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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

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(รองศาสตราจารยประทีป  วาทิกทินกร - รอยกรอง)

เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
 ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทฯ  ไทยทั้งชาติปรีดิ์เปรมเกษมสันต
ลุเฉลิมพระชนมพรรษามหาวัน แปดสิบหกพรรษาพายินดี
ดวยสำนึกพระมหากรุณาฯลนเกลาฯ ไทยทุกเหยาไรทุกขเปนสุขศรี
ดวยเดชะพระมหาบารมี ทุกวันนี้อยูเปนสุขกันทุกคน
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตัวได  ปราศจากโรคภัยในทุกหน
ความภักดีมั่นคงตรงกมล สาธุชนตระหนักมั่นนิรันดรกาล
ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่ง ทรงเปนมิ่งเปนขวัญทุกสถาน
พระพรรษาเลิศล้ำยิ่งยืนนาน  ทรงพระเกษมสำราญตลอดไป

 รามคำแหงเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยรวมจุดเทียนชัย

ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

5 ธันวาคม 2556 ณ ม.ร. (หัวหมาก) พรอมเปดโรงทานเฉลิมพระเกียรติ

บริการอาหาร เครื่องดื่มแกผูรวมงาน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

86 พรรษา ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2556 เพ่ือรวมถวายพระพรชัยมงคล

และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีของประชากรชาวรามคำแหง

และพสกนิกรชาวไทย โดยมีกิจกรรมตางๆ ตามกำหนดการ ดังนี้

 16.00 น. เปดโรงทานเฉลิมพระเกียรติบริเวณลานพอขุนฯ

โดยมีหนวยงานตางๆ ภายใน ม.ร. และสาขาวิทยบริการฯ สวนภูมิภาค

จัดอาหาร ของวาง ขนม และเครื่องดื่ม มาใหบริการ (ฟรี) แกชาว

รามคำแหงและประชาชนที่มารวมงาน

 17.30 น. ชมการแสดงดนตรีของนักศึกษา ม.ร.

 19.00 น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัว ณ มณฑลพิธีหนาอาคารหอประชุมพอขุน-

รามคำแหงมหาราช

 นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เปนประธานในพิธีบวงสรวง

และวางพานพุมถวายราชสักการะองคพอขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาสครบรอบ 42 ป แหงการ

สถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย

พอขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย อธิการบดีม.ร.

พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ี นักศึกษาและศิษยเการวมพิธี

เปนจำนวนมาก

 โอกาสนี้ อธิการบดี กลาวรายงานวา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไดรับการสถาปนาตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง เม่ือพุทธศักราช 2514 ถึงวันน้ี มหาวิทยาลัยไดดำเนินการ

มาครบ 42 ป มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังยึดม่ันในปณิธานเดิมในการดำรงความเปนมหาวิทยาลัย

ตลาดวิชา เปดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหแกผูปรารถนาแสวงหาวิชาความรู เขารับ

การศึกษาวิทยาการในสาขาวิชาตางๆ อยางกวางขวาง และสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคล

ใหมีความรูสูงขึ้น

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไดปฏิบัติภารกิจตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติ 4 ประการ

คือ สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากน้ี มหาวิทยาลัย

ไดเพิ่มภารกิจที่ 5 ขึ้นอีกประการหนึ่งคือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

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

และสหกรณ ผูแทนสมาคมมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผูแทนสมาชิกสภาเขตบางกะป ชมรมศิษยเกาม.ร.

สมุทรสงคราม ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี

นายสุทธิศักดิ์ ประศาสนครุการ กรรมการผูจัดการ

จัดเก็บลิขสิทธ์ิบริษัท RS ผูแทนสมาคมปรัชญาดุษฎี-

บัณฑิตทางสังคมศาสตร

 ผูแทนสถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆ

ไดแก ม.เกริก ม.เกษตรศาสตร ม.สยาม สถาบันบัณฑิต-

พัฒนบริหารศาสตร ม.อีสเทิรนเอเชีย ม.เอเชียอาคเนย

ม.ธุรกิจบัณฑิตย ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ม.หอการคาไทย เขตบางกะป เขตประเวศ เขตวังทองหลาง

สน.หัวหมาก ธ.ออมสิน สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ธ.ทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

ธ.กรุงเทพ สาขายอยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ธ.ไทยพาณิชย

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง บริษัทแอดวานซ อินโฟร

เซอรวิส จำกัด (มหาชน) บริษัทโอสถสภา จำกัด ท่ีทำการ

ไปรษณียรามคำแหง หอพักสตรีเกียรติไพศาล หอพักชาย

บานนพดล หอพักสตรีนัมเบอรวันอพารทเมนท

และการกีฬาแหงประเทศไทย

(ตอจากหนา 1)ม.ร.จัดพิธีจุดเทียนชัยฯ

วันที่ ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ขาวรามคำแหง๒

(ตอจากหนา 1)ม.ร.บวงสรวงพอขุนฯ ในโอกาสวันสถาปนาปที่ 42

 มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนชาวรามคำแหง

ทั้งคณาจารย ขาราชการ เจาหนาที่ นักศึกษา ศิษยเกา

และชุมชนใกลเคียง รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม

2556 ตามกำหนดการดังกลาว

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังจัดพิธี

ถวายสัตยปฏิญาณ เพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลัง

ของแผนดิน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 น.

ณ หอประชุมพอขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผูชวย-

ศาสตราจารยวุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย อธิการบดี ม.ร.

เปนประธาน

มีสำนึกนำที่จะดูแลและรับผิดชอบตอบานเมือง

ปจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปดสอนทั้งระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นับรวมกับท่ี

มหาวิทยาลัยมีโรงเรียนสาธิต ซ่ึงสอนต้ังแตช้ันอนุบาล

ประถมและมัธยมแลว มหาวิทยาลัยแหงนี้ จึงจัด

การศึกษาไดต้ังแตระดับช้ันอนุบาลถึงระดับดุษฎีบัณฑิต

ซึ่งเปนภารกิจที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงภาคภูมิใจ

ย่ิงไปกวาน้ันมหาวิทยาลัยไดขยายโอกาสทางการศึกษา

ไปสูภูมิภาค เพื่อเปดโอกาสใหผูที่อยูในภูมิภาคและ

ทองถ่ินตางๆ ไดมีโอกาสเพ่ิมพูนความรูเพ่ือประกอบ

วิชาชีพ และ พัฒนาคุณภาพชีวิต ถึงปน้ี มหาวิทยาลัย

ไดดำเนินการเปดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ และสาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติในตางประเทศทั้งในทวีปยุโรปและ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ขณะน้ี มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบเทคโนโลยี-

สารสนเทศ เพื่อชวยในการเรียนการสอน และใน

ทศวรรษใหมของมหาวิทยาลัยรามคำแหง กระผม

และคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย จักดำเนินการ

จัดการศึกษาใหมีท้ังคุณภาพและปริมาณดวยวิสัยทัศน

ที่กำหนดไว จะทำใหมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปน

ศูนยกลางการศึกษาแหงหนึ่งของโลก 

 จากนั้น นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปนประธานในพิธีมอบ

เครื่องราชอิสริยาภรณแกบุคลากร และไดกลาวกับ

ผูรวมงานในโอกาสนี้วา ผมขอชื่นชมทานอธิการบดี

คณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัย

รามคำแหงทุกทานที่รวมแรงรวมใจในการปฏิบัติ

หนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถ จนมหาวิทยาลัย

สามารถปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจหลัก ไดอยางครบถวน

สมบูรณ ท้ังดานการจัดการศึกษา ดานการวิจัย ดานการ

บริการวิชาการแกสังคม ดานการทำนุงบำรุงศิลป-

วัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการ จนอาจกลาว

ไดวามหาวิทยาลัยรามคำแหงเปนมหาวิทยาลัยช้ันนำ

ท้ังในระดับประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะอยางย่ิง

การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม มีสำนึกในหนาท่ี

พรอมท่ีจะดูแลและรับผิดชอบตอบานเมือง ดังจะเห็น

ไดจากการท่ีศิษยเกาและศิษยปจจุบันของมหาวิทยาลัย

รามคำแหงลวนแตมีบทบาทท่ีสำคัญตอการเปล่ียนแปลง

และการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

 “ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย ผมมีความ

ยินดีท่ีจะใหการสนับสนุน และสงเสริมมหาวิทยาลัย

ในทุก  ๆดาน และพรอมท่ีจะเดินเคียงขางกับทานอธิการบดี

ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัย

รามคำแหงทุกทาน ในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยใหสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี” 

 งาน “42 ปรามคำแหง” ดังกลาวยังไดรับเกียรติ

จากบุคคล ศิษยเกา สถาบันการศึกษา และชุมชน

รวมวางพานพุมถวายราชสักการะ ประกอบดวย

 ผูแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย ศ.พิเศษปญญา สุทธิบดี

และผูแทนนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พล.ต.อ.สุนทร ซายขวัญ

ผูแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ นายอัยยณัฐ ถินอภัย

ผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย ดร.เปรมกมลย

ทินกร ณ อยุธยา กรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

นางสุชาดา อำพันยุทธ ประธานกิตติมศักด์ิ บริษัท คังเซน-

เคนโก อินเตอรเนช่ันแนล ผูแทนปลัดกระทรวงเกษตร
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เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- 

บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทน 

พระองค์

 ในการพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-

๒๕๕๖

 ระหว่างวันที่ ๓-๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 นั บ เ ป็ น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ 

ล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้

 บัณฑิตรุ่นน้ีนับเป็นบัณฑิตรุ่นท่ี ๓๙ 

 หมายความว่า ทรงพระกรุณาโปรด 

เกล้าฯเสด็จฯมาพระราชทานปริญญา- 

บัตรให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แล้ว ๓๘ รุ่น

 ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๑๘ มาจนถึง 

ปีนี้ ๒๕๕๕

 เป็นการเสด็จฯของพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว ๗ รุ่น และ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ๓๐ รุ่น

 สำหรับรุ่นน้ี มหาวิทยาลัยได้กำหนด 

วันฝึกซ้อมฯไว้แล้ว

 ทั้งซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่

 “ข่าวรามคำแหง” หวังว่าบัณฑิต 

รุ่น ๓๙ น้ีจะมาฝึกซ้อมกันโดยพร้อมเพรียง 

 เนื่องเพราะ

 การทำได้ถูกต้อง สวยงามเป็นการ-

เทิดพระเกียรติ และ

 การทำได้รวดเร็ว

 เป็นการถวายเวลาคืน

รามคำแหงเสวนาเปิดประตู
สู่อาเซียนผ่านสายตาสื่อ

 ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดโครงการเสวนา 

เรื่อง “เปิดประตูสู่อาเซียน :  

ม อ ง เ พ่ือ น บ้ า น ผ่ า น ส า ย ต า 

เหยี่ยวข่าวอาเซียน” โดยมี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ 

บุบผะศิริ รักษาการในตำแหน่ง 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะ-

รัฐศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน มีนางสาววัชรินทร์ 

เศรษฐกุดั่น ผู้จัดรายการเปิดประตูสู่อาเซียน ผู้สื่อข่าว 

ฝ่ายต่างประเทศ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และ 

อาจารย์ ดร.เสาวภา งามประมวญ คณะรัฐศาสตร์ 

ม.ร. ร่วมเสวนา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ 

ห้องศิลปาชีพ ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.

 โอกาสน้ี ผศ.ดร.ทิพรัตน์ รักษาการในตำแหน่ง 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า ศูนย์- 

ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.จัดการเสวนา 

คร้ังน้ีข้ึนเพ่ือเป็นการให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักเรียน  

นักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน และเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 

40 ปี คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งในปี 2558 ประเทศไทยต้อง 

พร้อมสร้างโอกาสและความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง การศึกษา การท่องเที่ยว สังคม และ 

วัฒนธรรม แต่ยังพบว่าคนไทยยังขาดความรู้เกี่ยวกับ 

อาเซียน ขาดความตระหนักในความท้าทาย และ 

การสร้างโอกาสในการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ศูนย์-

ศึกษาเอเชียอาคเนย์ จึงได้เปิดเวทีเสวนาขึ้น โดยให้ 

ความรู้ผ่านมุมมองของนักข่าวที่มาร่วมถ่ายทอดจาก

ประสบการณ์จริง อยากให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดการตื่นตัว 

และเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมพัฒนาตนเองและประเทศไทย 

ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง

 ด้าน วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น เปิดมุมมองเกี่ยวกับ

ประเทศอาเซียน โดยเริ่มจากประเด็นด้านการศึกษาว่า  

การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นการเปิดโลกทัศน์

ที่ทำให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของประเทศไทย ประเทศ 

เพ่ือนบ้าน และเป็นการเรียนรู้ให้สามารถติดต่อส่ือสาร 

กันเข้าใจมากขึ้น ซึ่งในปี 2558 ประเทศสมาชิกทั้ง  

10 ประเทศ จะสามารถติดต่อกันได้อย่างเสรีภาพ  

ประชาชนแต่ละประเทศต้องรู้เขารู้เรา เช่น ประเทศ 

เวียดนาม รัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษา และ 

นักเรียนเวียดนามก็ไขว่คว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

หลายคนเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมอาเซียนจน 

ออกไปสร้างรายได้ให้ตนเองด้วยการเป็นไกด์ หาเงิน 

ใช้ได้ตั้งแต่ยังอายุน้อย คนเวียดนามที่เรียนจบจากไทย

ก็เป็นที่ต้องการของนักลงทุนไทย เงินเดือนที่ได้ก็มาก

กว่าถึงเท่าตัว 

 วัชรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ทุกวันนี้การรู้ภาษา-

อังกฤษไม่เพียงพอแล้ว นักเรียน นักศึกษา ต้องเรียน 

ภาษาเพ่ือนบ้านเพ่ิมเป็นภาษาท่ีสาม จะได้เปรียบคนอ่ืน 

เช่น ภาษาบาฮาซา ที่ใช้ได้ใน 3 ประเทศ คือ ประเทศ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน ซึ่งประเทศที่ตื่นตัวกับ 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากที่สุด คือ ประเทศ 

สิงคโปร์ แม้จะมีประชากรน้อย แต่ประชาชนกระตือ- 

รือร้นที่จะปรับตัวเข้าสู่อาเซียน และพวกเขามีความ 

ภูมิใจในความเป็นชาติที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ประเทศเมียนมาร์ อยู่ในยุคเบ่งบาน พยายามที่จะเปิด 

ประเทศและให้คนทั่วโลกยอมรับพม่า ประชาชนก ็

ตื่นตัวที่จะรับรู้สังคมภายนอกมากขึ้น และประเทศ 

กัมพูชา มีถนนแห่งหนึ่งเป็นศูนย์กลางสอนภาษาให ้

กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี 

หรือไทย ซ่ึงภาษาไทย เป็นภาษายอดนิยมท่ีคนกัมพูชา 

สนใจเรียนเป็นอันดับแรกใน 10 ประเทศสมาชิก- 

อาเซียน ขณะเดียวกัน ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประเทศ 

ที่ส่งออกแรงงานมากที่สุด เพราะก่อนที่จะออกไป 

ทำงานทุกคนต้องผ่านการอบรมวิชาชีพในโรงเรียนที่

ชำนาญในแต่ละด้าน รวมทั้งชาวฟิลิปปินส์สามารถ 

พูดภาษาอังกฤษได้ แรงงานจึงสร้างรายได้ดี และยังมี

หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง  

 “อยากกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาของไทย 

เรียนภาษาอาเซียนให้มากขึ้น จะได้ติดต่อสื่อสารเพื่อ 

ทำมาหากินได้ในประเทศอาเซียน เม่ือเรารู้ภาษาเพ่ือนบ้าน 

เราก็จะได้เปรียบหลายเรื่อง อย่างน้อยก็เป็นความ 

ภาคภูมิใจ และรู้สึกถึงความเป็นมิตรที่สามารถแลก- 

เปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน เชื่อว่าใน 10 ประเทศสมาชิกมี 

ความคล้ายคลึงกันอยู่ และหลายประเทศต้องการเรียนรู้ 

ภาษาไทย เพราะมองว่าไทยเป็นโอกาสและเป็นตลาด

แรงงานใหญ่ ฉะนั้น เรื่องการศึกษา และภาษา เป็นสิ่ง

สำคัญที่จะทำให้รู้เขารู้เราในประเทศสมาชิกอาเซียน”

 วัชรินทร์ ผู้สื่อข่าวฝ่ายต่างประเทศ กล่าวอีกว่า 

ด้านสังคมและวัฒนธรรมในประเทศอาเซียน เท่าที ่

ได้ไปสัมผัสมาแล้วมีความปลื้มใจที่หลายประเทศมี 

รากเหง้าของวัฒนธรรมเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 

ศาสนา การกิน หรือการแต่งกาย เช่น ประเทศ 

อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่ประชากรนับถือศาสนา 
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อบรมพิมพ์สัมผัส
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ผู้ก่อตั้ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น 

ประธานเปิดงาน “ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” จัดโดย 

ภาควิชาศิลปะการแสดงไทย สาขาวิชานาฏกรรมไทย 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. เพื่อแสดงผลงานของ 

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 

ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมด้านล่าง อาคารสุโขทัย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 รศ.รังสรรค์ กล่าวว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ตั้ง 

ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรม 

และทำให้นักศึกษาได้ทราบประวัติของดนตรี รวมทั้ง 

คตขิองชาวบา้นและเรือ่งราวตา่งๆ ทีส่บืตอ่กนัมา อกีทัง้ 

ยังได้รับข้อมูลจากศิลปิน และครูเพลงท่ีเข้ามาให้ความรู้ 

แก่นักศึกษา โดยการจัดงานคร้ังน้ีจะเป็นตัวบ่งช้ีให้เห็นว่า 

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มีศักยภาพในการแสดง 

เนื่องมาจากการฝึกฝน

 รศ.รังสรรค์ กล่าวต่อไปว่า นาฏกรรมไทยเป็น 

 กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2556 เรื่อง  

การขับรถยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุและการมีหัวใจบริการ 

แก่พนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน  

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ห้อง 

501 อาคารบริการและบริหาร

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภโชติ เดชะราช 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ กล่าวว่า การจัดโครงการ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงาน 

ขับรถยนต์เกิดความรู้ ความเข้าใจทักษะในการขับรถยนต์ 

เชิงป้องกันอุบัติเหตุ ปลูกฝังหัวใจการให้บริการโดยปฏิบัติ 

สืบเน่ืองจนกลายเป็นวัฒนธรรมการให้บริการ พร้อมท้ัง 

นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 “การปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น 

ยานพาหนะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่มีความสำคัญอีก 

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมทักษะการพิมพ์ 

สัมผัสภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ แก่ 

นักศึกษา ม.ร. และบุคคลทั่วไป โดยอบรม รุ่นละ 10 วัน 

วันละ 1 ชั่วโมง

รุ่นที่ 2 รับสมัคร วันที่ 4 พ.ย.-9 ธ.ค. 56

 อบรม   วันที่ 11-24 ธ.ค. 56

รุ่นที่ 3 รับสมัคร วันที่ 11 ธ.ค. 56 - 17 ม.ค. 57 

 อบรม   วันที่ 20-31 ม.ค. 57

รุ่นที่ 4 รับสมัคร วันที่ 20 ม.ค. - 7 ก.พ. 57

 อบรม   วันที่ 10-21 ก.พ. 57

เวลาอบรม มี 6 ช่วงเวลาให้เลือก ดังนี้

 1.  09.00-10.00 น. พิมพ์ภาษาไทย

 2.  10.00-11.00 น. พิมพ์ภาษาไทย

 3.  11.00-12.00 น. พิมพ์ภาษาอังกฤษ

 4.  13.00-14.00 น. พิมพ์ภาษาไทย

 5.  14.00-15.00 น. พิมพ์ภาษาไทย

 6.  15.00-16.00 น. พิมพ์ภาษาอังกฤษ

หลักฐานการสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว 1 รูป 

สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และแต่งกายชุดนักศึกษา 

หรือชุดสุภาพเข้าอบรม ที่ห้องอบรมพิมพ์สัมผัส 

คอมพิวเตอร์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ 

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคาร- 

ศิลาบาตร (ชั้นลอย) โทร. 0-2310-8126 ในวันและ 

เวลาราชการ

 อนึ่ง ผู้เข้าอบรมทดสอบผ่าน จะได้รับวุฒิบัตร

และลงทรานสคริปท์กิจกรรมนักศึกษา

อธิการบดี ย้ำ พขร. ต้องดูแลรถ-แต่งกายสุภาพ

คณะศิลปกรรมฯ สืบสานความเป็นไทย 
จัดงาน “ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา”

ส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ 

ของความเป็นไทย หากแต่ใน 

ปั จ จุ บั น ด้ ว ย สั ง ค ม ที่ เ ปิ ด รั บ 

วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ า ง ช า ติ ม า ก ขึ้ น 

การแสดงต่างๆ เข้ามามีบทบาท 

ทดแทนการแสดงนาฏกรรมไทย 

เพื่อ เป็นการอนุรักษ์ศิลปะที่  

งดงามของไทยและเพื่อ เป็น 

ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ มี  

ประสบการณ์จริงในด้านการแสดงนาฏกรรมไทยใน 

ประเภทต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ในฐานะเป็นผู้อนุรักษ์ทำนุบำรุง 

และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ 

ที่ดีงาม และสามารถรักษาดำรงไว้ซึ่งศิลปะที่ดีงามของ 

ชาติไทยให้เป็นที่รู้จักต่อไป

  “ครูขอขอบคุณนักศึกษาและอาจารย์ท่ีร่วมใจกัน 

อบรมและฝึกฝนจนเกิดการแสดงนาฏกรรมไทยที่สวย

งามในวันนี้ จากการแสดงในวันน้ีนักศึกษาจะเห็นได้ว่า 

การแสดงนาฏศิลป์ไทยไม่ใช่เร่ืองง่าย จะต้องมีการฝึกฝน 

อย่างสม่ำเสมอ ถ้าเว้นการฝึกซ้อมเม่ือไหร่ก็จะทำให้การ 

แสดงไม่มีความงดงามได้ อีกทั้งยังจะต้องมีการฝึกฝน 

มากกว่าสาขาอ่ืน และจำเป็นท่ีจะต้องศึกษาความเป็นมา 

และความแตกต่างของนาฏกรรมไทย เพ่ือก่อให้เกิดเป็น 

ผลสัมฤทธ์ิท่ีแท้จริง ดังน้ันคณะศิลปกรรมศาสตร์จึงจัด 

ให้นักศึกษามีช่องทางในการแสดงความสามารถของ 

ตนเองท่ีเรียนมา และเป็นการบ่งบอกว่าคณะศิลปกรรม- 

ประการหน่ึง คือ ต้องมีความพร้อมท้ังประเภทชนิด จำนวน 

ของรถยนต์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน สภาพของรถยนต ์

ต้องพร้อมใช้งาน และที่สำคัญในด้านประสิทธิภาพของ 

พนักงานขับรถยนต์ จำเป็นต้องมีสภาพร่างกาย จิตใจ  

ทักษะ ความรู้ และความพร้อมมากพอท่ีจะป้องกันอุบัติภัย 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ได้เป็นอย่างดี”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา 

พนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำงาน 

หนักมาโดยตลอด เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจมาก  

และต้องขอชื่นชมพนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่า มีสถิติของการประสบอุบัติเหตุน้อยมาก 

สะท้อนให้เห็นว่าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่เป็นอย่างดี ถึง 

แม้ว่ารถยนต์บางคันมีสภาพเก่า แต่พนักงานขับรถยนต ์

ก็สามารถประคับประคอง ทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

เดินทางอย่างปลอดภัยมาโดยตลอด

 “สิ่งที่อยากฝากกับพนักงานขับรถยนต์ คือ ใน 

เรื่องการดูแลรักษารถยนต์ ถ้ารถยนต์มีความผิดปกติ 

ไม่สามารถใช้งานได้ดี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กน้อย หรือ 

ปัญหาใหญ่ จะต้องรีบรายงานให้ทราบโดยเร่งด่วน เพราะ 

หากไม่รายงานแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาอาจทำให้กลายเป็น

ปัญหาใหญ่ได้ 

 ผมได้สำรวจสภาพรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 

พบว่า ในส่วนภูมิภาคยังมีรถที่อยู่ในสภาพเก่าหลายคัน 

และได้เปลี่ยนรถยนต์ให้อยู่ในสภาพใหม่พร้อมใช้  

งานแล้ว เพื่อให้การบริการดีขึ้น สำหรับในส่วนกลาง 

นั้น บางคณะที่มีรถจำนวนมากน้อยแตกต่างกันไป จึง 

ได้วางแผนว่าจะต้องนำรถยนต์ที่ยังว่างอยู่ มาใช้งานให ้

เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ันขอฝากเร่ืองการแต่งกาย 

ของพนักงานขับรถยนต์ทุกคน ว่าจะต้องแต่งกายให ้

สุภาพเรียบร้อย” 

(อ่านต่อหน้า 8)



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
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ร่างกาย

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว 

ไฟฟ้ายังเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในธุรกิจบริการทุกประเภท โดยเฉพาะธุรกิจ 

บันเทิงที่มีมูลค่ามหาศาล ปัญหาสำคัญที่ประเทศต่าง ๆ เผชิญกันอยู่ก็คือความ 

ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็สูงขึ้น 

เรื่อย ๆ ตามราคาของพลังงานที่ใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าได้แก่น้ำมันหรือแก๊ส นอกจากนั้น 

ถ้าจะใช้ถ่านหิน พลังงานนิวเคลียร์หรือพลังน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าก็จะไปติด 

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเสียอีก

 ประเทศไทยเริ่มมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยแรกเริ่มนั้น 

เป็นของเอกชนมาลงทุนก่อน ซึ่งลูกค้าสำคัญอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในและทำให ้

โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ไฟฟ้าเดินเครื่องจักรจะตั้งได้เฉพาะในเขตนี้เท่านั้น  

ต่อมาเมื่อรัฐบาลเข้าดำเนินการโรงไฟฟ้าเองขอบเขตการใช้ไฟฟ้าจึงขยายออกไป 

อีกบ้างแต่ก็ยังไม่มากนัก การใช้ไฟฟ้าของคนทั่วไปซึ่งต้องมีเงินพอสมควรก็จะใช ้

เพ่ือแสงสว่างเป็นหลัก เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ยังไม่มีมากนักเพราะยังไม่ค่อย 

มีการคิดค้นประดิษฐ์อะไรให้มาใช้กันสักเท่าไหร่ ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านสมัยก่อนที ่

ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ไม่เดือดร้อนเพราะอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงก็ได้

 ไฟฟ้าที่ต่างจังหวัดจะมีเฉพาะที่ตัวอำเภอซึ่งเมื่อ 50 ปีที่แล้วผมเคยอยู่ที ่

อำเภอซึ่งมีไฟฟ้าใช้แล้ว แต่ไม่ได้มีทั้งวันนะครับ ผู้ผลิตไฟฟ้าจะเดินเครื่องตอน  

18 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกา (2 ทุ่ม) เท่านั้น ช่วงเวลาอื่นถ้าต้องการแสงสว่างก็จุด 

เทียนหรือจุดตะเกียง ซึ่งก็ไม่มีใครเดือดร้อนเพราะอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนั่นแหละ 

ครับว่ายังไม่มีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอะไรให้ใช้กัน น่ีหมายถึงชาวบ้านท่ัวไปนะครับถ้าระดับ 

เศรษฐีก็พอมีใช้อยู่บ้าง แต่ก็ยังมีไม่กี่อย่างอยู่ดี   

 ไฟฟ้าท่ีใช้สำหรับกรุงเทพฯน้ันมีโรงงานผลิตอยู่ท่ีใกล้สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ 

และใกล้กับวัดราชบุรณราชวรวิหารหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเลียบและก็เลย 

เรียกโรงไฟฟ้านั้นกันว่าโรงไฟฟ้าวัดเลียบ เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้แกลบซึ่งเป็นผลพลอย 

ได้จากการสีข้าวเป็นเชื้อเพลิง การใช้แกลบถือได้ว่าเหมาะกับยุคสมัย เพราะโรงสี 

ขนาดใหญ่ยุคแรกตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ แต่เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ไฟฟ้าที่ 

ผลิตจากแกลบก็เริ่มไม่พอใช้ 

 ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นนั้นนอกจากจะมีสาเหตุมาจากจำนวนคนที่ 

เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นเพราะบรรดานักประดิษฐ์ทั้งหลายช่างคิด ช่างประดิษฐ ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ออกมาให้คนใช้กันมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงหลัง 

สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา แต่ก็ยังไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดที่แพร่หลาย

ถึงขนาดเป็นเครื่องใช้ประจำบ้านเพราะส่วนใหญ่ราคายังแพงอยู่และที่จริงแล้ว 

เครื่องใช้ประเภทตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลมก็ยังไม่จำเป็นสำหรับยุคนั้นด้วย สภาพ-

การณ์นี้เปลี่ยนไปเมื่อมีสถานีโทรทัศน์ขึ้นในเมืองไทย

 แม้ว่าชาวบ้านทั่วไปในยุค 40-50 ปีที่แล้วจะฟังวิทยุกันทั่วไปแต่ไฟฟ้าก็ไม ่

จำเป็นสำหรับเครื่องรับวิทยุสักเท่าไหร่เพราะคนยุคนั้นนิยมใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ 

ที่ใช้แบตเตอรี่ สิ่งประดิษฐ์สำคัญที่ทำให้ไฟฟ้ากลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกครัวเรือน 

ขาดเสียไม่ได้ก็คือเคร่ืองรับโทรทัศน์ ซ่ึงหลังจากเร่ิมมีการส่งสัญญาณภาพทางช่อง 4 

(ขาวดำ) ให้คนดูได้เมื่อปี 2498 และช่อง 7 (ขาวดำ)ในปี 2501 แล้วคนก็ติด 

การดูโทรทัศน์มากขึ้นเรื่อย ๆ  จากที่แต่เดิมดูกันตามริมถนนเพราะบางบ้านเขาเผื่อ 

แผ่ด้วยการเปิดแล้วหันหน้าจอออกมาให้ชาวบ้านดูด้วย ต่อมาก็มีการนำเครื่องไป 

ติดตั้งตามตลาดสดเป็นโทรทัศน์สาธารณะให้ชาวบ้านดู เมื่อคนติดรายการต่าง ๆ  

กันมากขึ้นก็เริ่มหาซื้อมาดูเองแบบผ่อนส่งจนกลายเป็นเครื่องใช้จำเป็นประจำบ้าน

มาจนปัจจุบัน

 การใช้ไฟฟ้าที่มีมากขึ้นทำให้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแกลบไม่พอต่อความต้องการ 

ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่า “ไฟตก” คือช่วงที่คนใช้ไฟฟ้ากันมาก ๆ แสงไฟ 

จะมีความสว่างลดลงไปทุกทีจนเหลือแสงแค่ริบหร่ี แต่น่ันยังไม่ทำให้เดือดร้อนเท่าไร 

เพราะใช้เทียนใช้ตะเกียงให้แสงสว่างแทนได้ ที่คนรู้สึกเดือดร้อนก็คือโทรทัศน์ที ่

`

`

อุตส่าห์ผ่อนส่งมาน้ันเกิดดูไม่ได้เพราะจอภาพ (ชาวบ้านท่ัวไปดูได้แค่จอขนาด 14 น้ิว 

เท่านั้นแหละครับ) มันหดลงจนเหลือนิดเดียว เสียงก็ไม่ได้ยิน ปรากฏการณ์ไฟตกนี้ 

เกิดทุกวันช่วงราว ๆ 2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มเพราะเป็นช่วงที่คนกรุงเทพฯ ใช้ไฟกันมาก

 เรื่องไฟตกนี้เป็นอดีตไปแล้วนะครับเพราะผลจากการลงทุนในโครงสร้าง 

พื้นฐานของรัฐบาลตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ทำให้มีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน- 

น้ำจากเข่ือนอเนกประสงค์ส่งไปเกือบท่ัวประเทศเป็นอานิสงส์ให้ไฟฟ้ามีใช้กันท่ัวถึง 

ส่วนเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าด้วยแกลบที่วัดเลียบหลังจากที่เราเลิกใช้แล้วก็ได้มอบให้ 

ประเทศลาวยุคก่อนจะเป็นสปป.ลาวไปใช้ ซึ่งเขาจะนำไปใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้ รู้แต่ 

ว่าปัจจุบันนี้ประเทศเราต้องจ่ายเงินซื้อไฟฟ้าที่ผลิตโดยประเทศลาวมาเสริมส่วนที ่

เราผลิตได้ไม่พออยู่ถึงปีละกว่า 7 พันล้านบาท ต่อไปเราอาจต้องย้อนกลับไปใช ้

แกลบผลิตไฟฟ้าอีกก็ได้

 เร่ืองของร่างกายเป็นเร่ืองสำคัญ จะเห็นได้ว่าคนในปัจจุบันกำลังต่ืนตัวกับการ 

ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย ไม่ว่าจะด้วยการออกกำลังกาย 

การรับประทานอาหาร และบริการอื่นๆ เช่นการนวดแผนไทย นวดสปา ฝังเข็ม 

ฯลฯ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากคำในภาษาไทยแล้วจะพบว่า คนไทยนั้นให้ความ

สำคัญกับร่างกายมานานแล้ว โดยจะสังเกตได้ว่าในภาษาไทยนั้น มีคำศัพท์เกี่ยวกับ

ร่างกายมากมายที่เป็นคำโดด ซึ่งเป็นลักษณะของคำไทยเดิม เช่น หัว ผม หน้า ตา หู 

ปาก ลิ้น แขน ขา เป็นต้น

 เหตุที่คำไทยเดิมมีคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายอยู่มาก ก็เพราะร่างกายเป็นเรื่อง 

ใกล้ตัวและมีความสำคัญ การจะบอกลักษณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ย่อมต้อง 

กล่าวถึงลักษณะร่างกาย หากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องบอกอาการของร่างกาย และก ็

เพราะเหตุนี้ในภาษาไทย (รวมทั้งภาษาอื่นๆ ทั่วโลก) จึงมีทั้งสำนวนและสุภาษิต 

ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายอยู่มากมาย ตัวอย่างเช่น มาตรวัดความยาวของไทยแต่เดิม 

ก็อาศัยชื่ออวัยวะ หรือไม่ก็กิริยาของอวัยวะ ไม่ว่าจะเป็น คืบ วา หรือศอก ซึ่งทั้ง 

สะดวกและง่ายต่อการจดจำ

 ในส่วนของสำนวนและสุภาษิตนั้น ภาษาไทยก็ใช้คำว่า “หน้า” สื่อความถึง 

“ศักดิ์ศรี” เช่น “เสียหน้า” “รักษาหน้า” และ “หักหน้า” ดั่งปรากฏสำนวน “ขายผ้า 

เอาหน้ารอด” ซ่ึงมีความหมายว่า ยอมเสียสละแม้แต่ของจำเป็นท่ีตนมีอยู่ เพ่ือรักษา 

ชื่อเสียงของตนไว้ แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยนั้นให้ความสำคัญกับ “หน้า” ใน 

ขณะที่ภาษาของชาติอื่นๆ เช่นภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า “ชื่อ” แทนศักดิ์ศรี (เช่น  

“เสียชื่อ” และ “รักษาชื่อ”) แต่กลับไม่นิยมใช้คำว่า “หน้า” เหมือนอย่างในภาษาไทย 

 นอกจากคำว่า “หน้า” แล้วก็ยังมีสำนวนและสุภาษิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

ร่างกายอีกมากมาย ตัวอย่างเช่น “มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ” “หัวล้านได้หวี” “ปากหวาน 

ก้นเปร้ียว” และ “ได้คืบจะเอาศอก” เป็นต้น เหตุท่ีสำนวนไทยนิยมนำคำเรียกร่างกาย 

ไปใช้เปรียบเปรยก็เพราะอวัยวะเหล่านี้ ไม่ว่าจะ “มือ” “เท้า” “หัว” ล้วนแล้วแต่เป็น

สิ่งที่ทุกคนรู้จักกันดี เมื่อยกมาใช้ในสำนวนก็จะสามารถนึกภาพตามได้ทันที

 ในบรรดาคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายนั้น ก็จะมีศัพท์สำนวนท่ีใช้สื่อความตาม

หน้าที่ของอวัยวะนั้นๆ เช่น “ปาก” และ “ลิ้น ”จะเกี่ยวข้องกับการพูด ไม่ว่าจะเป็น 

“ปากหวาน” “ฝีปากกล้า” “ปากดี” (มีความหมายไม่ดี) “สาริกาลิ้นทอง” ส่วนคำว่า 

“หัว” โดยมากจะสื่อถึงความฉลาดหรือไม่ก็ความคิด เช่น “หัวดี“ “หัวทึบ” “หัวไว” 

“หัวสูง” “หัวนอก” “หัวการค้า” (จะมีบางสำนวนที่เป็นข้อยกเว้นเช่น “หัวเสีย” 

ที่หมายถึงหงุดหงิด) และคำอีกคำหนึ่งซึ่งใช้สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกก็คือ “ใจ” หรือ 

“หัวใจ” เช่น “ใจเสีย” “ใจสั่น” “ใจหาย” “ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว” “หัวใจตกไปอยู่ที ่

ตาตุ่ม”

 กล่าวโดยสรุปคำเรียกร่างกายนั้น มีปรากฏในศัพท์สำนวนต่างๆมากมาย 

ไม่เฉพาะแต่ในภาษาไทย แต่เป็นทุกภาษาทั่วโลก ทั้งนี้เพราะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว 

ว่าอวัยวะต่างๆ ในร่างกายน้ันเป็นส่ิงท่ีใกล้ตัว และทุกคนสามารถสัมผัสได้ เม่ือนำไป 

ใช้เปรียบเปรยกับสิ่งใด ผู้ฟังก็ย่อมนึกตามได้โดยง่ายนั่นเอง



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

(อ่านต่อหน้า 7)

 ขณะนี้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

รวมถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่างก็กำลังเตรียมความ 

พร้อมให้กับบุคลากรของตนให้มีความรู้ด้านต่างๆ 

เช่น ด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา เพ่ือรองรับ 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ข่าวรามคำแหง 

ฉบับนี้ผู้เขียนขอมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมด้วย 

การนำความรู้ภาษาอังกฤษอีกเร่ืองหน่ึงคือเร่ือง Figurative 

Language ซึ่งเป็นภาษาอีกลักษณะหนึ่งที่ใช้พูดกันใน 

ชีวิตประจำวัน มาแนะนำให้นักศึกษาได้รู้จักและเรียนรู้ 

เพ่ือจะได้นำไปใช้ส่ือสารกับเพ่ือนบ้านในอาเซียนต่อไป 

 Figurative Language คืออะไร หลายๆท่าน 

อาจจะร้อง “อ๋ออออ” และนอกจากร้องอ๋อแล้วหลายๆ 

คนก็เคยใช้พูดมาแล้วด้วยใช่ไหมคะ แต่อีกหลายท่าน 

อาจจะงงๆว่ามันคือภาษาอะไร แล้วมีประโยชน์อย่างไร 

ทำไมต้องเรียนรู้ ถ้าอย่างนั้นเรามาหาคำตอบกันเลย 

ดีกว่า ขอเริ่มที่อธิบายคำศัพท์ก่อนดังนี้

 Figure เป็นคำนาม หมายถึง ตัวเลข จำนวนเลข  

จำนวนเต็ม นอกจากนี้ยังหมายถึง รูปทรง รูปร่าง 

รูปปั้น ภาพร่าง หรือการใช้ อุปมาอุปไมย  หากใช้กับ 

บุคคล หมายถึง บุคลิกภาพ บุคลิกลักษณะ  

 Figure เป็นคำกริยา หมายถึงคิด คำนวณ 

คาดคะเน หรือมองเห็นภาพ จินตนาการ   

 Figurative  เป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง โดยอุปมา 

อุปไมย มีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบ

 ดังน้ัน Figurative language ก็คือภาษาภาพพจน์ 

หรือ บางท่านอาจใช้ Figures of speech ซึ่งหมายถึง 

คำพูดที่บรรยายให้เห็นภาพพจน์ต่างๆนั่นเอง   

 ภาษาภาพพจน์มีประโยชน์จริงหรือ  คำตอบคือ 

มีประโยชน์แน่นอน  และที่ต้องเรียนรู้ก็เพราะมนุษย์ 

ใช้ภาษาพูดในการติดต่อสื่อสารกันมาก  คำพูดที่ใช้ก็ 

มีหลายลักษณะต่างกันตามสถานการณ์ ตามอารมณ์  

บางคร้ังก็ใช้ความหมายอย่างตรงไปตรงมา (denotation) 

บางครั้งก็ใช้ความหมายแฝง (connotation) สืบเนื่อง- 

จากคำที่มีความหมายแฝงนี่เอง ที่แตกแขนงให้เกิด 

การใช้ภาษาภาพพจน์ข้ึนมาอีกประเภทหน่ึงโดยอาศัย 

หลักที่ว่า คำต่างๆมักมีความหมายมากกว่าหนึ่ง 

ความหมาย และแต่ละความหมายยังแบ่งออกตาม 

นัยต่างๆท่ีบอกให้รู้ว่าหมายถึงอะไร มีความสัมพันธ์กัน 

อย่างไร และยิ่งนำมาปรุงแต่งให้มีรูปแบบฉพาะตาม 

หลักเกณฑ์แล้วก็จะให้ความหมายแตกต่างกันอีกมาก 

เช่น เกิดรูปแบบที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ใช้ในการ- 

เสียดสี หรือใช้ในรูปแบบอุปมาอุปไมย ก่อนท่ีจะกล่าว 

ในรายละเอียดต่อไป ผู้เขียนขอให้นักศึกษาลองอ่าน  

2 ประโยคต่อไปน้ีว่าเข้าใจความหมายท่ีแท้จริงหรือไม่ 

 1. He hit a solid wall in his attempt to solve 

the mathematics problem.

 2.  The old man’s face was a raisin.

 เมื่ออ่านประโยคแรก ท่านเชื่อว่า “เขาใช้ศีรษะ 

โขกกำแพงในความพยายามท่ีจะแก้โจทย์คณิตศาสตร์” 

จริงหรือ ถ้าทำจริง เขาทำเช่นนั้นไปเพื่ออะไร มัน 

ทำให้เขาแก้ปัญหาได้หรือไม่ ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ 

ตรงข้ามมีแต่จะเจ็บตัวเท่านั้น และเมื่อคิดได้ว่าเขา 

ไม่ได้โขกกำแพงจริง ก็ต้องกลับมาดูความหมายของ 

คำว่า a solid wall อีกครั้งว่าจะบอกความหมายอื่น 

ใดกับผู้อ่านบ้าง กำแพงที่มั่นคงแข็งแรงนี้มีประโยชน ์

โดยใช้เป็นเครื่องกั้นป้องกันผู้บุกรุกได้ กรณีนี้จึง 

เปรียบเสมือนอุปสรรคขวางกั้นที่ทำให้เขาไม่สามารถ 

แก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ให้ผ่านพ้นไปได้นั่นเอง  

 สำหรับประโยคท่ีสอง ความหมายตามตัวอักษร 

ของประโยคนี้คือ “ใบหน้าของชายชราคนนี้เป็น 

ลูกเกด” เราจะพบว่าความหมายที่แปลแล้วนี้เป็น 

สิ่งที่เป็นไปไม่ได้แน่ๆ ทำนองเดียวกันกับข้อแรกคือ

นำคำว่า raisin มาพิจารณาใหม่ว่ามีคุณสมบัติอย่างไร 

ลูกเกดคือองุ่นที่ เมื่ออบแห้งแล้วจะอ่อนนุ่มและ 

เหี่ยวย่น ด้วยคุณลักษณะข้อนี้จึงทำให้นำมาเปรียบ 

กับใบหน้าของคนชราว่ามีรอยเหี่ยวย่นนั่นเอง 

 เราจะทราบได้อย่างไรว่าข้อความท่ีอ่านเก่ียวข้อง 

กับ Figurative language  จากตัวอย่างทั้งสองประโยค 

นี้ดังกล่าวแล้ว คงช่วยให้นักศึกษาทราบคำตอบได ้

ไม่ยากจนเกินไป กล่าวคือภายหลังที่อ่านข้อ ความใดๆ 

แล้วพบว่าหากใช้ความหมายตามตัวอักษรแล้วเกิด 

เป็นความหมายประหลาด หรือมีความหมายที่เป็นไป 

ไม่ได้ จุดนี้คือจุดเปลี่ยนที่เราจะต้องนำเอาความหมาย 

ของ Figurative language เข้ามาเกี่ยวข้อง

 Figurative language คือภาษาท่ีใช้การเปรียบเทียบ 

ระหว่างส่ิงต่างๆ เพ่ือช่วยให้ผู้ฟัง หรือผู้อ่านเข้าใจส่ิงท่ี 

ผู้เขียนส่ือสารได้ดีข้ึนหรือมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากข้ึน 

จึงนับว่าเป็นส่ิงสำคัญท่ีน่าเรียนรู้ไว้ ย่ิงรู้มากย่ิงดี เพราะ 

จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เกิดจากการอ่าน 

การสนทนาได้อย่างรวดเร็ว หรือแม้แต่นำไปใช้เขียน

ก็จะมีประโยชน์มาก 

 Figurative language มีการจำแนกรูปแบบการ 

เปรียบเทียบไว้ดังนี้

 1.  Simile เป็นการนำของสองสิ่งมาเปรียบ- 

เทียบกันโดยมีคำเชื่อม like/as เพื่อแสดงความคล้าย-

คลึงกัน เช่น

  The grass is like a green carpet.

  This hall is as quiet as a graveyard.

    Love is like a rocket.   

 2.  Metaphor หมายถึงคำอุปมาอุปไมย เป็นการ 

เปรียบเทียบด้วยการกล่าวว่าของสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่ง 

หนึ่งโดยอาศัยความหมายแฝงเข้ามาใช้เพื่อให้ผู้ฟัง 

ต้องใช้การพิจารณาความหมายเอาเอง ซึ่งหากดูตาม 

โครงสร้างประโยคแล้วเหมือนไม่ใช่การเปรียบเทียบ

แต่อย่างใด  เช่น

  Prasit’s home is an antique shop.

  Non is a tiger when he is angry.

  Pim was a goddess of beauty.

 ประโยคแรกดูเหมือนไม่ใช่ประโยคเปรียบเทียบ 

เลย เพราะเป็นการกล่าวโดยตรงว่าบ้านของประสิทธิ์ 

คือร้านขายของเก่า ซึ่งอาจเป็นจริงได้ที่ประสิทธิ์จะ 

ดัดแปลงบ้านมาเป็นร้านขายของเก่าหากผู้ได้ยิน 

ประโยคนี้ไม่รู้จักประสิทธิ์มาก่อน แต่สำหรับคนที ่

รู้จักประสิทธิ์จะทราบดีว่าแท้จริงแล้วประโยคนี้เป็น 

การเปรียบเทียบ เพราะทราบดีว่าประสิทธิ์เป็นผู้ที ่

ชอบสะสมของเก่าไว้ในบ้านมากมายจนเหมือนร้าน

ขายของเก่านั่นเอง

 สำหรับประโยคที่สองก็เช่นกัน ผู้ที่ได้ยิน 

ประโยคนี้จะต้องเข้าใจได้ทันทีว่ามีความหมายเปรียบ 

เปรยซ่อนอยู่ เพราะเป็นไปไม่ได้ท่ีคนจะกลายเป็นเสือ 

ดังนั้นจึงต้องพิจารณาคุณสมบัติของเสือมาช่วยจึงจะ 

ได้ความหมายชัดเจนขึ้นว่า เมื่อนนท์มีอารมณ์โกรธ 

ก็จะดุมาก (เหมือนเสือ) สำหรับความหมายประโยค 

ที่สามคงไม่ต้องอธิบายนะคะ นักศึกษาคงเข้าใจความ 

หมายอุปมาอุปไมยของคำนี้ได้โดยไม่ยาก

 การใช้ภาษาภาพพจน์ในการสื่อสารกันนั้น  

โดยส่วนใหญ่เรามักจะใช้กับผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกันดี 

อยู่แล้ว เนื่องจากไม่ใช่ภาษาทางการมากนัก บางครั้ง

ผู้ใช้คำพูดเปรียบเปรยอาจเลือกใช้คำที่มีความหมาย 

เกินจริงมากๆได้ และอาจจะไม่สุภาพกับผู้ฟังที่ไม ่

คุ้นเคยได้ เช่น

   She was so thirsty that he drank an ocean. 

 ภาษาไทยของเราเองก็มีภาษาภาพพจน์เช่นนี้ 

ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวัน เชื่อว่าหลายๆท่านเคย 

ใช้หรือเคยได้ยินคำพูดลักษณะเช่นนี้มาบ้างแล้ว 

เพียงแต่เราอาจจะไม่ได้สังเกต เพราะได้ยินกันบ่อยๆ

จนเกิดความเคยชิน เช่น “เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักอย่าง 

กับฟ้ารั่ว” “เขาว่องไวปานปรอท” “นักวอลเลย์บอล 

สาวไทยตบจีนกระจุย” “ชาวนาคือกระดูกสันหลังของ 

ประเทศ” “เขาเป็นเด็กหัวกะทิของห้องเรียน” ฯลฯ 

 แม้ว่าทุกๆภาษาจะมีการเปรียบเทียบโดยใช้ 

ภาษาภาพพจน์เหมือนกัน  แต่การใช้คำที่นำมาเป็นสิ่ง 

เปรียบเทียบ หรือใช้เป็นอุปมาอุปไมยจะต่างกันบ้าง 

หรืออาจจะเหมือนกันบ้าง เน่ืองจากมีขนบธรรมเนียม 

และวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน หากท่านมีโอกาสส่ือสาร 

กับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกับชาวอาเซียนทั้งหลาย 

ท่านจะต้องระมัดระวังในการใช้ภาษาภาพพจน์เหล่าน้ี 

ให้มาก ข้อที่ควรระวังคือ อย่าแปลคำเปรียบเทียบ

จากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง แต่ท่านจะต้อง 

ศึกษาให้ถ่องแท้ว่าแต่ละชาติภาษาเขาใช้กันอย่างไร 

แล้วนำไปใช้ให้ถูกต้องตามที่เจ้าของภาษานั้นๆใช้ 

ตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษเปรียบเทียบความเหมือน 

ของเด็กสองคนว่า ‘The two boys are as like as two 

beans.’ (เปรียบเหมือนถั่ว)  แต่ภาษาไทยพูดว่า “เด็ก 

สองคนนี้เหมือนกันราวกับแกะ” หรือ ‘This room is 

as quiet as a graveyard.’ (เปรียบเหมือนหลุมฝังศพ) 

แต่ภาษาไทยใช้ “ห้องนี้เงียบราวกับป่าช้า” เป็นต้น  

Figurative Speech
รศ.เพ็ญศรี  รังสิยากูล
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Figurative Speech   (ต่อจากหน้า 6)

 ภาษาอังกฤษนำคำศัพท์ที่ เรียกส่วนต่างๆของ 

ร่างกายมาใช้เป็นภาษาเปรียบเทียบที่ให้ภาพพจน์ได้ เช่น 

เดียวกับคำอื่นๆ ดังตัวอย่าง

 The head ศัพท์คำนี้ หากค้นคว้าจากพจนานุกรม 

จะพบว่ามีความหมายต่างๆที่หลากหลายแยกออกตาม 

สาขาวิชา เช่นชีววิทยา ดนตรี และยังแยกเป็นคำนาม 

คำกริยา และคำคุณศัพท์อีกด้วย ความหมายของคำนาม 

ที่เรารู้จักทั่วไปคือ ศีรษะ ซึ่งเป็นส่วนบนสุดของร่างกาย  

ประกอบด้วยมันสมองและอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบ 

ประสาทต่างๆ เช่น ประสาทตา หู จมูก ศีรษะทำหน้าที ่

โดยรวมคือ การใช้ความคิด การตัดสินใจ แสดงความรู้สึก 

ต่างๆ แต่เม่ือนำมาใช้เป็นภาษาภาพพจน์จะบอกความหมาย 

ว่า หมายถึงบุคคล ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อกลุ่มบุคคล 

หมู่คณะ หรือเป็นหัวหน้าในงานสำคัญๆขององค์กร หรือ 

โครงการต่างๆ เช่น The head of a government is the 

leader of that government. (หัวหน้าหรือผู้นำ)

 He heads a group representing the families of 

the flood victims. (มีหน้าที่รับผิดชอบ)

 The eye  ตาเป็นอวัยวะที่ใช้มองดูสิ่งต่างๆ เพื่อ 

รับรู้ ตัดสิน วิเคราะห์สิ่งที่เห็น ภาษาอังกฤษจึงนำคำนี ้

มาใช้เพื่อแสดงความหมายถึงการตัดสินพฤติกรรม 

ใช้ดุลยพินิจ หรือแสดงทัศนคติในสิ่งต่างๆ เช่น

 In the eye of law, that is a unforgivable crime.

 No matter how old he is, he is still a child in his 

mother’s eyes. 

 ภาษาไทยก็นำ ‘ตา’ มาใช้เหมือนกันเช่น นารีอยู ่

ในสายตาของพ่อแม่ตลอดเวลา

 The backbone คือกระดูกสันหลังเป็นส่วนสำคัญ 

มากของร่างกาย ช่วยให้เราสามารถเอี้ยวตัว ก้ม เงยหรือ 

เคลื่อนไหวไปมาได้ และยังเป็นแกนหลักที่เชื่อมชิ้นส่วน 

ต่างๆให้ต่อเน่ืองไปท่ัวร่างกาย ภาษาอังกฤษจึงนำ backbone 

มาใช้เป็นคำอุปมาที่หมายถึงส่วนสำคัญแกนหลักของ 

โครงสร้าง เช่น 

 In Britain, small businesses are the backbone of 

the Asian community.

 (ธุรกิจขนาดเล็กคือกำลังสำคัญของชุมชนชาว 

อาเซียนในประเทศอังกฤษ)

 นอกจากคำที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆของร่างกาย 

แล้ว ภาษาอังกฤษยังใช้คำอื่นๆอีกมากมายมาใช้เป็นคำ 

เปรียบหรืออุปมาอุปไมย  ผู้เขียนขอนำบางคำมาเป็น 

ตัวอย่างดังนี้ 

 Healthy เป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง มีสุขภาพดี 

แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย เมื่อนำมาใช้เป็นคำอุปมาที่กล่าว 

ถึงองค์กร บริษัท หรือฐานะทางเศรษฐกิจ จะหมายถึง 

“มั่นคง, แข็งแกร่ง หรือมีฐานะทางการเงินที่ดีและ 

ร่ำรวยมาก ตัวอย่าง Tom resigned, but with a very 

healthy bank account in his name, he didn’t worry 

too much about his future. (ทอมไม่ต้องกังวลกับอนาคต 

หลังจากลาออกจากงาน เพราะเขามีเงินทองในธนาคาร 

มากมาย) หรือ China’s economy has shown healthy 

growth in the first half of this year. (ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ของจีนในครึ่งปีแรกมีความเจริญเติบโตมั่นคงแข็งแรง 

ดีมาก)

 Fruit หมายถึง ผลไม้อันเป็นผลผลิตของต้นไม ้

ที่ต้องใช้เวลายาวนานในการเจริญเติบโตจนกระทั่งออก 

ดอกออกผลมาเป็นผลไม้ที่คนและสัตว์นำมาเป็นอาหาร 

ภาษาภาพพจน์จึงนำคำนี้มาเป็นคำอุปมาที่หมายถึง 

“ผลงาน” ที่กว่าจะได้มาก็ต้องใช้เวลาและความเพียร- 

พยายามมากมาย เช่น

 The findings are the fruit of more than three 

years research.

 (สิ่งที่ค้นพบเหล่านี้คือผลงานที่ได้จากงานวิจัยซึ่ง

ใช้เวลากว่า 3 ปี)

 American and Japanese firms are better at using 

the fruits of scientific research.

 (บริษัทต่างๆของอเมริกาและญ่ีปุ่นต่างก็เช่ียวชาญ 

ในการใช้ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโชน์)

 ตัวอย่างประโยคเปรียบเทียบอื่นๆที่พบได้บ่อยๆ 

และทราบความหมายกันดี เช่น

 -  That man was as bald as a tree in winter.

 -  Her body reacted to music as if it were a 

pendulum.

 -  The speech of the famous lecturer Was Jo’s 

sleeping pill.

 -  Freedom is a campfire which, if not tended, 

will be extinguished.

 -  Tim entered jail a lamb; he came out fox.

 หากผู้ใดสนใจภาษาภาพพจน์ของภาษาอังกฤษก็สามารถ 

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือพจนานุกรมโดยเลือกดูเล่ม 

ท่ีแสดงรายละเอียดการใช้คำในความหมายต่างๆ หรือจาก 

หนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของ Metaphor โดยเฉพาะ 

เช่น Colins Cobuild-English Guides: Metaphor, Harper 

Collins Publishers, London   นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว 

หากนักศึกษาจะเรียนรู้ภาษาภาพพจน์ของประเทศเพื่อน 

บ้านอ่ืนๆเพ่ิมด้วย ก็จะย่ิงเป็นประโยชน์มากข้ึน เพราะเม่ือ 

เราสามารถใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาของเพื่อนบ้าน 

ได้ดี เราก็จะได้เปรียบหรือได้รับโอกาสดีๆในอนาคตด้วย

ที่วิเศษสุดในการแก้ไขปัญหา  กระบวนการสัมมนาม ี

ขั้นตอนดังนี้

  1.  การศัลยกรรมความคิด (general thinking)  จะ 

เป็นการศึกษา หรือสำรวจว่า ปัญหาใดจะต้องได้รับการ 

แก้ไขอย่างเร่งด่วน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หา needs 

assessment  ขั้นตอนนี้จะเป็นการคิดอย่างมีเหตุผลและ 

สมเหตุสมผล

 2. จะต้องมีการสุมหัวกันคิด (brain storming) ซึ่ง 

ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยภาวะผู้นำ (leadership approach) และ 

ความเป็นประชาธิปไตย (democracy approach) มาช่วยกัน 

เติมแต่ง สิ่งนี้เรียกว่าเป็นฉันทานุมัติจากผู้คนส่วนใหญ่   

แต่อย่างไรก็ตาม การระดมความคิดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ 

จะต้องมีการคิดอย่างมีระบบระเบียบเสียก่อน มิฉะนั้น 

จะกลายเป็นความคิดกลุ่มแบบอวิชชา คือได้ความคิด 

ท่ีผิดแผกแตกต่าง สุดท้ายความคิดท่ีได้ไม่ตรงกับเป้าหมาย 

ของการสัมมนาที่ตั้งไว้

 3. การสัมมนาจะต้องร่วมกันตกผลึกทางความคิด 

(crystallization) เป็นการกลั่นความรู้ที่ได้จากการสุมหัว 

กันคิดมา  ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทาง/หนทาง/ทิศทางในการ 

แก้ไขปัญหาต่อไป

 4. ปัญหาของการสัมมนาเม่ือได้รับการแก้ไขโดย 

หาวิธีทางออกนั้น ขั้นตอนสุดท้าย คือ การกระจายพรม-

แดนข้อความคิดในประเด็นแนวทางแก้ไข (concept of 

ideas for distribution)  เป็นการผ่านการกลั่นแนวทางจาก 

ผู้รู้มาเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงจะทำให้การแก้ไขปัญหาได้ดีย่ิงข้ึน

 บทสรุปที่ชัดเจนที่สุดของการสัมมนา นั้น ห้าม 

นำความรู้สึกของแต่ละคนมาถกแถลง หรืออภิปรายเป็น 

เด็ดขาด ต้องมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีรองรับ เรียกว่า  

มีสัมมาทิฐิ ถ้าทำได้เช่นน้ีอรรถประโยชน์ของการสัมมนา 

จะมีค่ามหาศาล สุดท้ายเป็นแนวทางที่ศักดิ์สิทธิ์แน่นอน 

ทีเดียวเชียว

 ธรรมชาติของมนุษย์โดยท่ัวไปแล้วจะเผชิญปัญหา 

อยู่ตลอดเวลา แต่ทั้งนี้ปัญหาเหล่านั้นจะจางหายไปด้วย 

เส้นทางปัญญาในการแก้ปัญหานั้นๆ ในสถานการณ์บาง 

อย่าง ผู้ที่มีความรู้/ปัญญามากอาจจะแก้ปัญหานั้นได้ และ 

ในทางกลับกัน ผู้ที่เข้าใจในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ย่อม 

นำพาถึงการพัฒนาได้อย่างชัดเจน สิ่งนี้เป็นสัจธรรม ใน 

สังคมมีคนแค่สองประเภทเท่านั้น คือ ผู้รู้ (knower) และ 

ผู้ท่ีไม่รู้ (unknower) ฉะน้ันเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังภายใน 

และภายนอก (external and internal  influential factors) นี้ 

คนทั้งสองกลุ่มต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 ปัญหาของสังคมมีมากมาย เช่น ปัญหาทางด้าน 

การเมืองการปกครอง ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ หรือแม้แต่ 

ปัญหาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเอง ด้วยเหตุน้ีสังคมจึง 

จำเป็นต้องมี “ความพร้อม” ในทุกๆมิติเพ่ือการพัฒนาตามท่ี 

ได้วางเป้าหมายไว้ ความพร้อมดังกล่าวบางคร้ังได้มาจากการ 

สัมมนา ซ่ึงถือว่าเป็นหนทางอันศักด์ิสิทธ์ิหน่ึงในการพัฒนา

 สัมมนา : การสุมหัวกันคิด (Brian storming)

 ในสมัยกรีกโบราณ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นผู้คนของรัฐ 

จะออกมาพูดคุยกันถกแถลง อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง 

จนกลายเป็นคำศัพท์ panel ล้วนแล้วเป็นการหาหนทาง 

เพื่อการพัฒนารัฐทั้งสิ้น หรือแม้แต่การพูดคุยที่ไม่เป็น 

ทางการ บางครั้งมีการพูดคุยกันตามมุมตึก จนสุดท้าย 

เป็นที่มาของคำศัพท์ว่า  forum  ยิ่งไปกว่านั้น บางครั้งมี 

การยกทัพไปตีรัฐอื่น ยังนำเอาสิ่งที่ตนเองได้พบมาเทียบ-

เคียง (juxtaposition) เพ่ือการพัฒนาของรัฐตนเองให้เจริญ 

งอกงามขึ้น

 วิธีวิทยาในการสัมมนา

          การสัมมนาที่ดี คือการเสนอแนวทาง วิธีการ หรือ 

ทิศทางในการแก้ไขปัญหาท่ีกำลังเป็น “ประเด็นร้อน” ของ 

สังคม ข้อความรู้ที่ได้จากการสัมมนาจะใช้ได้ เหมาะสม 

หรือไม่ ไม่ใช่ประเด็น แต่คนส่วนใหญ่เช่ือว่า เป็นหนทาง 
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เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00 - 09.10 น.
เพลงสดุดีมหาราชา/ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา/ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา/ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา/ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา/ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

09.30 - 10.00 น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ past time

10.00 - 10.30 น. 
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ RU SHOW รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

11.00 - 11.30 น.
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

11.30 - 12.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการน่ารู้ทุกเร่ืองกับ ม.ร./SPOT/

จารึกไทย + ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.

 RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดอบรม เรื่อง “แนวทางการดำเนินงาน 

และการตรวจประเมินคุณภาพระบบ QA” โดยมี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน 

พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมจำนวน 

256 คน  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ 

ห้องประชุม 321 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิไล  เรืองวัฒนสุข 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กล่าวว่า การจัด 

อบรมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ตรวจประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายในและบุคลากรผู้รับผิดชอบด้าน 

การประกันคุณภาพของหน่วยงาน ในการดำเนินการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยและสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเพ่ือให้มีความ 

เข้าใจในหลักเกณฑ์ที่ตรงกัน และสอดคล้องกัน  

สำหรับผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้ตรวจประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายในระบบ QA จำนวน 135 คน 

และผู้รับผิดชอบดำเนินการประกันคุณภาพและจัด 

ทำรายงานประเมินตนเองระดับคณะ จำนวน 36 คน 

ระดับหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 40 คน และ 

ระดับสาขาวิทยบริการฯ จำนวน 46 คน

 ผศ.ดร.บุญชาล กล่าวว่า การประกันคุณภาพ 

การศึกษามีขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีการทำงาน 

อย่างเป็นระบบ เช่ือว่าในอนาคตข้างหน้าการประกัน 

คุณภาพการศึกษาจะเป็นหัวใจของการศึกษา ทำให้ 

เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปได้พร้อมที่จะก้าวไป 

สู่ความเป็นอาเซียนอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันการ 

ประกันคุณภาพการศึกษามีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ 

เป็นระยะๆ และมีความซับซ้อนในการเก็บข้อมูล 

ทุกหน่วยงานระดับคณะ/สถาบันที่มีการเรียนการ-

สอนจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรายงาน 

สาธารณชนทราบว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการ 

ดำเนินการอย่างไร การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น 

กลไกหนึ่งที่สังคมยอมรับ ทุกสถาบันการศึกษาต้อง 

มีการประกันคุณภาพทั้งสิ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจึงยังคงต้องดำเนินการประกันคุณภาพ 

การศึกษาต่อไป เพราะฉะนั้นทุกคนควรให้ความ 

ร่วมมือในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 “การทำประกันการศึกษาไม่ใช่เรื่องที่ง่ายใน 

การรวบรวมข้อมูลต่างๆนำมาเขียน และนำมาลง 

ฐานข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการและกลไกที่มีความ 

ซับซ้อน และจะยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน แต่ 

ก็ต้องมีการดำเนินการต่อไป”

สำนักประกันฯ จัดอบรม ระบบ QA
รามคำแหงเสวนาฯ                       (ต่อจากหน้า 3)

อิสลามมากที่สุดในอาเซียน แต่มีพื้นที่หนึ่ง คือ เกาะ- 

บาหลี ประชากรไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม แต่ 

สามารถอยู่ร่วมกับคนมุสลิมอื่นๆได้อย่างมีความสุข 

หรือแม้กระทั่งประเทศกัมพูชา มีการผลิตผ้าบาติกที่ 

มีต้นกำเนิดและเป็นเอกลักษณ์ของคนอินโดนีเซีย  

เช่ือว่าคนในประเทศอาเซียนมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน 

ผ่านวิถีประจำวันของตนเอง คนกว่า 600 ล้านคนจึง 

อยู่ในภูมิภาคอาเซียนเหมือนญาติพี่น้องกัน

 นอกจากนี้ ยังมีบทบาทของสื่อมวลชน ซึ่งเป็น 

ช่องทางแรกที่เข้าถึงประชาชน การเผยแพร่ข้อมูล 

ต่างๆ จึงต้องเสนอแบบเป็นกลางให้เห็นว่าประเทศ 

เพ่ือนบ้านมีอะไร ไทยควรจะพัฒนาตนเองอย่างไร โดย 

ไม่คิดแต่เรื่องการแข่งขัน เพราะประเทศอาเซียนควร 

รวมตัวเป็นพันธมิตรกันเพื่อออกไปสู้กับภูมิภาคอื่นๆ 

เช่น ยุโรป อเมริกา ถ้าเราสามารถรวมตัวกันได้แล้ว 

คนกว่า 600 ล้านคน จะสามารถสร้างการต่อรอง 

การค้าขาย หรือประโยชน์อื่นๆ ได้อีกมาก รวมถึง 

เรื่องภาษา คนไทยควรรู้ภาษาเพื่อนบ้านให้มากขึ้น  

เหมือนที่คนในประเทศอาเซียนเลือกเรียนภาษาไทย 

มากเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนด้วย

ศาสตร์คำนึงถึงความเป็นไทย และมีความภาคภูมิใจที่

จะรักษาศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่แก่ลูกหลาน 

คนไทยต่อไป”

  สำหรับการแสดงของนักศึกษาที่นำมาแสดง 

ภายใต้กิจกรรม “ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา” ประกอบด้วย 

การสาธิตท่าพื้นฐาน การแสดงละครนอก การรำสีนวล 

รำกฤษดาภินิหาร รำฉุยฉายศูรปนักขา รำแพรวากาฬสินธุ์ 

การฟ้อนไต และการแสดงนาฏยลีลาเทิดฟ้าราชินี พร้อม 

การเต้นประกอบเพลงจากทีม TPA DANCE ของ 

นักศึกษาแต่ละชั้นปีด้วย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความ 

สนใจเป็นอย่างมาก

คณะศิลปกรรมฯสืบสานฯ            (ต่อจากหน้า 4)



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

ถาม	 ผมมีปัญหาบางประการไม่ทราบว่าจะแนะนำ 

ผมได้หรือไม่ คือ ผมได้สมัครเรียนโดยใช้วุฒิการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ผมได้เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย 

แห่งหนึ่ง และเรียนไม่จบการศึกษา เรียนไปได้เพียง  

2 ปีการศึกษาเท่านั้น เมื่อผมสมัครเรียนเป็นนักศึกษา 

รามคำแหง ในเทอมแรกผมได้ลงทะเบียนวิชาของ 

ปี 1 เทอม 1 ทั้งหมด แต่ในเวลาต่อมาผมได้ทราบ 

ข่าวจากเพื่อนว่ากระบวนวิชาที่ผมสอบผ่านจาก 

มหาวิทยาลัยเดิมสามารถใช้สิทธิเทียบโอนได้ ว่า 

ทำอย่างไรผมจะได้รับการเทียบโอนวิชาดังกล่าว 

และถ้าวิชาที่เทียบโอนได้ ซ้ำกับวิชาที่ลงทะเบียนไว ้

แล้วจะทำอย่างไร สามารถสับเปลี่ยนได้หรือไม่และ 

ถ้าผมลงทะเบียนสอบ e-Testing วิชาที่ลงทะเบียน 

ของปี 1 เทอม 1 แต่ไม่ได้เข้าสอบ จะสามารถยกเลิก 

วิชาที่ลงทะเบียนสอบ e-Testing และนำวิชาอื่น 

ลงทะเบียนแทนได้หรือไม่

ตอบ จากประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง  

การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัคร 

เป็นนักศึกษา ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขอใช้สิทธ ิ

เทียบโอนหน่วยกิตหลังการสมัครเป็นนักศึกษา

 1. เป็นผู้ท่ีมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอนุปริญญา 

ขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาก่อนวันสุดท้ายของการ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาค/ปีการศึกษาท่ีนักศึกษา 

สมัคร

 2. เป็นผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ 

อนุปริญญาข้ึนไป แต่ไม่ได้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต 

ในวันสมัคร

 3. เป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่หรือเป็นนักศึกษา 

หมดสถานภาพหรือเคยเป็นผู้ศึกษารายกระบวนวิชา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) แต่ 

ไม่ได้ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตในวันสมัคร

 4. เป็นผู้ที่ เคยศึกษาระดับปริญญาตรีใน 

สถาบันอื่น และยังไม่สำเร็จการศึกษาเพราะไม่ได้ขอ

ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตแบบย้ายโอนหน่วยกิตใน

วันสมัคร

 5. เป็นผู้ที่ต้องการเปลี่ยนจากวุฒิการศึกษา 

ที่ใช้สมัครในวันสมัครเป็นวุฒิการศึกษาอื่นที่สำเร็จ 

การศึกษาก่อนวันสมัคร และเทียบโอนหน่วยกิตได ้

มากกว่า

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยข้างต้น นักศึกษามี 

สิทธิขอทำเรื่องเทียบโอนวิชาที่เคยสอบผ่านแล้ว 

ในสถาบันเดิมได้ (แต่ทางคณะจะเป็นผู้พิจารณา 

ตาม Transcript ของสถาบันเดิมของนักศึกษาอีกครั้ง

หนึ่งว่ามีวิชาอะไรบ้างที่โอนได้) วิชาที่เทียบโอนแล้ว 

มหัศจรรย์เลข 7

 ในวิชาคณิตศาสตร์ได้พบว่า เลข 7 เป็น 

เลขที่มีความแปลกประหลาดมหัศจรรย์อยู่มาก  

ด้วยเหตุนี้การกำหนดจำนวนในหลายๆเรื่องราว 

จึงพบว่ามีการใช้เลข 7 มากมาย ตัวอย่างเช่น 

หนึ่งสัปดาห์มี 7 วัน  สุภาษิตไทยที่ว่า “ชั่ว 7 ที  

ดี 7 หน” การกำหนดโทษหนักในสมัยโบราณ 

คือประหารชีวิต 7 ชั่วโคตร  ในวรรณคดีก็มีเลข 7 

อยู่มากมาย ในหลายๆเรื่อง เช่น ลูกท้าวสามลมี  

7 คน  นางกินรีก็มี 7 ตน  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ส่วนประกอบในตัวช้างเอราวัณประกอบด้วย 

จำนวนที่เป็นเลข 7  มากมาย

 สำหรับความมหัศจรรย์ของเลข 7 ใน 

คณิตศาสตร์ คือเมื่อนำ 7 ไปหาร 1 จะได้ทศนิยม 

ไม่รู้จบแบบซ้ำซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว  

(ท่านผู้อ่านทดลองกดเครื่องคิดเลขดูได้ ในกาลาม 

สูตรบอกให้ว่าอย่าด่วนเชื่อถึงแม้ผู้เขียนจะเป็น 

ครู ดังนั้นควรทดลองไปด้วย) คือ  1, 4, 2, 8,  

5, 7 ซึ่งตัวเลขทั้ง 6 ตัวนี้จะหมุนวนต่อเนื่องกัน 

ไม่สิ้นสุด

   

ความมหัศจรรย์ที่มีต่อเนื่องเกิดกับกลุ่มตัวเลขชุด

ดังกล่าว คือ  1, 4, 2, 8, 5, 7 โดยที่ความมหัศจรรย์ 

เกิดขึ้นจากการคูณเลขกลุ่มนี้ด้วย 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6 

ไม่ว่าจะคูณด้วยจำนวนใดก็ตามผลลัพธ์จะประกอบ 

ด้วยตัวเลข 6 ตัวในกลุ่ม เพียงแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

จะเรียงอันดับใหม่ ดังนี้

ผลลัพธ์ที่ได้เป็นการเรียงตัวเลขทั้ง 6 ตัวในกลุ่ม 

ท่านผู้อ่านว่าแปลกดีไหมครับ แล้วถ้ามีโอกาสจะ 

หาเรื่องแปลก ๆมาให้ดูอีกนะครับ  สวัสดีครับ 

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม                      ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

กองบรรณาธิการ

นักศึกษาขอสับเปลี่ยนได้แต่ต้องเป็นช่วงเวลาที่ 

มหาวิทยาลัยกำหนดให้สับเปลี่ยนได้เท่านั้น แต่เมื่อ

นักศึกษาลงทะเบียนเพ่ือสอบ e-Testing แล้วถึงแม้ว่า 

จะไม่เข้าสอบก็ตามแสดงว่านักศึกษาใช้สิทธิใน 

การสอบแล้วนักศึกษาจึงไม่มีสิทธิในการสับเปลี่ยน

กระบวนวิชาตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์- 

ความรู้ (KM) โดยมี รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน 

เปิดงานและบรรยายพิเศษเร่ือง “การสร้างแบบสอบถาม 

สำหรับการวิจัย” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ 

สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา

 ขอเชิญนักศึกษาพิการทุกประเภท ท่ีจดทะเบียน 

คนพิการ ยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุน 

ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี 

ประจำสอบซ่อมภาค 1/2556 ระหว่างวันที่ 6 - 9 

ธันวาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม และขอย่ืน 

แบบแสดงความจำนง ได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 โทร. 0-2310-8306 

(ในวันและเวลาราชการ)

นายนิรันดร์  กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  

เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ เมื่อ 

วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณสนามกีฬาศรีณรงค์  

มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การให้บริการปรึกษาปัญหา 

กฎหมาย โดยนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ รุ่น 2 

และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ม.ร. ท้ังน้ี งานดังกล่าว 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2556
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อ.ดร.แก้วกัลยา		อภัยบัณฑิตกุล

 SPN 2001 
ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน 3 

(Fundamental Spanish 3)

ขอบเขตเน้ือหาวิชา  ศึกษาไวยากรณ์ภาษาสเปนในระดับ 

ที่ต่อจากกระบวนวิชา SN 102 ได้แก่

- อดีตกาล (Los tiempos préteritos : Perfecto, Indefinido, 

Imperfecto  และ Pluscuamperfecto)

- ระดับของคำคุณศัพท์ (Grados de Adjetivo)

- คำกริยากลายความหมาย (Las Perífrasis Verbales)

- มาลา El Subjuntivo

- ประโยคแสดงเงื่อนไข (La oración condicional)

- ประโยคความตรงและประโยคความอ้อม 

 (El estilo directo e indirecto)

-  บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ

-  คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน

ข้อแนะนำ นักศึกษาควรผ่านกระบวนวิชา SPN 1002 

มาก่อน จะได้มีความรู้ความเข้าใจเน้ือหาวิชาอย่างต่อเน่ือง 

ควรทำการศึกษาเนื้อหาสาระจากตำรามาก่อนเข้าฟัง 

การบรรยายในชั้นเรียนโดยหมั่นอ่านออกเสียงคำและ 

ประโยคตามหลักการออกเสียงคำภาษาสเปนที่ได้ศึกษา 

มาแล้วจากกระบวนวิชา SPN 1001 และ SPN 1002 

ทำแบบฝึกหัดในแต่ละบทอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้ที ่

ไม่สามารถไปเข้าฟังการบรรยายในช้ันเรียนได้ก็ให้ทำตาม 

ข้อแนะนำข้างต้นเช่นกันและควรหาเวลาปรึกษาอาจารย์ 

ผู้สอนเพื่อขอคำแนะนำต่างๆเพิ่มเติมโดยติดต่ออาจารย์ 

ผู้สอนได้ตามตารางเวลาบรรยายหรือที่ภาควิชาภาษา 

ตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์

ตำรา ภาษาสเปนพื้นฐาน 3 (SN 201) โดย  ผศ.สว่างวัน  

ไตรเจริญวิวัฒน์

วัน-เวลาบรรยาย วันศุกร์ เวลา 13.30-15.20 น.

สถานที่บรรยาย ห้อง AV อาคาร HOB 1 ชั้น 3

วิธีการสอน 

- บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละบท โดยใช้สื่อที่เป็นตำรา 

 เอกสารประกอบเพิ่มเติม โปรแกรม Power Point และ 

 เว็บไซต์ภาษาสเปน

- ฝึกการอ่านออกเสียงคำ วลี และประโยคที่ถูกต้อง

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

วัน/เวลา/สถานที่เรียน  วันพุธ  เวลา 13.30 - 15.20 น. 

เปลี่ยนจากห้อง VPB 502 เป็นห้อง AV 1 ชั้น 3 อาคาร 1 

คณะมนุษยศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล 

เอกสารประกอบคำบรรยาย กระบวนวิชานี้ยังไม่มีตำรา 

แต่นักศึกษาสามารถซื้อเอกสารประกอบคำบรรยาย 

ได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร ชั้น 1 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์

คำอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาหลักการ วิธีการ กลวิธี  

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์และผู้ให้ 

สัมภาษณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ กลวิธี  

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์

 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ กลวิธี  

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจคำถามชนิดต่าง ๆ และ 

ประโยชน์ของคำถามชนิดนั้น ๆ ในการสัมภาษณ์

 4.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสร้างคำถามแบบ 

ต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์

 5. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพ่ือหาข้อมูล

 6. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อการ 

ทำวิจัย

 7. เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ 

รับคนเข้าทำงาน

 8. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อการ 

สมัครงาน

แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ Power Point      

เน้ือหาวิชา ส่วนประกอบสำคัญต่าง ๆ ของการสัมภาษณ์ 

ลักษณะสำคัญของกระบวนการสื่อสารระหว่าง 

ผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ ลักษณะของคำถาม 

ประเภทต่าง ๆ และประโยชน์ของคำถามประเภทนั้น ๆ 

ในการสัมภาษณ์ โครงสร้างของการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ 

เพ่ือหาข้อมูล การสัมภาษณ์เพ่ือการทำวิจัย การสัมภาษณ์

เพ่ือรับคนเข้าทำงานและการสัมภาษณ์เพ่ือการสมัครงาน

วัน เวลา และสถานที่สอบ   สอบวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 

2557 เวลา 14.00-16.30 น. สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบ 

ในภายหลัง โดยนักศึกษาสามารถติดตามข่าวสถานท่ีสอบ 

ได้ใน website ของภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 

ที่ website  ของคณะมนุษยศาสตร์ www.human.ru.ac.th 

หรือที่ www.ru.ac.th และข่าวรามคำแหง

ลักษณะข้อสอบ ข้อสอบเป็นอัตนัยผสมปรนัย 100 คะแนน   

รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ  ข้อสอบทั้งหมดเป็น 

ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 3 part ดังนี้

  Part 1: Choose the correct answer.  

 ด้วยสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ 

ขอปิดกระบวนวิชาในภาค 2/2556 ดังนี้ 

CHI 2501(3) (CN232)  speaking taechew 2

CHI 3202(3) (CN466)  chinese novels

CHI 4203(3) (CN413) classical chinese literature

CHI 4204(3) (CN464) history of chinese literature

CHI 4302(3) (CN472) selected reading passages  

    in social science

CHI 4401(3) (CN483) chinese for tourism business

CHI 4403(3) (CN494)  practicum

 หากนักศึกษาที่ประสงค์ขอจบในภาคเรียนนี้  

ให้มายื่นคำร้องที่คณะมนุษยศาสตร์

อ.ดร. นพธร  ปัจจัยคุณธรรม

สาขาวิชาภาษาจีนปิดกระบวนวิชา

- ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลยคำตอบ พร้อมทั้งอธิบาย 

 ข้อผิด (error) และข้อผิดพลาด (mistake)

-  ฝึกเขียนคำและประโยค

- ฝึกการใช้ภาษาตามกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ภาษาสเปน

- ฟังบทสนทนาที่เป็นเนื้อหาเสริมจากตำราเพื่อฝึก 

 การฟัง และฝึกการสนทนาในสถานการณ์ท่ีน่าสนใจ 

 ต่างๆ เพ่ือเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสเปน  

- ฟังเพลงภาษาสเปนเพื่อฝึกภาษา คำศัพท์ และเพื่อ 

 ความเพลิดเพลิน

การประเมินผล ข้อสอบอัตนัยโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 เขียนบรรยายไวยากรณ์ภาษาสเปน ส่วนที่ 2 

เขียนตอบไวยากรณ์ภาษาสเปนลักษณะต่างๆ 10 ข้อใหญ่ 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน วัน - เวลาสอบ เป็นไปตามตาราง 

ของมหาวิทยาลัย

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนที่ โทรศัพท์ 083-123-0023 และ 

Email : wsamorn@hotmail.com 

รศ.สมร		วิเศษมณี

 ข้อสอบ part นี้มี 60 ข้อ 60 คะแนน เป็นการตอบ

คำถามจากตัวเลือกจากเนื้อหาที่เรียน 

 Part 2: Identify the following questions in 

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

quiz show,leading push, clearinghouse probe, double-

barreled, informational probe, guessing game and 

bipolar. 

 ข้อสอบ part นี้มี 10 ข้อ 10 คะแนน ในข้อสอบ

ชุดนี้จะมีคำถามลักษณะต่าง ๆ 10 ชนิด นักศึกษาต้อง 

ตอบว่าคำถามนั้น ๆ เป็นชนิดใด  เช่น เป็นคำถามแบบ 

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

leading push, clearinghouse probe, double-barreled, 

informational probe, guessing game หรือ bipolar

 Part 3:  Answer the following questions in 

detail.  

 ข้อสอบ part นี้มี 3 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ในการ 

ตอบให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ   โดยมีภาษาไทยสลับได้บ้าง

แต่ห้ามตอบเป็นภาษาไทยล้วน

FRE 3507 (FR 333)
วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคลาสสิค

รศ.ดร.นงนภัส		ตาปสนันทน์

วัน-เวลาสถานที่เรียน อังคาร 09.30-11.20 น. อาคาร- 

SBB 311 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

ตำราเรียน วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคลาสสิค (FR 333)

ผู้เขียน รศ.ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์ ซื้อได้ที่ศูนย์ตำราฯ 

ขอบเขตเนื้อหาวิชา ศึกษาประเภทของงานวรรณกรรม 

ฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งสัมพันธ์กับภูมิหลัง 

ทางประวัติศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศส 

สมัยนั้น โดยเน้นการเรียนรู้ศึกษาตัวอย่างจากชิ้นงาน 

วรรณกรรมเด่น ๆ  ของนักเขียนที่สำคัญ ๆ  เช่น กอร์แนย์ 

ราซีน โมลิแยร์ ฯ

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

วัน-เวลาสอบ  ตาม ม.ร.30

ข้อแนะนำ ควรมพีืน้ฐานความรูว้ชิาบงัคบัดา้นวรรณคด ี

ของฝร่ังเศสและควรอ่านภาษาฝร่ังเศสได้เข้าใจพอสมควร 

วันที่ ๒ - ๘ ธันวาคม 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) คณะวิศวะปฐมนิเทศฯ (ตอจากหนา 12)

ม.ร. รับ นศ.ปริญญาโทฯ (ตอจากหนา 12)

เทาท่ีเห็นก็เปนอยางน้ัน และในบานเรา ณ วันน้ีก็เร่ิม
มีมากข้ึน เห็นตามแถวมาบุญครอง ตามแถวราชประสงค
แถวอะไรตาง  ๆท่ีตามฟุตบาท ก็เร่ิมมีคนแสดงในรูปแบบ
ที่ครูเรียกวาถนนศิลปน 
 คำวาถนนศิลปนน้ัน ครูหมายถึงวา มันเปนทาง
หรือเปนถนน นำพาไปสูความเปนศิลปน ในเบ้ืองตน
ก็คือรูจักแสดงออก รูจักสรางสรรค รูจักทำอะไรตางๆ
ที่เปนประโยชน อยางนี้เปนตน
 สำหรับในรามคำแหงเรา ก็มีท่ีครูเห็น หรือใคร
ก็คงจะเห็นกันอยูบาง ตามหองอานหนังสือ ตามหนา
ชั้นเรียนระหวางเปลี่ยนเวลา หรือวาตามแยกตางๆ
อะไรเหลาน้ี ก็มีนักศึกษา จริงๆ แลวเปนรุนพ่ี เขาจบ
การศึกษาแลวจากคณะศิลปกรรมฯ แลวก็เปน
นักแตงเพลง เปนนักดนตรี เขาใชชื่อเขาวา “ลูกเปด
ข้ีเหร” หรือ “เปด” ครูชอบเขาตรงท่ีวาเวลาเขาไปแสดง
เขาไมแสดงเปนการรบกวน พูดงายๆ วา อยางใน
ระหวางชั้นเรียน ในระหวางการเปลี่ยนชั่วโมงเรียน
เขาก็เขาไปแลวก็รองเพลงเพียงเพลงเดียว มีเพลง
แลวก็มีดนตรี เสียงก็ไมดังเกินควร แลวก็แสดงไปเพียง
เพลงเดียว เพลงที่เขาแสดงนั้นเปนเพลงใหกำลังใจ
หรือวาเปนเพลงที่ใหความหวัง เปนเพลงที่พูดงายๆ
วาสรางสรรคอารมณใหรูจักเปนผูที่มีความมุมานะ
พยายาม แลวก็ทราบวามีนักศึกษาเยอะแยะมากมาย
บางทีนักศึกษาก็เขาไปรวมดวยคนสองคนอะไรตางๆ น้ี
อยางนี้เปนตน แตเขาไมไดแสดงนาน แสดงเพียง
เพลงๆ เดียว ถาหากวามีเวลาอีกเขาก็อาจจะแสดงเปน
2 เพลงก็ได หรือในหองอานหนังสือ ไปทำบรรยากาศ
ใหไปฟงเพลงสักเพลงเดียว เพราะฉะนั้นขาประจำ
ท่ีอยูในหองอานหนังสือ จะทราบดีวาพ่ีเปดมารองเพลง
ใหฟง ตางก็มีกำลังอกกำลังใจกัน แลวก็มีบางคนก็ดูแล
เวลาพี่เปดมาก็ไปรองกับพี่เปด พี่เปดก็เลนดนตรีให
ใหนองๆ รอง อยางนี้เปนตน หรือวาในโรงอาหาร
ที่ตึกตางๆ พี่ลูกเปดก็ไปแสดงเหมือนกัน 
 นาสังเกตนะครับวา พ่ีลูกเปดไปแสดงอยางน้ีน้ัน
ครูชอบ และครูก็เห็นวาเปนการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน เทาท่ีคุยน้ัน ถาหากวาไมวางเพราะวาพ่ีลูกเปด
เขาทำงานครับ เขาทำงานอยูสถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ
แลวเขาก็จะดูเวลาถาวาสัก 5 นาที 2 นาที เขาก็รีบ
ไปแสดง แลวเขาก็กลับมาทำงานประจำของเขา
เขาไมใหเสียงาน แลวก็เปนท่ีช่ืนชอบของผูบังคับบัญชา
ดวยวา เขาเปนคนท่ีรับผิดชอบตอการทำงาน และใน
ขณะเดียวกันก็รับผิดชอบตออารมณของผูท่ีฟง ของผูท่ี
มารวมแสดงดวย และที่สำคัญนั้น เขารับผิดชอบตอ
สิทธิของผูท่ีฟง รับผิดชอบตอสิทธิของตนเอง เพราะวา
การรองแลวก็เลนดนตรีดวยกีตารตัวเดียว แมวาเสียง
จะไมไดดังมาก แตถาหากวาเขาไปเลนหรือแสดงใน
ที่ที่เขาตั้งใจที่จะดูหนังสือกอนที่จะสอบ อะไรตางๆ
เหลาน้ี ก็เปนเร่ืองท่ีพ่ีเปดระมัดระวัง คุยกับพ่ีเปดแลว
พี่เปดบอกวา ภูมิใจมากที่ไดทำอะไรตอมิอะไรเปน

การประเมินและการวิจัยการศึกษา การสอนภาษา
อังกฤษ การสอนภาษาไทย การสอนสังคมศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา จิตวิทยา
พลศึกษา สุขศึกษา และการจัดการอาชีวศึกษา หลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื ่อสารมวลชน สื ่อสารมวลชน และการพัฒนา-
ทรัพยากรมนุษย 
 ผูสนใจรับใบสมัครไดที่บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารทาชัย ชั้น 3 หรือพิมพใบสมัครและสมัครทาง
อินเทอรเน็ตไดที่ www.grad.ru.ac.th หรือสมัครทาง
ไปรษณียไดต้ังแตบัดน้ี-31 ธันวาคม 2556 หรือ สมัคร
ดวยตนเองที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหวางวันที่
6-12 มกราคม 2557 เวลา 09.00-15.30 น. (ไมเวน
วันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดไดที่ บัณฑิต-
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารทาชัย ชั้น 3
โทร. 0-2310-8560, 0-2310-8564

 “การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการ
ตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม ถือเปนการศึกษา
ในระดับสูงสุดตอวิชาการและวิชาชีพทางกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับงานทางวิศวกรรม ซ่ึงสามารถบูรณาการ
นำความรูความเขาใจ ความชำนาญการเฉพาะดาน
ในเร่ืองการตรวจสอบ เพ่ือใชประกอบการตรวจสอบ
วินิจฉัยงาน ทำใหตกผลึกทางองคความรูมากย่ิงข้ึน”
 จากนั้น ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชาล
ทองประยูร รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย กลาววา
ขอแสดงความยินดีกับทุกทานท่ีไดเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก ซึ่งเปนการศึกษาระดับสูงสุด ถือเปน
ปรัชญาวิชาแมบท และเปนแหลงวิชาความรูตางๆ
มากมาย 
 “จากประสบการณที่ผานมา อยากฝากขอคิด
ใหกับนักศึกษาวา ถึงแมการศึกษาในระดับปริญญาเอก
จะทำใหเรามีบางสิ่งบางอยางที่แตกตางจากคนอื่น
แตไมไดหมายความวาเราจะตองเกง หรือประเสริฐ
กวาคนอ่ืน การจะศึกษาระดับปริญญาเอกจะตองรูจัก
แสวงหาความรูใหมากๆ จะตองอานมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการอานวารสารทางวิชาการ ซึ่งนักศึกษา
ตองอานและทำความเขาใจ เพ่ือจะไดนำไปคิดวิเคราะห
และสังเคราะหได นอกจากน้ีการอานวารสารวิชาการ
ยังทำใหเราไดวิธีการ สำนวนโวหาร เพื่อนำมาใช
ในงานของเราได”
 “การศึกษาระดับปริญญาเอกจะตองมีการศึกษา
คนควาอยางมาก ปริญญาไมไดมางายๆ ปริญญาถือเปน
ส่ิงท่ีแสดงถึงความสามารถของเรา และแสดงถึงความ
ต้ังใจในการแสวงหาความรู นอกจากน้ีอยากใหนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมทางวิชาการใหมากเปนพิเศษ ตองเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการอยางสม่ำเสมอ และรูจักแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นมุมมองของนักวิชาการคนอื่นๆ ไมควร
นำมุมมองของเรามาใชเพียงมุมมองเดียว” 
 ผศ.ดร.บุญชาล กลาวตอไปวา อยากฝากใหนักศึกษา
เพ่ิมทักษะดานภาษา ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสำคัญและจำเปนตอ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก อีกท้ังยังเปนส่ิงท่ีทำให
วิชาการมีการพัฒนาท่ีกาวไกล นอกจากน้ัน นักศึกษา
ควรเปนผูมีจริยธรรม รูจักจริยธรรมเชิงวิชาการ ควร
ตระหนักเรื่องการนำผลงานคนอื่นมาใช จะตองให
เครดิตกับผูเขียนหรือผูสรางผลงานที่นำมาใช
 “รามคำแหง เปนสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
นักศึกษาที่จบไปจะตองจบออกไปอยางมีคุณภาพ
เชนเดียวกัน เพื่อใหอยูในแวดวงวิชาการไดอยาง
สมศักด์ิศรี ถามีความมุงม่ันต้ังใจ ความสำเร็จคงไมไกล
เกินเอื้อม”

ประโยชนอยูบาง กับเพ่ือน กับนองๆ นักศึกษา แลวก็
ดูที่ลูกเปดเอาใหดู ก็พบวาพวกนองๆ เขียนชื่นชม
ยินดีพ่ีเปดเปนอยางมาก วาใหกำลังใจและก็อะไรตางๆ
ตอนแรกก็เห็นวาแปลกดี ตอมาก็คิดวาเปนเร่ืองท่ีดีงาม
ท่ีสรางสรรคอารมณใหมีความรูสึกวาชีวิตยังมีความหวัง

ชีวิตยังตองการท่ีจะเจริญกาวหนาตอไป อยางน้ีเปนตน
เพราะฉะน้ัน ส่ิงท่ีพ่ีเปดทำน้ัน ครูก็อยากจะเอามาบอก
ไวเปนขอที่ควรชื่นชมวาไดทำตนใหเปนประโยชน
แลวก็เปนประโยชนท่ีไมไดทำใหผูใดเดือดรอน มีแตให
พบกันใหมฉบับหนาครับ สวัสดีครับ

 คณะทัศนมาตรศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดพิธีบวงสรวงพอขุนรามคำแหงมหาราช เน่ืองใน

โอกาสวันกอตั้งคณะทัศนมาตรศาสตร ครบรอบ

1 ป โดยมี รองศาสตราจารยรังสรรค แสงสุข

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปนประธาน

พรอมดวย อาจารยดนัย ตันเกิดมงคล รักษาการ

ในตำแหนงคณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร คณาจารย

และเจาหนาท่ี รวมพิธี เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2556

ณ ลานพระบรมรูปพอขุนรามคำแหงมหาราช

 นอกจากนี้ยังไดเปดใหบริการตรวจสุขภาพ

สายตาแกบุคลากร และประชาชนทั่วไปดวย

คณะทัศนมาตรฯ บวงสรวงพอขุนฯ



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒ - ๘ ธันวาคม 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 ๒ - ๘ ธันวาคม 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) คณะวิศวะปฐมนิเทศฯ (ตอจากหนา 12)

ม.ร. รับ นศ.ปริญญาโทฯ (ตอจากหนา 12)

เทาท่ีเห็นก็เปนอยางน้ัน และในบานเรา ณ วันน้ีก็เร่ิม
มีมากข้ึน เห็นตามแถวมาบุญครอง ตามแถวราชประสงค
แถวอะไรตาง  ๆท่ีตามฟุตบาท ก็เร่ิมมีคนแสดงในรูปแบบ
ที่ครูเรียกวาถนนศิลปน 
 คำวาถนนศิลปนน้ัน ครูหมายถึงวา มันเปนทาง
หรือเปนถนน นำพาไปสูความเปนศิลปน ในเบ้ืองตน
ก็คือรูจักแสดงออก รูจักสรางสรรค รูจักทำอะไรตางๆ
ที่เปนประโยชน อยางนี้เปนตน
 สำหรับในรามคำแหงเรา ก็มีท่ีครูเห็น หรือใคร
ก็คงจะเห็นกันอยูบาง ตามหองอานหนังสือ ตามหนา
ชั้นเรียนระหวางเปลี่ยนเวลา หรือวาตามแยกตางๆ
อะไรเหลาน้ี ก็มีนักศึกษา จริงๆ แลวเปนรุนพ่ี เขาจบ
การศึกษาแลวจากคณะศิลปกรรมฯ แลวก็เปน
นักแตงเพลง เปนนักดนตรี เขาใชชื่อเขาวา “ลูกเปด
ข้ีเหร” หรือ “เปด” ครูชอบเขาตรงท่ีวาเวลาเขาไปแสดง
เขาไมแสดงเปนการรบกวน พูดงายๆ วา อยางใน
ระหวางชั้นเรียน ในระหวางการเปลี่ยนชั่วโมงเรียน
เขาก็เขาไปแลวก็รองเพลงเพียงเพลงเดียว มีเพลง
แลวก็มีดนตรี เสียงก็ไมดังเกินควร แลวก็แสดงไปเพียง
เพลงเดียว เพลงที่เขาแสดงนั้นเปนเพลงใหกำลังใจ
หรือวาเปนเพลงที่ใหความหวัง เปนเพลงที่พูดงายๆ
วาสรางสรรคอารมณใหรูจักเปนผูที่มีความมุมานะ
พยายาม แลวก็ทราบวามีนักศึกษาเยอะแยะมากมาย
บางทีนักศึกษาก็เขาไปรวมดวยคนสองคนอะไรตางๆ น้ี
อยางนี้เปนตน แตเขาไมไดแสดงนาน แสดงเพียง
เพลงๆ เดียว ถาหากวามีเวลาอีกเขาก็อาจจะแสดงเปน
2 เพลงก็ได หรือในหองอานหนังสือ ไปทำบรรยากาศ
ใหไปฟงเพลงสักเพลงเดียว เพราะฉะนั้นขาประจำ
ท่ีอยูในหองอานหนังสือ จะทราบดีวาพ่ีเปดมารองเพลง
ใหฟง ตางก็มีกำลังอกกำลังใจกัน แลวก็มีบางคนก็ดูแล
เวลาพี่เปดมาก็ไปรองกับพี่เปด พี่เปดก็เลนดนตรีให
ใหนองๆ รอง อยางนี้เปนตน หรือวาในโรงอาหาร
ที่ตึกตางๆ พี่ลูกเปดก็ไปแสดงเหมือนกัน 
 นาสังเกตนะครับวา พ่ีลูกเปดไปแสดงอยางน้ีน้ัน
ครูชอบ และครูก็เห็นวาเปนการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน เทาท่ีคุยน้ัน ถาหากวาไมวางเพราะวาพ่ีลูกเปด
เขาทำงานครับ เขาทำงานอยูสถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ
แลวเขาก็จะดูเวลาถาวาสัก 5 นาที 2 นาที เขาก็รีบ
ไปแสดง แลวเขาก็กลับมาทำงานประจำของเขา
เขาไมใหเสียงาน แลวก็เปนท่ีช่ืนชอบของผูบังคับบัญชา
ดวยวา เขาเปนคนท่ีรับผิดชอบตอการทำงาน และใน
ขณะเดียวกันก็รับผิดชอบตออารมณของผูท่ีฟง ของผูท่ี
มารวมแสดงดวย และที่สำคัญนั้น เขารับผิดชอบตอ
สิทธิของผูท่ีฟง รับผิดชอบตอสิทธิของตนเอง เพราะวา
การรองแลวก็เลนดนตรีดวยกีตารตัวเดียว แมวาเสียง
จะไมไดดังมาก แตถาหากวาเขาไปเลนหรือแสดงใน
ที่ที่เขาตั้งใจที่จะดูหนังสือกอนที่จะสอบ อะไรตางๆ
เหลาน้ี ก็เปนเร่ืองท่ีพ่ีเปดระมัดระวัง คุยกับพ่ีเปดแลว
พี่เปดบอกวา ภูมิใจมากที่ไดทำอะไรตอมิอะไรเปน

การประเมินและการวิจัยการศึกษา การสอนภาษา
อังกฤษ การสอนภาษาไทย การสอนสังคมศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา จิตวิทยา
พลศึกษา สุขศึกษา และการจัดการอาชีวศึกษา หลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื ่อสารมวลชน สื ่อสารมวลชน และการพัฒนา-
ทรัพยากรมนุษย 
 ผูสนใจรับใบสมัครไดที่บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารทาชัย ชั้น 3 หรือพิมพใบสมัครและสมัครทาง
อินเทอรเน็ตไดที่ www.grad.ru.ac.th หรือสมัครทาง
ไปรษณียไดต้ังแตบัดน้ี-31 ธันวาคม 2556 หรือ สมัคร
ดวยตนเองที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหวางวันที่
6-12 มกราคม 2557 เวลา 09.00-15.30 น. (ไมเวน
วันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดไดที่ บัณฑิต-
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารทาชัย ชั้น 3
โทร. 0-2310-8560, 0-2310-8564

 “การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการ
ตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม ถือเปนการศึกษา
ในระดับสูงสุดตอวิชาการและวิชาชีพทางกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับงานทางวิศวกรรม ซ่ึงสามารถบูรณาการ
นำความรูความเขาใจ ความชำนาญการเฉพาะดาน
ในเร่ืองการตรวจสอบ เพ่ือใชประกอบการตรวจสอบ
วินิจฉัยงาน ทำใหตกผลึกทางองคความรูมากย่ิงข้ึน”
 จากนั้น ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชาล
ทองประยูร รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย กลาววา
ขอแสดงความยินดีกับทุกทานท่ีไดเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก ซึ่งเปนการศึกษาระดับสูงสุด ถือเปน
ปรัชญาวิชาแมบท และเปนแหลงวิชาความรูตางๆ
มากมาย 
 “จากประสบการณที่ผานมา อยากฝากขอคิด
ใหกับนักศึกษาวา ถึงแมการศึกษาในระดับปริญญาเอก
จะทำใหเรามีบางสิ่งบางอยางที่แตกตางจากคนอื่น
แตไมไดหมายความวาเราจะตองเกง หรือประเสริฐ
กวาคนอ่ืน การจะศึกษาระดับปริญญาเอกจะตองรูจัก
แสวงหาความรูใหมากๆ จะตองอานมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการอานวารสารทางวิชาการ ซึ่งนักศึกษา
ตองอานและทำความเขาใจ เพ่ือจะไดนำไปคิดวิเคราะห
และสังเคราะหได นอกจากน้ีการอานวารสารวิชาการ
ยังทำใหเราไดวิธีการ สำนวนโวหาร เพื่อนำมาใช
ในงานของเราได”
 “การศึกษาระดับปริญญาเอกจะตองมีการศึกษา
คนควาอยางมาก ปริญญาไมไดมางายๆ ปริญญาถือเปน
ส่ิงท่ีแสดงถึงความสามารถของเรา และแสดงถึงความ
ต้ังใจในการแสวงหาความรู นอกจากน้ีอยากใหนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมทางวิชาการใหมากเปนพิเศษ ตองเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการอยางสม่ำเสมอ และรูจักแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นมุมมองของนักวิชาการคนอื่นๆ ไมควร
นำมุมมองของเรามาใชเพียงมุมมองเดียว” 
 ผศ.ดร.บุญชาล กลาวตอไปวา อยากฝากใหนักศึกษา
เพ่ิมทักษะดานภาษา ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสำคัญและจำเปนตอ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก อีกท้ังยังเปนส่ิงท่ีทำให
วิชาการมีการพัฒนาท่ีกาวไกล นอกจากน้ัน นักศึกษา
ควรเปนผูมีจริยธรรม รูจักจริยธรรมเชิงวิชาการ ควร
ตระหนักเรื่องการนำผลงานคนอื่นมาใช จะตองให
เครดิตกับผูเขียนหรือผูสรางผลงานที่นำมาใช
 “รามคำแหง เปนสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
นักศึกษาที่จบไปจะตองจบออกไปอยางมีคุณภาพ
เชนเดียวกัน เพื่อใหอยูในแวดวงวิชาการไดอยาง
สมศักด์ิศรี ถามีความมุงม่ันต้ังใจ ความสำเร็จคงไมไกล
เกินเอื้อม”

ประโยชนอยูบาง กับเพ่ือน กับนองๆ นักศึกษา แลวก็
ดูที่ลูกเปดเอาใหดู ก็พบวาพวกนองๆ เขียนชื่นชม
ยินดีพ่ีเปดเปนอยางมาก วาใหกำลังใจและก็อะไรตางๆ
ตอนแรกก็เห็นวาแปลกดี ตอมาก็คิดวาเปนเร่ืองท่ีดีงาม
ท่ีสรางสรรคอารมณใหมีความรูสึกวาชีวิตยังมีความหวัง

ชีวิตยังตองการท่ีจะเจริญกาวหนาตอไป อยางน้ีเปนตน
เพราะฉะน้ัน ส่ิงท่ีพ่ีเปดทำน้ัน ครูก็อยากจะเอามาบอก
ไวเปนขอที่ควรชื่นชมวาไดทำตนใหเปนประโยชน
แลวก็เปนประโยชนท่ีไมไดทำใหผูใดเดือดรอน มีแตให
พบกันใหมฉบับหนาครับ สวัสดีครับ

 คณะทัศนมาตรศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดพิธีบวงสรวงพอขุนรามคำแหงมหาราช เน่ืองใน

โอกาสวันกอตั้งคณะทัศนมาตรศาสตร ครบรอบ

1 ป โดยมี รองศาสตราจารยรังสรรค แสงสุข

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปนประธาน

พรอมดวย อาจารยดนัย ตันเกิดมงคล รักษาการ

ในตำแหนงคณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร คณาจารย

และเจาหนาท่ี รวมพิธี เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2556

ณ ลานพระบรมรูปพอขุนรามคำแหงมหาราช

 นอกจากนี้ยังไดเปดใหบริการตรวจสุขภาพ

สายตาแกบุคลากร และประชาชนทั่วไปดวย

คณะทัศนมาตรฯ บวงสรวงพอขุนฯ



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๔) วันท่ี ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 
 

การสื่อสาร

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ท่ีรักครับ
 สวัสดีครับ ลูกศิษยทั้งหลาย ถาใครไป

ตางประเทศ สังเกตสักนิดหน่ึงก็จะพบวา ตามริมถนน

หนทาง ตามสวนสาธารณะ ตามที่มีคนเดินผาน

หรือบางทีก็อาจจะเปนช้ันสองท่ีมี terrace ย่ืนออกไป

แลวก็มีคนไปเลนดนตรีอยูคนเดียวหรือสองคน

เพื่อใหคนเดินผานไปผานมาไดชม หรือตาม

สวนสาธารณะ อยางเชนท่ีแถวกวางโจว แถวเซ่ียงไฮ

อะไรเหลาน้ี ถึงเมืองใหญๆ  เมืองเล็กๆ ก็ตามทีเถิด

ก็มีการแสดงดนตรีชิ้นหรือสองชิ้น เสียงไมดังนัก

ใหผูคนเขาชมกัน นอกจากมีการแสดงดนตรีแลว

ก็ยังมีการแสดงเตน การ dance อะไรตางๆ ท่ีแปลกๆ

มีการแสดงของคนที่เขาอยากจะแสดงออก 

 บางคน เขาแสดงโดยวิธีการเอาสีมาทาตัว

แลวก็ไปยืน ยืนเหมือนกับตัวเองเปนอนุสาวรีย

อยางนี้เปนตน ยืนไมเปลี่ยนทาทาง มองไปคนก็

เขาใจวาเปนอนุสาวรียมากกวาตัวจริงดวยซ้ำไป

บางคนผานไปก็จับ ถึงรูวาจริง  ๆแลวก็คือเปนตัวคนน้ัน

นั่นเอง บางทีเขาก็มีเครื่องดนตรีแปลกๆ มาเลน

มีการแสดงอะไรตางๆ แปลกๆ มีการเขียนภาพ

แปลกๆ พูดงายๆ วาเขามาแสดงความเปนศิลปะ

ในดานใดดานหนึ่งก็ตามแต เขามาแสดงเพื่อที่ให

คนผานไปผานมาไดชม แลวครูคิดวาเขาก็มีความสุข

ของเขา วาเขาไดแสดงออก แลวก็ไมไดไปกระทบ

กระเทือนสิทธิอะไรของใครมากมาย เพราะเสียง

ก็ไมไดดังเกินสมควรแกเหตุ และสถานท่ีน้ันก็ไมได

ตองการสถานที่กวางขวางอะไร อาจจะเปนเพียง

หนาตลาด หรือวาอาจจะเปนเพียงถนนคนเดิน

อาจจะเปนเพียงท่ีเล็กๆ อะไรสักอยางท่ีมีคนเดินผาน

อยางในมหาวิทยาลัยเราก็อาจจะเปนตามแยกตางๆ

หรือวาตามโรงอาหาร หรือวาตามหองอานหนังสือ

หรือวาตามที่ไหนที่เหมาะๆ ที่จะแสดงไดอยาง

คลองตัว แลวก็เสียงดังไมรบกวน ตรงนี้เปนเรื่อง

สำคัญ คือไมรบกวนการเรียนการสอน เพราะถาหากวา

ไปแสดงดนตรีแลวไปรบกวนการเรียนการสอน

ก็นาจะเปนการใชสิทธิเกินสวน เปนการใชสิทธิ

เกินกวาท่ีควรมีควรเปน แตบางอยางน้ันอาจจะเปน

การแสดงได ในบริเวณท่ีใกลกันกับช้ันเรียน หรือวา

มีท่ีใดท่ีหน่ึงก็ได อยางเชน การแสดงวิทยากล ใชเสียง

แลวก็มีการตบมือกันเทาน้ัน หรือวาเปนการแสดง

ละครใบ สัก 2 คน 3 คนอะไรตางๆ คือในการแสดง

ท่ีเปนถนนศิลปนอยางท่ีครูวาน้ีน้ัน เขาไมไดแสดงกัน

ดวยจำนวนคนมากมาย อยางมากก็ 2 คน 3 คน

ม.ร.รับ นศ.ปริญญาโทสวนกลาง ป 2557

(อานตอหนา 11)

(อานตอหนา 11)(อานตอหนา 11)

วันที่ ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ขาวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๔)๑๒

ถนนศิลปน

คณะวิศวะปฐมนิเทศนักศึกษา ป.เอก รุนแรก

ม.ร.ลงทะเบียนสอบซอมภาค 1/2556
ที่มหาว�ทยาลัย

วันที่ 6-9 ธันวาคม 2556

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปดรับสมัครสอบ

คัดเลือกเพ่ือศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ประจำป 2557

ท้ังหลักสูตรภาคปกติ (ในเวลาราชการ) 10 สาขาวิชา

และหลักสูตรภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 35 สาขาวิชา

ระหวางวันท่ี 6-12 มกราคม 2557 ตามรายละเอียดดังน้ี

 หลักสูตรภาคปกติ 10 สาขาวิชา ไดแก หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การเงิน

และการธนาคาร การตลาด และการบัญชี หลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เคมีประยุกต

และฟสิกส หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาการจัดการอาชีวศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 หลักสูตรภาคพิเศษ 35 สาขาวิชา ไดแก หลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การเงิน

และการธนาคาร การตลาด และการบัญชี หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศศาสตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ การแปล

ภาษาอังกฤษ-ไทย การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย ภาษาไทย

เพื่อการสื่อสาร และไทยศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร และระบบสนับสนุน

การตัดสินใจ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา นวัตกรรมหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู ภูมิศาสตร เทคโนโลยีและการส่ือสาร

การศึกษา การบริหารการศึกษา พัฒนาคหเศรษฐศาสตร

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม

ปการศึกษา 2556 โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชาล

ทองประยูร รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

เปนประธานเปดงานและกลาวใหโอวาทแกนักศึกษา

พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรานนท คงสง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร คณาจารย และนักศึกษา

รวมพิธี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556

 โอกาสนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรานนท

คงสง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กลาววา หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและ

กฎหมายวิศวกรรม ซ่ึงเปดการเรียนการสอนประจำ

ภาค 2 ปการศึกษา 2556 เปนรุนแรก โดยมีผูสนใจ

สมัครเขาคัดเลือกเพ่ือศึกษา และรายงานตัวข้ึนทะเบียน

เรียน จำนวน 15 ราย หลักสูตรดังกลาวสืบเน่ืองมาจาก

ระดับปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) ท่ีได

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาถึงรุนที่ 5 แลว

และไดรับการตอบรับที่ดีจากตลาดแรงงาน

 ไหวครู  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปนประธาน

ในพิธีไหวครู ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 โดยมี

รองศาสตราจารยเพชราภรณ จันทรสูตร รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี พรอมดวยผูบริหาร

คณาจารย และนักศึกษารวมในพิธีจำนวนมาก


