.00-16.30 น.

          สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2 

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

 รามฯ 2  อาคาร  BNB801 - 803, KTB และ PBB  

 สถานที่สอบพิเศษ

 สถานที่สอบซ้ำซ้อน  สอบกรณีพิเศษ  ห้องสโมสรอาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 สถานที่สอบพระภิกษุสามเณร   อาคารเวียงคำ101  (VKB 

101) รามคำแหง 1

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556  นักศึกษาทุก 

ชั้นปีติดต่อขอรับได้ที่ อาคารเวียงคำ101 (VKB 101) รามคำแหง 1 

 ต้ังแต่วันท่ี 31 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2556 นักศึกษาทุกช้ันปี 

วันที่ 7 - 15 สิงหาคม 2556 

 โครงการพิ เศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

เพ่ือความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 3/1 (ภาคค่ำ) เรียน 

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.30-21.30 น. ระบบ 

การศึกษาแบบ Block Course System ค่าธรรมเนียม 

การศึกษาตลอดหลักสูตร 144,900 บาท (แบ่งชำระ  

9 งวด) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

สาขาบริหารธุรกิจเพื่อความเป็นเลิศ  ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  

สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา 

ปริญญาตรี ครั้งที่ 5/56 รุ่นที่ 4 ดังนี้

 eหลักสูตร Adobe Photoshop 

ค่าสมัคร 800 บาท การอบรมประกอบด้วย 

การตกแต่งรูปภาพด้วย Adobe Photoshop 

และ Project  อบรมวันที่ 21 ส.ค.-18 ก.ย. 

2556

 eหลักสูตร Adobe Flash Player 



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

 อธิการบดียินดีฯ                          (ต่อจากหน้า 1)
 • 

คณาจารย์รามคำแหงฯ                 (ต่อจากหน้า 1)

นำกล่าวบูชาพระคุณครู พร้อมมอบพานเอกและพานพุ่ม 

ดอกไม้  แด่อธิการบดี และคณาจารย์ 

 จากนั้น วงดนตรี RU Chorus นำร้องเพลง 

พระคุณท่ีสาม อธิการบดีเจิมหนังสือและมอบรางวัล 

การประกวดร้อยแก้วและร้อยกรองในหัวข้อ  

‘ล้านดวงใจศิษย์รามกตัญญู ร้อยมาลัยเทิดทูนครูบูชาคุณ’ 

โดยผลประกวดประเภทต่างๆมีดังน้ี ประเภทร้อยแก้ว :  

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายวรทรรศน์ อินทะสี นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่  

นายสมคิด บุญวิเศษ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวนันทนา 

ฤ าชา  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

 ประเภทบทร้อยกรอง : ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ 

นายภูวนาท เรืองฤทธิ์ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์            

รองชนะเลิศอันดับหน่ึง ได้แก่ นายณรงค์ฤทธ์ิ  คิดเห็น   

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับสอง  

ได้แก่ นายกรวิ เตชมณีแดง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

 รางวัลการประกวดพานไหว้ครู : ประเภทสวยงาม :  

ชนะเลิศ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศ 

อันดับหน่ึง ได้แก่ กลุ่มราม-พรหมคีรี และรองชนะเลิศ 

อันดับสอง ได้แก่ นางสาวอัจฉรา วงศ์เทพนิวัติ นักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์  และประเภทความคิดสร้างสรรค์ : 

ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอัจฉรา วงศ์เทพนิวัติ นักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ กลุ่ม 

สมาธิ RU 100 และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รักษาประเพณีไหว้ครู 

มาอย่างต่อเน่ือง เพราะพิธีไหว้ครูเป็นพิธีการท่ีลูกศิษย์ 

ได้มาแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีซึ่งเป็นเครื่องหมาย 

ของคนดี ครูจึงรู้สึกปลื้มใจที่ลูกศิษย์จัดงานได้อย่าง 

น่าประทับใจและสร้างความชื่นใจให้แก่ครูอาจารย์  

ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นกำลังใจให้ครูทั้งหลายได้ทุ่มเทกับ 

การสอนและดูแลนักศึกษาให้ดีที่สุด 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า ตลอด 42 ปีที่

รามคำแหงดูแลลูกศิษย์ได้พัฒนาด้านการศึกษาจน 

เป็นที่ชื่นชมจากทั้งครูอาจารย์และบุคคลภายนอก  

และเป็นสถาบันที่นักศึกษาเข้ามาเรียนจากทุกภูมิภาค 

มากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพราะรามคำแหงเปิดโอกาส

ทางการศึกษาให้กับทุกคนที่อยากเรียนหนังสือ โดย 

คงปณิธานเมื่อแรกก่อตั้งด้วยค่าหน่วยกิตที่ถูกที่สุด 

เพียงหน่วยกิตละ 25 บาท 

 ส่วนการปรับเรื่องอื่นๆก็ต้องปรับเปลี่ยนไป 

ตามค่าครองชีพและภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น 

ครูอาจารย์ทุกคนจะดูแลลูกศิษย์ในทุกสถานการณ์ 

เช่น ช่วงวิกฤติน้ำท่วมท่ีผ่านมา รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

แห่งแรกๆในประเทศไทยท่ีเสนอกับกระทรวงศึกษาธิการ  

เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตให้นักศึกษา 

ทุกคนที่เจอปัญหาน้ำท่วม และอีกหลายกรณีที่เกิดขึ้น 

กับนักศึกษาอย่างกะทันหัน 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดซุ้มให้นักศึกษาได้ม ี

พ้ืนท่ีในการอ่านหนังสือ จึงขอให้นักศึกษาช่วยกันดูแล 

ไม่ให้มีการดื่มสุราและการเล่นพนัน โดยจะปรับปรุง 

ซ่อมแซมซุ้มใหม่และเพิ่มลานกิจกรรมให้นักศึกษา  

รวมถึงการปรับพื้นที่ปลูกต้นไม้ให้รามคำแหงเป็น 

Green University มากขึ้น 

 นอกจากนี้แล้ว เรื่องการปรับเกรดจาก G P F 

เป็น A B C D F ให้เป็นระบบสากล เชื่อว่าระบบนี้ 

จะสร้างความยุติธรรมและตรงกับความสามารถของ 

นักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษา ม.ร. ต้องการไปศึกษาต่อ 

ในสถาบันอ่ืนๆและการโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบัน 

ก็สามารถดำเนินการได้ง่ายและรวดเร็ว ขณะเดียวกัน 

นักศึกษาต่างสถาบันหรือนักศึกษาต่างประเทศที่มา 

เรียนรามฯก็สะดวกกับการเทียบโอนและทำความ 

เข้าใจง่าย รวมถึงผลรวมของเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา 

ก็จะมากขึ้นตามมาด้วย

 “รามคำแหงเป็นสถาบันที่ ยืดหยุ่นและ 

ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ 

ทั้งการเปิดสอนสถาบันการศึกษานานาชาติ ที่มีชาว 

ต่างชาติมาเรียนจาก 50 กว่าประเทศทั่วโลก และ 

เปิดสอนคณะใหม่ คือ คณะทัศนมาตรศาสตร์โดย 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐ 

อเมริกา รวมถึงนักศึกษาหลายคนยังได้ออกไปสร้าง 

ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศและ 

ระดับโลก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาการ 

เรียนการสอนและคุณภาพของนักศึกษา”

 อธิการบดี ม.ร. ฝากในตอนท้ายว่า นักศึกษา 

ทุกคนเมื่อมาเรียนหนังสือแล้ว ขอให้มีสติตั้งมั่น และ 

เมื่อมีโอกาสให้ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆและรุ่นพี่  

ซ่ึงอีกไม่นานมหาวิทยาลัยจะเปิดกระบวนวิชาจิตสาธารณะข้ึน  

เพราะสังคมเป็นระบบทุนนิยม  คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น 

การดูแลสังคมก็มีน้อยลง ถ้ารามคำแหงเปิดวิชาน้ีข้ึนมา 

จะช่วยปลูกฝังให้ลูกศิษย์มีความรู้สึกท่ีดีกับเพ่ือนมนุษย์ 

และสังคม ฉะนั้น ถ้านักศึกษามีโอกาสทำสิ่งใดให ้

ส่วนรวมก็ถือเป็นโอกาสในการชำระจิตใจตนเอง  

ขอให้มีสติ ต้ังม่ันในความดี เคารพนับถือซ่ึงกันและกัน  

แล้วครูอาจารย์ท้ังหลายจะพาลูกศิษย์ออกไปทำประโยชน์ 

เพื่อสังคมและเพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบสุข 

มากขึ้นด้วย

กรกฎาคม 2556 ณ อาคารวิทยบริการและบริหารช้ัน 3 

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญเรือน 

พานแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา 

วิชาการวัดและประเมินผล ท่ีได้รับรางวัลพระราชทานฯ  

ดังกล่าว ถือเป็นรางวัลเกียรติยศที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง  

สร้างช่ือเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว และมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงด้วย ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ  

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ให้รู้จักทำกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อสังคมส่วนรวมควบคู่กับการเรียนหนังสือ เพราะ 

เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ในการ

ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ในอนาคต

 ด้าน นางสาวขวัญเรือน พานแก้ว กล่าวว่า 

รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน 

นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  

ระดับอุดมศึกษา จากกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2555  

เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการ 

มาตั้งแต่ปี 2506 ซึ่งเป็นการรับสนองพระราชปรารภ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำริ 

จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนท่ีมีความประพฤติดี  

มีผลการเรียนดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได ้

มาตรฐาน รวมทั้งนักศึกษาระดับอุดมศึกษา คัดเลือก 

โดยแบ่งพ้ืนท่ีเป็น 5 เขต คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก- 

เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งนักศึกษาที่มีสิทธิเสนอชื่อจะต้องเป็นนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีท่ีกำลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 2 ข้ึนไป และ 

ต้องมีเกรดเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ท้ังน้ีมีคณะกรรมการ 

จะประเมินและคัดเลือกนักศึกษาจากคุณลักษณะพ้ืนฐาน  

ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียน ทักษะในการจัดการและ 

การทำงาน สุขภาพอนามัย ความประพฤติ คุณธรรม 

จริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม  

และด้านกิจกรรมและผลงานดีเด่นของนักศึกษา  

ท้ังด้านความมีคุณประโยชน์ คุณภาพ และมีคุณธรรม 

ดีงามหรือสร้างสรรค์

 “รู้สึกภาคภูมิใจและถือเป็นเกียรติยศแก่ตนเอง 

และวงศ์ตระกูลอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 

ในคร้ังน้ี ตนเองเป็นนักศึกษาท่ีเรียนและทำกิจกรรม 

เพ่ือสังคมไปพร้อมๆกัน ต้ังแต่สมัยเป็นนักเรียนมัธยม  

เช่น เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดลพบุรี  

เป็นประธานกลุ่มลูกพ่อขุน อาสานำนักศึกษาออกค่าย 

อาสาพัฒนา เป็นกรรมการองค์การนักศึกษา กรรมการ 

สภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน 

ร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชนอาเซียน และเป็นตัวแทน 

เยาวชนเข้าร่วมสัมมนาในอีกหลายๆประเทศ ฯลฯ  

ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนท่ีหาเอง 

ไม่ได้ จึงอยากให้เพื่อนๆนักศึกษามองหาโอกาสสร้าง 

ประสบการณ์ชีวิตไปพร้อมๆกับการเรียนหนังสือ 

ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง ก้าวไป 

เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป”



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๕ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง
(อ่านต่อหน้า 9)

 ‘‘ข่าวรามคำแหง’’ มีเรื่องที่จะต้อง 

ยินดีต่อ กวีรัตนโกสินทร์ กวีซีไรต์ กวีสุนทรภู่ 

ที่ชื่อ

 เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

 อีกครั้งหนึ่ง เนื่องเพราะบทกวีที่ชื่อ 

‘‘วิถีไทย’’ ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ

ของยูเนสโก (UNESCO) ที่ชื่อว่า

 พาทธ์ ออฟ วิชันนารี ออฟ เดอะเวิลด์ 

(Path of Visionaries of the World)

 ซ่ึงเป็นโครงการท่ีคัดเลือก ‘‘วรรคทอง’’ 

จากวาทะ ‘‘คนดัง’’ ท่ัวโลก มาสลักลงแผ่นหิน 

บนทางเท้า ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์ 

สาธารณรัฐเยอรมนี

 เป็น ‘‘คนดัง’’ ระดับ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ 

มหาตมะ คานธี ฯลฯ

 สำหรับวรรคทองของเนาวรัตน์  

ที่ว่าคือ

 ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ

 เอกราชเอกลักษณ์เอกศักดิ์ศรี

 เป็นคันฉ่องส่องความงามและความดี

 เป็นโคมฉายช่วยชี้วิถีชน

 เนาวรัตน์บอกว่า กวีบทน้ีใช้เสียงแบบไทย 

ใช้จังหวะแบบไทยและใช้การเล่นคำแบบไทย

 ซึ่งเป็นอรรถรสของบทกวีแบบไทย

อันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นไทย 

และ

 ความเป็นไทยก็คือศิลปวัฒนธรรม

 ‘‘ข่าวรามคำแหง’’ เห็นด้วยเป็นอย่างย่ิง 

กับ

 เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

 'เปลวเทียนให้แสง  รามคำแหงให้ทาง' 'วรรณกรรม 

จะส่องทาง เห็นความต่างท่ามกลางความเป็นอาเซียน' 

คำพูดชวนคิดในการเสวนาของ ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช  

อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ชนะเลิศรายการแฟนพันธุ์แท้นวนิยายไทย ร่วมเสวนา 

กับ ซะการีย์ยา อมตยา กวีซีไรต์ พ.ศ. 2553  ลุค  แคสซาดี 

ดอเรียน นักเขียนชาวอเมริกัน ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงในเวทีเสวนา 'แสงฉายแห่ง 

วรรณกรรม สานสัมพันธ์อาเซียน' เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2556 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 อาคาร 2 

คณะมนุษยศาสตร์

  ซะการีย์ยา อมตยา 

กล่าวว่า วรรณกรรมเป็น

ส่วนหน่ึงในการหล่อหลอม

อาเซียนให้เป็นหน่ึงเดียวได้ 

แต่ยังติดเรื่องภาษาและ 

ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจ 

กับประเทศอาเซียนให้มาก 

เพราะในอดีตนักเขียนเป็นชนช้ันผู้ปกครอง งานเขียน 

ประวัติศาสตร์จึงจำกัดเฉพาะบุคคล แต่ปัจจุบันคน 

ทั่วไป สามารถบันทึกประวัติศาสตร์ได้ด้วยตนเอง  

บางครั้งเรารู้จักเพื่อนบ้านจากการแปลหรือเชิดชู 

จากประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศในอาเซียน เช่ือว่ายังมี

วรรณกรรมท่ีดีอีกหลายเร่ืองท่ียังไม่ได้ถูกฉายออกมา 

และเป็นวรรณกรรมท่ีมีคุณค่าได้เห็นถึงจุดเด่นจุดด้อย

ของเพื่อนบ้านที่ลึกซึ้งมากขึ้น 

 กวีซีไรต์ กล่าวด้วยว่า หลังจากปี 2514 บทกวี 

ของไทยเริ่มมีโลกทัศน์ที่แตกต่างได้รับอิทธิพล 

ความคิดที่ร่วมสมัย ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตที่มีการ 

ส่ือสารเร็ว การค้นคว้าตำราจึงไม่ได้มีเพียงในห้องสมุด 

แต่มีช่องทางที่ค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องที่ท้าทาย 

เป็นชุมชนสากลท่ีมีความหลากหลาย  แต่อย่างไรก็ตาม 

การเมืองท่ีไม่เป็นเสถียรภาพก็ทำให้นักเขียนขาดเสรีภาพ 

ต้องเปิดใจคุยกันว่าประเทศไหนมีเสรีภาพเพียงใด  

เพราะนักเขียนจะรู้ดีว่าประเทศของตนมีข้อจำกัด 

ในเร่ืองใด เช่ือว่านักเขียนทุกประเทศอยากมีสิทธิเสรีภาพ 

เป็นของตนเอง พร้อมไปกับการเคารพความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน ถ้าเห็นต่างก็พร้อมท่ียอมรับฟัง ผมจึงอยาก

ให้มีการจัดตั้งสมาพันธ์นักเขียนแห่งอาเซียน เพื่อ 

เชื่อมความสัมพันธ์และรับรู้ถึงปัญหาของแต่ละ 

ประเทศด้วย 

 ลุค แคสซาดี ดอเรียน 

กล่าวว่า ผมเป็นนักอ่าน 

หนังสือและดูภาพยนตร์ 

ตั ว ย ง ค น ห นึ่ ง ม อ ง ว่ า 

วรรณกรรมทำให้เข้าใจ 

ประเทศไทยและภาษาไทย 

มากขึ้น เวลาอ่านหนังสือ 

ที่คนไทยเขียนถึงประเทศไทย จะต่างกับคนต่างชาต ิ

ท่ีเขียนถึงประเทศไทยเพราะต้องใช้ความลึกซ้ึง  

ซ่ึงจะช่วยให้เราเข้าถึงเร่ืองราว ประวัติศาสตร์ สังคม 

และประสบการณ์ท่ีคนอ่ืนถ่ายทอดมา เม่ือได้มาสัมผัส 

ด้วยตนเอง ทำให้รู้ว่าประเทศไทยมีหลายมุมท่ีน่าสนใจ

และเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้ทำภาพยนตร์ขึ้นมา 

เช่น เร่ืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพกับแชมป์

เชียร์ลีดเดอร์

 "ในสายตาชาวต่างชาติ มองประเทศอาเซียน 

มีความใกล้ชิดกัน เช่น ล่าสุดผมไปเที่ยวจังหวัดอุบล- 

ราชธานี มีโอกาสพูดคุยกับคนอีสานซึ่งเขาสามารถ 

ส่ือสารกับคนลาวได้ง่ายเพราะมีภาษาทำนองใกล้เคียงกัน 

อีกท้ัง ยังมีภาษาภาพยนตร์ เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีทำให้ 

เข้าใจประเทศเพ่ือนบ้านได้ด้วยการถ่ายทอดเร่ืองราว 

กระชับ เข้าใจ และเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงการอ่านหนังสือ 

ผู้อ่านต้องมีจินตนาการ ตีความเน้ือเร่ืองและใช้ความคิด 

สร้างสรรค์ ฉะน้ัน ถ้าเราอยากเข้าใจเพ่ือนบ้านต้องเข้าใจ 

ภาษาก่อนแล้วจะทำให้อ่านวรรณกรรมได้เข้าใจตามมา"

 ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช 

กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่เป็น 

กำแพงก้ันระหว่างประเทศ 

อาเซียน คือ ประวัติศาสตร์ 

ซ่ึงประเทศไทยไม่เคยเป็น

ประเทศอาณานิคม อาจขาด 

ความรู้สึกร่วมกับประเทศอ่ืน

ที่ต้องเรียนรู้การอยู่ภายใต้อาณานิคม  เชื่อว่าเรื่องราว 

ในอดีตจะเยียวยาได้ด้วยวรรณกรรม และวรรณกรรม 

จะเป็นสะพานที่ทำให้คนไทยและชาวต่างชาติ  

อยากรู้จักประเทศไทยมากขึ้น รวมถึง การที่ประเทศ 

อาเซียนจะหลอมรวมและสร้างให้ภูมิภาคอ่ืนหันมาสนใจ 

อาเซียนจึงเป็นวัฒนธรรมใหม่ท่ีเป็นการสานสัมพันธ์ 

โดยสามารถเริ่มต้นได้จากนักเขียนผ่านวรรณกรรม 

ที่สื่อออกมา 

 ดร.พรธาดา ยกแบบอย่างนักเขียนชาวเวียดนาม 

ท่านหน่ึง เขียนไว้ว่า 'เม่ือเราเจ็บปวดและขมข่ืน เราจะ 

เป็นพี่น้องกัน' จึงคิดว่าความอยุติธรรมที่เคยเกิดขึ้น 

สามารถปลุกให้อาเซียนขึ้นมาเป็นพี่น้องกันได้ ดิฉัน 

เคยไปเที่ยวประเทศในอาเซียน เช่น ลาว อินโดนีเซีย 

แต่ไม่รู้สึกว่าไปต่างถ่ิน คงเพราะวรรณกรรมท่ีถ่ายทอด 

แวดวงนักเขียนเชื่อวรรณกรรม
หล่อหลอมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียว



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ฝากผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งหัวหมาก และ 

วิทยาเขตบางนา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ช่วยกัน ปรับปรุงด้านความปลอดภัย ใส่ใจ 

ความสะอาด

 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา  

คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดเสวนา "ข้อควรรู้ เมื่ออยู่หอพัก" เพื่อสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในแนวทางการประกอบการหอพักท่ีถูกต้อง 

และให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้พักอาศัยในหอพัก 

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช   

 โอกาสนี้ นายธนวันต์  พงศ์พิธนาพร นักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 กล่าวว่า การเข้าร่วมงาน 

"ข้อควรรู้ เมื่ออยู่หอพัก" ทำให้เห็นตัวอย่างปัญหา 

อาชญากรรม เข้าใจสาเหตุในการเกิดปัญหา รู้วิธ ี

หลีกเลี่ยง และแก้ไขปัญหา ตลอดจนสามารถรับมือ

กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ อยากฝากถึงผู้ประกอบการ 

หอพักให้ดูแลคุณภาพหอพักให้เหมาะสมกับราคา  

และน้ำดื่มน้ำใช้ควรมีความสะอาดให้มากกว่านี้

 นายจีรวัฒน์  ธานีพัฒน์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

ชั้นปีที่ 1 กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ทำให้รู้ว่าหอพัก 

ท่ีได้มาตรฐานจะต้องมีอะไรบ้าง ซ่ึงเราสามารถนำข้อมูล 

เหล่าน้ีมาเปรียบเทียบได้กับหอพักท่ีเราพักอาศัยมีคุณภาพ 

มากน้อยเพียงใด นอกจากน้ีอยากฝากผู้ประกอบการ 

หอพักให้คอยสอดส่องดูแลผู้พักอาศัยให้มีคุณภาพ 

ชีวิตที่ดีขึ้น

 นางสาวอริศรา  เอิมสรรค์ นักศึกษา Pre-degree 

กล่าวว่า การอบรมคร้ังน้ีทำให้รู้ถึงสิทธิของผู้พักอาศัย 

และหากถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถร้องเรียน 

ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

(สคบ.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

 นางสาวพรทิพย์  ฤกษ์หร่ิง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 2 กล่าวว่า การร่วมงานครั้งนี้ทำให้ได้ทราบ 

ถึงข้อควรระวังในการพักอาศัยในหอพัก และได้ความรู้ 

ว่าหอพักท่ีได้รับมาตรฐานและน่าอยู่จะต้องประกอบด้วย 

อะไรบ้าง เช่น ห้องนั่งเล่น หรือ มุมอ่านหนังสือ  

อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้เพื่อไป 

เสนอแนะให้กับเจ้าของหอพักเพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไข 

หอพักของตัวเอง 

 "ฝากถึงเจ้าของหอพักและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ให้ช่วยดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมบริเวณหอพักไม่ให้

มีแหล่งมั่วสุม ดื่มเหล้า และสูบบุหรี่ ทำให้เวลาเดิน

ผ่านไปมาดูไม่เหมาะสม และไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน"

 นางสาวนวพร  สุภาวงศ์  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

ชัน้ปทีี ่1 กลา่ววา่                     ไดร้บัความรูเ้รือ่งกฎหมายสำหรบั 

เจ้าของหอพัก และกฎหมายสำหรับผู้พักอาศัย ทำให้

เข้าใจสิทธิประโยชน์ของตัวเองมากขึ้น 

 "ปัจจุบันหอพักที่อยู่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ดีอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้พักอาศัยด้วยว่า 

รักษากฎระเบียบของหอพักหรือไม่ ถ้าแต่ละคนไม ่

ปฏิบัติตามกฎระเบียบก็จะทำให้บรรยากาศและ 

สภาพแวดล้อมไม่ดีไปด้วย"

 นางสาวมณีวรรณ  น้อยหมื่น นักศึกษาคณะ- 

ศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 กล่าวว่า              ได้รับความรู้เกี่ยวกับ 

สิทธิประโยชน์ของผู้พักอาศัยในหอพักว่า หอพักมี 

การจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่ และหอพักใดที่มีผู้ 

พักอาศัยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปจะต้องจดทะเบียนหอพัก 

จึงจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากทางราชการ  

 "อยากฝากถึงเจ้าของหอพักว่าอยากให้เห็น 

ความสำคัญในการออกแบบห้องพัก ให้แต่ละห้องมี 

ที่ระบายอากาศ บางห้องไม่มีหน้าต่าง พอถึงฤดูร้อน 

จะร้อนมาก บางครั้งแทบหายใจไม่ออก ทำให้ไม่ถูก 

สุขลักษณะ"

 นางสาวศิรินันท์  นามไห นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์    

ชั้นปีที่ 1 กล่าวว่า การร่วมงานครั้งนี้ ทำให้ทราบถึง 

นักศึกษา ม.ร. วอน ผู้ประกอบการหอพัก
ตรวจเข้มความปลอดภัย - ใส่ใจความสะอาด

ข้อควรรู้ เม่ืออยู่หอพัก ว่าเราจะต้องปฏิบัติ 

ตัวอย่างไรและต้องคอยระวังอาชญากรรม 

ในรูปแบบใดบ้าง เพื่อจะได้ไม่ตกเป็น 

เหยื่อจากภัยสังคม 

   "อยากฝากให้แต่ละหอพักเน้น 

เรื่องความสะอาดมากกว่านี้ แต่ละห้อง 

จะต้องมีท่ีระบายอากาศ และการระบายน้ำด้วย อยากเห็น 

หอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยของเราสะอาด 

และปลอดภัยมากกว่านี้"

 นายณัฐการ บริรักษ์สกุลชัย นักศึกษาคณะ- 

รัฐศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 กล่าวว่า การได้เข้าร่วมงานคร้ังน้ี 

ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพักอาศัยในหอพัก 

และรับรู้ถึงภัยต่างๆรอบตัว ดังนั้นควรตระหนักว่า 

สังคมทุกวันนี้มีอันตรายมากมาย เราเป็นนักศึกษา 

ที่พักอาศัยในหอพักจะต้องรู้จักระมัดระวังตัวและมี

สติในการดำรงชีวิต

 "ปัญหาอาชญากรรมที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับเพศหญิง จึงอยากให้ผู้หญิง 

ระมัดระวังตัวให้มากข้ึน นอกจากน้ีอยากให้ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ เจ้าของหอพัก มหาวิทยาลัย 

และนักศึกษา  ร่วมมือกันสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 

และตั้งศูนย์หอพัก เพื่อจะได้เป็นหูเป็นตาให้กับคน 

ในสังคม"

 นางสาวกาญจนา วะนะศุข นักศึกษาคณะ- 

บริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ทำให้ 

รู้ลักษณะของภัยต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีเกิดข้ึนจริง  

เมื่อเราดูข่าวแล้วควรจะหาทางป้องกันให้กับตนเอง  

เป็นผู้หญิงจะต้องรู้จักดูแลตัวเอง เพราะส่วนใหญ่แล้ว 

เพศหญิงเป็นเพศที่ถูกคุกคามมากที่สุด ควรจะต้องมี 

ความรู้ว่าจะต้องพักอาศัยหอพักอย่างไรให้ปลอดภัย  

ตลอดจนรู้จักการเลือกที่พักอาศัยจะต้องเลือกหอพัก 

ที่ได้รับมาตรฐาน และปลอดภัย  

 "อยากให้มหาวิทยาลัยช่วยคัดเลือกหอพัก 

ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีคุณภาพ จะได้ใช้เป็น

ตัวช่วยสำหรับนักศึกษาในการตัดสินใจเลือกหอพัก

ที่ดีและมีความปลอดภัย"

นายธนวันต์  พงศ์พิธนาพร นายจีรวัฒน์  ธานีพัฒน์ น.ส.อริศรา  เอิมสรรค์ น.ส.พรทิพย์  ฤกษ์หริ่ง น.ส.นวพร  สุภาวงศ์ น.ส.มณีวรรณ  น้อยหมื่น

นายณัฐการ  บริรักษ์สกุลชัยน.ส. ศิรินันท์  นามไห น.ส.กาญจนา  วะนะศุข
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ตอน กว่าจะเป็นคนว่างงานได้.....ยากจริงๆ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

  
 
 
   

   ประเสริฐ  เย็นประสิิทธ์ิ                          aseanlang_ram@yahoo.co.th

คำเรียกสี (ภาษามลายู)

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 Selamat bertemu kembali (เซอลามัตเบอร์เตอมู เกิมบาลี) สวัสดีที่ได้พบกัน 

อีกคร้ังหน่ึง  หลังจากห่างหายไปนาน หลังจากท่ีเราได้เรียนรู้เก่ียวกับการแนะนำตัวเอง 

การขอบคุณ การนับตัวเลข การบอกเวลา การต่อรองราคาและหัวข้ออ่ืนๆ ในคร้ังน้ี 

ผมจะนำเสนอคำเรียกสีให้ผู้อ่านได้รับทราบกัน   

 Warna (วัรนา) หมายถึงสีโดยจะกล่าวไว้หน้าสี ถ้าจะพูดว่าสีดำ warna  

hitam (วัรนาฮีตัม) ซ่ึงตรงกันข้ามกับสีขาว warna putih (วัรนาปูติฮ์) สีฟ้า warna biru  

(วัรนาบีรู) หรือเราสามารถพูดเป็นประโยคก็ได้ เช่น Kereta saya berwarna biru 

(เกอเรตา ซายา เบิรวัรนาบีรู) หมายถึงรถของฉันมีสีน้ำเงิน การเติม berwarna 

(เบิรวัรนา) นั้นจะมีความหมายว่า มีสี หรือ saya suka warna kelabu (ซายา ซูกา 

วัรนา เกอลาบู) ฉันชอบสีเทา เป็นต้น

 การตั้งชื่อลูกด้วยชื่อสีนั้นมีมากมายในอดีตในเกือบทุกๆสังคม เช่นชื่อของ

อดีตลูกหลานกษัตริย์ปาตานี Raja Kuning (รายา กูนิง) กษัตริย์เหลือง Raja Biru 

(รายา บีรู) กษัตริย์น้ำเงิน Raja Hijau (รายา ฮีเยา) กษัตริย์เขียว  Raja Ungu (รายา 

อูงู) กษัตริย์ม่วง (สำหรับชื่อกษัตริย์เหล่านี้สามารถค้นหาได้จากประวัติศาสตร์หรือ 

หาชมภาพยนตร์ไทยเรื่องปืนใหญ่จอมสลัดจะปรากฏชื่อของพวกท่านเหล่านี้) แต่

ในปัจจุบันเราไม่ค่อยได้พบชื่อคนที่เป็นชื่อสีที่เป็นทางการสักเท่าไรนักนอกจากจะ

เป็นชื่อเล่นเท่านั้น

 นอกจากสีจะถูกนำเรียกชื่อคนแล้วสียังมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ เช่น 

สัญญาณไฟจราจร  lampu isyarat (ลัมปู อีชารัต)ไฟแดง lampu merah (ลัมปูเมระฮ์)

หมายถึงหยุด ไฟเขียว lampu hijau (ลัมปูฮีเยา) หมายถึงปลอดภัยไปได้หรือไฟเหลือง 

lampu kuning (ลัมปูกูนิง) หมายถึงระวังเพื่อเตรียมหยุด เป็นต้น

 สีของธงชาติมาเลเซียก็เช่นเดียวกันก็มีความหมายเฉพาะของมัน สีแดง warna 

merah (วัรนาเมระฮ์) หมายถึง ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญของประชาชนในการ 

เผชิญกับอุปสรรคต่างๆ สีน้ำเงิน warna biru (วัรนาบีรู) หมายถึง ความสมัครสมาน 

สามัคคีของคนในชาติ สีขาว warna putih (วัรนาปูตีฮ์) หมายถึง ความสะอาด 

บริสุทธ์ิ  สีเหลือง warna kuning  (วัรนากูนิง)  หมายถึงความจงรักภักดีของประชาชน 

ที่มีต่อกษัตริย์

ผมนำเสนอชื่อสีและคำอ่านสำหรับใครที่สนใจศึกษาครับ

สีขาว (Warna) putih วัรนาปูติฮ์

สีดำ (Warna) hitam วัรนาฮีตัม

สีเทา (Warna) kelabu วัรนาเกอลาบู

สีน้ำตาล (Warna) coklat,perang วัรนาชอกเล็ต/เปรัง

สีชมพู (Warna) merah jambu วัรนาเมระฮ์ยัมบู

สีแดง (Warna) merah วัรนาเมระฮ์

สีส้ม (Warna) oren วัรนาโอเรน

สีเหลือง (Warna) kuning วัรนากูนิง

สีเขียว (Warna) hijau วัรนาฮีเยา

สีน้ำเงิน (Warna) biru วัรนาบีรู

สีฟ้า (Warna) biru langit วัรนาบีรูลางิต

สีม่วง (Warna) ungu วัรนาอูงู

 สีนอกจากจะเป็นคำวิเศษณ์แล้วสามารถนำมาตั้งชื่อคน และนำมากำหนด 

ความหมายในเชิงสัญลักษณ์อีกด้วย ขอให้สนุกในการเรียนรู้เร่ืองสีนะครับ แล้วพบ 

กันอีกในโอกาสต่อไป jumpa lagi (ยุมปาลากี)

 ข้อมูลอย่างหน่ึงท่ีคนไม่ค่อยต้ังข้อสังเกตสักเท่าไหร่ ท้ังๆท่ีเป็นข้อมูลสำคัญ 

คือสถิติการว่างงานซ่ึงข้อมูลน้ีถ้าเป็นในสหรัฐอเมริกาตัวเลขการว่างงานท่ีรัฐบาล 

ประกาศจะส่งผลต่อตลาดหุ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเม่ือตัวเลขการว่างงานเพ่ิมข้ึน 

ก็อาจถึงกับทำให้ตลาดหุ้นถึงกับสั่นสะเทือนได้เลยทีเดียว แต่สถิติการว่างงาน 

ของไทย (ในปัจจุบัน) เมื่อประกาศแล้วมักไม่ค่อยมีใครนำไปขยายประเด็นต่อ 

ท่ีเป็นเช่นน้ีคงเป็นเพราะอัตราว่างงานค่อนข้างต่ำ...มาก จนคนท่ีอยากจะโจมตี 

ไม่รู้จะทำอย่างไร จะบอกว่าตัวเลขไม่น่าเชื่อถือก็พูดไม่ได้เต็มปากเพราะเป็น 

ข้อมูลที่จัดเก็บตามวิธีมาตรฐานมายาวนานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาคิดทำขึ้นใหม่

 ตัวเลขอัตราการว่างงานของไทยตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมานั้นต่ำกว่า 2% 

ซึ่งอัตราว่างงานระดับนี้ถือกันว่าต่ำมากอยู่แล้ว แต่ยิ่งกว่านั้นก็คืออัตรานี ้

ต่ำกว่า 1% มาตั้งแต่ปี 2554 และยังลดลงเรื่อย ๆ ด้วยทำให้ในปี 2555 อัตรา 

การว่างงานของไทยอยู่ที่ 0.66% เท่านั้น

 เรื่องที่จะเขียนในตอนนี้ผมจะไม่ถกเถียงว่าอัตราว่างงานนี้ต่ำเกินจริง

ไปหรือเปล่า แต่อยากจะให้ทราบว่าตัวเลขน้ีมีท่ีมาอย่างไร แล้วท่านผู้อ่านก็จะรู้ 

ได้เองว่าทำไมจำนวนการว่างงานในเมืองไทยจึงมีน้อยและที่สำคัญก็คือจะ

รู้เหมือนกับที่ผมตั้งเป็นชื่อตอนนี้แหละครับว่ากว่าจะเป็นคนว่างงานได้....

ช่างยากเย็นเสียจริง ๆ

 เริ่มที่คำว่า ‘‘ผู้ไม่มีงานทำ’’ ตามความหมายของสำนักงานสถิติที่เก็บ 

ตัวเลขอัตราการว่างงานเสียก่อนซ่ึงได้ให้คำจำกัดความไว้สรุปได้ว่าคือ ‘‘ผู้ท่ีอยู่ 

ในกำลังแรงงานและประสงค์จะทำงาน แต่ไม่สามารถหางานทำได้ในสัปดาห์ 

ที่สำรวจ’’ ซึ่งจากความหมายน้ีผมจะวิเคราะห์แยกแยะออกเป็น 2 ประเด็นคือ 

 ประการแรก คนว่างงานต้องอยู่ใน ‘‘กำลังแรงงาน’’ ซ่ึงแปลว่าคนท่ีไม่ได้ 

อยู่ในกำลังแรงงานนั้นแม้จะไม่มีงานทำเขาก็จะไม่นับเป็นผู้ว่างงาน และถ้า 

ลองไปดูที่ความหมายของกำลังแรงงานก็จะพบว่าหมายถึงผู้ที่อายุระหว่าง  

15 - 60 ปี ดังน้ันคนอายุต่ำกว่า 15 หรือเกิน 60 ไม่มีทางเป็นผู้ว่างงาน(ทางสถิติ)ได้ 

นอกจากนั้นเขายังระบุไว้ด้วยว่า ‘‘แม่บ้าน’’ นั้นเป็นข้อยกเว้นที่จะไม่นับเป็น

กำลังแรงงาน ซึ่งผมก็แปลความแบบของผมได้ว่าถ้าผู้หญิงต้องตกงานกลับไป 

เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านก็ไม่ใช่คนว่างงาน....ใช่ไหม?

 ประการท่ี 2 คนว่างงานต้องประสงค์จะทำงานแต่ไม่สามารถหางานทำได้ 

ดังนั้นถ้าคนที่สำนักงานสถิติไปสัมภาษณ์เกิดตอบว่าไม่ประสงค์จะทำงาน 

ขึ้นมา คนผู้นั้นก็ไม่ใช่ผู้ว่างงานเสียแล้วแม้จะกำลังเตะฝุ่นอยู่ก็ตาม เรื่องนี้ใน 

สหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้วเคยมีการวิเคราะห์พบว่าอัตราการว่างงานลดลงทั้ง ๆ  ที่คน 

มีงานทำไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยสาเหตุเพราะคนที่ถูกสัมภาษณ์เก็บสถิติการว่างงาน

ส่วนหน่ึงหางานทำไม่ได้มานานจนท้อแท้แล้วตอบการสัมภาษณ์ว่าไม่ประสงค์

จะทำงาน ก็เลยไม่ถูกนับเป็นคนว่างงาน

 นอกจากดูจากความหมายของผู้ไม่มีงานทำแล้ว เรายังต้องดูท่ีความหมายของ 

‘‘ผู้มีงานทำ’’ ด้วยเพื่อจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นอีก เพราะ ‘‘ผู้มีงานทำ’’ นั้น 

สำนักงานสถิติให้รวมถึงผู้ท่ีทำงานให้กับครอบครัว(รวมถึงการทำการเกษตร)

โดยไม่ได้รับค่าจ้างด้วย  ถ้าเป็นตามความหมายนี้ถ้าคนที่ตกงานจากกรุงเทพฯ 

กลับไปช่วยพ่อแม่ทำนาที่ต่างจังหวัดก็ไม่นับเป็นคนว่างงานน่ะสิครับเพราะ 

ถูกนับเป็นผู้มีงานทำไปเสียแล้ว

 เห็นไหมครับ การจะเป็นคนว่างงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน 

สถิตินี่ไม่ใช่เรื่องง่ายจริง ๆ และที่แน่ ๆ ก็คือสำนักงานสถิติไม่มีทางจัดให้ผม 

เป็นผู้ไม่มีงานทำได้ เพราะผมไม่ได้อยู่ในกำลังแรงงานแล้วนั่นเอง....อายุเกิน



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

 เม่ือเอ่ยคำว่า ‘‘ครูดีในดวงใจ’’ หลายคนคงนึกถึงคุณครูสมัยประถมศึกษา 

หรือมัธยมศึกษา ท่านที่มีรอยยิ้มอันอ่อนโยน มีน้ำเสียงไพเราะอ่อนหวาน  

เป็นคุณครูท่ีใจดีราวนางฟ้าหรือเทวดาจากสวรรค์ และคงเป็นท่ีรักของนักเรียน

หลายคน ยกเว้นข้าพเจ้า ‘‘ครูดีในดวงใจ’’ ของข้าพเจ้าน้ัน มิได้เป็นอย่างท่ีกล่าวมา

ข้างต้นเลยแม้แต่น้อย

 เม่ือคร้ังท่ีข้าพเจ้าศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้าพเจ้าไม่ชอบ 

 ‘‘ครูสมพร’’ คุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เสียมาก เหตุผลคือ ‘‘ครูสมพร’’  

เป็นครูท่านเดียวที่เข้มงวดในแทบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกาย เรื่อง

ระเบียบการปฏิบัติตนเมื่อนั่งเรียนในชั้นเรียน เมื่ออยู่นอกชั้นเรียน แม้กระทั่ง

เรื่องการรับประทานอาหาร ก็ไม่เว้น

 ‘‘ครูสมพร’’ ท่านมักใช้สายตาตำหนิติเตียน ชอบดุด่าว่ากล่าว และคำ 

ท่ีท่านใช้อบรมดุด่าน้ัน ก็ตรงไปตรงมา นักเรียนท่ีถูกครูสมพรว่ากล่าวจึงไม่พอใจ 

ไปแทบทุกคน ข้าพเจ้ามักได้ยินคำปรารภถึงความเข้มงวด ความเฉียบขาด 

ของครูสมพรอยู่เสมอ และเริ่มถี่ขึ้นในแต่ละสัปดาห์

 ไม่เฉพาะเพื่อนในห้องเรียนของข้าพเจ้าเท่านั้น ความรู้สึก ‘‘ไม่ชอบ 

ครูสมพร’’ ยังเกิดข้ึนกับเพ่ือนร่วมช้ันมัธยมศึกษาด้วยกันแทบทุกห้อง แม้กระท่ัง

ห้องท่ีมีครูสมพรเป็นท่ีปรึกษาประจำอยู่ก็ตาม จะต้องมีนักเรียนในห้องแอบมา 

จับกลุ่มตัดพ้อ ระบายอารมณ์กันฟัง หนักเข้าถึงทำอาการล้อเลียนครูสมพร 

ให้เกิดอารมณ์สนุกสนาน ตามความคึกคะนองของวัยเด็กขณะนั้น เป็นเช่นนี้

ประจำจนเกือบกลายเป็นเรื่องปกติในรั้วโรงเรียนไปเสีย

 เหตุการณ์ท่ีน่าสลดใจย่ิง คือวัน ‘‘พิธีประดับเข็ม’’ ท่ีนักเรียนจะได้เข็มกลัด

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนไปติดไว้บนเสื้อ โดยมีครูเป็นผู้กลัดเข็มกลัด และ 

อวยพรให้เล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา วันนั้นนักเรียนทุกห้องเรียนของชั้น 

มัธยมศึกษาจะมารวมกันยังหอประชุม มีครูที่ปรึกษานั่งเรียงกันบนเก้าอี้ที่จัด 

เรียงรายไว้โดยรอบ เมื่อเริ่มพิธี นักเรียนก็กรูเข้าไปหาอาจารย์ท่านที่ตนรัก 

หรืออยากให้กลัดเข็มกลัดให้ ในเวลาน้ันหอประชุมจึงแน่นขนัดไปด้วยนักเรียน 

ที่ต่อแถวกันยาวเหยียด ทว่ามีเพียงแถวเดียวที่ว่างเปล่าไร้วี่แวว คือแถวของ 

‘‘ครูสมพร’’

 ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจริงหรือเท็จ เม่ือมีข่าวลือในกลุ่มนักเรียนว่า ครูสมพร 

เสียใจจนร้องไห้ในเหตุการณ์พิธีประดับเข็มวันนั้น รู้เพียงแต่ในชั้นเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์ของวันรุ่งขึ้น ครูสมพรท่านมาสอนพวกเราตามปกติ ไม่ม ี

อาการของคนที่เศร้าโศกเสียใจเลยแม้แต่น้อย ข้าพเจ้าคิดเอาเองว่า ครูสมพร 

อาจมีหัวใจท่ีเข้มแข็ง จนทำให้จิตวิญญาณของความเป็นครูน้ันแข็งแกร่งไปด้วย

ก็เป็นได้

 คร้ันเม่ือสำเร็จการศึกษา ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสได้พบครูสมพรอีก ทว่านึกถึง 

ถ้อยคำของครูสมพรได้มากกว่าครูท่านไหน ครูสมพรเคยพูดในชั้นเรียนว่า 

‘‘แล้ววันหน่ึงพวกเธอจะคิดถึงครู คิดถึงคำส่ังสอนของครู’’ ขณะน้ีเวลาล่วงเลย

มาประมาณสามปีแล้ว และคำพูดของครูสมพรก็เป็นจริง ทำให้ข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจ

ได้เรื่อยมา

 ความคิดถึงท่ีมีต่อครูสมพรน้ัน เกิดข้ึนตลอดเวลาท่ีข้าพเจ้าเห็นนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาถือตำราเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาท่ีข้าพเจ้าเคยไม่ชอบเอานักหนา 

วิชาที่ครูสมพรเคยให้คะแนนติดลบสองกับข้าพเจ้า วิชาที่ปัจจุบันนี้ยังเป็น 

ของยากอยู่ดั่งครั้งก่อน แต่วิชาอันลำบากนี้เองที่ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเหตุใด

ครูสมพรต้องเคี่ยวเข็ญข้าพเจ้าและเพื่อนมากนัก

	 ครูจะอยู่ที่นี่...สอนหนังสือ	 ความกล้าหาญเป็นเคร่ืองมือซ้ือความฝัน

ถึงหูแว่วยินเสียงปืนทุกคืนวัน	 ครูจะมอบ	‘‘ของขวัญ’’	แด่ชายแดน

	 ใจรู้อยู่ว่าเป็นครูชายตะเข็บ	 ต้องทนเก็บความกดดันอันสุดแสน

ภาพเปลวไฟในโรงเรียนคือสิ่งแทน	 สถานการณ์ผ่านความแค้นนิรนาม

	 ศิษย์เอ๋ยศิษย์จ๋า...อย่าสงสัย	 ครูหวาดกลัว?	ผวาไหม?	อย่าทวงถาม

แววตานั้นหดหู่อยู่ทุกยาม	 เหมือนโรงเรียนในสงคราม...ครูเข้าใจ

	 จงร้องเพลงชาติไทยให้เต็มเสียง	 แม้นสำเนียงจะพรึงพรั่นและหวั่นไหว

กริ่งสัญญาณเรียนวิชา...คาบต่อไป	 บอกศิษย์ให้อดทนไว้ตั้งใจเรียน

	 หากเสียงปืนจะดังลั่น...วันพรุ่งนี้	 ครูยังสอนอยู่ที่นี่...ไม่แปรเปลี่ยน

สมรภูมิความขัดแย้งการเบียดเบียน	 ครูจะดับแสงเทียนไปอย่างไรกัน

	 ชุดเครื่องแบบกากีเปื้อนสีเลือด	 คราบน้ำตาไม่แห้งเหือด...ฮิญาบนั่น

ในโรงเรียนในสงครามความผูกพัน	 ครูยึดมั่นแน่แน่วแล้วหยัดยืน

	 คือหนึ่งความหาญกล้าท้าความคิด	 คนใจดำอำมหิตใช่ใครอื่น

นาฬิกา...ช้ากว่าช้าผ่านวันคืน	 ทั้งเข้มแข็งและขมขื่นจิตวิญญาณ์

	 ‘‘ครูดีในดวงใจ’’...ชายตะเข็บ	 จารึกเก็บวีรกรรมนำสร้างค่า

สดุดีครูชายแดนเปี่ยมเมตตา	 ด้วยศรัทธาผู้เพาะกล้าปัญญาชน

 คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย	 รศ.บุปผา	 บุญทิพย์	 ผศ.พ.ท.วิโรจน์	 ผดุงสุนทรารักษ์ 

และอาจารย์	ดร.สหะโรจน์	กิตติมหาเจริญ	โดยได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ	พร้อมเงินรางวัล	

2,000	บาท		

	นายภูวนาท	เรืองฤทธิ์			 										        นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

     ครูดีในดวงใจ

 ปัจจุบันครูสมพรเกษียณอายุราชการ ไม่ได้สอนหนังสืออีกแล้ว ข้าพเจ้า 

ไม่อาจทราบเลยว่าครูสมพรย้ายไปอยู่ท่ีใด จะเป็นท่ีใกล้หรือไกล อยู่ในเมืองหลวง 

หรือต่างจังหวัด ข้าพเจ้าโทรศัพท์ไปหาครูสมพรที่โรงเรียน กลับพบเพียงคำที่ว่า 

‘‘ครูสมพรไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว’’

 ความในใจของข้าพเจ้า แม้ว่าครูสมพรจะไม่ได้ใจดีเหมือนครูท่านอื่น อาจ 

ไม่ได้พูดจาอ่อนหวาน แต่ครูสมพรก็เป็นครูดีท่ีสุดท่านหน่ึง เป็นครูท่านท่ีข้าพเจ้า 

เทิดทูนอยู่ในใจ เป็นครูผู้ประเสริฐ เปี่ยมไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ที่อยากให้เรา 

เหล่าลูกศิษย์เติบโตเป็นคนดีมีความรู้ พร้อมเผชิญกับสังคมนอกร้ัวโรงเรียนอันเต็ม

ไปด้วยอันตราย เปรียบคำสอนของครูสมพรเป็นดั่งยา แม้นรสชาติเข้มขมแต่ให้

คุณมากมายหลายประการนัก

 ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก 

จงดลบันดาลให้ ‘‘คุณครูสมพร ศานติวินิจฉัย’’ ไม่ว่าขณะนี้ท่านจะอยู่ที่ใด ขอจงมี 

แต่ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอย่าได้มากล้ำกราย และ 

ขอให้ท่านเมตตาให้อภัยข้าพเจ้า ในสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน ทั้งทางกาย ทางวาจา 

และทางใจ สิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าทำไปด้วยความเขลา ความคึกคะนองขณะนั้น 

ข้าพเจ้ายอมรับผิดทุกประการ ข้าพเจ้ากราบขอโทษคุณครูมา ณ ที่นี้ด้วย 

นายวรทรรศน์		อินทะสี													นักศึกษาชั้นปีที่	4	คณะมนุษยศาสตร์	วิชาเอกภาษาไทย

คุณครูที่ไม่เป็นที่รัก

	 คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย	รศ.ทวีศักดิ์	ปิ่นทอง	ผศ.ดร.สายวรุณ	น้อยนิมิตร	

และอาจารย์	 ดร.สรตี	 ปรีชาปัญญากุล	 โดยได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ	พร้อมเงินรางวัล	 

2,000	บาท



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๕ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค และ 

การดำเนินงานท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย 

มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดปฏิทินการศึกษาสำหรับการปฏิบัติงานของส่วนภูมิภาค 

ประจำภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ดังน้ี

ศ. 1 พ.ย. 2556 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

ส. 9 พ.ย. 2556 - จ. 11 พ.ย. 2556 ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2556 ท่ีสาขาวิทยบริการฯ

พฤ. 28 พ.ย. 2556 - พ. 18 ธ.ค. 2556 ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

ศ. 20 ธ.ค. 2556 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน

  ทางไปรษณีย์

จ. 18 พ.ย. 2556 - พฤ. 13 ก.พ. 2557 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส. 23 พ.ย. 2556 - อา. 9 มี.ค. 2557 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

ส. 21 ธ.ค. 2556 - อา. 22 ธ.ค. 2556 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 1/2556

  ที่สาขาวิทยบริการฯ

ส. 25 ม.ค. 2557 - อา. 26 ม.ค. 2557

ส. 1 ก.พ. 2557 - อา. 2 ก.พ. 2557

ส. 5 เม.ย. 2557 - อา. 6 เม.ย. 2557

ส. 19 เม.ย. 2557 - อา. 20 เม.ย. 2557 

จ. 21 เม.ย. 2557 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

พ. 26 มี.ค. 2557 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

ส. 5 เม.ย. 2557 - จ. 7 เม.ย. 2557 ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ

อ. 8 เม.ย. 2557 - พฤ. 17 เม.ย. 2557 ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

พฤ. 10 เม.ย. 2557 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน

  ทางไปรษณีย์

จ. 21 เม.ย. 2557 - อ. 20 พ.ค. 2557 เทปการบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส. 31 พ.ค. 2557 - อา. 1 มิ.ย. 2557 

ส. 7 มิ.ย. 2557 - อา. 8 มิ.ย. 2557

จ. 9 มิ.ย. 2557 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 เป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมในแต่ละข้ันตอน มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้กำหนด 

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 เป็นดังนี้

พ. 21 ส.ค. 2556 - อ. 5 พ.ย. 2556 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง INTERNET

   (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

อ. 3 ก.ย. 2556 - อ. 24 ก.ย. 2556 จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย ์  

อ. 3 ก.ย. 2556 - ศ. 4 ต.ค.  2556 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์

  (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

อ. 1 ต.ค. 2556 - อ. 5 พ.ย. 2556 จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย 

ส. 2 พ.ย. 2556 - อ. 5 พ.ย. 2556 รับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อม

  ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย  

ส. 16 พ.ย. 2556 - จ. 18 พ.ย. 2556 รับสมัครเพิ่มเติม

อ. 15 ต.ค. 2556 - ศ. 1 พ.ย. 2556 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 2/2556

  ทาง INTERNET 

จ.11 พ.ย. 2556 - ศ. 28 ก.พ. 2557 บรรยายในชั้นเรียน

พฤ. 7 พ.ย. 2556 - อา. 10 พ.ย. 2556 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 2/2556

  ที่มหาวิทยาลัย                       

พฤ. 7 พ.ย. 2556 - อ. 25 ก.พ. 2557 ลงทะเบียนสอบ e-Testing

ศ. 15 พ.ย. 2556 - ส. 11 ม.ค. 2557 สอบ e-Testing (รายละเอียดการสอบดูตาม 

จ. 20 ม.ค. 2557 - ศ. 28 ก.พ. 2557 ประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)

ศ. 6 ธ.ค. 2556 - จ. 9 ธ.ค. 2556 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 1/2556

  (ไม่งดบรรยาย)                          

พฤ. 21 พ.ย. 2556 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน

  ทางไปรษณีย์  ภาค 2/2556 ของนักศึกษาเก่า

ส. 11 ม.ค. 2557 เตรียมสอบซ่อม (งดบรรยาย)                                                                  

จ. 13 ม.ค. 2557 - ส. 18 ม.ค. 2557 สอบซ่อมภาค 1/2556

ส. 1 มี.ค. 2557 เตรียมสอบไล่ภาค 2/2556

จ. 10 มี.ค. 2557 - ส. 29 มี.ค. 2557 สอบไล่ภาค 2/2556

  (เว้นวันท่ี 16, และ 23 มี.ค. 2557)

อา. 30 มี.ค. 2557 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

จ. 10 มี.ค. 2557 - พ. 26 มี.ค. 2557 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2556 

  ทาง INTERNET

อา. 30 มี.ค. 2557 - พ. 2 เม.ย. 2557 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2556

  ท่ีมหาวิทยาลัย

อา. 30 มี.ค. 2557 - จ. 12 พ.ค. 2557 ลงทะเบียนสอบ e-Testing

  (เว้นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์)

อ. 8 เม.ย. 2557 - ศ. 16 พ.ค. 2557 สอบ e-Testing

อ. 18 มี.ค. 2557 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

ศ. 18 เม.ย. 2557 - ส. 17 พ.ค. 2557 บรรยายในชั้นเรียน

อา. 18 พ.ค. 2557 เตรียมสอบไ่ล่ภาคฤดูร้อน/2556 (งดบรรยาย)

จ. 19 พ.ค. 2557 - จ. 26 พ.ค. 2557 สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2556

อ. 27 พ.ค. 2557 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

วันสอบซ่อมของ ภาค 1/2556

}

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2556

ภาค 2 ปีการศึกษา 2556

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

}

ภาค 2 ปีการศึกษา 2556

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

}

วันสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2556}

วันสอบไล่ภาค 2/2556

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ และคณะ- 

วิทยาศาสตร์ได้ขอเปิดสอบซ่อม 

กระบวนวิชา BIT4603, PSY4597 

BIO3703, CEN4103, CMS4806, และ 

GEO3364 เพิ่มเติมจากที่ได้ประกาศ 

ไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 2 และภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2555

 ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอบ 

กระบวนวิชาดังกล่าวเพิ่มเติมได้เป็น 

กรณีพิเศษ ในการสอบซ่อมภาค 2 

และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 

โดยให้คณะดำเนินการจัดสอบเอง

การเปิดสอบกระบวนวิชาเพิ่มเติม
ในการสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2555

 ด้วยภาควิชาจิตวิทยา คณะ- 

ศึกษาศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการ 

ได้ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของ 

กระบวนวิชา PSY 3501 ในการสอบซ่อม 

ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 

2555 

 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงให้ 

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร จั ด ส อ บ ข อ ง 

กระบวนวิชาดังกล่าวจากที่ ได้  

ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30 ภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2555 เป็นคณะดำเนินการ 

จัดสอบเอง

การเปล่ียนแปลงการจัดสอบ



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.techno.ru.ac.th
และ www.totiptv.com ตั้งแต่บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2556 (วันจันทร์ - วันศุกร์)

 
เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

17.00 - 17.10 น.

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/ 
MV เฉลิมพระเกียรติ
ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 
ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/ 
MV เฉลิมพระเกียรติ
ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 
ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/
MV เฉลิมพระเกียรติ
ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 
ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/
MV เฉลิมพระเกียรติ
ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 
ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/
MV เฉลิมพระเกียรติ
ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 
ในการบริหารจัดการ

17.10 - 17.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

17.30 - 18.00 น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ past time

18.00 - 18.30 น. 
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

18.30 - 19.00 น. รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ RU SHOW รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

19.00 - 19.30 น.
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

19.30 - 20.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการน่ารู้ทุกเร่ืองกับ ม.ร/SPOT/
จารึกไทย + ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.

20.00 - 21.10 น. วิชา ACC 1101 (AC 101) วิชา LAW 1001 (LA 101) วิชา ACC 1101 (AC 101) วิชา ENG 2001 (EN 201) วิชา STA 2016 (ST 206) 

21.10 - 22.20 น. วิชา ENG 1001 (EN 101) วิชา ECO 1003 (EC 103) วิชา ENG 1001 (EN 101) วิชา ECO 1101 (EC 111) วิชา ACC 2134 (AC 234) 

22.20 - 23.30 น. วิชา THA 1001 (TH 101) วิชา PSY 1001 (PC 103) วิชา MCS 1300 (MC 130) วิชา LIS 1003 (IS 103) วิชา POL 3300 (PA 260)

23.30 - 00.40 น. วิชา SOC 1003 (SO 103) วิชา PHI 1003 (PY 103) วิชา LAW 1003 (LA 103) วิชา ART 1003 (AR 103) วิชา MKT 2101 (MK 203)

00.40 - 01.50 น. วิชา MTH 1003 (MA 103) วิชา STA 1003 (ST 103) วิชา MCS 1400 (MC 140) วิชา STA 1003 (ST 103) วิชา FIN 2101 (MB 203)

01.50 - 03.00 น. วิชา POL 1101 (PS 110) วิชา ENG 2001(EN 201) วิชา MCS 1100 (MC 110) วิชา MCS 1101 (MC 111) วิชา MGT 3102 (GM 306)

03.00 - 06.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7

06.00 - 09.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

09.30 - 09.40 น.
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ / MV เฉลิมพระเกียรติชุด เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา พระราชดำริสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ / MV เฉลิมพระเกียรติชุด เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา พระราชดำริสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ

09.40 - 10.00 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.00 - 10.05 น. รายการธรรมะ 5 นาที รายการธรรมะ 5 นาที

10.05 - 10.30 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.30 - 11.00 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.00 - 11.30 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ

11.30 - 12.00 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

12.00 - 12.30 น. รายการของดีไทยในอาเซียน รายการของดีไทยในอาเซียน

12.30 - 13.40 น. วิชา APR 2101 (BA 305) วิชา POL 2200 (PS 120)

13.40 - 14.50 น. วิชา POL 2102 (PS 202) วิชา MCS 3100 (MC 410)

14.50 - 16.00 น. วิชา MGT 4208 (GM 417) วิชา MGT 3404 (GM 423)

16.00 - 17.10 น. วิชา POL 3313 (PA 323) วิชา LAW 4002 (LA 402)

17.10 - 18.20 น. วิชา MGT 3203 (GM 307) วิชา LAW 4004 (LA 404)

18.20 - 19.30 น. วิชา MCS 2603 (MC 263) วิชา LAW 3003 (LA 303)

19.30 - 22.30 น. RERUN  รายการโทรทัศน์ลำดับ 1-8 RERUN  รายการโทรทัศน์ลำดับ 1-8

ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ตุลาคม 2556 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

	 หมายเหตุ:	รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจยืมสื่อการศึกษาติดต่อที่งานบริการสื่อการศึกษา	ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา	สำนักเทคโนโลยีการศึกษา	โทร.	0-2310-8703-5	ต่อ	103

	 หมายเหตุ:	รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๕ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

กองบรรณาธิการ

ให้ นศ.นำต้นฉบับหนังสือสำคัญ

แสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ถาม ดิฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เมื่อปีการศึกษา 2551 ได้ข่าวว่า 

มหาวิทยาลัยเปลี่ยนระบบเกรดใหม่เป็น A B C D 

แต่เกรดเก่าของดิฉันเป็นแบบ G P ดังนั้น ดิฉัน 

จึงมีความประสงค์จะขอ Transcript ที่ปรับระบบ 

เกรดเดิมของดิฉันที่เป็น G P ให้เป็น A B C D 

ได้หรือไม่ ถ้าได้ สามารถไปดำเนินการได้ที่ไหน  

กรุณาตอบให้ทราบด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูง

ตอบ ในเร่ืองของการปรับเกรดตามมติท่ีประชุม 

ก.บ.ม.ร. วาระที่ 4.1 ครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันที่ 

24 เมษายน 2556 ได้มีมติที่ประชุม ในข้อที่ 4 

กำหนดว่า นักศึกษาที่มีรหัสตั้งแต่รหัส 14-54 ที่

หมดสถานภาพและสำเร็จการศึกษาแล้ว ระบบเกรด 

ยังคงไว้เหมือนเดิมไม่มีการปรับเป็นระบบ A B C 

D F เว้นแต่มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ 

ภาค1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป และขอใช้สิทธิ 

เทียบโอน มหาวิทยาลัยจะเทียบโอนกระบวนวิชา 

และปรับเกรดจากระบบ G P เป็น A และ C+ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555

 ดังนั้น ตามมติที่ประชุมดังกล่าวเมื่อจบ 

การศึกษาในปีการศึกษา 2551 จึงไม่สามารถ 

ดำเนินการให้มหาวิทยาลัยปรับเกรดให้เป็นระบบ 

 A B C D ได้

ถาม ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เรียน 

ครบหลักสูตรของคณะแล้ว เม่ือภาค 1 ปีการศึกษา 

2555 ดิฉันได้ไปทำเรื่องจบหลักสูตรที่คณะ แต่ 

ทางคณะแจ้งว่าดิฉันไม่มีบันทึกรายชื่อแจ้งจบ 

ทางคณะได้ตรวจสอบใบเสร็จลงทะเบียนภาค 

1/55 ของดิฉันได้พบว่าดิฉันไม่ได้มีการกากบาท

ขอจบในใบเสร็จลงทะเบียนเรียนของภาค 1/55 

คณะจึงให้ดิฉันไปดำเนินการท่ี สวป. แต่เน่ืองจาก 

ดิฉันได้ติดต่อที่คณะใกล้หมดเวลาราชการ จึงไป 

ดำเนินการที่ สวป. ไม่ทัน ดิฉันจึงอยากทราบว่า 

ดิฉันต้องเตรียมเอกสารอะไรไปดำเนินการบ้าง 

เพื่อจะได้ เตรียมไปและไม่ เป็นการเสียเวลา 

เพราะดิฉันพักอยู่ต่างจังหวัด

ตอบ ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องปฏิบัติมีดังนี้

 1. ขอใบเช็คเกรดที่ One Stop Service 

(KLB ชั้น 1), ถ่ายสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 

2 ภาค คือ ภาคที่จบ และย้อนไป 1 ภาค, Print 

ใบที่นักศึกษากรอกในหัวข้อ ภาวะการมีงานทำ 

นำเอกสารทั้งหมดไปที่คณะนิติศาสตร์

 2. คณะนิติศาสตร์จะทำบันทึกเพื่อขอ 

รายช่ือการแจ้งจบ ให้นักศึกษานำมาท่ีฝ่ายหนังสือ

สำคัญ (อาคาร สวป. ชั้น 1ช่องที่ 6)

 3. ฝ่ายหนังสือสำคัญจะออกใบชำระเงิน 

ให้นักศึกษาไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(จำนวนเงิน 300 บาท) ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 

ชั้นล่าง

 4. เมื่อนักศึกษาได้ใบเสร็จค่าธรรมเนียม 

การศึกษาแล้ว ให้ถ่ายสำเนา 1 ฉบับแล้วนำไปมอบ 

ให้กับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายหนังสือสำคัญ (สวป. ชั้น 1 

ช่องที่ 6)

 5. ฝ่ายหนังสือสำคัญจะตรวจสอบและ 

ประทับตราพร้อมส่งคืนให้กับนักศึกษา

 6. นักศึกษานำสำเนาใบเสร็จฯ ท่ีฝ่ายหนังสือ 

สำคัญส่งคืน ให้นำกลับไปที่คณะนิติศาสตร์

 7. ดำเนินการย่ืนจบการศึกษาโดยใช้เอกสาร

ตามข้อ 1 เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่คณะนิติศาสตร์

 นายปรารมภ์  พรหมหันต์ 5503042250

 นางสาวพรชนัน  ทองปล้องโต 5503055286

 นายปรัชญ  อินทร์งาม  5504069062

 นายเมธาวี  ศิริพันธ์ุสกุล 5505003011

 นางสาวฑิมพิกา  เกษมศรี 5506040368

 นายนพดน  ผลสุข  5506055713

 นายกัมปนาท  มีตุ้ม  5506087492

 นางสาวกัลยาภัสร์  เกียววงษ์ 5506096022

 นางสาวเบญมาภรณ์  พิพัฒน์วัฒนา 5506104321

 ด.ต.ณัฐวุฒิ  พรมนิกร  5506108835

 นายสุลหาน  บิดิง  5506113777

 นายธงชัย  ดำรงกุล  5506413078

 นางสาวมริษา  แสนสุข 5506414738

 นางสาวศิขรินทร์  ฤทธิ์นอก 5506416741

 นายณัฐวุฒิ  เคี่ยงคำผง  5506428308

 นายธีรภัทร  อุทปัทษ์  5506428530

 นายวิฑูลย์  ศรีแสลง  5506434785

 นายวิสิทธิ์  นิลล่าเต๊ะ  5506442200

 นางสุปราณี  แจ่มเล็ก  5556002185

 นางสาวนันทิชา  ศิลธรรม 5590006689

 นางสาวข้าวขวัญ  กฤษณโสภา 5590062146

 นายชยาธร  วิริยกิจโกศล 5590010376

 นายสุภาพ  ศุภกิจรัตนากุล 5590059241

 นายวพงษ์  ไชยศรี  5590071196

 นายภัคธร  แลเฉอะ  5590017538

 นายภูรินัฐ  ศรีวิราช  5590401542

 นายทวี  สนธิคุณ  5406502624

 นางสาวภาพร  อ่วมพลอย 5490011334

 ท้ังน้ีหากพ้นกำหนดวันดังกล่าวแล้วนักศึกษา

ไม่ปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะถอนสถานภาพ

การเป็นนักศึกษา ถือว่าผลการสอบที่ผ่านมาเป็น 

โมฆะและจะดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป

 ตามที่สำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ส่ง 

สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษา 

ไปตรวจสอบความถูกต้องยังสถานศึกษาเดิม 

หรือหน่วยงานที่ออกหลักฐานการศึกษาดังกล่าว 

ปรากฏผลการตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัด 

แจ้งให้ทราบว่าหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิของ 

นักศึกษามีปัญหาบางประการ ซึ่งจะต้องทำการ 

ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

 ดังน้ัน จึงขอให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศ 

นำต้นฉบับวุฒิการศึกษาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

งานตรวจสอบวุฒิบัตร ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล (อาคาร สวป.ช้ัน 3) ต้ังแต่วันออกหนังสือ 

ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 จำนวน 43 ราย ดังรายชื่อ 

ต่อไปนี้

      ชื่อ - สกุล             รหัสประจำตัว

 นายปองพล  พัชรวัฒนพงศ์ 5501065998

 นายวรายุทธ์  วัฒนชัยยงค์ 5501067341

 นางสาวอุไรวรรณ  หมั่นธรรม 5501074602

 นายธัชชัย  โกมลรัตน์  5501400880

 นางสาวภัทรนันท์  สงพิมาย 5501428642

 นางสาวเยาวลักษณ์  ทิพย์เนตร 5502000341

 นางสาวนันท์นภัส  รัตนพงศ์ทอง 5502004038

 นางสาวไก่ฉิ่ง  แซ่หยั่ง  5502073454

 นางสาวอังคณา  บุญจันทร์ศรี 5502078925

 นายลีนวัฒน์  อุดมพรวศิล 5502080210

 นางสาวกนกรัตน์  ชนะพิมพ์ 5502414799

 นางสาวขวัญฤทัย  บุญมา 5503002346

 นางสาวชินาภัส  ดีอ่อน 5503022963

 นายจักรพรรษ  ประสพสุข 5503030172

 นางสาวประภาศรี  สมพร 5503032830

 แวดวงนักเขียนฯ                          (ต่อจากหน้า 3)

ให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในประเทศนั้น พอได้ไปสัมผัส

จริงจึงรู้สึกคุ้นเคย  

 "บทกวีมีพลังทางความคิดและมีภาษาเป็นส่ือ 

ย่ิงถ้าสามารถเรียนรู้ภาษาอาเซียนได้จะทำให้เข้าใจ 

บทกวีมากขึ้น  รวมถึง ภาพยนตร์ เป็นอีกแขนงหนึ่ง 

ของเร่ืองเล่าและเป็นอีกทางหน่ึงท่ีทำให้เข้าใจเร่ืองราว 

ในสังคมน้ันง่ายข้ึน เราต้องนำวรรณกรรมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง 

ของวัฒนธรรมทำให้เข้าใจเพ่ือนบ้านในอาเซียน ท่ีสำคัญ 

คือ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน ประชาคมอาเซียน 

จึงจะเกิดข้ึนได้อย่างสมบูรณ์ครบท้ัง 3 เสาหลักของอาเซียน 

ฉะน้ันแล้วถ้าคำขวัญของรามคำแหง คือ 'เปลวเทียนให้แสง  

รามคำแหงให้ทาง'  จึงหวังว่า 'วรรณกรรมจะส่องทาง เห็น 

ความต่างท่ามกลางความเป็นอาเซียน' ดร.พรธาดากล่าวท้ิงท้าย



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

  
                                   

ภาค	1/2556

รศ. นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล  

SOC	4083	
ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	
SOCIOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL THEORY 

 แนวสังเขปวิชา  ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎ ี

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาท่ีสำคัญต้ังแต่ศตวรรษ

ที่ 18 จนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ของแนวความคิดทฤษฎี

ที่มีต่อการพัฒนา การวิจัยและการแก้ปัญหาทางสังคม

 เอกสารประกอบการเรียน

 - หนังสือ SO 483 และ SO 499 (S) มีจำหน่าย 

ที่ศูนย์หนังสือหรืออ่านจากตำราเรียนในเว็บไซต์ของ 

มหาวิทยาลัย

 - เอกสาร SO 483 ประวัติแนวคิดทางสังคมวิทยา 

โดย รศ.สุนทรี พรหมเมศ นักศึกษาสามารถถ่ายสำเนา 

ได้ท่ีร้านถ่ายเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์

 วัน เวลา และสถานที่เรียน 

 TU 09.30 - 11.20 น.   SBB 401 

 หัวข้อหลัก

   - ศัพท์ควรรู้

   - ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและทฤษฎีทาง

    มานุษยวิทยา

   - ประโยชน์ของแนวความคิด

 แนวทางการวัดผล (สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 

ภาคปกติ)

 - คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบ 

ปรนัย 30 คะแนน  และอัตนัย 70 คะแนน

 - สำหรับผู้ที่เข้าเรียนประจำ สามารถสะสม 

คะแนนเก็บบางส่วนๆละ 10-30 คะแนนจากรายงานกลุ่ม 

ที่ต้องส่งตามวันที่กำหนดระหว่างเทอมและนำเสนอ 

ในชั้นเรียน (จำกัดจำนวนกลุ่ม) โดยคะแนนรายงาน  

1 ฉบับสามารถทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย 1 ข้อ

 - การทำรายงานมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ 

นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม 

และมีโอกาสนำเสนอผลงาน ซึ่งการทำรายงานนี้ไม่ม ี

ผลต่อการสอบได้ (นักศึกษาไม่จำเป็นต้องทำทุกคน)  

และไม่มีการทำรายงานเพ่ิมเติมทุกกรณีในการสอบซ่อม

 สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค (หลักสูตรเก่า) 

การวัดผล เป็นข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ ไม่มีการทำรายงาน 

(นักศึกษาควรติดต่อศูนย์เพื่อดูเทปการบรรยายสรุป 

เทอม 2/54) 

 วัน และเวลาสอบ  

 F 18 OCT. 2013 B (14.00 - 16.30 น.)

 ข้อแนะนำ

 - ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้ ควรศึกษา 

บทเรียนจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยศึกษาแต่ละทฤษฎี 

ให้เข้าใจและนำไปประยุกต์ในการมองปรากฏการณ์ต่างๆ 

ของสังคมปัจจุบัน สำหรับการตอบข้อสอบอัตนัย 

นักศึกษาไม่ควรท่องจำ แต่ต้องสามารถเขียนอธิบาย 

และยกตัวอย่างให้ชัดเจน

 - วิชาน้ีเปิดบรรยายในเทอม 1 และไม่มีการบรรยายสด 

ในเทอม 2 (ไม่เปิดสอบในภาคฤดูร้อน) นักศึกษาควร 

วางแผนการศึกษาล่วงหน้า

อ.อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

 แนวสังเขปวิชา  ศึกษาการเกิดวัฒนธรรมชาติ 

กระบวนการกลายเป็นวัฒนธรรมโลก ปัญหาและผลกระทบ

จากการกลายเป็นวัฒนธรรมโลก   

 เอกสารประกอบการเรียน ติดต่อขอบทความ 

จากอาจารย์ในห้องเรียน (หรือ HOB 1204 M 13.30 - 15.20 น.)

 วัน เวลา และสถานที่เรียน 

 M 15.30 - 17.20 น.    VPB 502   

 แนวทางการวัดผล 

 - ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ (100 คะแนน)

 - สำหรับผู้ที่เข้าเรียนประจำ สามารถสะสม 

คะแนนเก็บบางส่วนจากรายงานเดี่ยวและกลุ่มที่ต้อง 

ส่งตามวันท่ีกำหนดระหว่างเทอมและนำเสนอในช้ันเรียน 

โดยคะแนนรายงาน 1 ฉบับสามารถทดแทนคะแนน 

การสอบอัตนัย 1 ข้อ

 - การทำรายงานมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม 

ให้นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม 

และมีโอกาสนำเสนอผลงาน ซึ่งการทำรายงานนี้ไม่ม ี

ผลต่อการสอบได้ (นักศึกษาท่ีไม่มีเวลาเข้าเรียน ไม่จำเป็น 

ต้องทำ) และไม่มีการทำรายงานเพ่ิมเติมทุกกรณีในการ

สอบซ่อม 

 วัน และเวลาสอบ

 TU 08 OCT. 2013 A (09.30 - 12.00 น.)

 ข้อแนะนำ  นักศึกษาควรฝึกคิดวิเคราะห์ว่า  

ความทันสมัยและการสื่อสารที่รวดเร็วและกว้างไกล 

เช่น อินเทอร์เน็ต ภาพยนตร์ต่างประเทศมีผลต่อรูปแบบ

วัฒนธรรมโลกอย่างไร ปัจจัยใดท่ีทำให้เกิดความแตกต่าง 

ของรูปแบบของวัฒนธรรมที่หลากหลายของโลก

รศ. นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล  

 เนื้อหาโดยสรุป  ศึกษาลักษณะ โลกทัศน์ และ 

ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมยุโรป โดยยกงาน 

วรรณกรรมบางชิ้น หรือบางตอนเป็นตัวอย่าง เช่น 

วรรณกรรมของ Guy de Maupassant, Leo Tolstoy, 

Luigi Pirandello, Oscar Wilde   

 ตำรา เอกสารประกอบการสอนวิชา ENG 3902 

(ติดต่ออาจารย์ผู้สอน)    

 แนวทางในการเรียน

 1.  กิจกรรมก่อนและหลังการบรรยายในช้ันเรียน

 2.  การบรรยายในชั้นเรียน

 3.  การอภิปราย และ แสดงความคิดเห็น

 4.  การนำเสนอผลงานหน้าชั้น

 แนวทางการวัดผล  ข้อสอบเป็นอัตนัย  เขียนคำตอบ 

เป็นภาษาอังกฤษ ส่งรายงาน 1 ชิ้นและนำเสนอผลงาน 

หน้าชั้น

 วัน เวลา และสถานที่เรียน

 ศุกร์ 13.30 - 15.20 น.  SWB 502

 วัน และเวลาสอบ 

 จันทร์ 14 ตุลาคม 2556 คาบ B

ENG	3902
วรรณคดียุโรป

(European Literature) 

 เนื้อหาโดยสรุป  ศึกษาและฝึกใช้ประโยคและ 

ข้อความภาษาอังกฤษต่างๆ ท่ีจำเป็นสำหรับงานมัคคุเทศก์ 

เช่นการทักทายและกล่าวโอภาปราศรัย การบอกเล่า 

เรื่องต่างๆ การฟังและการตอบคำถาม การพรรณนา 

ลักษณะและความสำคัญ การบรรยายประวัติบุคคล 

ส่ิงของและสถานท่ี ซ่ึงเป็นจุดความสนใจของนักท่องเท่ียว 

ตลอดจนการพรรณนาได้โดยย่อ แต่ครอบคลุมสาระ 

สำคัญในเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

การปกครอง และการเศรษฐกิจของประเทศไทย

 ตำรา 

 (1) EN 323 : English for Guides (ภาษาอังกฤษ 

สำหรับมัคคุเทศก์) แต่งโดย รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

 (2) CDR และคู่มือ (Script) มีจำหน่ายที่ร้าน 

ถ่ายเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์ 1 ฝ่ังตรงข้าม AD 1

 ข้อแนะนำการเรียน ให้ศึกษาตำราอย่างละเอียด

ซึ่งมีทั้งหมด 6 บท

 Unit 1 : Welcome to Thailand

 Unit 2 : Introducing Thailand

 Unit 3 : Have a Pleasant Stay

 Unit 4 : Bon Appetit

 Unit 5 : Made in Thailand

 Unit 6 : Visiting Thai Temples

 ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการ

ฟังและการพูด หากมีรูปภาพ CD กำกับอยู่แสดงว่ามี

เสียงประกอบบทเรียนส่วนนั้น ให้นักศึกษาฟัง CDR 

ประกอบด้วย 

 แนวทางการวัดผล  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  

มี 5 ข้อใหญ่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน   

 ข้อแนะนำในการสอบ

 ข้อสอบจะออกครอบคลุมเน้ือหาในตำราท้ัง 6 บท 

และในเอกสารประกอบ CDR   

 วัน เวลา และสถานที่เรียน

 ศุกร์   09.30 - 11.20 น.  SBB 501

ENS	3403	(EN	323)
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์	
(English for Guides) 

ANT	4053
วัฒนธรรมโลก	

GLOBAL CULTURE 

อ.อัญชลา  โภชนสมบูรณ์
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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

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

 M.B.A. สมุทรสาครฯ                (ต่อจากหน้า 12)

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า กล่าวว่า  

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รู้จักแบ่งเวลาให้ 

ถูกต้องทั้งการดำเนินชีวิต การทำงาน และการเรียน  

รวมทั้งเคารพครูอาจารย์ รุ่นพี่ และรู้รักสามัคคีระหว่าง 

เพ่ือนร่วมช้ัน คอยดูแลช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน แลกเปล่ียน 

เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งขอให้สืบสานประเพณ ี

บายศรีสู่ขวัญ ซ่ึงมีมาต้ังแต่อดีตและสานต่อให้คงอยู่ต่อไป 

 “ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา 

รุ่นพี่ที่เสียสละเวลา คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ  

เป็นอย่างดี และร่วมกันทำให้กิจกรรมในคร้ังน้ีให้ประสบ 

ความสำเร็จ  ขอรับขวัญนักศึกษาใหม่ทุกท่าน และขอให้ 

ภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นลูกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

มหาวิทยาลัยจะคอยเป็นเปลวเทียนที่ให้แสงสว่าง 

นำทางทุกท่านไปสู่ความสำเร็จเป็นมหาบัณฑิตดังที่ได้

ตั้งใจไว้”

หรือภาพยนตร์น้ัน ไม่ตอบสนองต่อเป้าหมาย  ต่อความ 

ตั้งใจที่เรามี

 ลูกศิษย์ครับ การท่ีจะอ่านหนังสือน้ัน ครูคิดของครู 

อย่างนี้ ลองคิดดูว่าคิดตรงกันกับครูหรือไม่ ครูจะเลือก 

หนังสือตรงท่ีว่าเราจะอ่านเพ่ืออะไร เช่น จะเลือกหนังสือ 

สำหรับวิชาใดวิชาหนึ่ง ถ้าหากเป็นหนังสือประจำวิชา 

หรือเอกสารท่ีเป็นคำสอนของวิชาน้ันโดยตรง หรือคำอธิบาย 

โดยตรงก็ย่ิงง่ายข้ึน ท่ีว่าง่ายข้ึนน้ันก็คือ เราจะต้องดูทิศทาง 

ตั้งแต่ชื่อวิชา เช่น วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  

ก็แสดงว่าหนังสือท่ีมีช่ืออย่างเดียวกันน้ี เขาจะให้คำอธิบาย  

เขาจะให้ความรู้เราเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ต้ังแต่การกำเนิด 

กฎหมาย ตั้งแต่สาเหตุของการใช้กฎหมาย ตั้งแต่วิธีการ 

ใช้กฎหมาย ต้ังแต่อะไรต่อมิอะไรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกันกับ 

กฎหมายในลักษณะท่ัวๆไป ท่ีสำคัญเราจะต้องทราบเสียก่อนว่า  

วิชาท่ีเราจะเรียนจะอ่านน้ัน เขามีข้ออธิบายวิชา คำพรรณนา 

วิชาว่าอย่างไร คำพรรณนาวิชานั้นเขาจะบอกไว้ว่า วิชานี้ 

ศึกษาถึงอะไร มีการค้นคว้าไปถึงเร่ืองใด และมีการพาดพิง  

มีการพูดไปถึงหัวข้อใดบ้าง เขาก็จะพรรณนาไว้ คำพรรณนา 

วิชาน้ีน้ัน ต้องเปิดดูหลักสูตรท่ีนักศึกษามีอยู่ในคู่มือนักศึกษา  

เปิดดูว่าวิชานั้นเขาเขียนไว้ว่าอย่างไร จะศึกษาอะไร และ 

ในวิชาน้ันก็เขียนพรรณนาไว้ ทำให้เรารู้ว่าประโยชน์สุดท้าย 

ที่เราจะได้รับ วัตถุประสงค์ต่างๆของวิชานั้นต้องการให้ 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาแล้วมีผลสัมฤทธ์ิเป็นประการใด เอาไปใช้ 

ในเร่ืองอะไรได้บ้าง เอาไปใช้ในท่ีใด อย่างน้ีเป็นต้น ดังน้ัน 

วิธีที่ว่านี้ ก็จะต้องเริ่มเปิดตั้งแต่ชื่อวิชาไป หรืออาจจะไป 

เปิดมาจากเล่มอื่นก็ได้ ที่เป็นการรวมหลักสูตร ที่มีคำว่า 

ความรู้เก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป หรือทำนองเดียวกัน พอเรา 

ได้หนังสือมา เราก็จะต้องเร่ิมจากการอ่านท่ัวๆไป คือคำนำ 

ของการพิมพ์ คำนำของผู้เขียน หรือคำนำของสำนักพิมพ์  

หรือคำนำของบรรณาธิการในการจัดพิมพ์ อย่างน้ีเป็นต้น 

 การอ่านคำนำนั้น จะทำให้เราทราบ ว่าผู้เขียนจะ 

ใช้ถ้อยคำสำนวนว่าอย่างไร ผู้เขียนจะนำเสนอโดยวิธีใด 

มีเหตุใด งานวิจัยใด มีข้ออ้างอิงใดบ้างท่ีผู้เขียนจะกล่าวถึง  

และในหนังสือน้ันมีเร่ืองใดบ้างท่ีควรจะศึกษาโดยเฉพาะ 

เจาะจง มีเรื่องใดบ้างที่ควรจะอ่านประกอบ หรือมีเรื่อง 

ใดบ้างที่จะต้องศึกษาเป็นพิเศษ อย่างนี้เป็นต้น

 เม่ือเราได้คำนำแล้ว อ่านแล้ว ต่อไปก็คือดูบทต่างๆ  

ที่กำหนดไว้เป็นบทที่ 1 คือความเป็นมาต่างๆ หรือคำ 

จำกัดความ หรือมิเช่นนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาที่ 

ก่อให้เกิด เป็นประเด็นท่ีจะนำมาเขียน มาอธิบาย เพ่ือท่ีจะ 

ให้เกิดความเข้าใจต่อผู้ศึกษา อย่างนี้เป็นต้น และจากนั้น 

ก็ศึกษาดูชื่อบทต่างๆ เปิดดูบทต่างๆไป ดูหนังสือว่า 

หนาขนาดไหน มีจำนวนกี่หน้า แล้วก็เปิดดูบทต่างๆ  

เราจะศึกษาบทใดนานแค่ไหนเพียงใด บทใดที่เราจะต้อง 

ดูเป็นพิเศษตามคำแนะนำของผู้เขียน หรือผู้แต่งตำราน้ัน  

หรือแนวทางนั้น ให้เราพินิจพิจารณาเสียก่อนแล้วก็ทำ 

เคร่ืองหมายไว้ในสารบัญให้ชัดเจน ว่าเราจะศึกษาบทต่างๆ  

ในแต่ละบทน้ันโดยละเอียดอย่างไรหรือไม่ หรือว่าต้องการ 

ศึกษาไปเพื่ออะไร

 ลูกศิษย์ครับ ในการอ่านวิธีนี้นั้น ก็จะทำให้เรา 

เริ่มต้นได้ถูกต้อง อันนี้เป็นวิธีการเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ  

ครูยังไม่ได้พูดถึงวิธีที่จะอ่านเข้าไปข้างในเนื้อหา วันนี้ 

ก็เอาแค่เร่ืองเร่ิมต้นก่อน เพราะว่าถ้าพูดให้หมดเสียในวันน้ี  

ก็คงจะต้องใช้พ้ืนท่ีมากมาย เอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ  

สวัสดีครับ

และนักศึกษา Pre-degree ติดต่อขอรับได้ท่ี (ONE STOP  

SERVICE)  อาคาร KLB  ชั้น 1  รามคำแหง 1 

 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล 

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัยจัด

ทำให้  ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์   

หมายเลข  0-2310-6000   และ  0-2310-6100

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์  

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย  คือ อาคารเวียงผา 

ชั้น 1  สถาบันคอมพิวเตอร์

 3. จากระบบ  INTERNET  ที่เว็บไซต์  www.

ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานที่สอบ  

หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็น 

หลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และ 

สามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่วันที่  26  กรกฎาคม 2556       

 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ    เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลข 

ที่นั่งสอบ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย 

ซึ่งมีรอยปรุทุกระยะ  1  นิ้ว   สามารถฉีกออกเป็นรายชื่อ 

ของนักศึกษาแต่ละคน  และนำไปติดที่นั่งสอบได้    

เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

 บัญชีเซ็นชื่อ  เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียด 

เช่นเดียวกับบัญชีติดท่ีน่ังสอบ   แต่บัญชีเซ็นช่ือจะไม่มี 

รอยปรุ   เป็นเอกสารท่ีนักศึกษาท่ีเข้าสอบทุกคนจะต้อง 

ลงลายมือชื่อของตนเองไว้  เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบ 

กระบวนวิชานั้นๆจริง  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับตารางสอบไล่ให ้

นักศึกษาติดต่อไปที่ ฝ่ายจัดสอบ สำนักบริการทาง 

วิชาการและทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

10240  โทร. 0-2310-8611

ม.ร. สอบซ่อมฯ                             (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-24 ตุลาคม 2556  

สอบถามรายละเอียดได้ท่ี สำนักงานโครงการฯ อาคาร 

คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หัวหมาก โทร. 0-2310-8213, 083-627-2439, 081- 

831-1399, 081-423-5069 หรือท่ี www.excbba.ru.ac.th 

ม.ร. รับนักศึกษาฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

ค่าสมัคร 800 บาท การอบรมประกอบด้วยการสร้าง 

ภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe Flash Player และ  

Project อบรมวันที่ 24 ส.ค.-21 ก.ย. 56 ซึ่งนักศึกษา 

ท่ีจะอบรม 2 หลักสูตรน้ีจะต้องสอบผ่านหลักสูตรการใช้ 

คอมพิวเตอร์ในสำนักงานระดับต้น และเมื่อผ่าน 

การอบรมตามเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตร 

  ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ท่ี อาคาร 

สถาบันคอมพิวเตอร์ชั้น 1 โทร. 0-2310-8800 ต่อ 

2269, 0-2310-8853  หรือ www.ctc.ru.ac.th 

ม.ร. อบรมคอมพิวเตอร์ฯ             (ต่อจากหน้า 1)



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๗) วันที่ ๕ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 
 

(อ่านต่อหน้า 11)

ชมรมศิลปะฯ จัดอบรมด้านการแสดง

วิธีที่ดีที่สุด

M.B.A. สมุทรสาคร จัดกิจกรรม
“สานสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม ่”

(อ่านต่อหน้า 11)

 ถวายพระพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหาร  

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม 

พรรษา  12 สิงหาคม 2556   ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัด 

สมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง                   

จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์รับขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นท่ี 5”  

โดยมี รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า ประธาน 

กรรมการบริหารโครงการฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษารุ่นพี่ ร่วม 

ต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ร้ัวรามคำแหง และสักการะ 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล  

เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณลานพระบรมรูป 

พ่อขุนฯ จากน้ันได้เดินทางสู่โรงแรม พาวีเลียน ริมแคว  

รีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี 

 ค่ำคืนเดียวกันนี้คณะนักศึกษารุ่นที่ 4 จัดพิธี 

บายศรีสู่ขวัญสืบสานประเพณีไทยรับขวัญน้องใหม่  

ด้วยบรรยากาศอบอุ่นระหว่างพ่ีน้องคนดีศรีรามคำแหง  

นำโดยขบวนแห่เครื่องทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ย้อนยุค 

สมัยทวาราวดี พร้อมด้วยคณะนักศึกษารุ่นพ่ีตามขบวน 

เข้าสู่พิธี ร่วมขับร้องเพลงรับขวัญน้องใหม่ จากนั้น 

เชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผูกข้อมือเพื่อเป็นสิริมงคล 

ตามแบบอย่างประเพณีไทย

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 10-12  
กรกฎาคม 2556 โดยมี รศ.ดร.วรรณา มุสิก เป็น 
ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.กฤติมา เหมวิภาต 
ผศ.จามรี ศิริภัทร รศ.สุมิตรา เรืองพีระกุล และ 
ผศ.สิริลักษณ์ แสง-ชูโต เป็นกรรมการ โอกาสนี้  
รศ.ดร.โฆษิต อินทวงศ์ คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
และผู้บริหารคณะฯให้การต้อนรับ
 โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ครั้งนี้ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รับคะแนน 
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

 ชมรมศิลปะและการแสดง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแสดง คร้ังท่ี 3 : อวดดี...มีดี  

อย่ากั๊กไว้ เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ เสริมความมั่นใจ 

ในตนเอง สร้างพลังในการทำงาน โดยมี อาจารย์สมหมาย   

สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน  

พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาเข้าร่วมงาน 

เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช 

 วันน้ีครูพูดและให้ช่ือเร่ือง ออกจะดูเว่อร์ไปหน่อย  

แต่ว่าที่ให้ชื่อไว้อย่างนี้นั้น ก็เพื่อที่จะเป็นกำลังใจ  

หรือเป็นแรงดึงดูดให้ลูกศิษย์ได้คิด ได้ใช้เป็นฐานใน 

ความคิด หรือใช้เป็นฐานในการที่จะปฏิบัติ หรือเป็น 

ฐานในการที่จะต่อยอดนอกกรอบไปได้อีกมากมาย

 คำว่าวิธีที่ดีที่สุดนั้น โดยเนื้อแท้แล้วการที่ว่า 

ดีที่สุดนั้น ก็อาจจะเป็นเรื่องที่มีความเห็นหรือการ 

กระทำเฉพาะเจาะจงในบางเร่ืองเท่าน้ัน หรือบางเร่ือง 

บางวิธีก็อาจจะใช้ได้กับเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือสำหรับ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เพราะว่าโดยสถานการณ์ในการทำอะไรก็ตาม 

วิธีท่ีว่าดีท่ีสุดน้ัน คือวิธีท่ีเราจะต้องสามารถปรับปรุง 

แต่งให้ได้ผลดีที่สุดจากการกระทำนั้น

 วิธีดูหนังสือให้ดีที่สุด ก็คงจะเป็นเรื่องหนึ่ง

สำหรับการศึกษาเล่าเรียน ที่ครูพูดอย่างนี้ก็เพราะว่า 

ถ้าเราสักแต่ว่าดูหนังสือ เห็นหนังสือก็หยิบมาอ่าน 

อ่านแล้วก็แล้วกันไป สมมติว่าหนังสือเล่มนั้นราคา 

100 บาท เราหยิบมาอ่าน เปิดอ่านผ่านๆไปแล้วก็วางไว้ 

ไม่อ่านอีก หรือเอามาอ่านก็ทำแบบเดิมอีก ลองคิดดู 

ว่าคุ้มกับค่าที่เราไปซื้อหนังสือเล่มนั้นมาหรือไม่  

มีบางคนเขาบอกว่า การทำวิธีอย่างที่ว่านี้ เป็นการ 

ไม่คุ้มค่า ไปซื้อหนังสือมาราคา 100 บาท อ่านแล้ว 

ได้ประโยชน์เพียง 3 บาท 2 บาท หรือไม่ก็เสียเวลา 

เปล่าประโยชน์ แล้วเราจะอ่านทำไม ทีนี้ถ้าหากว่า 

เรามีวิธีท่ีจะอ่าน ในเบ้ืองต้นน้ันเราจะต้องคิดเสียก่อนว่า  

เราจะอ่านหนังสือนั้นในฐานะหนังสือเรียน หรือ 

ในฐานะหนังสือประกอบการเรียน หรือในฐานะที่ 

เราต้องการหาความรู้โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นเรื่อง 

อย่างไร เราก็สนใจชื่อหนังสือ แล้วก็สนใจเรื่องราว 

ในหนังสือนั้น จะให้ความคิดความอ่าน จะให้ความ 

บันเทิงใจในแง่ของหนังสือที่เขียนมาเพื่อความ 

บันเทิงใจ จะได้กำลังใจเพราะหนังสือน้ัน จะปลอบใจ  

จะบอกวิธีคิด กลยุทธ์ในการท่ีจะให้กำลังใจแก่ตนเอง  

อะไรต่างๆ อย่างน้ีเป็นต้น แล้วแต่ว่าประเภทหนังสือน้ัน 

เขาจะเขียนว่าอย่างไร แต่ที่สำคัญของการอ่านนั้น 

ครูว่าอยู่ตรงท่ีเราต้องมีวิธีท่ีจะอ่านหนังสือ และเร่ือง 

อย่างน้ีน่าจะเอาไปปรับกับการดูหนังฟังเพลง การฟัง 

พระเทศน์ การฟังคนพูด คนปราศรัย คนอภิปราย  

คนคุยกันอะไรต่างๆ เอาไปใช้ได้ท้ังส้ิน น่ันก็คือ เราจะ 

ต้องมีความต้ังใจเป็นอันดับแรก ต้ังใจว่าจะอ่านหนังสือ 

เล่มน้ัน หรือจะฟังเพลงน้ี หรือจะดูภาพยนตร์เร่ืองน้ี  

ถ้าหากเราดูไม่จบเพราะเราไม่ชอบ หรือดูไปแล้วเห็นว่า 

ไม่ได้ประโยชน์อะไร ไม่ทำให้เราได้คิดสร้างสรรค์อะไร  

ไม่ได้ทำให้เรามีความบันเทิงใจอะไร พูดง่ายๆว่าหนังสือ 


