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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

 ฉบับที่ ๓๒ 

วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๓

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   
 

      
 

(อ่านต่อหน้า 9)

ม.ราม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
วันที่ 3-7 มีนาคม 2557

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
วันที่ 3-7 มีนาคม 2557

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
M.B.A จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. รับ นศ.ป.โท สาขาฯ ต่างประเทศ

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวฯ ครั้งที่ 9

(อ่านต่อหน้า 11)

 รามคำแหงจัดงานครบรอบ 42 ปเรียบงาย งดกิจกรรมบันเทิงและงานคืนสูเหยา เน่ืองจาก

เพ่ิงเสร็จส้ินการถวายความอาลัยแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดยคงไวเพียงพิธีทางศาสนาและมอบรางวัลแกศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบันที่มีผลงานโดดเดน

   ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย  อธิการบดีมหาวิทยาลัย

  รามคำแหง เปดเผยวา ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะครบรอบ

  การสถาปนาปท่ี 42 ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 ซ่ึงแตเดิมต้ังใจจะจัดงาน

  วันสถาปนา ม.ร. เชนทุกป เพื่อรำลึกถึงการกอตั้งและสานความสัมพันธ

  ระหวางศิษยเกา นักศึกษา และคณาจารยน้ัน แตเน่ืองจากขณะน้ี เพ่ิงเสร็จส้ิน

  การถวายความอาลัยแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

  สังฆปริณายก มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรงดกิจกรรมการเฉลิมฉลองในภาคบันเทิง

  และงานเลี้ยง “คืนสูเหยา” เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ

คณะเศรษฐศาสตรรับนักศึกษา
ปริญญาตรีภาคพิเศษ

คณะผูบริหาร ม.ร. ลงนามถวายพระพรฯ

(อานตอหนา 2)

วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ปที่ ๔๓ ฉบับที่ ๓๒

www.info.ru.ac.th

(อานตอหนา 2)(อานตอหนา 2)

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.บวงสรวงพอขุนฯ ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 42 ป

ม.ร.จัดงานคหกรรมฯ
เสร�มสรางสุขภาพวัยวาวุน

ม.ร.รับสมัครนักศึกษา M.B.A.

 โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)

ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

รามคำแหง เปดรับสมัครนักศึกษาใหม รุนท่ี 14

ภาค 2 ปการศึกษา 2556 ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่

30 พฤศจิกายน 2556 เรียนวันเสาร-อาทิตย

ที่คณะเศรษฐศาสตร (อาคารใหม) โดยผูสมัคร

จะตองสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย/เทียบเทา หรืออนุปริญญา 

 ผูสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ที ่โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

คณะเศรษฐศาสตร โทร. 0-2310-8544, 083-804-3738

และ 086-907-3383

 ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร รวมกับนักศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร รุนท่ี 15 จัดงานสัมมนา

ทางวิชาการ เรื่อง “คหกรรมศาสตรเสริมสรางสุขภาพวัยวาวุน”

โดยมี รองศาสตราจารย ดร.นวลละออ แสงสุข รักษาการในตำแหนง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร เปนประธาน มีคณาจารยคณะศึกษาศาสตร

นักศึกษา และผูสนใจเขารวมงาน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2556

ณ หองประชุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั ้น 2 อาคาร

ศรีชุม ม.ร.

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผูสำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เขาศึกษาตอ

ระดับปริญญาโท ภาค 1 ปการศึกษา 2557 โครงการ

ความรวมมือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับบริษัท

ทศท. คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) รุนท่ี 8 สาขา

วิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาการตลาด

หลักสูตร 39 หนวยกิต แผน ข ไมทำวิทยานิพนธ

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ เรียนวันศุกร

เวลา 18.00 -21.00 น. และวันเสารเวลา 08.00-17.00 น.

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) คาธรรมเนียม

ตลอดหลักสูตร รวมคาใชจายศึกษาดูงานท่ีฮองกง

155,000 บาท หรือดูงานที่

 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผูบริหาร ม.ร.

ทูลเกลาฯ ถวายแจกันดอกไม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ใหทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณแข็งแรงในเร็ววัน ณ ช้ันลาง อาคารอานันทมหิดล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ม.ร. จัดงานคหกรรมฯ                  (ต่อจากหน้า 1) พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ     (ต่อจากหน้า 1)

วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ขาวรามคำแหง๒

(ตอจากหนา 1)ม.ร.จัดงานคหกรรมฯ (ตอจากหนา 1)ม.ร.บวงสรวงพอขุนฯ

 โอกาสน้ี นางสาวโสภิดา กระตายนาค ประธาน

คณะกรรมการจัดงานฯ กลาวรายงานวา ปจจุบัน

ประเทศไทยมีประชากรหลายวัย ซ่ึงในแตละชวงวัยน้ัน

มีปญหาที่แตกตางกันไป วัยรุนนับเปนวัยที่มีการ

เปลี่ยนแปลงเขาสูวุฒิภาวะทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ

และสังคม ถือวาเปนวิกฤติชวงหน่ึงของชีวิต เน่ืองจาก

เปนชวงรอยตอของวัยเด็กและผูใหญ หากไดรับการ

ดูแลเอาใจใสอยางเหมาะสมจะชวยใหมีสุขภาพกาย

และสุขภาพใจท่ีดี กาวไปเปนกำลังหลักในการพัฒนา

ประเทศในอนาคต

 “วิชาคหกรรมศาสตร เปนศาสตรหน่ึงท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนาครอบครัวและการจัดการทรัพยากรมนุษย

ซึ่งบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ เพื่อนำไปสูการ

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดแก ดานอาหาร เสื้อผา และ

เคร่ืองแตงกาย ความสัมพันธในครอบครัว ท่ีอยูอาศัย

ส่ิงแวดลอม และงานประดิษฐ การใหความรูความเขาใจ

เพ่ือการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม

ชวยลดพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนที่มีผลตอสุขภาพ

ทั้งรางกายและจิตใจ อีกทั้ง ยังเปนการบูรณาการ

ตามหลักวิชาคหกรรมศาสตร เปนการกระตุนใหวัยรุน

มีภูมิคุ มกัน เสริมสรางประสบการณและเตรียม

ความพรอม เพื่อกาวสูการเปนบุคคลที่มีคุณภาพ

เปนแรงขับเคลื่อนที่ดีของประเทศตอไป”

 การจัดสัมมนาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค คือ เพ่ือให

ความรูความเขาใจในดานการดูแลสุขภาพที่ถูกตอง

ตอการดำเนินชีวิตท้ังดานรางกายและจิตใจของวัยรุน

เพ่ือแลกเปล่ียนความรู ประสบการณและทักษะการใช

ชีวิตในสังคม และจุดประกายความคิดสรางสรรค

ในการพัฒนาอาชีพทางคหกรรมศาสตร

 ดาน รศ.ดร.นวลละออ แสงสุข รักษาการ

ในตำแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร กลาววา ขอช่ืนชม

ภาควิชาคหกรรมศาสตร และนักศึกษาปริญญาโท

สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร ที ่ไดรวมกันจัด

สัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ขึ้น เพื่อเตรียมความพรอม

และสรางสรรคประชากรในกลุมวัยรุนใหเขาสูวุฒิภาวะ

ท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ใหไปเปนกำลังหลัก

ตอการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งจากรายงานของ

คณะกรรมการจัดงานฯ แสดงใหเห็นวา นักคหกรรมศาสตร

มีสวนในการขับเคล่ือนและผลักดันใหวัยรุนมีภูมิคุมกัน

เสริมสรางประสบการณและพรอมท่ีจะกาวสูการเปน

บุคคลท่ีมีคุณภาพ เปนแรงขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ

จึงหวังวาการจัดงานครั้งนี้จะเปนประโยชนตอวัยรุน

และผูเขารวมงานทุกทาน

 ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง อาหาร

เพ่ือสุขภาพ โดยอาจารยสงา ดามาพงษ เร่ือง การดูแล

สุขภาพกายของวัยวาวุน โดยอาจารยอวยชัย เขียวขำ

และการฝกปฏิบัติประดิษฐอุปกรณบริหารมือ โดย

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร

รุนที่ 15 รวมทั้ง การจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ

ของสถานศึกษาและชุมชน ซึ่งไดรับการสนับสนุน

เอกสารจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง-

สาธารณสุข  กองตรวจลงตรา กรมการกงสุล กระทรวง-

การตางประเทศ กลุมแมบานผลิตภัณฑสรางงาน

มืออาชีพ กลุมบานทิพยนนทบุรี นันทกร นวกุลศิรินารถ

รานสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศิวาพัชร กิจติยากนกรัตน บริษัท ศิริชัยเกียรติ จำกัด

และปราณี ดุษฎีปญจพร บริษัท ศิริชัยเกียรติ จำกัด

 ดังน้ัน การจัดงาน “42 ปรามคำแหง” ท่ีจะมีข้ึน

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 จึงคงไวเพียงพิธีทาง

ศาสนาในชวงเชา การวางพานพุมถวายราชสักการะ

องคพอขุนรามคำแหงมหาราช การมอบเครื่องราช

อิสริยาภรณแกบุคลากร รวมท้ัง การยกยองเชิดชูเกียรติ

ศิษยเกาและนักศึกษาท่ีประสบความสำเร็จและสราง

ช่ือเสียงแก ม.ร. โดยจะมีพิธีมอบรางวัลศิษยเกาดีเดน

และรางวัลเพชรประดับรามฯ แกนักศึกษาท่ีมีผลงาน

โดดเดนในดานตางๆ รวมถึงพิธีแสดงมุทิตาจิตแก

อาจารยอาวุโสดวย

 มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนชาวรามคำแหง

ท้ังคณาจารย ขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ี นักศึกษา

ศิษยเกา และชุมชน รวมกิจกรรมในโอกาสครบรอบ

42 ป ม.ร. ตามกำหนดการ ดังนี้

ลานพอขุนฯ

 07.00 น. พิธีบวงสรวงพอขุนรามคำแหงมหาราช

  พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ

 08.30 น. พิธีวางพานพุมถวายราชสักการะ

  พอขุนรามคำแหงมหาราช (ผูแทน

  สวนราชการ สถาบันการศึกษา ชุมชน

  ศิษยเกา ผูแทนหนวยงานใน ม.ร.)

หอประชุมพอขุนฯ

 10.00 น. การแสดงจาก ชินกร ไกรลาศ ศิลปน

  แหงชาติ

  พิธีมอบรางวัลศิษยเกาดีเดน

  พิธีมอบรางวัลเพชรประดับรามฯ

  การแสดงมุทิตาจิตอาจารยอาวุโส

 อนึ่ง ขอเชิญชมรายการพิเศษในโอกาส “42 ป

รามคำแหง” ในรายการ VIP ทางโมเดิรนไนนทีวี

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 22.30 น.

ประเทศญี่ปุน 175,000 บาท แบงชำระ 7 งวด โดย

ชวงที่ 1 รับสมัครตั้งแตบัดนี้ -30 พฤศจิกายน 2556

ชวงท่ี 2 รับสมัครวันท่ี 1 ธันวาคม 2556 -31 มกราคม

2557

 ผูสนใจขอรับใบสมัครและสมัครไดท่ีโครงการฯ

อาคารสุโขทัย ช้ัน 7 หอง 708 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(หัวหมาก) เวลา 09.00-19.00 น. (เวนวันที่ 5, 10, 31

ธันวาคม 2556, 1 มกราคม 2557) หรือดาวนโหลด

ใบสมัครและสมัครทางอินเทอรเน็ตท่ี www.mmm.ru.ac.th

สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2310-8900, 0-2310-8593,

081-645-7865

(ตอจากหนา 1)ม.ร.รับสมัครนักศึกษาฯ

 กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเชิญนักศึกษา และผูสนใจฝกอบรมอาชีพอิสระ

หัวขอนาิกาแฟนซี (สายทำดวยคริสตัล)

 อบรมวันอังคารที่  24 ธันวาคม 2556 เวลา

09.30 -16.00 น. นักศึกษา (ปริญญาตรี) 150 บาท/คน

/เรือน ประชาชนทั่วไป 170 บาท/คน/เรือน

หัวขอหมวกสวยๆ ดวยมือของเรา

 อบรมวันพุธท่ี 25 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 -

16.00 น. นักศึกษา (ปริญญาตรี) 130 บาท/คน/ใบ

ประชาชนทั่วไป 150 บาท/คน/ใบ

 ผูสนใจสมัครไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 20

ธันวาคม 2556 ณ หองฝกอบรมอาชีพ อาคารพระมาส

(PRB) ชั ้นลาง งานกิจการและบริการนักศึกษา

กองงานวิทยาเขตบางนา รามฯ 2 โทร. 0-2397-6314,

081-902-9550, 081-868-6719 คุณอาริยา, 089-133-5406

คุณดาลิน

 วางพวงมาลา นายจักรกฤช  ศรีธนกฤช

ผูอำนวยการกองกลาง เปนผู แทนมหาวิทยาลัย

รามคำแหง วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม

ราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

เนื่องในวันปยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556

ณ บริเวณพระบรมรูปทรงมา

รามฯ 2 อบรมอาชีพอิสระ

ม.ร.เปดสถานพยาบาลแพทยแผนไทย
 สาขาวิชาการแพทยแผนไทย คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปดสถานพยาบาลแพทย

แผนไทย บริการตรวจรักษาโรคดวยกรรมวิธีการแพทย

แผนไทย ยาสมุนไพรไทย และนวดรักษาโรค จึงขอเชิญ

ผูท่ีสนใจ อาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา บุคลากรและ

บุคคลท่ัวไป โดยสถานพยาบาลแพทยแผนไทย เปด

ดำเนินการต้ังแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป

เฉพาะวันจันทร-พฤหัสบดี เวลา 09.00-16.00 น.

(หยุดศุกร-เสาร-อาทิตย) ณ สถานพยาบาลแพทย

แผนไทย อาคารคีรีมาศ (KMB) ชั้น 1



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 วันนี้ “ข่าวรามคำแหง” ยินดีที่จะ 

กล่าวถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยที่ 

ยิ่งใหญ่ในสายตาของ “ข่าวรามคำแหง”  

๒ คน

 คนแรกคือ อาจารย์คุณนิลวรรณ  

ป่ินทอง

 คุณนิลวรรณ เป็นบรรณาธิการ 

หนังสือพิมพ์ “สตรีสาร”

 ประกอบวิชาชีพบรรณาธิการมาเป็น

เวลานาน และได้สร้างคุณูปการอย่างย่ิงต่อสังคม 

เป็นที่ประจักษ์แจ้งโดยทั่วไป และ

 อาจารย์คุณนิลวรรณ เคยดำรงตำแหน่ง 

นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ดังนั้น ในโอกาสที่สมาคมนี้ก่อตั้งมา 

ครบ ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

 คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีมต ิ

จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

บรรณาธิการดีเด่น โดยใช้ชื่อว่า

 รางวัลคุณนิลวรรณ  ปิ่นทอง

 สำหรับปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้  

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีมติมอบรางวัล

อันทรงเกียรตินี้แก่

 เสถียร  จันทิมาธร

 เสถียร หรือที่ “ข่าวรามคำแหง” 

เรียกว่า “พี่เถียร” มาโดยตลอดนั้น เป็น

 บรรณาธิการที่ปรึกษาเครือมติชน

 เสถียร มีผลงานโดดเด่น ดูแลนิตยสาร 

มติชนสุดสัปดาห์ที่ยืนหยัดและคงทนมา 

โดยตลอด

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความ 

ยินดีต่อเสถียร จันทิมาธร สำหรับรางวัลนี้

 ในระนาบเดียวกับรางวัลศรีบูรพาที่ 

เขาได้รับเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๔

ความสะอาด-ความปลอดภัยในหอพัก
เพิ่มคุณภาพชีวิต-ประสิทธิภาพการเรียนได้จริง

 นักศึกษารามคำแหงขานรับโครงการ “หอพัก 

ติดดาว” สร้างความเชื่อมั่นให้พักอาศัยอย่างปลอดภัย 

และมีความสุข อีกทั้งยังกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัว 

เร่งพัฒนาหอพักเพื่อยกระดับให้ได้รับการติดดาว 

อีกด้วย

 นายณัฐภาส บริรักษ์สกุลชัย นักศึกษาคณะ- 

รัฐศาสตร์ จากหอพักชายนพดล ซึ่งได้รับรางวัลหอพัก 

ระดับ 5 ดาว กล่าวว่า ติดตามข่าวการจัดงานหอพัก 

ติดดาวมาตั้งแต่ต้น และได้เป็นตัวแทนของนักศึกษาใน 

หอพักเข้าร่วมงานกับม.ร.ทุกปี ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที ่

ทำให้มีข้อมูลตัดสินใจเลือกหอพักท่ีได้มาตรฐานสะอาด 

ปลอดภัย 

 “ผมเลือกหอพักนพดลตั้งแต่เข้าเรียนปี 1 ที ่

รามคำแหง ขณะน้ันเป็นช่วงท่ีหอพักกำลังเข้าสู่โครงการ 

หอพักติดดาว เร่ิมมีการปรับปรุงบางส่วนเพ่ือให้ได้มาตรฐาน 

ทั้งนี้ นอกจากองค์ประกอบพื้นฐาน เช่น ค่าเช่าไม่แพง 

มีระบบกล้องวงจรปิด ใช้ไฟซักผ้า-รีดผ้าฟรี และห้องน้ำ 

สะอาดแล้ว ผมยังได้รับความปลอดภัย อบอุ่น เป็นกันเอง 

ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสายสัมพันธ์จากเพื่อนใน 

หอพัก ทำให้อยู่ที่นี่ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี ดังนั้น จึง 

แนะนำรุ่นน้องเลือกพักที่นี่ด้วย เท่าที่ผ่านมามีนักศึกษา

เข้าอยู่เต็มตลอด

  ...สำหรับหอพักที่ยังไม่ได้รับรางวัล 5 ดาว หรือ 

ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเร่งปรับคุณภาพให้ได้ระดับ 

ตามเกณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาอยู่อย่างปลอดภัย มีความสุข 

ผูกพันกับหอพัก ทั้งนี้ อยากเสนอให้ ม.ร. เพิ่มเรื่องการ 

อบรมเรื่องยาเสพติด ภัยในหอพัก และการเฝ้าระวังภัย 

ด้วย”

 นายคมสัน บุ้งทอง นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 4 จากหอพักชายศรัณย์ ซึ่งได้รับรางวัลหอพัก 

ระดับ 3 ดาว กล่าวว่า เหตุผลที่เลือกหอพักนี้เพราะเดิน 

ทางสะดวก ส่วนมากตนเองเรียนและทำกิจกรรมท่ีรามฯ 2 

มากกว่าที่หัวหมาก นอกจากนี้ ชอบสภาพแวดล้อมที่ 

เป็นธรรมชาติและสงบ และหอพักกำลังอยู่ระหว่างติดต้ัง 

ระบบรักษาความปลอดภัย

 “ผมอยู่หอพักนี้มาตั้งแต่เรียนชั้นปี 1 ก่อนมีการ 

ปรับปรุง จนถึงปัจจุบันหอพักมีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัด 

ผมเองมีความรู้สึกผูกพันกับเพื่อนในหอพัก ทั้งกลุ่ม 

เพื่อนอ่านหนังสือ และกลุ่มเล่นกีฬา รวมถึงยังช่วยกัน 

ระวังทรัพย์สิน สอดส่องคนแปลกหน้า จึงไม่เคยมีปัญหา 

เรื่องของหายเลย 

 ...อยากให้ ม.ร. และหอพักร่วมกันสร้างความอุ่นใจ 

ให้กับนักศึกษา เสมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 เพราะเมื่อ 

นักศึกษาไม่มีความกังวลด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน จะทำให้มีสมาธิและเรียนได้ดีขึ้น นอกจากนี้  

อยากให้ ม.ร. มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทั้งเรื่อง 

ยาเสพติดหรือสิ่งล่อแหลมต่างๆ อย่างจริงจัง สิ่งสำคัญที่

ขอให้หอพักเพิ่มเติมคือ การนำนักศึกษาร่วมทำกิจกรรม 

ต่างๆ กับ ม.ร. เช่น กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ให้มหา- 

วิทยาลัยตรวจรับรองมาตรฐานหอพักอย่างจริงจัง จะทำให้ 

นกัศกึษารูส้กึปลอดภยัมากยิง่ขึน้ รวมถงึให ้ม.ร. มกีารต้ัง 

หน่วยงานดูแล ให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตในร้ัวรามคำแหง”

 นางสาวพรไพลิน ทรัพย์พยา นักศึกษาคณะ- 

รัฐศาสตร์ จากหอพักสตรีนัมเบอร์วัน ได้รับรางวัล 

หอพักระดับ 5 ดาว กล่าวว่า ทราบข่าวหอพักติดดาว

มาตั้งแต่เข้าเรียนชั้นปี 1 แม้ปัจจุบันจะเรียนอยู่ชั้นปี 3 

ที่รามคำแหงหัวหมากแล้ว แต่ยังพักอยู่ที่เดิมเพราะรู้สึก 

คุ้นเคยกับผู้ดูแลหอพักที่ให้ความใส่ใจความเป็นอยู่ของ 

นักศึกษา ต่างจากบางหอพักท่ีต่างคนต่างอยู่ ไม่ผูกพันกัน 

นอกจากน้ี หอพักแห่งน้ียังมีส่ิงอำนวยความสะดวกเพียงพอ 

มีระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวด มีบัตรผ่านประตู 

และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกขึ้นบริเวณด้านบน 

หอพัก แม้แต่บิดาต้องนั่งรอด้านล่าง 

 “หอพักมีความสะอาดและปลอดภัยมาก ท่ีผ่านมา 

ไม่เคยมีของหาย นับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจ 

เลือกหอพัก จึงอยากให้หอพักอ่ืนๆ ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 

และเข้าร่วมโครงการหอพักติดดาวกับรามคำแหง เพ่ือเพ่ิม 

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น”

  นางสาวมริษฎา บุญมาก นักศึกษาคณะเศรษฐ- 

ศาสตร์ หอพักสตรีในซอยรามคำแหง 43/1 กล่าวว่า  

ทราบข่าวกิจกรรมหอพักติดดาวมาตั้งแต่เรียนชั้นปี 1 จึง 

เลือกหอพักที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับแรก และเดิน 

ทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัย 

 “แม้หอพักจะยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการติดดาวกับ 

ม.ร. เพราะยังไม่มีกล้องวงจรปิด แต่มีความปลอดภัยใน 

ระดับหนึ่ง คือมี รปภ. ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ห้ามคน 

ภายนอกเข้าและไม่เคยมีของหาย นอกจากนี้แม่บ้าน 

ให้บริการดี จึงคิดว่าหากต่อไปหอพักเข้าร่วมโครงการฯ 

น่าจะผ่านเกณฑ์ประเมิน”

 นางสาวมินตรา เป็นสุข นักศึกษาคณะมนุษย-

ศาสตร์ ศุภฤกษ์อพาร์ทเมนท์ ซอยรามคำแหง 52  

กล่าวว่า เคยพักในหอพักสตรีที่วิทยาเขตบางนาในขณะ

ที่เรียนชั้นปี 1 เมื่อขึ้นปี 2 จึงย้ายมาพักบริเวณหัวหมาก 

เพื่อสะดวกในการเดินทาง

 “หอพักสตรีจะมีการทำความสะอาดสม่ำเสมอ 

มีการดูแลทั่วถึงกว่าอพาร์ทเมนท์ แต่ยังขาดระบบรักษา 

ความปลอดภัยจึงทำให้ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการหอพัก 

ติดดาว ดังนั้น หากจะมีมาตรการเพิ่มความปลอดภัย  

ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดเวรตรวจความเรียบร้อยเพิ่ม 

เติมด้วย”

นายณัฐภาส บริรักษ์สกุลชัย นายคมสัน บุ้งทอง นางสาวพรไพลิน ทรัพย์พยา นางสาวมริษฎา บุญมาก นางสาวมินตรา เป็นสุข
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ถวายอาลัย แด่ สมเด็จพระสังฆราชา
 สดับข่าว ขวัญหาย ใจจะขาด

พระสังฆราช สิ้นพระชนม์ ขนลุกซู่
พนมมือ เหนือเกศา แล้วสาธุ

หดหู่ เสียขวัญ แสนอาลัย
อาราธนา หลวงพ่อ ไพรีพินาศ

ที่สมเด็จ พระสังฆราช ประทานให้
อธิิษฐาน ให้พระวิญญาณ สู่สวรรคาลัย

ด้วยดวงใจ ผูกพัน กตัญญุตา
เจ้าประคุณ สมเด็จ พระญาณสังวร

ดุจทินกร แห่งบวร พุทธศาสนา
พระอภิบาล คู่บุญ องค์ราชา

พระเมตตา พระคุณธรรม เกินจำนรรจ์
สำรวมกาย ประณมกราบ อาสนะ

สำรวมจิต คารวะ อธิษฐาน
สำรวมถ้อย ส่งเสด็จ สู่นิพพาน

พระอรหันต์ ข้ันโลกุตระ เถิดสาธุ...สาธุ...สาธุ

เกล้ากระหม่อม นายสมรรถ ผลจำรูญ
ร้อยกรองในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดเชียงราย ร่วมวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช 

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  บริเวณศาลา- 

กลางหลังเก่า จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 

2556

 

 บุคลากรและนักศึกษา สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด 

เชียงราย ร่วมพิธีหล่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อุทยาน 

ประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2556       

 

 รองศาสตราจารย์สุกัญญา ตันธนวัฒน์  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงราย เข้าพบ 

นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  

ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  เพ่ือแนะนำตัวในโอกาส 

ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 

กิจกรรมรามฯ-เชียงราย

 คณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ- 

เกียรติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมวางพวงมาลาถวาย 

ราชสักการะ เน่ืองในวันปิยมหาราช เพ่ือน้อมรำลึกในพระ-

มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการ 

จังหวัดหนองบัวลำภู

 Dr.Norman Bailey ซึ่งเป็น Clinical Professor 

จาก University of Houston และสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ 

Asia-Pacific Council of Optometry (APCO) หนึ่งใน 

องค์กรนานาชาติทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ ภายใต้สภา- 

ทัศนมาตรศาสตร์โลก (World Council of Optometry) 

ให้เกียรติมาบรรยายในรายวิชาพื้นฐานทัศนบำบัดแก่ 

นักศึกษา คณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.ร. เมื่อเดือนตุลาคม 

2556

 Dr.Norman Bailey ได้มาบรรยายรายวิชาทางด้าน 

คลินิกแก่คณะทัศนมาตรศาสตร์ ตั้งแต่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเร่ิมก่อต้ังหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 

(Doctor of Optometry) ในหลายรายวิชา และได้ช่วย 

ดูแลการฝึกปฏิบัติงานคลินิกของนักศึกษาทัศนมาตร- 

ศาสตร์ ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน และต่อมาได้มา 

สอนให้แก่นักศึกษาในกระบวนวิชาพื้นฐานทัศนบำบัด 

(Basic Visual Therapy) Dr.Norman Bailey เป็น 

อาจารย์ที่มีความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการ 

ปลูกฝังความเป็นมืออาชีพในการดูแลรักษาปัญหาทาง 

ด้านสายตาให้แก่นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอ 

และในปีการศึกษา 2556 นี้ อาจารย์นอร์แมนได้มาสอน

ในรายวิชาพื้นฐานทัศนบำบัด เมื่อเดือนตุลาคม 2556

 นักศึกษาใหม่ที่สมัครในภาค 2 ปีการศึกษา 2556 

ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2556 ให้ติดต่อรับ 

บัตรประจําตัวนักศึกษาได้ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามคําแหงมหาราช (ห้องสโมสร) เวลา 09.00-15.30 น. 

วันที่สมัคร วันรับสมัคร

2 พฤศจิกายน 2556 14 ธันวาคม 2556

3 พฤศจิกายน 2556 15 ธันวาคม 2556

4 พฤศจิกายน 2556 16 ธันวาคม 2556

5 พฤศจิกายน 2556 17 ธันวาคม 2556

เอกสารที่ใช้ในการรับบัตรประจําตัวนักศึกษา

 1. หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จ)

 2. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชน 2 ฉบับ สอบถามรายละเอียด 

ที่ งานบัตรประจําตัวนักศึกษา โทร.0-2310-8605

** ห้ามรับแทนทุกกรณี **

หมายเหตุ : 

 1.  เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น นักศึกษา 

สามารถรับบัตรได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา 

ม.รามคำแหง หัวหมาก อาคาร สวป. ชั้น 1 ในวัน 

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. เสาร์-อาทิตย์  

เวลา 10.00-15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556  

เป็นต้นไป

 2.  นักศึกษาควรติดต่อขอรับบัตร ภายใน 6 เดือน 

นับตั้งแต่วันที่สมัครเป็นนักศึกษา

 ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหงร่วมกับสมาคม 

พัฒนาการพูดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษา 

และบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนา 

บุคลิกภาพและการพูด รุ่นที่ 69 อบรมระหว่างวันที่ 

6-10 ธันวาคม 2556 ซึ่งการจัดอบรมนี้ประกอบ 

ด้วยหลักสูตรการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ  

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง พร้อมชิงโล ่

รางวัลการพูดดีเด่นจากนายกสมาคมพัฒนาการพูด

แห่งประเทศไทย

 ผู้สนใจสมัครได้ ณ ท่ีทำการศูนย์พัฒนาการพูด 

รามคำแหง อาคารศิลาบาตร ชั้น 1 ฝั่งห้องน้ำชาย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านคลินิก
บรรยายที่คณะทศ.

อบรมบุคลิกภาพและการพูด

นักศึกษาใหม่รับบัตรประจำตัว

ตั้งแตบ่ัดนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-

17.00 น. ติดต่อสอบถามโทร. 088-724-9803 (ช่อ) 

087-090-0133 (แมน) 095-149-3542 (อัยย์) และ 

088-850-9859 (เจ)
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ตอน  นิวอัมสเตอร์ดัมที่ปากคลองบางปลากด

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์
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คำถาม

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 คำถาม คือประโยคหรือวลีที่ผู้พูดพูดขึ้นเพราะต้องการคำตอบจากผู้สนทนา 

โดยคำศัพท์ที่นิยมใช้ในคำถามก็จะมี ใคร อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร ทำไมเป็นต้น 

และเนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่ร่ำรวยคำศัพท์และมีระดับในการใช้มากมายจึง

มีคำศัพท์ท่ีใช้ในคำถามได้อีกมากมายเช่น ผู้ใด ส่ิงใด แห่งใด เย่ียงไร เวลาใด เหตุใด ฯลฯ 

ซึ่งคำเหล่านี้ผู้ใช้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโอกาส อย่างคำว่า “เยี่ยงไร” นั้นเป็น 

ภาษาโบราณ ใช้ในนิยายหรือละครย้อนยุค ส่วน “ผู้ใด” “สิ่งใด” “แห่งใด” “เหตุใด” 

เป็นภาษาเขียน และอาจปรากฏอยู่ในบทพูดของตัวละครในนิยาย แต่ไม่นิยมใช ้

ในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน

 นอกเหนือจากคำศัพท์ท่ีใช้ในคำถามแล้ว ภาษาไทยยังมีปริศนาคำทายอีกด้วย 

ซึ่งอันที่จริงปริศนาคำถามนั้นไม่ได้มีอยู่แต่ในภาษาไทย แต่มีอยู่ในทุกชาติทุกภาษา 

โดยปริศนาคำทายที่เก่าแก่และเป็นที่รู้จักทั่วโลกมานานกว่าสองพันปีก็คือปริศนา 

คำทายในเทพปกรณัมกรีกที่สฟิงค์ถามโอดิปุสว่า “อะไรเอ่ย เช้ามีสี่ขา กลางวัน 

มีสองขา กลางคืนมีสามขา” (คำตอบคือมนุษย์ เพราะตอนเด็กคลานสี่ขา โตขึ้น 

จึงเดินสองขา พอแก่ตัวก็ใช้ไม้เท้าเป็นสามขา)

 จะเห็นได้ว่าลักษณะของปริศนาคำทายนั้น จะไม่นิยมถามตรงๆ แต่ใช้สิ่งอื่น 

เปรียบเปรย และมีการท้าทายให้ผู้ไขปริศนาพยายามคิดเพ่ือหาคำตอบ ปริศนาคำทาย

มักจะเล่าสืบทอดกันปากต่อปากจึงมีลักษณะเป็นโคลงกลอน ในส่วนของภาษาไทย 

จึงนิยมเขียนเป็นวรรคสั้นๆ ที่คล้องจองกันเพื่อให้จำได้ง่ายเช่น

 “อะไรเอ่ย สี่ตีนเดินมา หลังคามุงกระเบื้อง” (เต่า)

 “อะไรเอ่ย ต้นเท่าครก ใบปรกดิน” (ตะไคร้)

 “อะไรเอ่ย ชื่ออยู่ในครัว ตัวอยู่ในป่า” (กระต่ายขูดมะพร้าว)

 ประโยชน์ของปริศนาคำทายก็คือ ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ให้ความรู้รอบตัว 

เกี่ยวกับธรรมชาติหรือข้าวของเครื่องใช้ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และยัง 

ช่วยฝึกไหวพริบ เชาวน์ปัญญาอีกด้วย แต่นอกจากปริศนาคำทายท่ีใช้ในการละเล่น 

ของเด็กแล้ว ก็ยังมีปริศนาคำทายสำหรับผู้ใหญ่ที่แต่งเป็นโคลงหรือกลอนเพื่อถาม 

ช่ือบุคคลหรือสถานท่ีอีกด้วยซ่ึงในท่ีน้ีผู้เขียนจะขอยกมาหน่ึงบท ท่านผู้อ่านลองขบคิด 

กันดูนะครับ

 “ใครเอ่ยแต่เด็กกล้า รบแรง พ่อออกนามว่าแขง เศิกไซร้ เป็นขุนจ่ึงจัดแจง จาฤก 

ประวัติของตนไว้ คู่ด้าวแดนตน” (เฉลยอยู่บรรทัดสุดท้าย)

 นอกเหนือจากปริศนาคำทายแล้ว คำถามก็ยังมีบทบาทสำคัญด้านอื่นอีก 

ดังเช่นที่มีผู้กล่าวไว้ว่า “คำถามที่ดีหนึ่งคำถาม สำคัญกว่าคำตอบที่ดีนับร้อย” เหตุที่ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบทางออกจากทุกข์ได้ก็เพราะพระองค์ทรง 

ตั้งคำถามถูกเช่นกัน คือถามว่า “ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์” ในขณะที่คนทั่วไป 

ในยุคนั้น (หรือแม้แต่ในยุคนี้) มักจะถามตัวเองว่า “ทำอย่างไรจึงจะมีความสุข” 

จึงเอาแต่ขวนขวายหาความสุข และเป็นทุกข์ทุกคร้ังท่ีปัจจัยท่ีทำให้เกิดความสุขส้ินไป 

จึงกล่าวได้ว่าถ้าตั้งคำถามผิด ก็จะไม่สามารถพบคำตอบที่ถูก

 เมื่อพูดถึงคำถามแล้ว วิธีการสอนประการหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็คือ การ 

เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ที่เข้าเฝ้าได้ซักถามข้อสงสัย แล้วพระองค์จะทรงตอบเอง  

การถามตอบเช่นนี้เรียกว่าปุจฉาวิสัชนา ปัจจุบันนี้ก็มีลักษณะการถามตอบโดยให้ 

พระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นผู้ถาม อีกรูปหนึ่งเป็นผู้ตอบ เรียกว่า “การเทศน์ปุจฉาวิสัชนา” 

ซ่ึงจะทำให้ท้ังผู้ถามและผู้ท่ีร่วมฟังอยู่ด้วยได้ธรรมะและเกิดปัญญา นอกจากน้ีคำว่า 

ปุจฉาวิสัชนายังใช้กันทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องเป็นการถามตอบเรื่องธรรมะแต่เพียง

อย่างเดียวเช่น “ปุจฉาวิสัชนาเรื่องรถยนต์” เป็นต้น

(เฉลย พ่อขุนรามคำแหง)

 ก รุ ง อั ม ส เ ต อ ร์ ดั ม 

เ ป็ น เ มื อ ง ห ล ว ง แ ล ะ เ มื อ ง 

ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์

หรือฮอลันดา โดยที่ฮอลันดา 

นั้นเป็นประเทศที่ เชี่ยวชาญ 

ทั้ งการ เดิน เรือและการค้ า  

ถือได้ว่าเป็นประเทศท่ีบุกเบิก

การค้าทางทะเลระหว่างยุโรป

กับเอเซียรองลงมาจากโปรตุเกส 

และแม้ว่าโปรตุเกสจะเป็นชาติแรกท่ีค้นพบเส้นทางเดินเรือโดยตรงคือไม่ต้องเดินบก

เลยมาถึงเอเซียเป็นชาติแรกโดยอ้อมผ่านปลายสุดของทวีปแอฟริกาตรงที่ถูก 

ตั้งชื่อว่าแหลม Good Hope แต่เนื่องจากโปรตุเกสค้าขายไม่เก่งเมื่อนำสินค้าจาก 

เอเซียไปถึงยุโรปก็มักให้ฮอลันดาเป็นตัวแทนค้าขายให้ คนกลางอย่างฮอลันดาจึง 

ได้กำไรจากการค้ามากกว่าโปรตุเกสเสียอีก และด้วยเหตุนี้ต่อมาฮอลันดาจึงหาทาง 

เดินเรือมาค้าขายเองเสียเลยเพื่อจะได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วย

 แม้ว่าโปรตุเกสจะเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่มาติดต่อค้าขายกับไทยสมัย 

กรุงศรีอยุธยาคือเข้ามาต้ังแต่ พ.ศ. 2054 แต่ในยุคท่ีการค้าต่างประเทศของไทยเร่ิมรุ่งเรือง 

เพราะบ้านเมืองสงบสุขหลังจากพม่าถูกปราบปรามจนราบคาบในสมัยสมเด็จ 

พระนเรศวรมหาราชน้ัน ชาติท่ีเป็นคู่ค้าสำคัญจนถึงขนาดต้องส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี 

เป็นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถกลับเป็นฮอลันดา

 เน่ืองจากระบบการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็นการค้าผูกขาดโดยทางราชการ 

ทำให้พ่อค้าชาติตะวันตกเสียเปรียบเพราะนอกจากจะไม่อาจซื้อสินค้าที่ต้องการ 

จากประชาชนได้โดยตรงแล้วยังจำเป็นต้องซื้อจากหน่วยงานของพระคลังสินค้า 

ตามราคาที่กำหนดไว้ค่อนข้างสูงอีกด้วย อย่างไรก็ตามในกรณีของพ่อค้าฮอลันดา 

ปรากฏว่าฝ่ายไทยได้ให้สิทธิพิเศษเหนือกว่าชาติตะวันตกอื่นๆ โดยได้สิทธิผูกขาด 

ซื้อหนังสัตว์แต่เพียงผู้เดียวในปี 2160 โดยหนังสัตว์ที่ว่านี้ส่วนใหญ่เป็นหนังกวาง 

ซึ่งญี่ปุ่นมีความต้องการสูงมาก

 ในสมัยของพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2173 - 2198) ฮอลันดามีสถานะ 

มั่นคงมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยแทบไม่มีคู่แข่งเพราะเข้ายึดครอง

หมู่เกาะอินเดียตะวันออกและมะละกาของโปรตุเกสไว้ได้ นอกจากนั้นยังเป็นชาต ิ

ตะวันตกชาติเดียวที่สามารถติดต่อค้าขายกับจีนและญี่ปุ่นได้โดยตรงอีกด้วย เมื่อมี

ฐานะม่ันคงและมีอิทธิพลมากข้ึน ท่าทีของฮอลันดาก็เปล่ียนเป็นก้าวร้าวกับฝ่ายไทย 

และมักแสดงอำนาจข่มขู่อยู่เสมอเช่นส่งเรือรบ 2 ลำมาปิดอ่าวไทยไม่ให้เรือเข้าออก 

ในปีพ.ศ. 2207 จนฝ่ายไทยเราต้องยอมทำสัญญาการค้าเสรีด้วยและยังต้องยอมเสีย

สิทธิสภาพนอกอาณาเขต(แปลว่าทำผิดแล้วไม่ต้องข้ึนศาลไทย)ให้แก่คนของบริษัท 

อินเดียตะวันออกของฮอลันดาด้วย ดังน้ันการทำสัญญาการค้าเสรีและการเสียสิทธิ 

สภาพนอกอาณาเขตของไทยจึงไม่ได้เกิดเป็นครั้งแรกจากการทำสัญญาการค้า 

กับอังกฤษสมัยรัชกาลที่ 4 อย่างที่มักเข้าใจกัน

 การที่ฮอลันดาทวีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อย ๆ  นี้เองทำให้เมื่อสมเด็จพระนารายณ ์

มหาราชขึ้นครองราชย์จึงต้องแสวงหาพันธมิตรที่เป็นมหาอำนาจตะวันตกเข้ามา 

ถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาและก็ประสบความสำเร็จเม่ือสามารถสถาปนาความสัมพันธ์ 

อันแน่นแฟ้นกับฝรั่งเศสขึ้นได้ และบีบจนฮอลันดาต้องปิดสถานีการค้าในไทย 

ลงชั่วคราว อย่างไรก็ตามกลับกลายเป็นว่าฝรั่งเศสนั้นเองเข้ามามีอิทธิพลเหนือไทย

มากจนฝ่ายไทยเกิดความระแวงและต้องผลักดันออกไปในที่สุด

 ในช่วงที่อำนาจและอิทธิพลสูงสุดนั้น ฮอลันดาได้ตั้งสถานีการค้าที่ว่ากันว่า 

ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคขึ้นที่กรุงศรีอยุธยา และนอกจากนั้นยังได้ตั้งสถานีการค้าขึ้น 

ท่ีบริเวณใกล้ปากอ่าวไทยด้วยโดยนำช่ือเมืองหลวงของตนเองมาต้ังโดยเติมคำว่านิว 

หรือ “ใหม่” ไว้ข้างหน้าเป็น “นิวอัมสเตอร์ดัม” ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับเมืองที ่

ฮอลันดาไปตั้งเป็นอาณานิคมที่อเมริกาเหนือและต่อมาตกเป็นของอังกฤษ ทำให ้

ต้องเปลี่ยนชื่อจาก นิวอัมสเตอร์ดัมเป็นนิวยอร์กนั่นเอง

`

`

 นิวอัมสเตอร์ดัมในเมืองไทยน้ันเป็นเพียงชุมชนขนาดเล็กอยู่ตรงปากคลอง

บางปลากดใกล้กับปากน้ำสมุทรปราการแต่ปัจจุบันถูกน้ำทะเลกลืนไปหมดแล้ว 

สิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันว่าชุมชนนี้มีอยู่จริงคือภาพเขียนของชาวฮอลันดาที่เขียนไว้ 

ราว ๆ พ.ศ.2270 สมัยพระเจ้าท้ายสระ

 



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รามคำแหงเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาหมากล้อม

(อ่านต่อหน้า 10)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธาน 

ต้อนรับนักกีฬาหมากล้อม 

ท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน Asian 

 University Go Tournament 

 2013 และการแข่งขัน 

หมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 18 โดยมีอาจารย์สมหมาย          สุระชัย    รองอธิการบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสุวิทย์ ก่ิงแก้ว เลขาธิการสมาคม 

กีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร ม.ร.  

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬา 

หมากล้อมจาก13 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เข้าร่วมงาน 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช 

 โอกาสน้ี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่าในนามของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ขอต้อนรับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาหมากล้อมทุกท่าน 

สำหรับงานเล้ียงต้อนรับในคืนน้ี ถือเป็นคืนแห่งมิตรภาพ 

ที่นักกีฬาหมากล้อมจาก 13 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

ได้มาพบปะกันโดยมีกีฬาหมากล้อมเป็นส่ือกลาง เช่ือว่า 

กีฬาไม่ได้หมายถึงเร่ืองของการแข่งขันเพียงอย่างเดียว 

แต่หมายถึง การให้ การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์ที่ดี โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

ของแต่ละประเทศ  ขอให้งานเลี้ยงในคืนนี้เป็นเวทีแห่ง 

ความสุข และสร้างความประทับใจแก่ทุกคน

 ด้าน อาจารย์ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาหมากล้อม 

ม.รามคำแหง ให้สัมภาษณ์ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน

รายการครั้งนี้ด้วย

  นายนิตินัย  มลิลา 

  อาจารย์ผู้ควบคุมทีมกีฬา 

หมากล้อม ม.รามคำแหง 

ปีน้ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ 

จัดการแข่งขัน Asian University 

 Go Tournament 2013 และ 

การแข่งขันหมากล้อม 

อุดมศึกษาชิ งชนะเลิศ 

แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 18 นักกีฬาหมากล้อมของรามคำแหง 

ได้เตรียมตัวและฝึกซ้อมมาตั้งแต่ทราบว่า ม.รามคำแหง

จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ซึ่งปกติ

นักกีฬาได้มีการฝึกฝนฝีมือเพ่ือเพ่ิมทักษะและพัฒนาการ 

ในการเล่นหมากล้อมอยู่ตลอด ท้ังยังได้ออกไปสร้างช่ือเสียง

ให้แก่ ม.รามคำแหงท้ังในเวทีระดับประเทศและระดับโลก

อย่างต่อเนื่อง

 “ในนามของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมกีฬาหมากล้อม 

ม.รามคำแหง ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ 

อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ที่ให้โอกาสและสนับสนุนทีมนักกีฬาหมากล้อมของ 

ม.รามคำแหงด้วยดีมาตลอด ซ่ึงต่อไปนักกีฬาเหล่าน้ีจะได้

เป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยและเป็นตัวแทนออกไป

สร้างชื่อเสียงระดับอาเซียนและระดับสากล”

 ‘อุ้ม’ นายเชษฐา 

ปางวัชรากร นักศึกษา 

ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ 

ระดับฝีมือ 4 ดั้ง ผลงาน 

ตั ว แ ท น ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

รามคำแหงในการแข่งขัน 

ห ม า ก ล้ อ ม อุ ด ม ศึ ก ษ า 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 17 ผลการแข่งขัน 

ได้อันดับที่ 6 และรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยม (ฝ่ายชาย )

 จุดเริ่มต้น/แรงบันดาลใจที่เข้ามาเล่นหมากล้อม

 ผมเริ่มเล่นหมากล้อมจากการดูการ์ตูน ฮิคารุ 

เซียนโกะ เป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับหมากล้อม และเป็น 

แรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทั่วโลก รวมถึงตนเองที่หันมา 

สนใจหมากล้อม  โดยในสมัยน้ันผมศึกษาท่ีโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังหาคนสอนและเล่นด้วยยากมากๆ 

แต่โชคดีที่มีรุ่นพี่ในโรงเรียน และรุ่นพี่ที่ ม.รามคำแหง 

ชว่ยชีแ้นะฝกึสอนใหผ้มจนมาถงึวนันีเ้ปน็เวลา 10 ปแีลว้ 

 เคล็ดลับในการเล่นหมากล้อม 

 เคลด็ลบัสำคญั ซึง่ไดม้าจากคตขิองหมากลอ้ม คอื 

ชนะได้โดยไม่คิดเอาชนะ  คือ การเล่นหมากล้อมทุกครั้ง 

ต้องเล่นด้วยความตั้งใจ  มีเหตุและผล  มีสติอยู่กับตัว 

โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลการแข่งขัน ก็จะทำให้เราเดิน 

หมากออกมาได้ดีท่ีสุด และทำให้เรามีความสุขในการเล่น 

หมากล้อมต่อไป ส่วนผลการแข่งขันท่ีออกมา ถ้าเราชนะ 

ให้ถือเป็นกำไรของชีวิต

 ฝากถึงเพื่อนๆที่อยากเล่นกีฬา 

 กีฬาเป็นยาวิเศษ  เพราะทำให้สุขภาพแข็งแรง 

และความคิดที่รู้จัก แพ้ ชนะ ให้อภัยในการแข่งขัน   

อยากให้เพื่อนๆทุกคนหันมาเล่นกีฬากันเยอะๆ ไม่ว่า 

จะกีฬาอะไรก็ตาม ถ้าเพ่ือนได้ล้ิมลองรสชาติของมันแล้ว 

รับรองว่าเพ่ือนๆจะติดใจและได้ประโยชน์จากกีฬาท่ีเพ่ือน 

ไดเ้ล่นอย่างแนน่อน ‘เราคงไมไ่ดเ้ล่นกีฬานัน้ๆไปทั้งชีวิต 

ผลการแข่งขันหรือรางวัลก็ไม่ได้อยู่กับเราอย่างถาวร  

ดังนั้นเราควรคิดว่าเราจะประยุกต์กีฬาที่เราเล่นให้เข้า 

กับชีวิตของเราได้อย่างไรก็เพียงพอแล้ว’

 ‘กิ๋ว’ นายนิพนธ์ 

เพ็ชรวีรานนท์ นักศึกษา 

ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์  

ระดับฝีมือ 3 ดั้ง ผลงาน  

เหรียญทองแดง ประเภททีมชาย  

จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 

ครั้งที่ 39 ‘ชลบุรีเกมส์’ 

จุดเริ่มต้น/แรงบันดาลใจ

ที่เข้ามาเล่นหมากล้อม 

 คร้ังหน่ึงสมัยท่ีผมเรียน ป. 6 มีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัท 

ซี พี ออลล์ มาบรรยายคาบกิจกรรมชมรมคณิตศาสตร์

ให้นักเรียนหลายคนฟัง เมื่อผมลองฟัง ทำความเข้าใจ 

แล้วมาเล่นหมากล้อม ก็รู้สึกสนุก ท้ังยังได้เป็นตัวแทน 

นักเรียนเข้าแข่งขัน 3-4 ครั้งต่อปี ในประเภทนักเรียน  

จากน้ันก็ฝึกซ้อมและศึกษาหมากล้อมอย่างจริงจังต่อเน่ือง 

มาถึงปีที่ 14 แล้ว 

 เคล็ดลับในการเล่นหมากล้อม

 วิธีการเล่นให้เต็มที่ที่สุด ผมอ่านมาจากเว็ปไซต ์

ของมืออาชีพชาวเกาหลี มีอยู่ 5 ข้อ คือ 1)ทำใจให้สงบ 

และใช้เวลาให้คุ้มค่า 2)นับถือคู่แข่ง 3)มองเกมจากมุมมอง 

ฝ่ายตรงข้าม 4)อ่านหมากหารูปแบบที่ดีที่สุด และ 

5)เล่นให้เรียบง่าย  ด้วยการวิเคราะห์หมากบนกระดาน

แล้วหาเป้าหมายของหมากฝั่งเราขณะนั้น เมื่อรู้ว่าต้อง

ทำอะไรก็เล่นให้เรียบง่ายที่สุด เพราะจะสามารถคาดเดา

ตาเดินต่อเนื่องของฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายไปด้วยนั่นเอง 

 ฝากถึงเพื่อนๆที่อยากเล่นกีฬา

 ปัจจุบันหมากล้อมได้รับบรรจุเป็นกีฬา เป็นกีฬา 

ที่ใช้สมอง เอาชนะกันด้วยความคิด ระหว่างเล่นต้องใช ้

สมาธิและความคิดทั้งหมด เอามาต่อสู้กัน กีฬาอื่นๆ 

ใช้ศักยภาพทางร่างกาย ฝึกฝนร่างกาย แต่หมากล้อม 

ต้องฝึกฝนจิตใจ ถ้าจิตใจเข้มแข็งฝีมือช่วงน้ันก็จะเข้มแข็ง 

ไปด้วย แม้แต่คนท่ีสภาพร่างกายไม่พร้อมในกีฬาชนิดอ่ืน 

แต่ถ้าสมองยังทำงานได้เต็มที่อยู่ก็สามารถมาเล่นได้ 

การจะเล่นกีฬาชนิดใดถือว่าดีทั้งหมด กีฬาไม่เคยทำร้าย 

คนเล่น ให้เล่นกีฬาตามที่ตัวเองชอบหรือถนัดจะดีที่สุด

 ‘ ริ บ ะ ’ น า ง ส า ว 

ริบะคา วงศ์ชูแก้ว นักศึกษา 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

ระดับฝีมือ 2 ดั้ง ผลงาน 

รองชนะเลิศอันดับ 3 รายการ 

“Thailand Pair Go Champinoship 

2011”    รองชนะเลิศอันดับ 1 

ประเภทบุคคลหญิง “Asian  

U-Go Tournament 2011” 

เหรียญทองแดง ประเภทคู่ผสม กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 

“ขอนแก่นเกมส์” เหรียญเงิน ประเภทบุคคลหญิง 

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์”  เหรียญทองแดง 

The 4th Asian Indoor & Martial Arts Games 

จากประเทศเกาหลี

 จุดเริ่มต้น/แรงบันดาลใจที่เข้ามาเล่นหมากล้อม

 ริบะเป็นคนชอบเล่นเกมประเภทหมากกระดาน 

มาต้ังแต่เด็ก ต้ังแต่ตอนอยู่ ป. 2 เป็นเพราะต้องอยู่โรงเรียน 

รอพ่อหรือแม่มารับจนถึง 6 โมงเย็น จึงได้เล่นหมากกระดาน 

กับรุ่นพี่ที่โรงเรียนบ่อยๆจนกลายเป็นความชอบและ 

ความถนัด และเล่นมาเรื่อย ๆ จนถึงชั้นมัธยม ก็ได้รู้จัก 

โอเทลโล่ หมากกระดานอีกชนิดหน่ึง ช่วงม.ปลาย จึงได้ 

เข้าร่วมชมรมหมากรุกและได้รู้จักกับหมากล้อมด้วย  

พอเริ่มเรียนในระดับอุดมศึกษาก็เข้าชมรมหมากล้อม  

และเริ่มเข้าร่วมการแข่งขันถึงตอนนี้เล่นหมากล้อมมา 

6 ปีแล้ว



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

  องค์กรจะบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จ 

ในระยะยาวได้ จะต้องรู้จักสร้างและรักษาสภาพแวดล้อม

ในท่ีทำงานให้เป็นองค์กรเป่ียมสุขได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ 

องค์กรเปี่ยมสุขมีลักษณะบางอย่างที่ฝังแน่นอยู่ใน 

วัฒนธรรมองค์กรอยู่แล้ว  ฉะน้ันการตระหนักและเข้าใจ 

ในอัตลักษณ์และลักษณะขององค์กรจะช่วยให้องค์กรน้ันๆ 

สามารถประสบความสำเร็จในกิจกรรมได้ง่ายและยังมา 

ซ่ึงประโยชน์ท่ีสุด ดังน้ันองค์กรท่ีดีควรมีลักษณะเป่ียมสุข 

ด้วยคุณลักษณะ 10 ประการ มีดังนี้

 1 Effective Sharing of Goals :  A healthy  

organization shares its business goals with employees 

at every level of the organization. Management shares 

goals with employees and gets them on board with the 

mission and vision of the organization. Employees and 

managers understand what is required to reach these 

shared goals and make every effort to achieve them.

 ประสิทธิผลจากการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน  

องค์กรเปี่ยมสุขจะต้องให้ทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วม 

ในการกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร  

การถ่ายทอดเป้าหมายไปยังบุคลากรและให้พวกเขา/ 

เธอเหล่าน้ันมีส่วนร่วมในการกำหนดภารกิจและวิสัยทัศน์ 

ขององค์กร  ทุกคนจะต้องเข้าใจว่าอะไรคือเป้าหมายท่ีองค์กร

ต้องการและพยายามทำให้บรรลุผลนั้นได้

 2 Teamwork  : Another characteristic is teamwork. 

Healthy companies know how to develop teams that 

collaborate to achieve common goals. Employees and 

managers readily offer their assistance to each other to 

meet corporate objectives.

           การทำงานเป็นทีม  องค์กรเปี่ยมสุขรู้ว่าจะสร้าง 

ทีมอย่างไรให้ได้ความร่วมมือในการทำเป้าหมายให้ 

บรรลุผล  บุคลากรและผู้บริหาร/จัดการมีความเต็มใจ 

ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ขององค์กร

 3 High Employee Morale : Healthy organizations 

possess high employee morale. Employees value their 

positions in the organizations and desire to work there 

for a long time. Productivity is high and organizational 

events are enjoyable and successful.

 ขวัญและกำลังใจพนักงานสูง องค์กรเปี่ยมสุข 

จะต้องส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรสูง  ทุกคน 

เห็นคุณค่าในตำแหน่งงานขององค์กรและปรารถนา 

จะทำงานในระยะยาว  การผลิตและดำเนินกิจกรรมต่างๆ 

ขององค์กร จะทำให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ 

มากขึ้น

          4  Offers Training Opportunities  : Companies  

provide on-the-job training and opportunities for  

employees to enhance their work-related skills.  

ลักษณะเด่น 10 ประการขององค์กรเปี่ยมสุข
Organizations bring in other individuals to provide 

necessary departmental and corporate-wide training. 

Companies also offer opportunities to pursue certification 

and continual education.

 ให้โอกาสการฝึกอบรม  องค์กรจะต้องจัดให้มี 

การสอนงานและให้โอกาสทุกคนในการเพิ่มพูนทักษะ

ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  ทั้งการฝึกอบรมที่จำเป็น

สำหรับแต่ละแผนก  รวมท้ังการฝึกอบรมความรู้ท่ีเฉพาะ 

ให้มีความรอบรู้กว้างขวางมากขึ้น  ทั้งนี้การให้โอกาส 

บุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร

แบบต่อเนื่องด้วย

 5  Leadership  : Good leadership is one of  

the main characteristics of a healthy organization.  

Employees have good relationships with management 

that are based on trust. Managers know how to get  

employees to function together. When correction is 

needed, employees readily accept the constructive 

criticism offered by leaders.

 ภาวะผู้นำ การนำองค์กรที่ดีเป็นลักษณะสำคัญ

ขององค์กรเปี่ยมสุข ทุกคนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ 

ฝ่ายบริหารที่พวกเขา/เธอไว้วางใจ  ผู้จัดการที่รู้จักวิธี 

ช่วยให้พนักงานเรียนรู้หน้าที่และทำงานร่วมกัน 

หากจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ทุกคนจะเต็มใจรับ

คำแนะนำและคำติชมจากหัวหน้างาน

 6 Handles Poor Performance : Companies 

confront poor performance instead of ignoring it.  

Organizations take corrective actions to improve  

performance. Upper-level management values the  

input of employees who make suggestions on how to 

improve productivity and achieve high performance 

rates. Companies may even bring in specialists to  

detect problems and offer solutions.

 การจัดการกับสมรรถนะในการทำงานที่ตกต่ำ  

องค์กรจะเผชิญกับผลการทำงานท่ีตกต่ำแทนการเพิกเฉย 

มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาสมรรถนะ  ผู้บริหาร 

ระดับสูงมองเห็นคุณค่าข้อเสนอแนะของบุคลากรทุกคน

เก่ียวกับการปรับปรุงและการเพ่ิมอัตราการผลิตให้บรรลุ 

ผลสูงขึ้น  องค์กรเปี่ยมสุขนิยมใช้ผู้เชี่ยวชาญในการ 

ตรวจสอบและเสนอแนวทางแก้ไข

 7   Understanding Risks : Healthy organizations 

 understand the risks they are open to and take the  

necessary steps to protect themselves against them. 

When an event happens due to organizational risks, a 

healthy organization learns from the event. Companies 

use precaution but understand that risks are necessary 

to facilitate growth.

 เข้าใจเร่ืองความเส่ียง  องค์กรเป่ียมสุขมีความเข้าใจ 

  by Rose Johnson  แปลโดย  ธงชัย  สมบูรณ์

The Top 10 Characteristics of a Healthy Organization

ในเร่ืองของความเส่ียง  ทุกคนจะเปิดรับและจัดให้มีข้ันตอน 

ป้องกันความเสี่ยง เมื่อเกิดเหตุเนื่องจากความเสี่ยง   

องค์กรเป่ียมสุขเรียนรู้เหตุการณ์ องค์กรจะใช้วิธีป้องกัน 

แต่เข้าใจความเส่ียงว่าจำเป็นต่อการทำให้องค์กรเติบโต 

 8 Adapts to Opportunities and Changes : 

Healthy organizations know how to recognize and 

seize good opportunities. Healthy organizations  

always look for opportunities to grow. They also know 

how to adapt to technological or operational changes. 

They try to stay ahead or inline with changes in the 

industry and business environment.

 ปรับตัวเข้าหาโอกาสและการเปลี่ยนแปลง  

องค์กรเปี่ยมสุขรู้วิธีที่จะยอมรับและฉกฉวยโอกาสที่ดี 

มองหาโอกาสการเติบโตและความเจริญงอกงามอยู่เสมอ 

รวมถึงรู้วิธีที่จะปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีและการ 

เปลี่ยนแปลงในการทำงาน  พยายามที่จะอยู่แถวหน้า 

หรือในเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมหรือ

ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

  9  Clearly Defined Structure : Companies 

possess a sense of order and organizational structure. 

The structure and order of the organization does 

not limit innovation and growth. Employees do not 

mind complying to the company's order because they  

understand it and see the benefits of its implementa-

tion.

 กำหนดโครงสร้างท่ีชัดเจน องค์กรมีการกำหนด 

โครงสร้างและระเบียบที่ชัดเจน  โดยโครงสร้างและ 

ระเบียบขององค์กรจะไม่จำกัดขอบเขตของนวัตกรรม

และการเติบโต  ทุกคนจะไม่กังวลในระเบียบขององค์กร 

เพราะพวกเขา/เธอ เข้าใจและเห็นประโยชน์ในการนำมา 

ปฏิบัติ

 10 Well-Known Company Policies :  

Organizations create and implement company policies 

that are readily available to their employees. Healthy  

organizations follow the policies and regulations of 

local, state and federal governments. When employees 

or managers break policies, the issue is dealt with  

immediately and in a profession.

 นโยบายองค์กรเป็นที่รู้จัก องค์กรมีการกำหนด 

นโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติของพนักงานอย่าง 

ยินยอมพร้อมใจ องค์กรเป่ียมสุขจะดำเนินการตามนโยบาย

และระเบียบของรัฐบาลท้องถ่ิน  เม่ือพนักงานหรือผู้จัดการ 

กระทำการละเมิดนโยบายจะถูกจัดการทันทีในลักษณะ

ที่ทุกคนช่วยกันดูแลองค์กร

 มาสร้างความรู้สึกท่ีผูกพันกันดีกว่า  ทำงานให้มากข้ึน 

ตระหนักว่าทุกคนมีคุณงามความดีไม่คร้ังใดก็คร้ังหน่ึง 

แค่นี้ก็เปี่ยมสุขแล้ว

“ศัลยกรรมเปลี่ยนได้ทุกอย่าง ยกเว้น  สันดาน”
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คณะกรรมการภาคประชาชนเช่ือม่ันความร่วมมือ
“รามฯ-ภาครัฐ” ดูแลนักศึกษา-หอพักได้เต็มประสิทธิภาพ

 

 คณะกรรมการภาคประชาชน คณะกรรมการ 

ตรวจเยี่ยมหอพัก ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ  

เชื่อมั่นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ภาครัฐและเอกชน จะช่วยกันสานต่อโครงการ “หอพัก 

ติดดาว” และดูแลนักศึกษา รวมทั้งหอพักในชุมชน 

โดยรอบ ม.ร. ท้ังหัวหมากและวิทยาเขตบางนา ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ 

หอพักตื่นตัวเร่งพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัยเป็นที่อยู่ 

ที่อบอุ่นและปลอดภัย

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 คณะกรรมการ 

ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดพิธีมอบโล ่

และเกียรติบัตรโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 5 

“ข่าวรามคำแหง”  ได้มีโอกาสพูดคุยกับคณะกรรมการฯ 

ถึงความรู้สึกและข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการฯ 

ครั้งต่อไป

 พล.ต.ต.วิมล เปาอินทร์ อดีตรองผู้บัญชาการ 

ตำรวจนครบาล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความเป็นอยู่และความ 

ปลอดภัยของนักศึกษาเสมอมา โดยได้ประสานความ 

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ “หอพัก 

สีขาว” “หอพักติดดาว” และโครงการอื่นๆ เพื่อเข้าไป 

ดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง เพราะทุกภาคส่วนต่างห่วงใย 

ชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาท่ีเดินทางมาจากต่างจังหวัด 

เข้ามาศึกษาเล่าเรียนหนังสือ รวมท้ังผู้พักอาศัยในหอพัก

ตามชุมชนต่างๆ ด้วย ท่ีอาจพบเจอภัยร้ายจากส่ิงเสพติด 

อบายมุข และภัยอาชญากรรมได้ 

 “ขอแสดงความยินดีกับหอพักเครือข่ายที่ได้รับ 

การติดดาวในครั้งนี้ และขอบคุณ ม.รามคำแหงที่เห็น 

ความสำคัญเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา 

ตลอดมา หากสามารถขยายความร่วมมือออกไปยัง 

หน่วยงานต่างๆ หอพักและมหาวิทยาลัยใกล้เคียง 

ก็จะทำให้ภัยอันตรายต่างๆ ทั้งสิ่งเสพติด อบายมุข 

และอาชญากรรมลดลง ชุมชนและสังคมก็จะอยู่กันอย่าง

สงบสุข รวมทั้งนักศึกษาก็จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการเรียนและประสบความสำเร็จในที่สุด”

 พ.ต.อ.วัฒนา  ย่ีจีน รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 

กล่าวว่า ภูมิใจที่โครงการ “หอพักติดดาว” ได้รับความ 

ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ 

หอพัก มาอย่างต่อเน่ือง เพราะเป็นโครงการท่ีสร้างประโยชน์ 

ร่วมกัน ทั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษา ผู้อยู่อาศัย 

และหอพัก รวมทั้งชุมชนและสังคมด้วย และอยากให ้

ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างสรรค์โครงการดีๆ เช่นน้ีให้เป็น 

โครงการที่ยั่งยืน เพื่อความปลอดภัยและความสงบสุข 

ของบ้านเมือง

 พ.ต.อ.สรรค์หกิจ บำรุงสุขสวัสด ิ ผู้กำกับการ 

สน.วังทองหลาง กล่าวว่า นักศึกษาที่เข้ามาพักอาศัย 

ในหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ส่วนมากเป็น 

นักศึกษาท่ีมาจากต่างจังหวัด ส่ิงท่ีทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ 

กันทำก็คือ สร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครองที่ส่ง 

ลูกหลานมาเรียนหนังสือท้ังด้านท่ีอยู่อาศัย ความปลอดภัย 

และความสะดวกสบาย ดังน้ัน โครงการ “หอพักติดดาว” 

จึงเป็นโครงการที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง 

และผู้พักอาศัยได้ว่า เม่ือเข้ามาอาศัยอยู่ในหอพักเครือข่าย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะปลอดภัยจากสิ่งเสพติด 

อบายมุข และภัยอาชญากรรมต่างๆ

 “อยากให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการนี ้

ต่อไป โดยขยายความร่วมมือไปสู่มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีอยู่

บริเวณใกล้เคียงให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม 

ทั้งทางทรัพย์สิน เพศ และสิ่งเสพติด อีกทั้งควรตรวจ 

ประเมินหอพักอย่างจริงจัง เพื่อผู้ประกอบการหอพัก 

จะได้นำข้อบกพร่องไปแก้ไขปรับปรุงให้ได้หอพักที่มี 

คุณภาพในการพักอาศัยต่อไป”

 พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์   พรหมสวัสดิ์ ผู้กำกับการ สน. 

หัวหมาก กล่าวว่า โครงการหอพักติดดาวมีความสำคัญ

อย่างมาก ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานมาเรียนหนังสือในกรุงเทพฯ 

ก็สบายใจ ไม่กังวล เมื่อเห็นที่พักอาศัยที่ได้รับมาตรฐาน 

และมีการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ และยังทำให้หอพัก 

อ่ืนๆ ท่ียังไม่ได้รับการรับรองต่ืนตัวและเร่งพัฒนาคุณภาพ

หอพักให้ดีขึ้น เพราะปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคม

เปล่ียนแปลงไปมาก หากผู้ประกอบการหอพักร่วมมือกัน

เฝ้าระวัง ป้องกันภัยอาชญากรรมและดูแลความเป็นอยู่ 

สภาพแวดล้อม รวมท้ังให้ความร่วมมือกับตำรวจก็จะช่วย

ให้เกิดความสงบสุขในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น

 ร.ต.อ.ชำนาญ บุตรภักดิ์ รองสวป.สน.อุดมสุข 

กล่าวว่า ภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการหอพัก 

ติดดาว โดยเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพัก 

เป็นครั้งที่ 5 แล้ว เห็นว่าโครงการมีการพัฒนาไปใน 

ทิศทางท่ีดีข้ึน และมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและ

ผู้พักอาศัยในหอพัก เพราะหอพักเปรียบเสมือนบ้าน 

หลังที่สอง หากไม่มีผู้ดูแลหรือตรวจสอบ ก็จะทำให้ 

ไม่มีระเบียบและเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

 “ในฐานะที่ เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 

ส่ิงท่ีพบเห็นในคร้ังน้ีคือ หอพักต่างๆ มีการพัฒนาไปใน 

ทิศทางท่ีดีข้ึน ท้ังการปรับปรุงตัวอาคาร จัดส่ิงอำนวย 

ความสะดวกและดูแลส่ิงแวดล้อม รวมท้ังเพ่ิมเติมอุปกรณ์ 

ดูแลความปลอดภัย ซึ่งเห็นได้ว่าหอพักเกิดการตื่นตัว 

และคำนึงถึงความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัยมากขึ้น และ 

ขอเชิญชวนหอพักอ่ืนๆ ท่ียังไม่ได้รับการติดดาวมาร่วม 

โครงการเพื่อรับการรับรองมาตรฐานด้วย”

 ร.ต.อ.สุระเด่น ไขสอาด รองสวป.สน.หัวหมาก 

กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการโครงการ

หอพักติดดาวได้ดีมาก ถือเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน

อ่ืนๆ นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง 

รวมทั้งประสานความร่วมมือให้ครอบคลุมพื้นที่โดย 

ขยายไปสู่หอพักท่ียังไม่ได้มาตรฐาน ให้ผู้ประกอบการ 

หอพักได้เข้ามารับฟังข้อคิดเห็น และนำไปปรับปรุง 

ให้เกิดเป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกันต่อไป

 นายเชวง เงินแพทย์ สมาชิกสภาเขตบางกะปิ 

กล่าวว่า ตนเองเป็นคณะกรรมการภาคประชาชน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ามาดูแลโครงการหอพักติดดาว 

ปีน้ีเป็นปีท่ี 5 และรู้สึกดีใจท่ีได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการ

ตรวจหอพักเป็นปีแรกด้วย ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ 

ซึ่งทำให้ได้เห็นพัฒนาการของหอพักระดับต่างๆ  

และยืนยันได้ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงทำโครงการน้ี 

ประสบความสำเร็จดีมากท้ังความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าถึงหอพักและผู้ประกอบการ 

ทำให้เกิดการพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึน ลดการเกิดอาชญากรรม 

ด้านต่างๆ ส่งผลให้ชุมชนและสังคมอยู่ได้อย่างสงบสุข

 นายมนตรี แผ่แก้วมณี ผู้ประกอบการหอพัก 

กรรมการภาคประชาชน กล่าวว่า ตนเองมีส่วนร่วมกับ 

ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาต้ังแต่โครงการหอพักสีขาว 

หอพักติดดาว และเพื่อนข้างห้องเตือนภัย ทำให้เห็น 

การดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพและ 

คุณภาพ รวมท้ังได้รับผลตอบรับท่ีดีย่ิงจากผู้ประกอบการ 

หอพัก นักศึกษาและผู้พักอาศัย เพราะโครงการเหล่านี ้

ต่างก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน อยากให้มหาวิทยาลัย 

ทำโครงการน้ีต่อไป รวมท้ังร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการ 

พ่ึงพาอาศัยกัน และปลูกฝังความรักองค์กรและท่ีอยู่อาศัยด้วย

พล.ต.ต.วิมล เปาอินทร์ พ.ต.อ.วัฒนา  ยี่จีน พ.ต.อ.สรรค์หกิจ  บำรุงสุขสวัสดิ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธ์ิ  พรมหมสวัสด์ิ ร.ต.อ.ชำนาญ  บุตรภักดิ์ ร.ต.อ.สุระเด่น  ไขสอาด

นายเชวง  เงินแพทย์ นายมนตรี  แผ่แก้วมณี
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เทคนิคการลบ
 คนทั่วไปไม่ชอบการลบ หรือการหักออก ชอบ 

แต่การบวก หรือการเพิ่มเข้าไป ชอบเงินที่เพิ่มขึ้นใน 

บัญชี ชอบที่เงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปี แต่จะไม่ชอบถ้า 

ต้องถูกหักโน่นหักนี่ซึ่งท่านว่ามันเป็นธรรมดาโลก  

ในการสอนวิชาคำนวณก็เช่นเดียวกันนักเรียนส่วน 

มากไม่ค่อยมีปัญหากับการบวกแต่จะมีปัญหากับ 

การลบและมักจะคำนวณผิดในเรื่องการลบ

 การฝึกทักษะเร่ืองการลบจะเร่ิมต้นจากการลบ 

ของจำนวน 2 จำนวนเสียก่อนโดยที่นิยามการลบคือ  

a - b  =  a + (-b) นั่นหมายความว่าการลบเป็นการบวก 

ของสองจำนวนที่เป็นจำนวนบวกกับจำนวนลบซึ่ง 

ในการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจจะใช้สิ่งที่เห็นได้ใน 

ชีวิตประจำวันได้แก่กำไร และขาดทุน

 จำนวนบวกแทนกำไร (ได้) 

 จำนวนลบแทนขาดทุน (เสีย) ตัวอย่างเช่น 

ตัวอย่าง (1) 8 - 5  =  3 (ได้กำไร 8 ขาดทุน 5 ผลลัพธ์ 

ยังได้กำไร 3)

    (2) 4 - 9  = -5 (ได้กำไร 4 ขาดทุน 9  ผลลัพธ ์

คือขาดทุน 5) 

     (3) 7 - 7  =  0 (ได้กำไร 7 ขาดทุน 7  ผลลัพธ ์

คือเท่าทุน)

วิธีการคำนวณจะใช้ตัวมากลบด้วยตัวน้อยแล้วคำตอบ 

จะติดลบเมื่อเครื่องหมายลบอยู่หน้าตัวมาก

 กรณีของข้างบนเป็นการลบจำนวนบวก  

2 จำนวน สำหรับกรณีที่เหลือได้แก่ การลบจำนวน 

บวกด้วยจำนวนลบ การลบจำนวนลบด้วยจำนวน 

บวก และการลบจำนวนลบด้วยจำนวนลบ วิธีการต้อง 

เปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่ง่ายที่สุดเสียก่อนแล้วหาผลลัพธ์ 

แบบเดียวกับข้างต้น คุณสมบัติสำคัญในการเปล่ียนรูป 

คือ a - (-b)  =  a + b   ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่าง (1) 5 - (-3)  =  5 + 3  =  8 

  (ได้กำไร 5 ได้กำไรอีก 3  ผลลัพธ์ได้กำไร 8)

    (2) (-4) - 5  = -4 - 5  = -9 

  (ขาดทุน 4  ขาดทุนอีก 5  ผลลัพธ์คือขาดทุน 9) 

  (3) (-7) - (-2)  = -7 + 2  = -5 

  (ขาดทุน 7  ได้กำไร 2  ผลลัพธ์คือขาดทุน 5)

 สำหรับปัญหาโจทย์ระคนที่มีทั้งการบวก 

การลบ หลังจากที่ทำให้อยู่ในรูปท่ีง่ายที่สุดแล้วเราจะ

แยกคำนวณกลุ่มที่มีเครื่องหมายบวก(กำไร) และกลุ่ม

ที่มีเครื่องหมายลบ(ขาดทุน) แล้วหาคำตอบ 

ตัวอย่าง ค่าของ 8 - 7 +  5 - (-3)  + (-4) - 2 - 6 + 5 - 9 

                    =   8 - 7 +  5  + 3 - 4 - 2 - 6 + 5 - 9

                   =  (8 + 5 + 3 + 5) + (-7 -4 -2 -6 -9)  =   

    21 - 28  =  -7     

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม                      ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5654000016-5654002129

4901031825-5054004543

4901002586-5054007595

4902049925-5054004618

รศ.ยงยุทธ  รักษาศรี
5454005553-5454500447 

5454007633-5454500744
ผศ.วันดี  ชวดนุช

5654002137-5654004471 

5054005045-5154004765 

4901002586-5054007595   

5054004865-5304504888

รศ.ศุภรัศมิ์  ฐิติกุลเจริญ

5654016236-5654018166 

5454007781-5454501171 

5454500488-5554000728 

5454500793-5554000637

ผศ.ลีนา  ลิ่มอภิชาต

5654004489-5654006435 

5154005689-5254002594 

5154008220-5254004004

5304508558-5354004334

รศ.นงนุช  ศิริโรจน์

5654018174-5654020162

5454501379-5554001262

5554000736-5554002542

5554000652-5554002427

ผศ.อังธิดา  ลิมป์ปัทมปาณี

5654006443-5654008415 

5254003451-5303051261 

5254004020-5354001207  

5354004433-5354500372

รศ.ศิริพร  วีระโชติ

5654020170-5654022119

5554001312-5554003144 

5554002559-5554004274 

5554002468-5554004126

อ.ดร.สุระชัย  ชูผกา

5654008423-5654010361

5305004656-5354005638 

5354001223-5354008269 

5354500489-5454001206

รศ.ดร.วิไลลักษณ์     สุวจิตตานนท์

5654022127-5654024065 

5554003615-5554005206 

5554004316-5554005990 

5554004258-5554006212

อ.จเลิศ  เจษฎาวัลย์

5654010379-5654012318 

5354006263-5454000273 

5354008293-5454001453   

5454001354-5454003707

ผศ.สุภาณี  นิตย์เสมอ

5654024073-5654403822 

5554005289-5554007988 

5554006006-5554007681 

5554006394-5554008606

อ.ดร.พัน   นิลพันธุ์  ฉัตรไชยยันต์

5654012326-5654014272

5454000349-5454003343 

5454001461-5454005520

5454003764-5454007591

ผศ.ณฐมน  ศรีแก่นจันทร์

5654403830-5654407559

5554007996-5554501048

5554007707-5554500743

5554008622-5554501113

อ.ชนาพร  พิทยาบูรณ์

5654014280-5654016228 

5454003814-5454007187
ผศ.วันดี  ชวดนุช

5654407567-5654410793 

5554501121-5554502103 

5554500750-5554502467 

5554501295-5554502418

อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะสื่อสารมวลชน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำภูจัดโครงการบริการ 

วิชาการวิชาชีพแก่สังคม เรื่อง “การนวดรักษาโดยใช ้

ลูกประคบสมุนไพร” ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2556 

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 75 คน เป็นชาวบ้านใน 

เขตตำบลนาคำไฮ และนักศึกษาปริญญาตรี โดยมี 

ผศ.อดุลย์ ไทรเล็กทิม รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานเปิดการอบรมและ 

ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและนักศึกษาแพทย์แผนไทย จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น

วิทยากรให้ความรู้ด้านสมุนไพรและการนวดรักษาเบื้องต้นแก่ผู้เข้ารับการอบรม 

ม.ร. หนองบัวลำภู บริการวิชาชีพแก่สังคม



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

  
                                

ภาค 2 / 2556
ศ. 1 พ.ย. 2556 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

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

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

ศ. 20 ธ.ค. 2556 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

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 ท่ีสาขาวิทยบริการฯ

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 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

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

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค

ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

}

 เคล็ดลับในการเล่น       

 วิธีง่ายๆในการเตรียมตัวให้พร้อม คือ ความตั้งใจ 

และมีความอดทนเล่นให้ดีท่ีสุด เวลาแข่งจริงจะคิดว่าเรา 

เป็นแม่ทัพถึงจะเสียเปรียบก็ต้องค่อยๆหาทางแก้ไข 

เวลาซ้อมอาจจะเสี่ยงได้แต่กระดานแข่งต้องใจเย็นๆ 

หมากแต่ละกระดานควรให้เกียรติคู่ต่อสู้ด้วยเพราะ 

สิ่งสำคัญคือมิตรภาพ

 ฝากถึงเพื่อนๆที่อยากเล่นกีฬา

 กีฬาหมากล้อม เป็นกีฬาที่น่าสนใจมากทีเดียว 

ถึงการเดินหมากอาจดูเหมือนซับซ้อน และดูเล่นยาก 

แต่จริงๆ ไม่ว่าใครก็สามารถฝึกเล่นได้ตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ 

อายุ 3 ขวบ จนถึงคุณปู่คุณย่า เป็นการฝึกสมอง 

ฝึกวางกลยุทธ์ เป็นกีฬาที่สนุกมากและยังสามารถเล่น 

ได้ทั้งครอบครัว เล่นได้ทุกที่พกติดตัวไปก็ได้ ปัจจุบันนี ้

คนไม่ค่อยมีเวลามาก กีฬาหมากกระดานใช้เวลาน้อย 

แค่ 10 - 15 นาทีก็สามารถเล่นได้ ทำให้ได้ใช้เวลาร่วมกับ 

ครอบครัว มีกิจกรรมทำร่วมกันกับเพื่อนๆด้วย

รามคำแหงเลี้ยงต้อนรับ ฯ            (ต่อจากหน้า 6)

วันสอบซ่อมของภาค 1/2556

วันสอบไล่ภาค 2/2556}

}

ภาค 2 ปีการศึกษา 2556

SPN 4201 (SN 411)
การแปลภาษาสเปน - ไทย 1

(Translation Spanish-Thai 1)
 ตำรา   การแปลภาษาสเปน - ไทย 1 (SN 411) 

ผู้เขียน รศ.สมร  วิเศษมณี

 (ตำราหมด  นักศึกษาสามารถยืมตำราได้จาก 

สำนักหอสมุดกลาง)

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา  ศึกษาทฤษฎีการแปล 

เบื้องต้น  ความหมายและความสำคัญของการแปล 

ปัญหาและข้อผิดในการแปล ประเภทของความหมาย 

และการวิเคราะห์ความหมาย    ความแตกต่างของ 

ระบบภาษาและความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม 

งานแปลแบบต่างๆ  การแปลคำศัพท์เฉพาะ  การแปล 

สำนวนโวหาร คำพังเพยและสุภาษิต  การแปลประโยค 

ชนิดต่าง ๆ  การแปลประโยคลักษณะพิเศษ  วิธีการ 

ถ่ายทอดภาษาสเปนเป็นภาษาไทยให้ได้ความหมาย 

ที่ถูกต้องและได้ภาษาแปลที่สละสลวย โดยฝึกฝน 

การแปลคำ สำนวน รูปประโยคลักษณะต่าง ๆ  ข้ันตอน 

การแปล วิธีการแปล และการปรับบทแปล โดย 

มีการเปรียบเทียบลักษณะภาษาระหว่างภาษาสเปน

และภาษาไทย 

 วิธีการเรียนการสอน -บรรยายเนื้อหาวิชา 

ในแต่ละบท โดยใช้ส่ือท่ีเป็นตำรา เอกสารประกอบ 

เพิ่มเติม โปรแกรม Power Point ตัวอย่างหนังสือ 

แปลต่างๆ และเว็บไซต์ภาษาสเปน

 -  ฝึกแปลประโยคและข้อความในกิจกรรม

แต่ละบท และในเอกสารเพิ่มเติม

 -  ฝึกวิเคราะห์ความหมายของคำ ประโยค 

และหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ

 - ฝึกวิเคราะห์ข้อผิดต่างๆ จากงานแปล 

ในกิจกรรม

 -  ฝึกการอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมายและ

การปรับบทแปล

 ข้อแนะนำ นักศึกษาควรอ่านตำราและปฏิบัติ 

ตามคำแนะนำในตำรา (ในกรณีท่ีตำราหมด นอกจาก

ใช้บริการที่สำนักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษายังสามารถศึกษาได้จาก e-Book ที่ www.

ru.ac.th) วิชาการแปลจะต้องมีความรู้ในเร่ืองทฤษฎี 

การแปล ดังน้ันนักศึกษาจึงควรฝึกแปลตามข้ันตอน 

ต่างๆ ของทฤษฎีการแปล โดยนักศึกษาควรให้ 

ความสำคัญกับการวิเคราะห์ระบบของภาษามากกว่า

การหาคำศัพท์จากพจนานุกรม หม่ันทำแบบฝึกหัด

หรือกิจกรรมในทุกบทเรียนเพ่ือให้เกิดความชำนาญ 

  
                                

รองศาสตราจารย์สมร  วิเศษมณี

ในการแปล และนักศึกษาสามารถตรวจสอบสำนวน 

แปลได้จากแนวเฉลยกิจกรรมท้ายเล่ม ควรฝึกการอ่าน

ประโยคภาษาสเปนท้ังการอ่านออกเสียงและการอ่าน 

เพื่อความเข้าใจนอกจากเป็นการฝึกทักษะการอ่าน 

แล้วยังจะช่วยเสริมทักษะการเขียนภาษาสเปนด้วย 

และควรอ่านเอกสารและหนังสือภาษาไทยท่ีหลากหลาย

สาขาความรู้เพ่ือหาความรู้รอบตัวและเป็นการเพ่ิมพูน

คลังคำรวมท้ังสำนวนและประโยคภาษาไทยท่ีจะเป็น

ภาษาในฉบับแปล  

 เวลา-สถานท่ีบรรยาย พฤหัสบดี  13.30-15.20 น. 

ห้อง AV   ตึก HOB 1 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์  

 การวัดผล  ข้อสอบอัตนัย 2 ตอน 

 - ตอนที่ 1 เลือกเขียนบรรยายทฤษฎีการแปล

หัวข้อต่างๆ 

 -  ตอนท่ี 2 แปลประโยค ข้อความและเน้ือเร่ือง

จากภาษาสเปนเป็นภาษาไทย

  เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที คะแนนเต็ม  

100 คะแนน คะแนนสอบผ่าน 50 %  

 วัน-เวลาสอบ  เป็นไปตามตารางของมหาวิทยาลัย

วันสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2556

วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน 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)

ท้ังมือสัมผัส ใชท้ังมือกด ใชท้ังวิธีการส่ังการผานส่ิงใด

สิ่งหนึ่งที่จะทำใหเครื่องดำเนินการเปนไปตามที่เรา

ตองการ

 เด็กต้ังแตอายุ 2 ขวบโดยสวนมากท่ีอยูในเมือง

ในทุกวันนี้ก็มักจะไดรับการเลี้ยงดูและใหเขาถึง IT

สำหรับเด็กต้ังแตยังเล็ก ซ่ึงข้ึนอยูกับฐานะของบิดามารดา

และข้ึนอยูกับโอกาสของเด็ก และของครอบครัวดวย

 จะเห็นไดวานับวันย่ิงจะกวางขวางข้ึน ในแตละ

ช่ัวโมงจะย่ิงมีมากข้ึนๆ และในท่ีสุดแลว ครูคิดวา 5 ป

ก็นาจะมากไป นาจะภายใน 3 ปน้ี การเรียนผานเคร่ือง IT

ตางๆ ท้ังหลายของรุนเด็ก ของรุนช้ันอนุบาล ช้ันประถม

ชั้นมัธยม นาจะไดเรียนผานหรือใชเครื่องมือตางๆ ที่

ครูวาน้ันกันอยางกวางขวางเปน 10 เทาตัวเลยทีเดียว

ลองติดตามกันดูวาสิ่งที่ครูมองไวมันจะเปนจริงได

หรือไม แตจะอยางไรก็ตามแต ภายใน 10 ปขางหนา

น้ีน้ัน บริบทของการเรียนจะเปล่ียนไป หองเรียนจะเปน

หองเรียนท่ีอยูท่ีไหนก็ได หมายความวาเรามีเคร่ืองมือ

ทางการส่ือสาร เรามีเคร่ืองมือท่ีใชในการเรียนรู เราก็

สามารถเขาถึงความรู เขาถึงหองเรียน เปนหองเรียนเสมือน

หรือหองเรียนจำลอง หองเรียนท่ีคลายกับเปนหองเรียน

ทั้งๆ ที่ไมใชหองเรียน แตวาทำใหเปนหองเรียนได

คือน่ังอยูท่ีไหนก็เขาช้ันเรียนได คือกดเขาไป หรือแสดงตน

เขาไปในช้ันเรียน ตามวิธีการท่ีไดใชกันอยูเปนสวนมาก

แลว ณ วันนี้ ไมวาชั้นไหนกำลังเริ่มที่จะใชกัน 

 ตอนแรกเมื่อประมาณป 41 นั้น มหาวิทยาลัย

รามคำแหง ไดใชวิธีการเรียนที่เรียกวา e-Learning

และก็มีวิธีการท่ีจะทำการเรียนใหเปนหองเรียนเสมือน

ออกไปท่ัวโลก แตเราก็พัฒนาชาไปอยูบาง ก็ไมเปนไร

เพราะวาจำกัดเร่ืองงบประมาณ จำกัดดวยบุคคลท่ีจะ

มาทำงาน สวนมากผูที่เกงๆ อะไรตางๆ ก็จะไปหา

เงินเดือนสูงๆ ไปทำงานท่ีอ่ืนแทนท่ีจะทำงานราชการ

แมวาเราจะชาอยูบาง แตวาเราก็ยังสามารถใหการศึกษา

กับทุกคน ทุกท่ี ทุกเวลาได ถาหากวานักศึกษาลองศึกษา

ดูใหดี จะเห็นวารามคำแหงสอนไปท่ัวโลกได สอนไป

ทั่วไทยได เพียงแตในเรื่องบทเรียนและการพัฒนา

ในเรื่องวิธีการเรียน วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

เรายังไมไปถึงจุดท่ีเราสามารถทำไดทุกท่ีทุกแหงเทาน้ันเอง 

ซึ่งครูคิดวาไมนานเกินรอสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้น 

 สรุปแลวใน 3 ป หรือไมเกิน 10 ป มหาวิทยาลัย

ทุกแหง โรงเรียนทุกแหง นาจะมีชั้นเรียนเปนเพียง

การรองรับการมาพบปะ การมาทำกิจกรรม การมา

พบกันเพื่อใหไดพูดไดจา ไดแสดงความคิดเห็น ไดมี

กิจกรรมอะไรรวมกัน ในชีวิตที่ความเปนจริงก็คงจะ

ใชประโยชนจากหองเรียนจากโรงเรียน จากหองของ

มหาวิทยาลัยเพียงเทาน้ัน คงจะไมใชช้ันเรียนเหมือนเดิม

ชั้นเรียนเหมือนเดิมนั้น นักศึกษาตองมานั่งเรียน

ตองเขาเรียน แตช้ันเรียนตอไปน้ันนักศึกษาจะเขาเรียน

ใน Virtual classroom หรือในหองเรียนเสมือน เพราะ

นักศึกษาอยูที่ไหนๆ แตละแหงทั่วโลก ก็อาจจะกด

เขาไปแสดงตน เขาไปในชั้นเรียนที่อยูในเครือขาย

อยูในระบบ อยางนี้เปนตน ฟงดูแลวอาจจะบอกวา

เปนไปได หรือเปนไปไมได ถาใครบอกวาเปนไปไมได

ตองรีบไปสำรวจตัวเองวาไดเรียนรูในเรื่องการใช IT

การใชเครื่องไมเครื่องมือทาง IT นั้นแคไหนเพียงไร

ความเปล่ียนแปลงเม่ือมาถึง เราก็จะไดจับกระแสไดทัน

แมวาเราไมตามกระแส แตวาเราก็ควรจะรูวากระแสน้ัน

เปนอยางไร พบกันใหมฉบับหนาครับ สวัสดีครับ

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร
 ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร สถาบันคอมพิวเตอร

ม.ร.เปดอบรมคอมพิวเตอรสำหรับนักศึกษา หลักสูตร

การใชคอมพิวเตอรในสำนักงานระดับตน คร้ังท่ี 2/57

(107) ประกอบดวย Introduction & Windows7,

Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Internet

(Google Chrome) คาสมัครพรอมตำราเรียนและ

อุปกรณ 300 บาท 

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครไดท่ีสถาบันคอมพิวเตอร

ชั้น 1 ตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป

สอบถามรายละเอียดท่ีโทร. 0-2310-8853, 0-2310-8800

ตอ 2269 หรือ www.ctc.ru.ac.th และนักศึกษาท่ีสอบผาน

การอบรมผลการศึกษาจะบันทึกลงใน Transcript

ม.ร.จัดอบรม “การนำพุทธธรรมมาใชในชีวิตประจำวัน”
 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การนำ

พุทธธรรมมาใชในชีวิตประจำวัน” ระหวางวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 - วันที่ 6 มกราคม 2557 ทุกวันพุธ

และวันศุกร เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอง 602 อาคารสวรรคโลก (SWB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีหัวขอ

บรรยายดังนี้

 ขอเชิญผูสนใจเขารับการอบรมตามกำหนดการดังกลาว (โดยไมเสียคาใชจาย) สอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมไดท่ี ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2318-0930

 หัวขอบรรยาย

พิธีเปดปฐมนิเทศ
หัวขอ “การนำพุทธธรรมมาใชในชีวิต
ประจำวัน”

พระพุทธเจากับการตรัสรู

มงคลและอัปมงคล

เรื่องพรหม

พรหมชาลสูตร 1

พระอภิธรรม 1

ปฏิจจสมุปบาท 1

ชาวพุทธกับการปฏิบัติธรรม

พรหมชาลสูตร 2

พระอภิธรรม 2

ปฏิจจสมุปบาท 2

พระอภิธรรม 3

ปฏิจจสมุปบาท 3

พระอภิธรรม 4

สรุปคำบรรยายกอนสอบและบรรยาย
คำตอบของขอสอบ

ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ ณ วัดจากแดง
จังหวัดสมุทรปราการ พิธีประกาศตน
เปนพุทธมามกะ ฟงพระธรรมเทศนา
ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุ ถวาย
สังฆทาน ฟงบรรยายธรรมและปฏิบัติ
เมตตาสมาธิ

 วัน เดือน ป

พุธที่ 13 พ.ย. 56

ศุกรที่ 15 พ.ย. 56

พุธที่ 20 พ.ย.  56

ศุกรที่ 22 พ.ย. 56

พุธที่ 27  พ.ย. 56

ศุกรที่ 29 พ.ย. 56

พุธที่ 4  ธ.ค. 56

ศุกรที่ 6 ธ.ค. 56

พุธที่ 11 ธ.ค. 56

ศุกรที่ 13 ธ.ค. 56

พุธที่ 18 ธ.ค. 56

ศุกรที่ 20 ธ.ค. 56

พุธที่ 25 ธ.ค. 56

ศุกรที่ 27 ธ.ค. 56

ศุกรที่ 3 ม.ค. 57

จันทรที่ 6 ม.ค. 57

 ผูบรรยาย

อ.อิศริยา นุตสาระ

อ.สลิล นิวัฒนภูมินทร

อ.คุณารักษ นพคุณ

อ.สลิล นิวัฒนภูมินทร

อ.คุณารักษ นพคุณ

อ.อิศริยา นุตสาระ

อ.สุรพงค เทพสุธา

พระมหาประนอม ธัมมลังกาโร

อ.คุณารักษ นพคุณ

อ.อิศริยา นุตสาระ

อ.สุรพงค เทพสุธา

อ.อิศริยา นุตสาระ

อ.สุรพงค เทพสุธา

อ.อิศริยา นุตสาระ

อ.คุณารักษ นพคุณ

พระครูธรรมธรสุมน นันทิโก หรือ
พระมหาประนอม ธัมมลังกาโร 
อ.อิศริยา นุตสาระ



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

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

วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน 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)

ท้ังมือสัมผัส ใชท้ังมือกด ใชท้ังวิธีการส่ังการผานส่ิงใด

สิ่งหนึ่งที่จะทำใหเครื่องดำเนินการเปนไปตามที่เรา

ตองการ

 เด็กต้ังแตอายุ 2 ขวบโดยสวนมากท่ีอยูในเมือง

ในทุกวันนี้ก็มักจะไดรับการเลี้ยงดูและใหเขาถึง IT

สำหรับเด็กต้ังแตยังเล็ก ซ่ึงข้ึนอยูกับฐานะของบิดามารดา

และข้ึนอยูกับโอกาสของเด็ก และของครอบครัวดวย

 จะเห็นไดวานับวันย่ิงจะกวางขวางข้ึน ในแตละ

ช่ัวโมงจะย่ิงมีมากข้ึนๆ และในท่ีสุดแลว ครูคิดวา 5 ป

ก็นาจะมากไป นาจะภายใน 3 ปน้ี การเรียนผานเคร่ือง IT

ตางๆ ท้ังหลายของรุนเด็ก ของรุนช้ันอนุบาล ช้ันประถม

ชั้นมัธยม นาจะไดเรียนผานหรือใชเครื่องมือตางๆ ที่

ครูวาน้ันกันอยางกวางขวางเปน 10 เทาตัวเลยทีเดียว

ลองติดตามกันดูวาสิ่งที่ครูมองไวมันจะเปนจริงได

หรือไม แตจะอยางไรก็ตามแต ภายใน 10 ปขางหนา

น้ีน้ัน บริบทของการเรียนจะเปล่ียนไป หองเรียนจะเปน

หองเรียนท่ีอยูท่ีไหนก็ได หมายความวาเรามีเคร่ืองมือ

ทางการส่ือสาร เรามีเคร่ืองมือท่ีใชในการเรียนรู เราก็

สามารถเขาถึงความรู เขาถึงหองเรียน เปนหองเรียนเสมือน

หรือหองเรียนจำลอง หองเรียนท่ีคลายกับเปนหองเรียน

ทั้งๆ ที่ไมใชหองเรียน แตวาทำใหเปนหองเรียนได

คือน่ังอยูท่ีไหนก็เขาช้ันเรียนได คือกดเขาไป หรือแสดงตน

เขาไปในช้ันเรียน ตามวิธีการท่ีไดใชกันอยูเปนสวนมาก

แลว ณ วันนี้ ไมวาชั้นไหนกำลังเริ่มที่จะใชกัน 

 ตอนแรกเมื่อประมาณป 41 นั้น มหาวิทยาลัย

รามคำแหง ไดใชวิธีการเรียนที่เรียกวา e-Learning

และก็มีวิธีการท่ีจะทำการเรียนใหเปนหองเรียนเสมือน

ออกไปท่ัวโลก แตเราก็พัฒนาชาไปอยูบาง ก็ไมเปนไร

เพราะวาจำกัดเร่ืองงบประมาณ จำกัดดวยบุคคลท่ีจะ

มาทำงาน สวนมากผูที่เกงๆ อะไรตางๆ ก็จะไปหา

เงินเดือนสูงๆ ไปทำงานท่ีอ่ืนแทนท่ีจะทำงานราชการ

แมวาเราจะชาอยูบาง แตวาเราก็ยังสามารถใหการศึกษา

กับทุกคน ทุกท่ี ทุกเวลาได ถาหากวานักศึกษาลองศึกษา

ดูใหดี จะเห็นวารามคำแหงสอนไปท่ัวโลกได สอนไป

ทั่วไทยได เพียงแตในเรื่องบทเรียนและการพัฒนา

ในเรื่องวิธีการเรียน วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

เรายังไมไปถึงจุดท่ีเราสามารถทำไดทุกท่ีทุกแหงเทาน้ันเอง 

ซึ่งครูคิดวาไมนานเกินรอสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้น 

 สรุปแลวใน 3 ป หรือไมเกิน 10 ป มหาวิทยาลัย

ทุกแหง โรงเรียนทุกแหง นาจะมีชั้นเรียนเปนเพียง

การรองรับการมาพบปะ การมาทำกิจกรรม การมา

พบกันเพื่อใหไดพูดไดจา ไดแสดงความคิดเห็น ไดมี

กิจกรรมอะไรรวมกัน ในชีวิตที่ความเปนจริงก็คงจะ

ใชประโยชนจากหองเรียนจากโรงเรียน จากหองของ

มหาวิทยาลัยเพียงเทาน้ัน คงจะไมใชช้ันเรียนเหมือนเดิม

ชั้นเรียนเหมือนเดิมนั้น นักศึกษาตองมานั่งเรียน

ตองเขาเรียน แตช้ันเรียนตอไปน้ันนักศึกษาจะเขาเรียน

ใน Virtual classroom หรือในหองเรียนเสมือน เพราะ

นักศึกษาอยูที่ไหนๆ แตละแหงทั่วโลก ก็อาจจะกด

เขาไปแสดงตน เขาไปในชั้นเรียนที่อยูในเครือขาย

อยูในระบบ อยางนี้เปนตน ฟงดูแลวอาจจะบอกวา

เปนไปได หรือเปนไปไมได ถาใครบอกวาเปนไปไมได

ตองรีบไปสำรวจตัวเองวาไดเรียนรูในเรื่องการใช IT

การใชเครื่องไมเครื่องมือทาง IT นั้นแคไหนเพียงไร

ความเปล่ียนแปลงเม่ือมาถึง เราก็จะไดจับกระแสไดทัน

แมวาเราไมตามกระแส แตวาเราก็ควรจะรูวากระแสน้ัน

เปนอยางไร พบกันใหมฉบับหนาครับ สวัสดีครับ

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร
 ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร สถาบันคอมพิวเตอร

ม.ร.เปดอบรมคอมพิวเตอรสำหรับนักศึกษา หลักสูตร

การใชคอมพิวเตอรในสำนักงานระดับตน คร้ังท่ี 2/57

(107) ประกอบดวย Introduction & Windows7,

Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Internet

(Google Chrome) คาสมัครพรอมตำราเรียนและ

อุปกรณ 300 บาท 

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครไดท่ีสถาบันคอมพิวเตอร

ชั้น 1 ตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป

สอบถามรายละเอียดท่ีโทร. 0-2310-8853, 0-2310-8800

ตอ 2269 หรือ www.ctc.ru.ac.th และนักศึกษาท่ีสอบผาน

การอบรมผลการศึกษาจะบันทึกลงใน Transcript

ม.ร.จัดอบรม “การนำพุทธธรรมมาใชในชีวิตประจำวัน”
 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การนำ

พุทธธรรมมาใชในชีวิตประจำวัน” ระหวางวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 - วันที่ 6 มกราคม 2557 ทุกวันพุธ

และวันศุกร เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอง 602 อาคารสวรรคโลก (SWB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีหัวขอ

บรรยายดังนี้

 ขอเชิญผูสนใจเขารับการอบรมตามกำหนดการดังกลาว (โดยไมเสียคาใชจาย) สอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมไดท่ี ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2318-0930

 หัวขอบรรยาย

พิธีเปดปฐมนิเทศ
หัวขอ “การนำพุทธธรรมมาใชในชีวิต
ประจำวัน”

พระพุทธเจากับการตรัสรู

มงคลและอัปมงคล

เรื่องพรหม

พรหมชาลสูตร 1

พระอภิธรรม 1

ปฏิจจสมุปบาท 1

ชาวพุทธกับการปฏิบัติธรรม

พรหมชาลสูตร 2

พระอภิธรรม 2

ปฏิจจสมุปบาท 2

พระอภิธรรม 3

ปฏิจจสมุปบาท 3

พระอภิธรรม 4

สรุปคำบรรยายกอนสอบและบรรยาย
คำตอบของขอสอบ

ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ ณ วัดจากแดง
จังหวัดสมุทรปราการ พิธีประกาศตน
เปนพุทธมามกะ ฟงพระธรรมเทศนา
ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุ ถวาย
สังฆทาน ฟงบรรยายธรรมและปฏิบัติ
เมตตาสมาธิ

 วัน เดือน ป

พุธที่ 13 พ.ย. 56

ศุกรที่ 15 พ.ย. 56

พุธที่ 20 พ.ย.  56

ศุกรที่ 22 พ.ย. 56

พุธที่ 27  พ.ย. 56

ศุกรที่ 29 พ.ย. 56

พุธที่ 4  ธ.ค. 56

ศุกรที่ 6 ธ.ค. 56

พุธที่ 11 ธ.ค. 56

ศุกรที่ 13 ธ.ค. 56

พุธที่ 18 ธ.ค. 56

ศุกรที่ 20 ธ.ค. 56

พุธที่ 25 ธ.ค. 56

ศุกรที่ 27 ธ.ค. 56

ศุกรที่ 3 ม.ค. 57

จันทรที่ 6 ม.ค. 57

 ผูบรรยาย

อ.อิศริยา นุตสาระ

อ.สลิล นิวัฒนภูมินทร

อ.คุณารักษ นพคุณ

อ.สลิล นิวัฒนภูมินทร

อ.คุณารักษ นพคุณ

อ.อิศริยา นุตสาระ

อ.สุรพงค เทพสุธา

พระมหาประนอม ธัมมลังกาโร

อ.คุณารักษ นพคุณ

อ.อิศริยา นุตสาระ

อ.สุรพงค เทพสุธา

อ.อิศริยา นุตสาระ

อ.สุรพงค เทพสุธา

อ.อิศริยา นุตสาระ

อ.คุณารักษ นพคุณ

พระครูธรรมธรสุมน นันทิโก หรือ
พระมหาประนอม ธัมมลังกาโร 
อ.อิศริยา นุตสาระ



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๒) วันท่ี ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 
 

การสื่อสาร

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ท่ีรักครับ

การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของ นศ.ใหม
ภาค 2 ปการศึกษา 2556

(อานตอหนา 11)

วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ขาวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๒)๑๒

ความเปลี่ยนแปลง

การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของ นศ.เกา
ภาค 2 ปการศึกษา 2556

ม.ร. ถวายผาพระกฐินพระราชทานที่จังหวัดอุทัยธานี

 สวัสดีครับ นักศึกษาครับ ครูพูดอยูเสมอวา

ทุกสรรพส่ิงยอมมีการเปล่ียนแปลง และก็บางสรรพส่ิง

ในจำนวนสรรพส่ิงท้ังปวงน้ัน ก็เปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็วเสียดวย เรามองเห็นไดชัดวาความเปล่ียนแปลง

ที่รวดเร็วหรือไม ในทางกายภาพนั้นเราเห็นไดชัด

ในทางท่ีเปนรูปธรรมเราเห็นไดชัด สวนนามธรรม

ท่ีมีเร่ืองจิตใจ เร่ืองอะไร  ๆตาง  ๆน้ันก็มีความเปล่ียนแปลง

เหมือนกัน แตก็มองกันไมคอยเห็น แตจะเกิดผลข้ึนมา

ทำใหเรานึกยอนไปไดวามีความเปลี่ยนแปลงเร็ว

หรือไมเร็ว ก็อยูตรงผลที่เกิดขึ้น

 อยางไรก็ตาม ในความเปล่ียนแปลงรวดเร็วน้ัน

มีส่ิงหน่ึงท่ีรวดเร็วเห็นไดชัดก็คือ กลุมของเคร่ืองมือ

ในการใชสื่อสาร หรือเครื่องมือในการใชกระจาย

ขอมูล หรือรับขอมูลทั้งหลายทั้งปวง พูดงายๆ วา

วงการ IT วาอยางน้ันเสียเถอะ มีความเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็ว ชนิดที่เรียกวาไมใชเปนป แตกลาย

เปนเดือน เปนวันไปเสียแลว 

 ในความเปลี่ยนแปลงอยางที่วานั้น ตอให

เปล่ียนแปลงรวดเร็วอยางไรก็ตามแต ก็ยังมีหลักการอยู

ที่สำคัญก็คือวา ในบรรดาเครื่องมือ IT ทั้งหลาย

ไมวาจะเรียก Smartphone ไมวาจะเรียกเคร่ืองคอมพิวเตอร

ไมวาจะเรียกเคร่ือง Digital อ่ืนๆ ท้ังหลายท้ังปวงก็ตาม

ส่ิงท่ีตองเขาใจวาพวกบรรดาเคร่ืองท้ังหลายท่ีเรามี

เราใชกันอยูนั้น หลักการในการทำงานของเครื่อง

ก็อยูตรงที่ทำงานตามคำสั่งที่ไดใหไว

 คำส่ังท่ีไดใหไวน่ันก็คือ ผูผลิตไดใสโปรแกรม

ไดกำหนดโปรแกรมไวในระบบของเคร่ือง พูดงายๆ

ก็คือวาเคร่ืองทำตามท่ีคนส่ังไวน้ันน่ันเอง แตบางคน

อาจจะลืมคิดไป คิดวาเคร่ืองคิดไดเอง เคร่ืองทำไดเอง

ซึ่งไมใช เครื่องจะคิดเอง ทำเอง อะไรก็ตามแต

แมกระทั่งตั้งเวลาทำงานโดยอัตโนมัติ หรือใหทำ

อะไรตางๆ โดยอัตโนมัตินั้น ก็เกิดจากคำสั่ง ซึ่งทำ

เปนโปรแกรม สั่งใหเครื่องดำเนินการตามที่ผูผลิต

ผูทำ ผูคิด เขาไดประดิษฐคิดคนขึ้นไวนั้นนั่นเอง 

 จากจุดน้ีมาถึงวันน้ี ถาพูดถึงเร่ืองการศึกษา

หรือการเรียน เอางายๆ ในจุดท่ีสำคัญก็คือการเรียน

การเรียนเปนกระบวนการหน่ึงของการศึกษา การเรียน

เปนจุดๆ หน่ึงในเร่ืองของการศึกษาท้ังหมด การเรียน

ที่เปนระบบ หรือไมเปนระบบก็ตาม อาจจะเรียน

โดยใชเคร่ืองมือในทางวิทยาศาสตร ในทาง IT บางที

เราเรียกวากระดานชนวนอิเล็กทรอนิกส บางทีเรา

ก็เรียก Pad อะไรก็แลวแต มีมากมายหลายย่ีหอ ท่ีใช

 ดวยในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเกา

ภาค 2 ปการศึกษา 2556 น้ี อาจมีนักศึกษาจํานวนมาก

ลงทะเบียนเรียนผิดพลาด อันเนื่องมาจากสาเหตุ

ตางๆ กัน ซึ่งมีผลทําใหนักศึกษามีความประสงค

จะขอแกไขขอมูล ขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชาและ

ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มบางกระบวนวิชา

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงใหนักศึกษาท่ีลงทะเบียน

เรียนผิดพลาด ในภาค 2 ปการศึกษา 2556 สามารถ

แกไขขอมูล โดยแจงขอจบการศึกษาได ขอสับเปล่ียน

กระบวนวิชาและลงทะเบียนเรียนวิชาเพ่ิมเติมได 1 คร้ัง

รวมหนวยกิตแลวไมเกินเกณฑท่ีกําหนด คือลงทะเบียน

เรียนไดไมเกิน 24 หนวยกิต สําหรับผูขอจบการศึกษา

ภาค 2 ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 30 หนวยกิต โดยนํา

เอกสารมาดําเนินการ ดังนี้ 

 1. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาค 2

ปการศึกษา 2556 พรอมสําเนา 1 ฉบับ

 2. บัตรประจําตัวนักศึกษา

 3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) พรอมแถบรหัส

กระบวนวิชาที่ตองการสับเปลี่ยน หรือลงทะเบียน

เรียนเพิ่มกระบวนวิชา

 4. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม 50 บาท

(ชําระเงินที่กองคลัง สํานักงานอธิการบดี)

 5. นําเอกสาร ขอ 1-4 ไปติดตอท่ีงานบอกเลิก

บอกเพ่ิมกระบวนวิชา อาคารกงไกรลาศ (KLB) ช้ัน 1

เคานเตอรที่ 11-13 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 (เวนวันหยุดราชการ)

 ดวยมีนักศึกษาสมัครใหม ภาค 2 ปการศึกษา

2556 จํานวนหน่ึงลงทะเบียนเรียนผิดพลาดอันเน่ือง

มาจากสาเหตุตางๆ กัน จึงมีความประสงคจะขอ

สับเปลี่ยนกระบวนวิชาและขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

บางกระบวนวิชา

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงใหนักศึกษาท่ีลงทะเบียน

เรียนผิดพลาดในภาค 2 ปการศึกษา 2556 สามารถ

สับเปลี่ยนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเรียนวิชา

เพิ่มเติมได 1 ครั้ง รวมหนวยกิตแลวไดไมเกิน 24

หนวยกิต โดยนําเอกสารมาดําเนินการ ดังนี้

 1. บัตรประจําตัวนักศึกษา

 2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาค 2

ปการศึกษา 2556 พรอมสําเนา 1 ฉบับ 

 3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)

 4. แถบรหัสกระบวนวิชาท่ีตองการสับเปล่ียน

หรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม 

 5. นําเอกสาร ขอ 1 - 4 ไปติดตอท่ีหนวยบอกเลิก

บอกเพ่ิมกระบวนวิชา อาคารกงไกรลาศ(KLB) ช้ัน 1

เคานเตอรที่ 11-13 ตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ถึง

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 (เวนวันหยุดราชการ)

โดยดําเนินการเปน 2 ชวงคือ 

 ชวงแรก วันที่ 2 ธันวาคม 2556  ถึงวันที่ 18

ธันวาคม 2556 นักศึกษาท่ีมาดําเนินการในชวงน้ีจะมี

ที่นั่งสอบตามปกติ 

 ชวงสอง วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 21

กุมภาพันธ 2557 นักศึกษาที่มาดําเนินการในชวงนี้

จะตองสอบที่นั่งสอบเสริม

 ผู ชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ ์

ลาภเจริญทรัพย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามคำแหง เปนประธานในการถวายผา

พระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ประจำป 2556 ณ วัดมณีสถิต-

กปฎฐาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 โดยมีคณะ

ผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ เจาหนาท่ี

นักศึกษา ศิษยเกา และประชาชนจังหวัด

อุทัยธานี รวมในพิธี

ม.ร.ลงทะเบียนสอบซอมภาค 1/2556
ที่มหาว�ทยาลัย

วันที่ 6-9 ธันวาคม 2556


