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ม.รามคำแหงขอความร่วมมือ
สภาทนายความช่วยเหลือนักศึกษารามฯด้านกฎหมาย

   
 
 

รามคำแหงพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

ให้สอดคล้องกับข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2557 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบุคคล 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ลงนามบันทึกข้อตกลงกับนายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดี 

กรมการปกครอง เรื่อง “การใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูล 

ทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์และ 

โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน” โดยมี 

รศ.วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 

รศ.ดร.เอื้อน  ปิ่นเงิน ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ รศ.สุวรรณี เดชวรชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล และคณะผู้บริหาร 

ม.ร. ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 9)

ขอเชิญนักศึกษาสมัครรับรางวัลพระราชทาน

     กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการคัดเลือกนักศึกษา 

เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ สมัคร 

เข้ารับการคัดเลือก นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 

การศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้ - 24 ธันวาคม 2556

 นักศึกษาที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการประเมินและคัดเลือก

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ต้องมคีุณสมบัติ คือ เป็นนักศึกษา 

และนักศึกษาพิการ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีสถานภาพ 

ทางการศึกษา เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญา 

หรือปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จะต้องเข้าศึกษาในสถาบันท่ีส่ง 

เข้ารับการประเมินเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 2 ภาคเรียน 

และไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษามาก่อน 

รวมท้ัง มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หากเป็นนักศึกษาพิการ 

มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 

 สำหรับ คุณลักษณะพื้นฐานที่ดีของนักศึกษา 5 ด้าน ได้แก ่

1) ด้านการศึกษาเล่าเรียน ต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน 

ตามระดับการศึกษา มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาและมี
(อ่านต่อหน้า 2)

      
 

(อ่านต่อหน้า 11)

 โครงการสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา 

ท้องถ่ิน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เปิดรับสมัครบุคคลท่ีสนใจเข้าศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ภาคเรียนที่ 1/2557 เรียนแบบ Block Course 

เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัด

นี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 
(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. รับนักศึกษาปริญญาโท
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สาธิต ม.ร. เปิดรับนักเรียน ชั้น ม. 1
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(ฝ่ายมัธยม) เปิดรับนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 อายุไม่เกิน 14 ปี และ

ผ่านการทดสอบเทียบมาตรฐานความรู้ระดับ

ประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) ประจำปีการศึกษา 

2557 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเปิดจำหน่ายใบสมัคร 

ตั้งแต่บัดนี้ - 11 มกราคม 2557 และรับสมัคร 

ระหว่างวันท่ี 10 -18 กุมภาพันธ์ 2557

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เข้าพบ     นายเดชอุดม  

ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอ 

ความร่วมมือและขอความช่วยเหลือ 

ด้านกฎหมายจากสภาทนายความ 

จากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นที่ 

ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ให้แก่ 

นักศึกษา ม.รามคำแหง ซึ่งเสียชีวิต 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีก 64 ราย โดยมนีายนิวัติ แก้วล้วน 

เลขาธิการสภาทนายความ นายไสว  จิตเพียร ประธานกรรมการสำนักงานคดีปกครอง และทีม 

ทนายความ ร่วมให้คำปรึกษา มผีู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต 



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

รามคำแหงพัฒนาระบบฯ             (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสน้ี รศ.วัชรากรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายทะเบียน 

และประเมินผล กล่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา เปิดโอกาสให ้

คนไทยทุกคนท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ได้เข้ามาศึกษา โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีละ 

2 ครั้ง มีจำนวนนักศึกษาปีละประมาณ 60,000 - 

70,000 ราย ทำให้การตรวจสอบข้อมูลและการจัดทำ

ฐานข้อมูลของนักศึกษาต้องใช้เวลาและงบประมาณ

จำนวนมาก และยังมีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้ 

 นอกจากนี้ นักศึกษายังมีการเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดของตนเอง เช่น เปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล 

หรือเปล่ียนท่ีอยู่ ซ่ึงกว่าท่ีนักศึกษาจะแจ้งให้มหาวิทยาลัย 

ทราบก็ใช้เวลานาน บางรายก็ไม่ได้แจ้งมหาวิทยาลัย 

ทำให้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นข้อมูลของ 

ทางราชการมีลักษณะที่ไม่เป็นปัจจุบันสอดคล้อง 

กับความเป็นจริง จึงเชื่อว่าการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ 

เป็นการขอเช่ือมต่อระบบสารสนเทศทะเบียนราษฎร

กับกรมการปกครอง จะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงาน 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นอย่างยิ่ง

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับกรมการปกครอง 

ซึ่ งมหาวิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือกับ 

ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน 

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ในการ 

ขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูล 

ทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบ 

คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจาก 

บัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งได้รับการอนุญาตจาก 

กรมการปกครองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลัย

จะนำระบบนี้มาพัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษาในกรณี 

ต่างๆให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

 “การท่ีกรมการปกครอง ให้ความร่วมมือด้วยการ 

ลงนามบันทึกข้อตกลง ถือเป็นความอนุเคราะห์กับ 

ม.รามคำแหงที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะทำ

ให้การดำเนินการกับข้อมูลนักศึกษาที่มีอยู่จำนวน

มากเกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง 

ในนามของ ม.รามคำแหง ขอขอบคุณบุคลากรจาก 

กรมการปกครองและ ม.รามคำแหงท่ีได้ประสานงาน 

กันมาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ เชื่อว่า  

ส่ิงน้ีจะช่วยเป็นการดูแลวงการศึกษาไทยในอีกทางหน่ึง 

และทำให้งานทะเบียนและฐานข้อมูลนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” 

 ขณะที่ นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบด ี

กรมการปกครอง กล่าวว่า ระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร 

ของกรมการปกครอง เป็นฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

และใช้มายาวนาน ฉะนั้น การทำความร่วมมือครั้งนี้ 

จะเป็นการช่วยพัฒนาฐานข้อมูลของนักศึกษา  

ม.รามคำแหงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและใช้ประโยชน์

ได้อย่างแน่นอน 

 สำหรับรายละเอียดการดำเนินงานตามที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้แจ้งความประสงค์มี  

2 ประการ ได้แก่ การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร 

จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง 

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใน 2 ลักษณะ คือ1)ปรับฐาน 

ข้อมูลนักศึกษาที่สมัครใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  

ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ย่ิงข้ึน ด้วยระบบบันทึก 

ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่ (Smart 

Card) และ      2)ในกรณีท่ีนักศึกษามีบัตรประจำตัวประชาชน 

แบบเก่าท่ีไม่ใช่ Smart Card เจ้าหน้าท่ีจะบันทึกข้อมูล 

ด้วยการ  Key   เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

และขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากกรมการปกครองผ่านระบบ

แฟ้มข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Batch Processing) 

 ขณะเดียวกันประโยชน์ท่ีได้รับจากการนำเลข 

บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาใช้ในการพัฒนา 

ระบบทะเบียนการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยสามารถ 

ตรวจสอบข้อมูล แสดงตัวตนนักศึกษา กรณีท่ีติดต่อ 

กับมหาวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การสมัคร 

เข้าศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรีที่สมัครซ้ำซ้อน 

รวมถึงการตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา สำหรับ 

ผู้ที่ขาดการลงทะเบียนเรียนและจำรหัสประจำ 

ตัวนักศึกษาไม่ได้ และตรวจสอบในกรณีอื่นๆ ซึ่งจะ 

ทำให้ได้ข้อมูลประวัตินักศึกษาที่สมบูรณ์ถูกต้อง  

ตรงตามข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และ 

หน่วยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้ 

ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

ความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 2) มีทักษะในการ 

จัดการและการทำงาน ต้องเป็นผู้สามารถตัดสินใจ 

สร้างงานและวางระบบการทำงาน สามารถทำงาน 

เป็นกลุ่มและทักษะร่วมสมัยกับผู้อื่นได้ และสามารถ 

นำทรัพยากร ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช ้

ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ด้านสุขภาพ- 

อนามัย ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัย 

และมีบุคลิกภาพท่ีดี มีสุขภาพจิตดีและมีสุขนิสัยท่ีดี  

เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากส่ิงเสพติด 4) ความประพฤติ 

คุณธรรม จริยธรรม ต้องเป็นผู้มีความซ่ือสัตย์ มีระเบียบวินัย 

และมีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู เสียสละ และ 

เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ รู้จักประหยัด อดออมใช้ส่ิงของอย่างคุ้มค่า 

รวมท้ังมีความเป็นประชาธิปไตย มีภาวะผู้นำ มีความ 

จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

และ 5) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ต้องเป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตามหลักภาษาไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน

 นอกจากน้ี กิจกรรมและผลงานดีเด่น จะต้องมี 

การปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น หรือมีผลงานดีเด่นที่แสดง 

ถึงคุณประโยชน์ต่อสังคมของตน ท้องถ่ิน หรือชุมชน 

ในวงกว้าง เป็นกิจกรรมหรือผลงานท่ีมีคุณภาพ และ

แสดงออกถึงคุณธรรมความดีงามและสร้างสรรค์ 

(เน้นกิจกรรมในระดับอุดมศึกษา)

 ทั้งนี้ เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา นางสาวขวัญเรือน 

พานแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ 

สาขาวิชาการวัดและประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าไป 

คัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ และสามารถ 

คว้ารางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน 

นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับอุดมศึกษา จากกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2555 

ได้สำเร็จ

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 24 ธันวาคม 

2556 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี งานแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตรช้ันลอย 

โทร. 0-2310-8080, 0-2310-8126 หรือที่ www.ru.ac.

th/scholarship, www.facebook.com/guidanceru

ขอเชิญนักศึกษาฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

	 รามคำแหงสถาบันอันทรงสิทธิ์

มีบัณฑิตหลายแสนทั่วแผ่นหล้า

ใครลบหลู่เรายอมพลีแม้ชีวา

เพื่อรักษาเกียรติคุณพ่อขุนราม

   ใครมาเข่นมาฆ่าลูกพ่อขุน

	 	 เราต้องหนุนรวมใจไม่เกรงขาม

	 	 ต้องป้องปราบคนบุกมาลุกลาม

	 	 เหมือนหยาบหยามรามนี้ที่เรารัก

 บัณฑิตรามทั่วไทยใจนักสู้

ใครลบหลู่ล่วงล้ำทำหาญหัก

ถ้ารามร่วมรวมจิตคิดพิทักษ์

พลังจักยิ่งใหญ่หาใครเทียม

   อย่ามารุกอย่ามารานในบ้านฉัน

  มาฆ่าฟันหลายศพเหมือนลบเหล่ียม

	 	 พ่อขุนไล่ขุนสามชนจนต้องเจียม

	 	 พ่อจะเตรียมไล่บุกคนรุกราม

	 	 	 								๑	ธันวาคม	๒๕๕๖

 

 โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

ในฐานะภาษาต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

และทางไปรษณีย์ บัดน้ี - 31 ธันวาคม 2556 รับสมัคร 

ที่มหาวิทยาลัย 6-12 มกราคม 2557 สอบข้อเขียน 

25 มกราคม 2557 เปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2557

 ผู้สนใจดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม 

ได้ท่ี www.grad.ru.ac.th หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี 

โทร. 081-938-1165

รับสมัครนักศึกษา ป.โท 
สาขาภาษาเยอรมัน

รองศาสตราจารย์บุปผา	บุญทิพย์	



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง  

๒๖ พฤศจิกายน มีกิจกรรมหนึ่งซึ่ง  

“ข่าวรามคำแหง” มักจะไปร่วมด้วย 

ทุกปี คือ

 พิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่ศิษย์เก่า

 รางวัลเกียรติยศนี้ มหาวิทยาลัย 

พิจารณามอบให้แก่ศิษย์เก่าคณะต่างๆ 

และปริญญาในระดับต่างๆที่

 ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ

ทำงานจนประสบความสำเร็จทางอาชีพ

 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

 เป็นคนดีมีคุณธรรม

 มีจิตสาธารณะ และ

 อุทิศตนรับใช้สังคม

 “ข่าวรามคำแหง” ไปร่วมแสดง 

ความยินดีในฐานคนคุ้นเคยบ้าง ในฐานท่ี 

“สอนมากับมือ” บ้าง ที่สำคัญคือ

 เขาเป็นลูกศิษย์รามคำแหงท่ีอาจารย์

ภูมิใจ

 อย่างวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงครบรอบ ๔๒ ปี ในวันที่ 

 ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้

 มีลูกศิษย์รามคำแหงท่ีได้รับรางวัล 

“ศิษย์เก่าดีเด่น” จำนวน ๑๓ คน

 ในบรรดา ๑๓ คนนี้ มีใครบ้างและ 

มีความดีเด่นอย่างไร

 “ข่าวรามคำแหง” ยินดีที่จะกล่าว

ถึงตรงนี้ในฉบับต่อไป

 โปรดติดตาม

 นักกีฬาหมากล้อมทั้งชาวไทยและต่างชาติ เผย 

ประทับใจมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้การต้อนรับและ 

คอยดูแลตลอดการแข่งขัน ชื่นชมกีฬาหมากล้อมสร้าง 

มิตรภาพ และแสดงออกถึงการมีน้ำใจนักกีฬา 

 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม THE 

12th ASIAN UNIVERSITY GO TOURNAMENT 2013 

และแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่ง 

ประเทศไทย ครั้งที่ 18 (U - GO XVIII) ณ อาคารหอ-

ประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ “ข่าวรามคำแหง” ได้พูดคุยกับนักกีฬา 

หมากล้อมฯ ถึงความประทับใจและประสบการณ์ที่ได้ 

รับจากการแข่งขันในครั้งนี้ 

 SomBoun Douangboutdy 

นักศึกษาจาก Natianal University 

of Laos ประเทศสาธารณรัฐ- 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กล่าวว่า ในประเทศของตนกีฬา 

หมากล้อมไม่แพร่หลาย ส่วนมาก 

จะเล่นกันในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา และแข่งขันกัน 

ในสนามเล็กๆ ครั้งนี้รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นตัวแทนของ 

ประเทศ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหมากล้อม THE 12th ASIAN  

UNIVERSITY GO TOURNAMENT 2013 ท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นเจ้าภาพ ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและ 

เป็นกันเอง ทั้งเพื่อนๆ จากประเทศต่างๆ สมาคม 

หมากล้อม และเจ้าหน้าที่ทีมงาน ม.ร.  

 Li Zhang Yuan นักศึกษา 

จาก Intertional Studies University 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

กล่าวว่า ประทับใจมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ที่ต้อนรับนักกีฬา 

ทุ ก ค น อ ย่ า ง อ บ อุ่ น แ ล ะ ค อ ย 

อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อนนักกีฬา 

ทุกประเทศมีมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดการแข่งขัน  

และภูมิใจที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล 

ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อม THE 12th ASIAN 

UNIVERSITY GO TOURNAMENT 2013 ตนเองใช้ 

เวลาพัฒนาฝีมือ ทักษะ ความคิด สมาธิ และฝึกซ้อม 

อย่างจริงจังเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งผ่านการแข่งขัน 

มาหลายสนามเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์จนประสบ-

ความสำเร็จในครั้งนี้ 

 Ha Hoang Tu นักศึกษา 

จาก Peclagogy University 

ประเทศเวียดนาม กล่าวว่า หาก 

ฝึ ก ฝ น กี ฬ า ห ม า ก ล้ อ ม อ ย่ า ง 

สม่ำเสมอ จะช่วยพัฒนาความคิด 

จิตใจ ให้รู้จักอดทน อดกลั้น  

มีสมาธิ และควบคุมการกระทำของตนเองได้ อีกทั้งยัง 

เปลี่ยนวิธีคิดให้รอบคอบขึ้นในทุกๆ เรื่อง สำหรับการ 

นักกีฬาหมากล้อมฯ	ประทับใจ
รามคำแหงดูแล-สร้างมิตรภาพ

ฝึกซ้อมเพ่ือการแข่งขันต้องต้ังใจจริง ฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง 

คอยศึกษาหาข้อผิดพลาด จุดบกพร่องในเกม เพื่อแก้ไข 

ลดแรงกดดันและเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ ทั้งนี้การแข่งขัน 

ครั้งนี้ยังทำให้ได้ทั้งประสบการณ์ เพื่อนใหม่ และ 

มิตรภาพที่ดีด้วย 

 นางสาวริบะคา วงศ์ชูแก้ว 

นักศึกษาคณะบริหารธุ รกิ จ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า 

 การแข่งขันกีฬาหมากล้อมแต่ละ 

ครั้งตนเองจะเตรียมความพร้อม 

โดยเพิ่มเวลาฝึกซ้อม ตั้งใจ 

วิเคราะห์เกมการเล่นของคู่แข่งขัน และหารายการ 

แข่งขันย่อยๆ เพื่อตรวจสอบจุดบกพร่องของตนเอง  

ทำให้คุ้นเคยกับการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง 

พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้เกิดสมาธิและลดแรงกดดัน 

ในตัวเอง สำหรับการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษา

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 นี้ รู้สึกดีใจและ 

ภูมิใจอย่างย่ิงท่ีตนเองสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภท 

บุคคลหญิง ให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้สำเร็จ

 “ปัจจุบันกีฬาหมากล้อมได้รับความนิยมมากขึ้น 

หากเพื่อนๆ สนใจและอยากฝึกฝนขั้นพื้นฐาน สามารถ 

เข้าไปหาข้อมูลและเกมหมากกระดานในอินเทอร์เน็ต 

ฝึกเล่นได้ เพราะนอกจากจะเป็นเกมกีฬาท่ีใช้แข่งขันแล้ว 

ผู้ เล่นยังได้รับประโยชน์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

และถ้าอยากเล่นอย่างจริงจัง ก็สามารถสมัครเข้ามา 

เป็นนักกีฬาของรามคำแหง และร่วมแข่งขันในครั้ง 

ต่อไป”

 นายสิทธิชัย ยอดชลูด  

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี กล่าวว่า ขอขอบคุณ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ให ้

การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี 

ตลอดการแข่งขัน ถึงแม้ครั้งนี ้

จะไม่ประสบความสำเร็จตามที่ได้คาดหวังไว้ แต่ก็ได้รับ 

ประสบการณ์ที่ดีสำหรับไปพัฒนาตนเอง เพื่อกลับมา 

แข่งขันในครั้งต่อไป 

  นายดนัย สุวัชรา นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

กล่าวว่าตนเองและเพ่ือนๆในทีม 

ตั้ งใจแข่งขันอย่ าง เต็มความ 

สามารถ แม้ได้แค่อันดับที่ 4  

ประเภททีม ก็ตั้งใจว่าจะนำ 

ข้อผิดพลาดในครั้ งนี้ ไปปรับปรุงแก้ ไขให้พร้อม 

มากกว่าเดิม และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่คอยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และจัดสถานที่

สวยงามไว้ให้แข่งขัน รวมทั้งขอบคุณมิตรภาพที่เพื่อนๆ 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีให้กันตลอดการแข่งขัน  

และขอให้ทุกคนเก็บประสบการณ์นี้ไว้ นำไปพัฒนา 

ตนเองให้พร้อมกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในปีต่อไป

SomBoun Douangboutdy

Li Zhang Yuan

Ha Hoang Tu

นางสาวริบะคา  วงศ์ชูแก้ว

นายสิทธิชัย  ยอดชลูด

นายดนัย  สุวัชรา



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

       

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว 

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ได้รับรางวัล Silver Medal Award   

และ Certificate Award จากผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

“Odor Eliminator by the Electric Field Corona” 

ที่ส่งเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “2013 

INST : The 9th Taipei International Invention 

Show & Technomart” ท่ีประเทศไต้หวัน ระหว่าง 

วันที่ 26-29 กันยายน 2556 

อาจารย์รามฯ รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์

 นายทวีศักดิ์ เกษปทุม นักวิชาการศึกษา 

ชำนาญการ สวป. ผู้เขียนบทความเร่ือง “การทำทอง 

รูปพรรณ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสารานุกรมไทย

สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ฉบับเสริมสร้างการเรียนรู้  

เล่มท่ี   8    กล่าวกับ “ข่าวรามคำแหง” ว่า ภูมิใจมากท่ีเป็น 

ส่วนหน่ึงของผู้เรียบเรียงข้อมูลในสารานุกรมไทย 

สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตนใช้เวลาถึง 4 ปี ในการ 

ศึกษาหาข้อมูลและภาพถ่าย โดยเดินทางไปสถานท่ี 

ท่ีเก่ียวข้องด้วยตนเอง  เพ่ือรวบรวมข้อมูล ระยะแรกๆ 

ในระหว่างศึกษาค้นคว้า เกิดความรู้สึกท้อแท้  

แต่ก็คิดว่าในชีวิตการรับราชการ  ขอสร้างผลงาน 

เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว 

สักอย่างหน่ึง  เม่ืองานสำเร็จแล้ว  ผลท่ีได้ทำให้เกิด

ความภูมิใจมากที่สุดในชีวิต 

 ทั้งนี้ นายทวีศักดิ์ เกษปทุม ได้รับการเสนอ

ช่ือและคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ  

เป็นวิทยากรเขียน

  ผู้สนใจดูรายละเอียดสารานุกรมไทย 

สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ฉบับเสริมสร้างการเรียนรู้  เล่ม 8 

และ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดย พระราชประสงค์ 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. เล่ม 29 เร่ืองท่ี 3 

ได้ที่ ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานปริญญาตรี รุ่นที่  68 

เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2556 ณ  อาคารนครชุม 

ชั้น 2 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ  

รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย  คณะ- 

ศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน เพ่ือเตรียมความพร้อม 

แก่นักศึกษาก่อนการฝึกงานกับหน่วยงาน 

ภายนอก

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกงาน

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และประกวดโครงงาน 

คณิตศาสตร์ ในโครงการ “ประดู่ชูช่อ ร.ส.ท. Maths 

Camp” จัดโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรศึกษา 

รุ่น 7 ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ศศิธร แม้นสงวน  

เป็นอาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาโครงการ โดยรับ 

สมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เข้าแข่งขัน และได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับ 

ม.ต้นจากท่ัวประเทศ ส่งโครงงานเข้าประกวดจำนวน 

88 โครงการ เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา 

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ มีโครงงาน 

ที่ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังนี้  

รางวัลชนะเลิศ  ช่ือ โครงงานมหัศจรรย์คณิตศิลป์สวย 

ช่วยลดโลกร้อนด้วย Sketchpad โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 

อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา รับเงินรางวัล 10,000 บาท 

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับโรงเรียน และ 

เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน  

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โครงงาน 

การประยุกต์ความคล้ายพิชิตความสูงด้วยไม้ฟุต 

โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  

รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 

สำหรับโรงเรียน และเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  คือ โครงงาน 

ลายผ้าสวยด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ โรงเรียน 

เด่ือศรีไพรวัลย์  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 

สำหรับโรงเรียน และเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน

 รางวัลชมเชย มีจำนวน 2 รางวัล คือ 1. โครงงาน 

สานสวยด้วยตัวประกอบ โรงเรียนพุดซาพิทยาคม  

อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา และ 2.โครงงาน 

กล่องใส่กระดาษทิชชูจากฝาแบรนด์ โรงเรียน 

รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆ- 

ราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

รับเงินรางวัลๆละ 1,500 บาท พร้อมโล่ประกาศ 

เกียรติคุณสำหรับโรงเรียนและเกียรติบัตรสำหรับ

นักเรียน

 ท้ังน้ี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ต้องขอขอบคุณโรงเรียน และครูอาจารย์ที่ให้การ 

สนับสนุนและส่งเสริมการประกวดให้นักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้นได้มีโอกาสนำเสนอโครงงาน 

แสดงศักยภาพและเห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์

นักเรียน ม.ต้นโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
คว้าชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์จาก ม.ร.

บุคลากรรามฯปลื้ม
ร่วมเขียนสารานุกรมไทยฯ ถวายในหลวง

  
 
 
 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาทำประกันภัยอุบัติเหต ุ

ส่วนบุคคลโดยเสียค่าเบ้ียประกันในอัตรา 150 บาทต่อปี คุ้มครองตลอด 24 ช่ัวโมง กรณีได้รับอุบัติเหตุ 

เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ครั้งละไม่เกิน10,000 บาท และกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได้รับเงิน

ชดเชย 150,000 บาท

 ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจำนวน  150  บาท ส่ังจ่ายในนาม (หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ขึ้นเงินที่ ปณฝ. รามคำแหง 10241) ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 

1 ฉบับ และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคล่าสุด 1 ฉบับ เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มกราคม 2557 

คุ้มครองวันที่ 31 มกราคม 2557 ส่งมาที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคาร 

กิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หมายเลข 

โทรศัพท์ 0-2310-8076

ขอเชิญนักศึกษาทำประกันภัยอุบัติเหตุทางไปรษณีย์



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

  

อวัยวะช่วงหัว อวัยวะช่วงบน

ใบหน้า มแยะ นา นิ้วชี้ แล่ โญ้

สมอง โอน เนาะ นิ้วกลาง แล่ คะ แล

ศีรษะ เก้า นิ้วนาง แล่ ตะ จแว้

ผม ซะ บีน นิ้วก้อย แล่ ตาน

หน้าผาก นะ พู้ อวัยวะช่วงล่าง

หู น้า เอว ค้า

คิ้ว มแย่ โค้น ก้น ตีน บ้า

ตา มแยะ โลน เท้า/ขา เช เดาะ

จมูก นะ เค้า ต้นขา เปา

ปาก บะ ซะ หัวเข่า ดู้เก้า

ลิ้น ชา น่องขา เช ตะ โลน

ฟัน ตว้า ข้อเท้า เช ชีน วิ

เหงือก ตะ โพ้น ตาตุ่ม เช มแยะ ซิ

อวัยวะช่วงบน น้ิวเท้า เช เช้า

คอ แล บีน ฝ่าเท้า เช พะ ว้า

ไหล่ ปะ โค้น อวัยวะภายใน

ไหปลาร้า แล บีน ญะโย้ เลือด/โลหิต ตเว้

หน้าอก ยีน โอน / ยีนบะ กระดูก อะ โย้

นม โน่ เส้นประสาท อะ จ้อ

ท้อง ไบ่ หัวใจ นะ โลน

สะดือ แช่ ปอด อะ โซะ

แขน และ เม้า ตับ อะ แต้

ข้อศอก ดะ เดา ซิ ไต เจาะ กะ

ข้อมือ แล่ เกาะ วิ มดลูก ตะ เอน

มือ แล่ ลำไส้ อู

ฝ่ามือ แล่ พะ ว้า ลำไส้ใหญ่ อู มะ จี

นิ้ว แล่ เช้า ไส้ติ่ง อู มะ แตะ

นิ้วโป้ง แล่ มะ กระเพาะ อะ ซา เอน

 อาจารย์ตูซาร์  นวย                                     aseanlang_ram@yahoo.co.th

คำเรียกอวัยวะร่างกายในภาษาเมียนมา

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 ในภาษาเมียนมาคำเรียกอวัยวะในร่างกายต่างๆ จะแบ่งเป็นแต่ละส่วน 

ที่ใกล้เคียงกัน คือดังนี้

ตอน  ฝึกภาษาเตรียมเข้า AEC

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 ตอนนี้ถ้าเปิดโทรทัศน์ช่วงเช้า 

และเย็น นอกเหนือจากรายงานข่าวแล้ว 

รายการที่สถานีโทรทัศน์หลาย ๆ ช่องต้องมีการนำเสนอต่อเนื่องก็คือการที ่

ไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ 

ในปี 2558 หรืออีกไม่ถึงปีคร่ึงนับจากน้ีไป  ประเด็นหน่ึงท่ีรายการเหล่าน้ีนำเสนอ 

ก็คือเรื่องภาษาเช่นมีภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนมาแนะนำให้รู้จักกัน 

วันละคำสองคำ เท่าท่ีผมพอจะจำได้ก็อย่างเช่นคำทักทายภาษาลาวว่า “สบายดี” 

 ภาษากัมพูชาว่า “ซัวเสดย” ภาษามาเลย์ว่า “ซาลามัต ดาตัง” และภาษาพม่าว่า 

“มิงกาลาบา” เป็นต้น ซึ่งก็ไม่รู้ว่าแค่ทักทายกันได้นี้เพียงพอหรือยังที่คนไทย 

จะเตรียมตัวเข้า AEC

 พูดถึงเรื่องของภาษาแล้วในกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The  

working language of ASEAN shall be English” แปลได้ว่า “ภาษาที่ใช้ในการ 

ทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือ 

อันดับหน่ึงสำหรับพลเมืองอาเซียนในการส่ือสารสร้างความสัมพันธ์สู่ภูมิภาค 

อาเซียนและภาษาอังกฤษถูกกำหนดให้เป็นภาษาที่สองของชาวอาเซียน 

เคียงคู่ภาษาที่หนึ่งอันเป็นภาษาประจำชาติของแต่ละประเทศ ถ้าเป็นอย่างนี้

ก็แปลว่าเราจะต้องเตรียมฝึกฝนคนให้รู้และใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าคำทักทาย

เป็นภาษาต่าง ๆ น่ะซี

 ถามว่าคนไทยพร้อมหรือยังในเร่ืองภาษาอังกฤษ “พร้อมแล้วครับ” ผมขอ 

ตอบแทนได้เลย เพราะอะไรหรือครับ ก็เพราะเราเรียนภาษาอังกฤษมาคนละ 

ไม่ต่ำกว่า 5-6 ปี และข้อยืนยันที่ชัดเจนถึงความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษของ 

เราก็คือเดี๋ยวนี้ตามป้ายตามห้างหรือศูนย์การค้ามักจะมีภาษาอังกฤษกำกับ 

ไว้ด้วยเช่นตามภาพประกอบที่ผมได้มาจากการที่คนที่ชื่นชมเขาแชร์กันผ่าน

ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ป้ายนี้เป็นป้ายห้ามคน “เกาะกระจก” เนื่องจากเสี่ยง 

อันตรายที่จะตกลงไป ป้ายนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า forbidden island glass 

ซึ่งแปลได้ตรงตัวเป๊ะ ๆ เลยทีเดียวคือ forbidden แปลว่าห้าม island แปลว่า 

เกาะ และ glass แปลว่ากระจก ซึ่งก็เหมือนกับที่คนบอกกับฝรั่งว่า I can speak  

English snake snake fish fish เม่ือต้องการจะบอกว่าพูดภาษาอังกฤษได้งูงูปลาปลา 

หรือแปลคำว่ารถสวนกันว่า two car garden น่ะแหละครับ นอกจากคำพวกน้ีแล้ว 

ผมเจออีกภาพหน่ึงเป็นป้ายบอกช่ือขนมเป็นภาษาอังกฤษว่า pumpkin connection 

ไม่ต้องงงนะครับว่าเป็นขนมอะไร ฟักทองเชื่อมไงครับ ที่ผมรู้ไม่ใช่เพราะ 

เก่งภาษาอังกฤษหรอก แต่เพราะเขามีภาษาไทยกำกับไว้ให้ด้วยนั่นเอง  

 (หมายเหตุ: ที่ผมบอกว่าเราพร้อมเรื่องภาษาอังกฤษนั้นเป็นการประชด 

นะครับอย่าถือเป็นเรื่องจริงจัง เพราะภาษาอังกฤษแบบที่ใช้นั้นฝรั่งคิดจนหัว 

แทบแตกก็คงแปลไม่ออก และเขาว่ากันว่าคนแปลป้ายห้ามเกาะกระจกถูกเชิญ 

ออกไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนคนแปลป้ายฟักทองเช่ือมน้ันยังไม่ทราบชะตากรรม)

 ตกลงว่าอันที่จริงแล้วแม้ว่าจะมีคนไทยที่เก่งภาษาอยู่มาก แต่ภาษา 

อังกฤษนี่ก็ยังเป็นจุดอ่อนของคนไทยจำนวนไม่น้อย และนี่เป็นแค่ภาษาเขียน 

เท่านั้นถ้าบวกสำเนียงเข้าไปอีกเวลาพูดจะสักแค่ไหน เช่นการที่เราไม่ค่อยเคร่ง

เรื่องตัว ร กับ ล ทำให้ฝรั่งชอบล้อว่าคนเอเชีย(ซึ่งลิ้นแข็งพอ ๆ  กัน) นั้น eat lice 

ซึ่งแปลว่ากินเหา ทั้งที่คำที่ถูกต้องคือ eat rice 

 สุดท้ายนี้ขอจบด้วยภาษา AEC ว่า สบายดี ซัวเสดย ซาลามัต ดาตัง 

และมิงกาลาบา  .....สวัสดีครับ



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

(อ่านต่อหน้า 9)

ครูแนะแนว รร.มัธยม ขานรับระบบ Pre-degree

เปิดโอกาสนักเรียน ‘เรียนก่อน-จบก่อน’

 คณาจารย์จากโรงเรียนมัธยมท่ัวประเทศท่ีเข้าร่วม 

ในโครงการสัมมนาครูแนะแนว รุ่นที่ 9 ต่างขานรับ 

แนวคิดการเรียนระบบ Pre-degree ของม.ร. ในการ 

สร้างโอกาสให้นักเรียนระดับม.ปลาย เข้าสู่การเรียน 

ระดับปริญญาตรีควบคู่กับการเรียนชั้นม.ปลาย 

สร้างโอกาส ‘เรียนก่อน-จบก่อน-ประสบความสำเร็จก่อน’ 

ได้จริง 

 อาจารย์ลัดดา ดอกประดู่ จากโรงเรียนสระยาย 

โสมวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การสัมมนา 

คร้ังน้ีทำให้เข้าใจการเรียนระบบ Pre-degree อย่างครบถ้วน 

มากขึ้น ได้เห็นโอกาสที่นักเรียนชั้นม.ปลายสามารถ 

เริ่มต้นการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างหลากหลาย 

โดยไม่จำเป็นต้องรอจนจบชั้นม. 6 เพราะสามารถ 

เก็บหน่วยกิตได้ก่อน เป็นทางเลือกที่ดีหากเรียนแล้ว 

ต้องการเปล่ียนคณะ ยังสามารถโอนหน่วยกิตท่ีสอบผ่านแล้ว 

มาได้ท้ังหมด โดยต้องมีหน่วยกิตเหลืออย่างน้อย 6 หน่วยกิต 

ก่อนโอนไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นโอกาส 

และทางเลือกใหม่ให้นักเรียนที่มีความพร้อม 

 “แม้ว่ าที่ โรงเรียนยังไม่มีนักเรียนในระบบ  

Pre-degree แต่มีนักเรียนที่มีศักยภาพที่จะเรียนในระบบ 

นี้ได้จำนวนมาก ข้อมูลในวันนี้จึงเตรียมพร้อมในการ 

แนะแนวนักเรียนชั้นม.ปลาย ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ 

ได้เริ่มเห็นประโยชน์การเรียน 

 ... การได้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันนี้รู้สึกคุ้มค่า 

กับข้อมูลที่ได้รับ อาทิ การรับสมัครนักศึกษาคณะ- 

วิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบสายศิลป์

สามารถเข้าเรียนได้ เป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนท่ีเปล่ียน 

ความสนใจมาเรียนด้านน้ี ท้ังน้ี ขอเพียงให้ผู้เรียนมีความ 

กระตือรือร้น ขวนขวายในการเรียน มีความขยันมาก

กว่านักเรียนสายวิทย์ นับเป็นโอกาสจากรามคำแหง 

ที่ยังเอื้อการเรียนโดยจัดสื่อ e-Book, e-Learning เพื่อให้ 

เลือกเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง”

 อาจารย์เพ็ญทิพย์ ศรีสมุทร จากโรงเรียน 

บางสะพานวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า  

รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการครูแนะแนวเป็นครั้งที่ 2 

เพราะนอกจากจะได้ เน้นย้ำข้อมูลการเรียนระบบ 

Pre-degree ยังได้รับข้อมูลใหม่ๆ อาทิ การเปิดสอนคณะ 

ทัศนมาตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางด้าน 

สายตาโดยเฉพาะ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์และ 

เป็นทางเลือกท่ีดีให้แก่นักเรียน ในขณะเดียวกัน รามคำแหง

มีจุดเด่นท้ังในด้านหลักสูตร และค่าหน่วยกิต ท่ีเปิดโอกาส

ทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับ 

 “ระบบ Pre-degree เป็นการเรียนที่เปิดโอกาส 

ให้นักเรียนได้ค้นหาส่ิงท่ีตนเองชอบ ได้เลือกเรียนส่ิงท่ีชอบ 

ได้เร็วยิ่งขึ้น มีทางเลือกมากขึ้น ในขณะที่เรียนอยู่ชั้น 

ม.ปลาย ทั้งนี้ โรงเรียนได้สนับสนุนให้อาจารย์แนะแนว 

ช่วยเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครนศ.ใหม่ของ ม.ร. รวมถึง 

การเรียนระบบ  Pre-degree ซ่ึงขณะน้ีมีนักเรียน Pre-degree 

คณะนิติศาสตร์ 3 คน เหลืออีกเพียง 1 ปีจะสำเร็จการศึกษา 

จึงเป็นตัวอย่างใกล้ตัวให้รุ่นน้องได้เดินตามและสนใจ 

ที่จะเรียนระบบนี้  

 ... อย่างไรก็ตาม อาจารย์มองเห็นข้อดีของการเรียน 

ระบบ Pre-degree คือ นักเรียนสามารถอ่านหนังสือ 

และมาสอบได้ นักเรียนไม่จำเป็นต้องเข้าเรียน สามารถ 

จัดสรรเวลาและเลือกเรียนได้ตามศักยภาพของตน 

รามคำแหงมอบโอกาสท่ีดี หากมีโอกาสปีหน้าจะเข้าร่วมงาน 

อีกแน่นอน”

 อาจารย์ธารารัตน์ โชคเหมาะ จากโรงเรียน 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า การสัมมนา 

คร้ังน้ีได้รับความรู้ และข้อมูลของรามคำแหง โดยเฉพาะ 

การเรียนการสอนระบบ Pre-degree ที่กำลังได้รับความ 

นิยมจากนักเรียนที่โรงเรียน นักเรียนหลายคนเข้ามา 

สอบถามข้อมูล Pre-degree แต่บางครั้งอาจารย์ยังขาด 

ข้อมูลที่ตอบคำถามของนักเรียน การได้มาร่วมสัมมนา 

ครั้งนี้ทำให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น สามารถตอบ 

คำถามกับนักเรียนและผู้ปกครองได้ 

 “ผู้ปกครองที่ทราบข่าวเรื่องระบบ Pre-degree 

หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และอยากให้ลูก 

ที่กำลังเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ลงทะเบียน 

เรียนระบบ Pre-degree ควบคู่กันไป ซึ่งไม่จำเป็นต้อง 

เข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเรียนได้ 

ทำให้ย่นระยะเวลาในการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เร็ว

ขึ้น อีกด้วย”

 อาจารย์สุดท่ีรัก บุบผัน จากโรงเรียนราชประชา-

นุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล กล่าวว่า โครงการนี้เป็น 

โครงการที่มีประโยชน์ ทำให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ 

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะได้ 

นำไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่โรงเรียนซึ่งมี 

คณะที่น่าสนใจหลายคณะ เช่น คณะทัศนมาตรศาสตร์   

 “การเรียน Pre-degree ทำให้นักเรียนท่ีมีความขยัน

สามารถเก็บหน่วยกิตได้เป็นจำนวนมาก พอจบการศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็เทียบโอนหน่วยกิต 

มาเรียนต่ออีกแค่ไม่ก่ีเทอมก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว 

 ปัจจุบันมีนักเรียนหลายคนที่สนใจอยากจะเรียน

ระบบ Pre-degree แต่ที่โรงเรียนไม่มีสาขาวิทยบริการฯ 

ทำให้เดินทางไม่สะดวก ถ้าจะเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดตรัง ก็ต้องเดินทางอีกไกลพอสมควร จึงทำให้เป็น

อุปสรรคในการตัดสินใจเรียน”

 อาจารย์ณัฐริยา วงศ์โยธา จากโรงเรียนท่าบ่อ 

จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี อาจารย์ให้ความใส่ใจ 

และเป็นกันเอง และสำหรับนักเรียนที่มีความขยัน และ 

รู้จักการแบ่งเวลาจากการเรียนที่โรงเรียน ควบคู่กับ 

การเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก็จะทำให้สามารถ 

จบการศึกษาได้เร็วข้ึน อีกท้ังยังเป็นผลดีต่อตัวนักเรียนเอง 

เพราะจะได้รู้ว่าตนชอบหรือไม่ชอบด้านไหนถือเป็น 

การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอีกด้วย 

 “ท่ีโรงเรียนมีรุ่นพ่ีหลายคนเรียนระบบ Pre-degree 

แล้วประสบความสำเร็จ ไม่ต้องเรียนระดับอุดมศึกษาถึง 

4 ปี บางคนเรียนอีก 1 ปี บางคนเรียนอีก 2 ปี ทำให้เพิ่ม 

โอกาสและทางเลือกในการทำงานได้ ทำให้รุ่นน้องที ่

โรงเรียนสนใจและอยากประสบความสำเร็จแบบรุ่นพี่ 

โดยเฉพาะคณะนิติศาสตร์ จะได้รับความสนใจจากนักเรียน

ที่โรงเรียนเป็นอย่างมาก”

 อาจารย์ธนานัติ เปรมบุญ จากโรงเรียนมหาชัย- 

พิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การสัมมนาอาจารย์

แนะแนวทำให้ได้รับความรู้ ข้อมูลการเรียนการสอนของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะได้นำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน 

ที่โรงเรียนได้ นักเรียนบางคนอยากทราบข้อมูล แต่ไม่มี 

ข้อมูล และไม่มีคนคอยให้คำปรึกษา ทำให้ไม่กล้า 

ตัดสินใจเรียน กลัวจะเรียนไม่ได้ เพราะอย่างที่ทราบ 

กันดีว่า คนภายนอกจะมองว่ารามคำแหงเป็นสถาบัน 

ท่ีเข้าง่าย ออกยาก ถ้าไม่ขยันหรือใส่ใจจริงๆก็จะไม่สามารถ

จบการศึกษาได้ 

 “ผมจะเล่าประสบการณ์ของนักเรียนรุ่นพี่  

คนอื่นๆให้กับรุ่นน้องได้ฟัง และให้เขาตัดสินใจเองว่า 

อยากจะเรียนหรือไม่ ผมเองเป็นลูกศิษย์รามคำแหง 

อ. เพ็ญทิพย์  ศรีสมุทร อ.ธารารัตน์  โชคเหมาะ อ.สุดที่รัก  บุบผัน อ.ณัฐริยา  วงศ์โยธา อ.ธนานัติ  เปรมบุญอ.ลัดดา  ดอกประดู่
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 ความเดิมจากตอนที่แล้ว ผู้เขียนนำเสนอ 

สาระสำคัญของ Bali Concord III และการเชื่อมโยง 

ไปถึงเสาหลักของประชาคมอาเซียนโดยสังเขป 

ทางด้านความร่วมมือด้านการเมือง-ความม่ันคง (Political 

-Security Cooperation) กับทางด้านความร่วมมือด้าน 

เศรษฐกิจ (Economic Cooperation) ในตอนจบน้ี ผู้เขียน 

จึงขอนำเสนอทางด้านความร่วมมือด้านสังคม-วัฒนธรรม 

(Socio-Cultural Cooperation) และเป้าหมายต่อไป 

ของอาเซียน ดังนี้

 3. ด้านความร่วมมือด้านสังคม-วัฒนธรรม 

(Socio-Cultural Cooperation)

 - การจัดการด้านภัยพิบัติ จากปัญหาน้ำท่วม 

ที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ในอาเซียนเมื่อปี 2011 ที่ผ่านมา 

จนเป็นเหตุให้หลายๆ ประเทศในอาเซียนต้องประสบ 

กับภาวะภัยพิบัติกันถ้วนหน้า ประเด็นน้ีน่าจะเรียกได้ว่า 

เป็นการพยายามหาวิธีแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤต 

ภัยพิบัติซ้ำอีก

 เห็นได้จากการสนับสนุนให้หุ้นส่วนท่ีมีส่วนได้ 

ส่วนเสียร่วมกันก่อตั้งกลไกในอาเซียน ซึ่งรวมถึง 

หน่วยย่อยในระดับท้องถิ่น องค์กรพัฒนาภาคเอกชน 

(NGOs) องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรธุรกิจ 

ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกับองค์การสหประชาชาติ 

และตัวแทนระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ให้เกิดความตระหนักรู้และสนับสนุนในการมี

ส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับการลดความ

เสี่ยงด้านภัยพิบัติ และการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน 

รวมท้ังการขยายความร่วมมือระหว่างทหารและพลเรือน

ในการตอบสนองต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบ

การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม

 รวมท้ังเพ่ิมความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสาน 

งานแห่งอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

ว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating 

Centre for Humanitarian Assistance on disaster  

management: AHA Centre) รวมทั้งองค์การระหว่าง 

ประเทศ และตัวแทนอื่นๆ ให้ความร่วมมือผ่านกลไก 

ดังกล่าวสามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างราบรื่น

 - การพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม ให้พัฒนาสภาพสังคม 

และเศรษฐกิจเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้อง 

พยายามลดหรือไม่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบด้วย 

รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาและการถ่ายโอนเทคโนโลยี 

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การทำให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ  

และสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุน 

ให้เกิดการพัฒนาการวิจัยเทคโนโลยีที่มี เป็นมิตร 

ต่อสภาพอากาศ

 - สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา 

ทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตระดับสูง 

สนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์

ท่ีมีประสิทธิภาพ และขยายความร่วมมือในการถ่ายโอน

ปฏิญญาบาหลีครั้งที่ 3 : 

อาเซียนจะก้าวไปต่อหรือควรจะถอดใจดี (ตอนจบ)
อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ

ด้านเทคโนโลยี และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสร้าง 

เครือข่ายระหว่างประเทศในระดับท่ีหลากหลายเพ่ือให้ 

เกิดการเรียนรู้ในระดับสูง

 ขยายการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพิ่ม 

คุณภาพให้มากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้มีการดูแล 

การจ้างวานในระดับที่เหมาะสมทั้งรายได้ สภาพ 

ความเป็นอยู่ของแรงงานอพยพผู้ที่อาจจะเป็นเหยื่อ 

จากเหตุอาชญากรรม  หลีกเล่ียงการส่ังสมความรุนแรง 

และให้มีการเข้าถึงกฎหมายและระบบการพิจารณา 

ทางตุลาการที่เป็นธรรม

 นอกจากน้ี ตามแผน Bali Concord III อาเซียน 

ตกลงจะรณรงค์หาเสียงสนับสนุนและผลักดันให้ 

รัฐสมาชิกอาเซียนเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวร (Non - permanent 

Members) ในคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations Security Council) ซึ่งมีกำหนด 

วาระละสองปี โดยต้องการดังนี้ ปี ค.ศ. 2015 - 2016 

ประเทศมาเลเซีย, ปี ค.ศ. 2017 - 2018 ประเทศไทย,  

ปี ค.ศ. 2019 - 2020 ประเทศอินโดนีเซีย, ปี ค.ศ. 2021 

- 2022 ประเทศเวียดนาม และปี ค.ศ. 2022 - 2023 

ประเทศฟิลิปปินส์

 ผลสืบเน่ืองจากปฏิญญาน้ี เป็นความตกลงยืนยัน 

จากที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 

46 ที่บรูไน ที่ผ่านมาว่าอาเซียนจะต้องเดินหน้า 

ทำแผนการพัฒนาอาเซียนช่วงหลังปี ค.ศ. 2015 หลังจาก 

ท่ีอาเซียนควรจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างประชาคม 

อาเซียนในปลายปี ค.ศ. 2015 แล้ว จะต้องมีวิสัยทัศน์ 

อาเซียนหลังปี ค.ศ. 2015 เพ่ือทำให้อาเซียนพร้อมเผชิญ 

ความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและอย่าง 

รวดเร็ว เพื่อสันติภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่ง 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการทำให้อาเซียน 

บูรณาการหล่อหลอมเป็นประชาคมเดียวกันอย่าง 

สมานสามัคคี พร้อมท้ังวางยุทธศาสตร์ให้อาเซียนอยู่ใน 

สถานะของภูมิภาคท่ีเป็นยุทธภูมิรัฐศาสตร์สำคัญของโลก 

     อินโดนีเซียจึงเสนอต่อที่ประชุมว่า อาเซียนจะต้อง 

วางแผนหาสูตรสำเร็จในการทำให้อาเซียนมีพลังนำทาง 

ไปสู่เป้าหมายสำคัญหลังปี ค.ศ. 2015 ว่าอาเซียนจะต้องมี 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉล่ียรวมกันท้ังสิบประเทศในภูมิภาค 

เพิ่มเป็นสองเท่า และลดจำนวนพลเมืองที่ยากจนใน 

อาเซียนลงครึ่งหนึ่ง

 ซ่ึงข้อเสนอเช่นว่าน้ีของอินโดนีเซียได้รับการตอบรับ 

อย่างแข็งขันจากที่ประชุม และจากนี้ไปรัฐสมาชิก 

อาเซียนจะต้องเร่ิมทำแผนปฏิบัติการอันย่ิงใหญ่ไม่แพ้ 

เป้าหมายแห่งสหัสวรรษเพ่ือการพัฒนาของสหประชาติ 

(Millennium Development Goals: MDGs) ที่กำลัง 

จะถึงกำหนดพอดี

 จึงนับได้ว่า Bali Concord III แสดงให้เห็น 

พัฒนาการของอาเซียนที่แตกต่างไปจาก Bali Concord 

I และ Bali Concord II เพราะอาเซียนได้ให้ความสำคัญ 

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กองกิจการ 

นักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ภาวะผู้นำ 

และทักษะการเป็นผู้นำ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา 

 แก้วศรีงาม  ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทหน้าท่ี 

ความสำคัญของผู้นำและการวิเคราะห์พฤติกรรม 

มนุษย์และพฤติกรรมการบริหารของผู้นำแบบต่างๆ” 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย 

301 อาคารนพมาศ

 ผศ.วุฒิศักด์ิ กล่าวว่า ในการจัดการระดับอุดมศึกษา 

จะต้องมีกระบวนการศึกษาทางวิชาการ และ 

ในด้านการส่งเสริมกิจกรรมแก่นักศึกษา อีกทั้งเมื่อ 

สมศ.ได้มีการสำรวจองค์กรผู้ใช้แรงงานท่ีรับนักศึกษา 

เข้าทำงานในองค์กร และส่ิงท่ีพบเห็นปรากฏว่าบัณฑิต 

ที่จบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นที่พึงพอใจ 

อย่างมากขององค์กรต่างๆในเร่ืองระเบียบวินัยในการ 

ทำงาน มีความรู้คู่คุณธรรม และมีความสามารถในการ 

ปรับตัวในการเรียนรู้การทำงาน เนื่องจากภารกิจ 

ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการมีการผลักดันให้สถาบัน

การศึกษาต้องมีความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน โดยเน้น 

ในเรื่องภาษาที่ต้องปรับปรุง และพัฒนาในด้าน 

สภาวะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

   สำหรับการเป็นผู้นำนักศึกษาจะต้องใช้

ปัญญาในการมองเหตุการณ์ต่างๆให้รอบด้าน 

ต้องฟังอย่างมีสติ อย่าคล้อยตาม โดยหลักสำคัญของ 

การเป็นผู้นำนั้นจะต้องมี 6 Q ได้แก่ I.Q. (Intelligent 

Quotient) คือความฉลาดทางปัญญา E.Q.  (Emotional 

Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์  A.Q. Adversity 

Quotient) ความฉลาดในการแก้ปัญหา  M.Q. (Moral 

Quotient) ความฉลาดทางด้านจริยธรรม คือการม ี

ศีลธรรม รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัวและ 

ไม่คิดเอาแต่ได้ P.Q. (Play Quotient) คือความฉลาด 

ท่ีเกิดจากการละเล่นทำให้รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน 

ซึ่งใครที่มีความสุขมีอารมณ์ดีจากการละเล่นแล้ว 

เท่ากับเป็นการช่วยพัฒนาการด้านสมองให้ดียิ่งขึ้น 

C.Q.  (Creative Quotient) เป็นความฉลาดในการริเร่ิม 

สร้างสรรค์ มีความคิดจินตนาการ รวมถึงความคิดเห็น 

ใหม่ๆ  ซ่ึงในการทำส่ิงต่างๆ คนท่ีมี C.Q. สูงกว่าคนอ่ืนๆ 

ก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมหรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 

ได้มากกว่าคนทั่วไป

 “ดังนั้นการจัดการอบรมครั้งนี้จึงเป็นการ 

พัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ให้กับนักศึกษาและบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ ให้มี

ศักยภาพครอบคลุมในทุกๆด้านท่ีองค์กรต่างๆ ต้องการ 

ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของบุคคล

ให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศได้”

กองกิจฯ จัดอบรม 
“ภาวะและทักษะการเป็นผูน้ำ”

(อ่านต่อหน้า 11)
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ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.techno.ru.ac.th
และ www.totiptv.com  ตั้งแต่วันที่  16 ธันวาคม  2556 - 7 มีนาคม 2557 (วันจันทร์ - วันศุกร์) 

 
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.

12.00 - 15.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7

15.00 - 17.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-5

17.00 - 18.10 น. วิชา ACC 1102 (AC 102) วิชา ECO 1102 (EC 112) วิชา ACC 1102 (AC 102) วิชา ECO 1102 (EC 112) วิชา HIS 1001 (HI 101)

18.10 - 19.20 น. วิชา ENG 1002 (EN 102) วิชา ENG 2002 (EN 202) วิชา ENG 1002 (EN 102) วิชา ENG 2002 (EN 202) วิชา HIS 1003 (HI 103)

19.20 - 20.30 น. วิชา THA 1002 (TH 102) วิชา SCI 1003 (SC 103) วิชา INT 1004 (IT 104) วิชา MGT 1001 (GM 103) วิชา THA 1003 (TH 103)

20.30 - 21.40 น. วิชา HRM 2101 (HR 201) วิชา POL 2100 (PS 130) วิชา POL 1100 (PS 103) วิชา POL 2100 (PS 130) วิชา POL 1100 (PS 103)

21.40 - 22.50 น. วิชา POL 2301 (PA 210) วิชา MCS 4106 (MC 416) (MC 214) วิชา MCS 2200 (MC 220) วิชา LAW 1002 (LA 102) (LW 102) วิชา MCS 2100 (MC210) (MC 311)

22.50 - 24.00 น. วิชา MCS 2108 (MC 218) วิชา POL 2303 (PA 240) วิชา MGT 2102 (GM 303) วิชา MCS 2106 (MC 216) วิชา MCS 2201 (MC 221) (MC 420) 

24.00 - 09.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

09.00 - 09.10 น. เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30 - 09.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที รายการธรรมะ 5 นาที

09.30 - 10.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00 - 10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ

11.00 - 11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการของดีไทยในอาเซียน รายการของดีไทยในอาเซียน

12.00 - 13.10 น. วิชา LAW 2007 (LA 207) วิชา LAW 2003 (LA 203), (LW 208)

13.10 - 14.20 น. วิชา LAW 3007 (LA 307) วิชา LAW 3008 (LA 308)

14.20 - 15.30 น. วิชา LAW 4005 (LA 405) วิชา LAW 3009 (LW 311)

15.30 - 16.40 น. วิชา MGT 3204 (GM 222) วิชา MCS 3104 (MC 314)

16.40 - 17.50 น. วิชา MGT 4209 (GM 425) วิชา MGT 2102 (GM 303)

17.50 - 19.00 น. วิชา POL 3301 (PA 270) วิชา MGT 4206 (GM 403)

19.00 - 09.00 น. RERUN  รายการโทรทัศน์ลำดับที่ 1-8 RERUN  รายการโทรทัศน์ลำดับที่ 1-8

ต้ังแต่วันท่ี  21 ธันวาคม 2556 - 9 มีนาคม 2557 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

 หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

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

สค.ให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ แก่ข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

 - ให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และ 

อินเทอร์เน็ตรายชั่วโมง 

 - ให้บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

 - ให้บริการในการ PRINT เอกสารและ 

วิทยานิพนธ์ (ด้วยเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี และขาวดำ)

 โดยกำหนดอัตราค่าบริการ ดังนี้

 - ค่าบริการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์รายช่ัวโมง

ชั่วโมงแรกราคาชั่วโมงละ 10 บาท ชั่วโมงถัดไป 

ชั่วโมงละ 5 บาท (ต้องเป็นการใช้งานที่ต่อเนื่อง)

 - พิมพ์เอกสารขาวดำ ราคาแผ่นละ 2 บาท

 - พิมพ์สี ตามขนาดของชิ้นงาน

 เวลาเปิดให้บริการ 

 ทั้ งนี้ เปิดให้บริการวันจันทร์ -วันศุกร์   

เวลา 08.30 - 19.30 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 

เวลา 09.00-17.30 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

 ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่อาคารเวียงคำ 

(VKB) ชั้น 2 หรือ โทร. 0-2310-8788  , www.itsc.

ru.ac.th 



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ถาม ผมอยู่ต่างจังหวัดผมเคยได้ยินเพ่ือนคุยกันว่า 

การสมัครเรียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผมไม่ทราบว่า 

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแตกต่างกันอย่างไร 

ช่วยอธิบายให้ทราบด้วย

ตอบ นั ก ศึ ก ษ า ส่ ว น ก ล า ง กั บ ส่ ว น ภู มิ ภ า ค  

มหาวิทยาลัยกำหนดความแตกต่างไว้ตามระเบียบการ 

และคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ดังนี้

 นักศึกษาส่วนกลาง

 1. สมัครที่มหาวิทยาลัยหรือสมัครทาง 

ไปรษณีย์หรือทาง Internet

 2. คณะที่สมัครเข้าศึกษามี 9 คณะ 72 

สาขาวิชา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ 

 ภายในหลักสูตรที่กำหนดไว้

 3.  รหัสประจำตัวหลักที่ 5 ขึ้นอยู่กับลำดับ 

ในการสมัคร

 4. การลงทะเบียนเรียนลงทางไปรษณีย์ 

ทางโทรศัพท์ (ในขณะนี้งดบริการ) ทาง Internet 

หรือลงด้วยตนเองที่ ม.ร.

 5.  การจัดการเรียนการสอนมีการจัดห้องเรียน 

ให้นักศึกษาเข้าฟังการบรรยายทุกกระบวนวิชา 

โดยวิชาชั้นปีที่ 1 จัดการเรียนการสอนที่รามฯ 2 

วิชาปีที่ 2-4 จัดการเรียนการสอนที่รามฯ 1

 6. จำนวนวันเวลาสอบมากน้อยขึ้นอยู่กับ

จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคเรียน

 7. สถานที่สอบ คือ รามฯ 1 และรามฯ 2 

นักศึกษาจะสอบที่รามฯ 1 หรือรามฯ 2 ขึ้นอยู่กับ 

มหาวิทยาลัยกำหนด

 8.  ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 25 บาท  

 นักศึกษาส่วนภูมิภาค

 1. สมัครท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

ซึ่งปัจจุบันมี 36 แห่ง หรือสมัครทางไปรษณีย์

 2. คณะที่เปิดสอน มี 4 คณะ 4 สาขาวิชา  

มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดกระบวนวิชาให้เรียน 

ตลอดหลักสูตร

 3.  รหัสประจำตัวหลักท่ี 5 กำหนดให้เป็นเลข 4

 4. การลงทะเบียนเรียนลงทางไปรษณีย์,  

Internet หรือลงด้วยตนเองที่สาขาวิทยบริการฯ

 5. การจัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย

ผ่านทางดาวเทียมไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ในวันจันทร์-วันศุกร์ และมีอาจารย์ผู้สอนเดินทาง

ไปบรรยายสรุปในวันเสาร์-วันอาทิตย์ กองบรรณาธิการ

 6. จำนวนวันสอบมีภาคละ 4 วัน จัดสอบ 

เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ส่วนสถานที่สอบคือ 

จังหวัดต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นศูนย์สอบ 

ปัจจุบันมี 38 จังหวัด นักศึกษาจะสอบที่จังหวัด 

ใดก็ได้โดยระบุสถานที่สอบตาม CODE ที่กำหนด 

และเชื่อมั่นในรามคำแหง และรู้สึกว่าถ้าจบการศึกษา

ที่รามคำแหงได้จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมาก”

 อาจารย์ประสงค์ 

นามกรณ ์  จากโรงเรียน 

บ้านผาเวียง จังหวัดสุโขทัย 

กล่าวว่าการสัมมนาอาจารย์ 

แนะแนวครั้งนี้ถือเป็น 

คร้ังแรก ทำให้ได้รับความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับการเรียน 

การสอนของมหาวิทยาลัย 

เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักเรียนที่สนใจจะเรียนระบบ 

Pre-degree เพราะเป็นระบบที่ทำให้นักเรียนได้รู้จัก 

ตนเองว่าชอบหรือไม่ชอบด้านใด ต้องการเรียนด้านใด 

จะได้ค้นหาตนเองได้เร็วขึ้น 

 “นักเรียนหลายคนมาปรึกษาว่าตนเองเหมาะ 

จะเรียนสายสามัญ หรือสายอาชีพ หลายคนยังตัดสินใจ 

ไม่ได้ ถ้าได้เรียนระบบ Pre-degree ควบคู่กันไปก็จะทำ

ให้รู้จักตัวเองมากขึ้น อีกทั้งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่า

สนใจอีกด้วย” 

ครูแนะแนวฯ                               (ต่อจากหน้า 6)

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาจารย์พรชัย 

วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูม ิ

ภาคเขตร้อน ม.รามคำแหง ร่วมเป็นสักขีพยาน 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3             

สภาทนายความ กทม.

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

ม.รามคำแหง กล่าวว่า จากเหตุการณ์ความรุนแรง

ที่เกิดขึ้นที่ ม.รามคำแหง (หัวหมาก) เมื่อวันที่ 30 

พฤศจิกายน-1 ธันวาคมที่ผ่านมา ทำให้มีนักศึกษา      

ม.รามคำแหงเสียชีวิต 1 รายและมีผู้บาดเจ็บอีก 

64 ราย มหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค์ขอความ 

ร่วมมือกับสภาทนายความในการให้ความช่วยเหลือ 

ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาที่เดือดร้อน ซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด และบางคน 

ครอบครัวมีฐานะยากจน

 “เบ้ืองต้นมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการรวบรวม

หลักฐานและข้อเท็จจริง โดยได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้ง 

ข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและหลักฐานเหตุการณ์การ 

ชุมนุมทางการเมือง ม.ร. เพื่อรับแจ้งข้อมูล และ 

รับหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น  

เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจะประสานงานโดยมี 

ทีมงานร่วมกับสภาทนายความ เพ่ือให้ทางสภาทนายความ 

ส่งคณะทำงานเข้าปฏิบัติงานที่ ม.รามคำแหง ตามท่ี 

สภาทนายความได้เสนอไว้ต่อไป” ด้าน นายเดชอุดม 

ไกรฤทธ์ิ นายกสภาทนายความ กล่าวว่า มีความยินดี

ให้ความร่วมมือทางด้านกฎหมายกับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เพราะเป็นภารกิจหลักท่ีสภาทนายความ

จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ท่ีขอรับความช่วยเหลือ 

ในทุกกรณี ซ่ึงสภาทนายความมีทีมทนายความอาสา 

จำนวนเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว 

และเมื่อใดที่มหาวิทยาลัยพร้อมให้ดำเนินการ  

ทีมทนายความอาสาจะปฏิบัติงานหน้าที่จนสิ้นสุด

กระบวนการอย่างเต็มที่

 ด้วยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

คณะมนุษยศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการ 

ได้ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของกระบวนวิชา 

JPN 1102 , JPN 2101 และ JPN 3107 ในการสอบไล ่

ภาค 2  ปีการศึกษา 2556 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้เปลี่ยนแปลง 

การจัดสอบของกระบวนวิชาดังกล่าว  จากท่ีได้ประกาศ 

ไว้เดิมในม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2556  

เป็นคณะดำเนินการจัดสอบเอง

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ
ภาค	2	ปีการศึกษา	2556

ม.รามคำแหงฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

ลงในบัตรลงทะเบียนเรียน และสามารถย้ายศูนย์สอบได้ 

ตามความจำเป็นทุกภาค

 7.  ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 50 บาท 

 ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ- 

วิทยาศาสตร์ ได้ขอเปิดสอบซ่อมกระบวนวิชา 

BIT 3104 เพิ่มเติม จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน 

ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัย จึงให้เปิดสอบกระบวนวิชา 

BIT 3104 เพ่ิมเติม ได้เป็นกรณีพิเศษ ในการสอบซ่อม 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 โดยให้คณะดำเนินการ 

จัดสอบเอง

การเปิดสอบกระบวนวิชาเพิ่มเติม
ในการสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

 ด้วยมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการกำหนด 

วันสอบของกระบวนวิชา ELT 4403, ELT 4606, 

ELT 4952, HEC 3513 และ HED 4420 ในประกาศ

กระบวนวิชาพร้อมกับวันเวลาสอบซ่อมภาค 1 

ปีการศึกษา 2556

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้เปลี่ยนแปลง 

การจัดสอบของกระบวนวิชาดังกล่าว  จากท่ีได้ประกาศ 

ไว้เดิมในม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 

เป็นคณะดำเนินการจัดสอบเอง 

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ
ในการสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2556
การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ
ในการสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2556



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

  
                                   

ภาค 2/2556

SOC 4083
ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(SOCIOLOGICAL  AND  ANTHROPOLOGICAL  THEORY)

รศ.สมร  วิเศษมณี

 เอกสารประกอบการศึกษา  เอกสารประกอบ 

การสอน SPN 2901 (LI 220) โดย รศ. สมร วิเศษมณี

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา   แบ่งเป็น 2 ส่วนสำคัญ

 - ส่วนแรก ศึกษาเก่ียวกับความรู้ท่ัวไปทางภาษาศาสตร์   

ทฤษฎีภาษาศาสตร์สำนักต่างๆ แขนงของภาษาศาสตร์  

ความแตกต่างระหว่างการเรียนภาษาและภาษาศาสตร์  

วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ภาษาเชิงภาษาศาสตร์   

 -  ส่วนที่สอง ศึกษาภาษาศาสตร์ภาษาสเปน 

เบื้องต้น ในระดับต่างๆ ได้แก่ 

- สรวิทยาภาษาสเปน ( Fonologia ) ศึกษาเก่ียวกับระบบเสียง 

 ในภาษาสเปน หน่วยเสียงสำคัญ (Fonema)  เสียงแปร 

 (variantes) ในภาษาสเปน ศึกษาฐาน-กรณ์ (Punto  

 de la articulacion) และลักษณะการออกเสียง  

 ( Modo de la articulacion )  ศึกษาตารางเสียงสระและ 

 พยัญชนะของภาษาสเปน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

 หน่วยเสียง (Fonema) กับตัวอักษร ( Letra ) ภาษาสเปน  

SPN 2901 (LI220)
ภาษาศาสตร์ภาษาสเปนเบื้องต้น
(Introduction to Spanish Linguistics)

อ.อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

 ศึกษาโครงสร้างพยางค์ภาษาสเปน (Silaba) และศึกษา 

 หน่วยสำคัญอ่ืนๆท่ีให้เกิดความหมาย (Suprasegmentos) 

-  วจีวิพากษ์ภาษาสเปน ( Morfologia )  ศึกษาเกี่ยวกับ 

 หน่วยคำ (morfema) ในภาษาสเปนประเภทต่างๆ  

 การสร้างคำภาษาสเปนแบบต่างๆ

- วากยสัมพันธ์ (Sintaxis) ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยสำคัญ 

 ท่ีประกอบเข้าเป็นประโยคและรูปประโยคแบบต่างๆ 

- อรรถศาสตร์ ( Semantica ) ศึกษาเก่ียวกับความหมาย 

 ของคำในภาษาสเปน

 วิธีการเรียนการสอน 

- บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละหัวข้อ โดยใช้สื่อที่เป็น 

 เอกสารประกอบการสอน   โปรแกรมPower Point   

 และตำราหรือหนังสือเกี่ยวกับภาษาศาสตร์

-  ฝึกเขียนตารางหน่วยเสียงพยัญชนะและสระภาษาสเปน 

- ฝึกออกเสียงทั้งหน่วยเสียงและเสียงพยัญชนะและ 

 สระภาษาสเปน

-  ฝึกวิเคราะห์หาหน่วยเสียงจากคำภาษาสเปน

-  ฝึกหาคู่คำเทียบเสียงเพื่อวิเคราะห์หาหน่วยเสียง

- ฝึกวิเคราะห์โครงสร้างพยางค์ในคำภาษาสเปน และ 

 หาคำที่ประกอบด้วยโครงสร้างพยางค์แบบต่างๆได้

-  ฝึกวิ เคราะห์ความหมายที่แตกต่างกันเนื่องจาก 

 หน่วยสำคัญต่างๆ

- ฝึกวิ เคราะห์หาหน่วยคำประเภทต่างๆและระบุ 

 ประเภทของหน่วยคำนั้นๆ

- ฝึกหาคำภาษาสเปนตามโครงสร้างที่มีหน่วยคำ 

 ประเภทต่างๆ

-  ฝึกวิเคราะห์และแยกหน่วยสำคัญท่ีประกอบเข้าเป็น 

 ประโยคทั้งแบบหน่วยสำคัญหน่วยเดียวและหน่วย

 สำคัญสองหน่วย

- ฝึกวิ เคราะห์และเปรียบเทียบหน่วยสำคัญทั้งใน 

 ระดับเสียง ระดับคำ และระดับประโยค

  ข้อแนะนำ 

- นักศึกษาควรผ่านกระบวนวิชาภาษาสเปนระดับ 

 พื้นฐาน 4 ( SPN 2002 ) มาก่อน  และควรมีเวลามา 

 เข้าเรียนพอสมควร  และเนื่องจากผู้สอนกำลังเขียน 

 ตำรากระบวนวิชานี้อยู่  นักศึกษาจึงควรติดต่อผู้สอน     

 ได้ที่สถานที่บรรยายหรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก  

 คณะมนุษยศาสตร์เพื่อขอรับเอกสารประกอบการ  

 ศึกษา และหากมีข้อสงสัยจะได้ขอคำแนะนำและคำ 

 อธิบายเพิ่มเติม

 สถานที่บรรยาย อาคาร SBB ห้อง 314 วันศุกร์ 

เวลา 11.30-13.20 น. นักศึกษาที่ไม่ได้มาเข้าชั้นเรียนที่

มหาวิทยาลัยได้ตามตารางการบรรยาย สามารถติดต่อ 

ผู้สอนได้ที่ชั้นเรียนหรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก  

คณะมนุษยศาสตร์ และที่อีเมล wsamorn@hotmail.com 

 การวัดผล  ข้อสอบอัตนัย 2 ตอน  

ตอนที่ 1 ให้เลือกเขียนบรรยายทฤษฎีภาษาศาสตร์  

ตอนที่ 2 ให้เขียนตอบเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาสเปน

คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที 

คะแนนสอบผ่าน 50 %

 วัน-เวลาสอบ  เป็นไปตามตารางสอบของมหาวิทยาลัย

 วัน-เวลา-สถานท่ีเรียน พฤหัสบดี 09.30-11.20 น.

อาคาร  SBB  ห้อง 306  (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม  ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

 ตำราเรยีน            ผูส้อนกำลงัเขยีนตำราวชิานี ้ ใหต้ดิตอ่ 

ผู้สอนด้วย

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา ศึกษาวรรณคดีฝรั่งเศส 

คริสต์ศตวรรษที่ 20 - สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง 

ปัจจุบัน  โดยเน้นศึกษาจากผลงานทั้งประเภทบทละคร 

นวนิยาย  กวีนิพนธ์  ของนักเขียนสำคัญ ๆ  เช่น  มองแตร์ลองด์ 

 (Montherlant) อานุยน์ (Anouilh)  เพรแวรต์ (Prevert)  

ซาตร์ (Satre)ซีโมน เดอ โบวัวร์ (Simone de Beauvoir) 

กามูส์ (Camus)  เบ็คเก็ตต์ (Beckett)  อีโอเนสโก (Ionesco)

 การวัดผล  

 ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 วัน-เวลาสอบ   ตาม ม.ร.30

 ข้อแนะนำ   ควรมีพื้นฐานความรู้วิชาบังคับด้าน

วรรณคดีฝรั่งเศส  และควรอ่านภาษาฝรั่งเศสออกและ 

เข้าใจในระดับใช้ได้

FRE 4519 (FR 437)
วรรณคดีฝรั่งเศสหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

 แนวสังเขปวิชา  ศึกษาแนวความคิด  ทฤษฎีทาง 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่สำคัญตั้งแต่ศตวรรษ 

ที่ 18 จนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ของแนวความคิดทฤษฎี

ที่มีต่อการพัฒนา การวิจัยและการแก้ปัญหาทางสังคม

 เอกสารการเรียน

 -   หนังสือ SO 483 และ SO 499 (S) นักศึกษา 

สามารถศึกษาบทเรียนจากตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 -  เอกสาร SO 483 ประวัติแนวคิดทางสังคมวิทยา 

โดย รศ.สุนทรี พรหมเมศ นักศึกษาสามารถถ่ายสำเนา 

หนังสือและเอกสารได้ท่ีร้านถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์  

ชั้น 1

 วันเวลาและสถานที่ติดต่ออาจารย์

 F 11.30-13.20 HOB 1204 

 หัวข้อหลัก

 - ศัพท์ควรรู้

 - ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา

 - ประโยชน์ของแนวความคิด

 แนวทางการวัดผล (สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง)

 - ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ (เฉพาะภาค 2 ซึ่งไม่มี 

การบรรยายสด)

 - ไม่มีการทำรายงานเพื่อคะแนนเก็บทุกกรณี

 ข้อแนะนำ

 - วิชานี้เหมาะสำหรับนักศึกษาปี 4 ขึ้นไป  

ซึ่ งต้องผ่านวิชาบังคับอื่นๆทางสังคมวิทยาและ 

มานุษยวิทยามาก่อน โดยเฉพาะ SOC 1003  ANT 1013  

SOC 2033 

 - ตามหลักสูตรกำหนดให้วิชานี้เปิดบรรยาย 

ในภาค 1 โดยจัดการเรียนการสอนและมีการเก็บ 

คะแนนในชั้นเรียน (เป็นทางเลือก) สำหรับภาค 2 นี้ 

(ไม่มีการบรรยายสด) เปิดให้สอบสำหรับผู้ที่จะขอจบ

การศึกษาในปีการศึกษาน้ีเท่าน้ัน ซ่ึงแนวทางการวัดผล 

จะแตกต่างจากภาค 1 ที่เป็นข้อสอบผสม

 - วิชาน้ีไม่เปิดในภาคฤดูร้อน นักศึกษาควรวางแผน

การศึกษาล่วงหน้า

 - นักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียนย้อนหลังจาก 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยศึกษาแต่ละทฤษฎีให้เข้าใจ 

และนำไปประยุกต์ในการมองปรากฏการณ์ต่างๆ 

ของสังคมปัจจุบัน และต้องศึกษาหนังสือและเอกสาร 

ทั้ง 3 ส่วนอย่างละเอียด

 วันและเวลาสอบ

 F 28 MAR. 2014 A

รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์
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	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

 ความเคยชินจึ ง เป็นอันตรายต่อการคิด 

ต่อยอด ความเคยชินจึงเป็นอันตรายต่อการที่จะ 

ทำอะไรใหม่ ๆ ขึ้นมา เพราะไม่มีประสบการณ์ 

ในการที่จะทำความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราทำอยู่ 

ทุกวัน ๆ ด้วยเห็นว่าไม่มีความจำเป็นก็เลยไม่ต้องไปคิด

 ในข้อเท็จจริงแล้ว การฝึกตนให้รู้จักความ 

เปลี่ยนแปลง การฝึกตนให้รู้จักสังเกต ให้รู้จักแก้ไข 

ให้รู้จักทำอะไรต่าง ๆ  ในการท่ีจะพัฒนาคือหมายความว่า 

ทำให้ดีข้ึนกว่าเดิม หรือทำให้แปลกไปกว่าเดิมอย่างเช่น 

การจัดร้าน ถ้าหากว่าเราจัดเป็นแบบร้านค้าที่เราเรียก 

กันว่าร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงในข้อเท็จจริงแล้ว ร้านสะดวกซ้ือ 

ก็มาจากการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนาจากร้านโชห่วย 

หรือร้านขายของสารพัดชนิดท่ีเราเห็นกันตามห้องแถว 

หรือตามตลาด พอคนได้มีความรู้ในการท่องเที่ยว 

ได้มีความรู้ในการอ่าน ได้มีความรู้จักการท่ีได้รับข้อมูล 

ข่าวสาร ให้เห็นถึงการจัดร้าน ให้เห็นถึงการออกแบบ 

อะไรต่าง ๆ ก็จะพบวิธีการใหม่แล้วก็เอามาจัดทำ 

ก็จะเห็นความแปลกใหม่ ดังน้ันร้านสะดวกซ้ือในยุคใหม่  

จะเห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาให้เราเห็น 

ตลอดเวลา อันนี้ครูกำลังบอกว่า ความเคยชินนั้น  

มันก็เป็นอันตรายต่อการที่จะพัฒนาในทางหนึ่ง

 แต่ในอีกทางหน่ึงน้ัน ความเคยชินก็เป็นประโยชน์ 

ต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์เหมือนกัน ความเคยชิน 

ต่อการที่จะต้องรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ 

ต่อร่างกาย ความเคยชินในการออกกำลังกาย ความเคยชิน 

ต่อการทำดี ความเคยชินต่อการไม่ประพฤติช่ัว สิ่งเหล่านี้นั้น 

ก็เป็นเรื่องดีงามแก่ชีวิตทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึง 

ความเคยชินแล้ว จะเห็นเป็นสองด้าน สามด้าน 

ถ้าหากเราจะมองกันอย่างนั้น

 ท่ีครูพูดถึงอย่างน้ีว่า มองอย่างไหนบ้างอะไรบ้าง 

เพื่อที่จะชี้ให้ลูกศิษย์ไม่ลืมข้อที่ว่าข้อมูลข่าวสาร 

ก็ตาม เรื่องราวต่าง ๆ ทั้งหลายก็ตาม ถ้าหากว่าเราจะ 

มองไปเสียในมุมเดียว ไม่ได้มองในมุมตรงกันข้าม 

หรือไม่ได้มองในแง่ที่มันจะเป็นไปได้ เราก็จะเสีย 

โอกาสในการท่ีจะพัฒนา แต่ในขณะเดียวกันเรามุ่งแต่จะ

เปลี่ยนแปลง เรามุ่งแต่จะพัฒนา แต่ลืมไปว่าอาจจะมี

ข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง อย่างนี้เราก็อาจจะทำให้การ

ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นผลร้ายก็เป็นไปได้ อย่างเช่น 

เราออกกำลังกายทุกวัน เรารู้สึกว่าแข็งแรงดี เราก็ 

เปลี่ยนการออกกำลังกายให้ผาดโผน ให้พิสดารขึ้นไป 

ในที่สุดเราอาจจะได้รับอันตรายจากการที่ออกกำลัง

กายน้ันก็เป็นได้ น่ีก็หมายความว่าเราจะเปล่ียนวิธีการ 

เราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามแต่ เราก็จะต้องม ี

กับความร่วมมือแต่ละระดับที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น  

จากเดิมที่หวั่นเกรงแต่เพียงภัยรอบตัว และให้ความ 

ร่วมมือเฉพาะรัฐภาคีที่อยู่ในอาเซียน ใน Bali Concord 

III ได้แสดงให้สังคมระหว่างประเทศ รู้ว่าอาเซียน 

พร้อมแล้วที่จะให้ความร่วมมือเข้าสู่ระดับโลกมากขึ้น 

ท่ามกลางพลวัตความเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อม 

ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

 หนทางสำหรับ (ว่าท่ี) ประชาคมอาเซียนต้องเผชิญ 

ต่อไป คือ การทำให้ความฝันท่ีปรากฏตามตัวอักษรอยู่ใน 

Bali Concord III ให้กลายมาสู่ความเป็นจริง จึงเป็น 

คำตอบสำหรับชื่อเรื่องบทความนี้ว่า ปฏิญญาบาหล ี

คร้ังท่ี 3 จึงเป็นตราสารท่ีทำให้ (ว่าท่ี) ประชาคมอาเซียน 

ก้าวไปต่อมิใช่ถอดใจแต่ประการใด

ปฏิญญาบาหลีครั้งที่ 3ฯ               (ต่อจากหน้า 7)

คณะวิศวะจับมือฯ                      (ต่อจากหน้า 12)

ม.ร.รับนักศึกษาปริญญาโทฯ       (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงาน 

โครงการฯ ห้อง 505, 506 ชั้น 5 คณะรัฐศาสตร์ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2310- 

8483-9 ต่อ 73, 084-917-5336, 084-917-5337 หรือที่ 

www.islocol.ru.ac.th

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ 

ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. 

ร่วมพิธี เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประมวล 

กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.วรานนท์  คงสง กล่าวว่า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ 

ในการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

เพื่อเตรียมความพร้อมรับเข้าสู่การเป็นประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน ใน พ.ศ.2558 จึงร่วมกันจัดโครงการ 

แข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 

ระดับมัธยมศึกษา คร้ังท่ี 7 ปีการศึกษา 2556 เพ่ือเป็น 

การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการให้แก่นักเรียน 

ในระดับมัธยมศึกษา อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน 

ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วม 

การแข่งขัน จำนวน 38 โรงเรียน รวม 115 ทีม 

 จากนั้น อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า คณิตศาสตร์ 

เป็นวิชาพื้นฐานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเล็งเห็นความสำคัญและ 

พยายามส่งเสริมกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการเรียน 

การสอนวิชาคณิตศาสตร์และหวังว่านักเรียน นักศึกษา 

จะหันมาให้ความสนใจศาสตร์ด้ านนี้มากขึ้น  

หมั่นเรียนรู้วิธีคิดแบบคณิตศาสตร์และเชื่อว่าถ้า 

นักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจอย่างแท้จริงก็จะ 

สามารถพัฒนาศักยภาพในด้ านคณิตศาสตร์  

ได้อย่างแน่นอน 

 สำหรับผลการแข่งขันประเภททีม  รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ ทีม BCC02 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000.- บาท รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมเตรียมอุดมศึกษา 5 ได้รับเงิน 

รางวัล จำนวน 10,000.- บาท และรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมเตรียมอุดมศึกษา 1 ได้รับเงิน 

รางวัล จำนวน 5,000.-บาท นอกจากนี้ ผู้ชนะทั้ง 3 ทีม 

ยังได้รับโล่เกียรติยศ และสิทธิในการเข้าศึกษาใน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร. ฟรี อีกด้วย

ศุภนิกร น.ส.พัชรี ร่มศรี น.ส.ณัฐยิชฎา ปานหอม 

น.ส.พรหมภัสสร สุทธิโยค น.ส.วิภาวรรณ โยควัฒน์ 

น.ส.สุมาลี ชำนาญ น.ส.สุกัญญา บุญแก้ว 

น.ส.ณัฐรุจา รักษาสูง น.ส.ปัญชลี สงประหยัด 

นายฉัตรชัย  พุ่มจันทร์ น.ส.สิริวรรณ คำสุดแสง 

นายณัฐพงษ์ เกี๋ยงมูล น.ส.มาศจุฑา เปียภิรมย์ 

นายญาณวุฒิ เตชเวชเจริญ น.ส.ฉันชนก ใครปัญญา 

น.ส.อรวี อินทสูตร นายทศพล เวียงสีมา นายธีระพล 

บุญเฉย นายภัทรพล สันติวราคม นายกิตติวัฒน์ 

อมรกุลสวัสดิ์ และนายอนุพล  ทองทิพย์

     แม้ทีมนักศึกษารามคำแหงจะได้ตำแหน่ง 

รองชนะเลิศ แต่เราก็ได้ใจจากผู้ชม ทำให้สถานีโทรทัศน์ 

เกาหลี YTN ขอสัมภาษณ์ทีมนักศึกษารามฯถ่ายทอด 

ออกอากาศท้ังช่อง TRUE และช่องโทรทัศน์ประเทศเกาหลี 

ทำให้ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เผยแพร่ 

ไปในระดับนานาชาติด้วย

นักศึกษารามฯ                            (ต่อจากหน้า 12)

 ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือใบสมัครและสมัครได้ท่ี 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร.0-2310-8356, 

0-2310-8456 หรือ www.ds.ru.ac.th

สาธิต ม.ร.ฯ                                  (ต่อจากหน้า 1)

วิธีการท่ีจะมองเห็นในการณ์ข้างหน้าด้วยว่าจะเกิดอะไร 

ข้ึนกับร่างกาย จะเกิดอะไรข้ึนกับการท่ีฝ่าฝืนต่อความ 

เคยชิน แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าหากว่าเราจะอาศัย 

แต่ความเคยชิน เราก็ไม่รู้จักว่าความเปลี่ยนแปลงคือ 

อะไร พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ สวัสดีครับ



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๖) วันที่ ๒๓ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

พรรคพลังราม
“รวมจิตอาสาทำความสะอาด ม.ร.”

    
 
 
 
 
 

ความเคยชิน

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ครับ ครูเห็นร้านค้าตามริมถนน 

หรือร้านค้าท่ีอยู่ในตลาด ในชุมชน หรืออะไรต่าง ๆ 

เหล่าน้ี ต่ืนกันข้ึนมาแต่เช้า ต้ังแต่ตี 4 ตี 5 

ของทุกวัน เจ้าของร้านและคนที่ช่วยเหลือกัน 

เขาก็เอาข้าวของต่าง ๆ ที่จะขายออกมาตั้งวาง 

เรียงกันไว้ ล้นออกมาจากในร้าน มาวางไว้เพื่อ 

ท่ีจะให้คนผ่านไปผ่านมาได้เห็นสินค้า แล้วก็เข้ามา 

เลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ น้ัน แทบจะทุกแห่ง แทบจะ 

ทุกถนน ท่ีมีการค้าขาย ก็จะมีวิธีการแต่งหน้าร้าน

กันอย่างนี้แทบจะทั้งนั้น

 ส่ิงท่ีมองลึกลงไปได้อีกก็คือว่า เขาต่ืนข้ึนมา 

แล้วเขาก็จะมาทำวิธีนี้ทุกครั้งไป แล้วก็บางแห่ง 

บางร้าน ครูสังเกตดู เขาก็เอาข้าวของเขามาไว ้

ในมุมเดิม หรือที่เดิมที่เขาเคยวาง ทำกันเช่นนี ้

ในแถบเอเชียทุกประเทศก็ว่าได้ ครูคิดว่าก็คงจะจำ ๆ 

หรือเรียนรู้จากกัน หรือดูจากภาพถ่าย จากภาพยนตร์ 

หรือจากประสบการณ์ของตนเองก็แล้วแต่ 

ก็จะมีการทำอยู่เช่นนี้จนเป็นความเคยชินของ 

เจ้าของร้าน เป็นความเคยชินของท้องถิ่น ที่มอง 

ไปแล้วก็เกิดความเคยชินว่าต้องเป็นอย่างนั้น 

ต้องทำอย่างนั้น ครูเคยพูดถึงว่าการทำอย่างนี้ 

คือการเอาข้าวของอะไรต่าง ๆ มาวางเกะกะออกมา 

จนถึงทางเดินเท้า หรือทางเท้า ก็จะทำให้ถนน 

ดูรุงรังไปหมดเป็นมลภาวะแก่สายตา

 สิ่งที่มองเห็นที่ว่านี้มองไปเห็นถึงความ 

เคยชิน เห็นความปล่อยปละละวาง เพราะ 

ไม่ทราบว่าคนท่ีเขาทำ เขาค้า เขาขาย อย่างน้ีน้ัน  

เขาก็ไม่จำเป็นจะต้องไปจัดร้านใหม่เสียทุกวัน 

ไม่ จำ เป็นว่ าจะต้องไปออกแบบอย่ างนั้น 

อย่างน้ี วางตรงน้ันตรงน้ีเสียทุกวัน เพราะอาจจะ 

ทำให้หลงลืม อาจจะทำให้ของอยู่ไม่เป็นที่ เวลา 

เขาจะขาย เวลามีคนถามซื้อ ก็อาจจะไปหยิบ 

ไปจับขายไม่ได้ จำไม่ได้ว่าอยู่ที่ใด เหมือนในร้าน 

ขายยาเขาก็จะวางยาไว้เป็นหมวดหมู่ แล้วแต่ร้าน 

เขาจะจัดไว้ว่าจัดหมวดหมู่ตามตัวอักษร หรือ 

จัดตามประเภทของยา หรือหมวดหมู่ของตัวยา 

หรือช่ือทางการค้าของยา หรือวางยาไว้ตามหมวด 

ของการรักษาโรค อย่างน้ีก็เป็นได้ ทีน้ี ลองไปคิดต่อ 

ดูว่า จากความเคยชินที่ว่านี้นั้น ถ้าหากเราทำอยู ่

อย่างนั้นอย่างนี้ จนเป็นความเคยชิน สิ่งที่ตามมา 

ก็คือ เราจะคิดสิ่งใหม่ ๆ ไม่ค่อยได้หรือต่อยอด 

ไม่ค่อยได้นั้นนั่นเอง

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จัดการแข่งขันความรู ้

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา 

คร้ังท่ี       7    โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ            ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรานนท์  คงสง 

คณะวิศวะจับมือคณะวิทย์ 
จัดแข่งคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน

 พรรคพลังราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการ “RU Big Cleaning Day # 2 : พลัง 

นักศึกษาสร้างมหาวิทยาลัยสะอาดและน่าอยู่  

คร้ังท่ี 2” เน่ืองในโอกาสครบรอบ 42 ปี วันสถาปนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ศุภโชติ  เดชะราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ 

ม.ร. เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27 

พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ พื้นที่บริเวณโดยรอบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ผศ.ศุภโชติ เดชะราช ผู้ช่วยอธิการบดี 

ฝ่ายอำนวยการ ม.ร. กล่าวว่า การทำความสะอาด 

โดยรอบมหาวิทยาลัยครั้งนี้เป็นการแสดงถึงการมี

จิตอาสา หมายถึงการให้ความร่วมมือร่วมแรง 

ร่วมใจในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็น 

นโยบายท่ีเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง การจัดกิจกรรมคร้ังน้ี จึงเป็นอีกหน่ึงกิจกรรม 

ที่ทำให้นักศึกษาได้มาพบปะกันผ่านกิจกรรม 

บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ 

สาธารณะให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง และบริเวณ 

โดยรอบ มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ สร้างความสุข 

ในการเรียนรู้อีกท้ังยังเป็นการเช่ือมโยงความสามัคคี 

ให้เกิดข้ึนระหว่างกันนับว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรม

องค์กรที่ดี

 นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง  

คว้ ารางวัลจากการแข่งขันมหกรรมกีฬา 

นานาชาติ ฮันมาอึม ในประเภทกรีฑา 7 รางวัล 

และรองชนะเลิศประเภทกีฬาฮาเฮ (ชักเย่อ) 

จัดโดยสมาคมคนเกาหลีแห่งประเทศไทย โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ ฐานดี ผู้อำนวยการ 

ศูนย์เกาหลีศึกษา และอาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์ 

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง เป็นผู้ควบคุมทีม 

และนำนักศึกษาเข้าแข่งขันจำนวนกว่า 100 คน 

ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 

23 พฤศจิกายน 2556

 สำหรับรางวัลประเภทกรีฑา รวม 7 รางวัล 

ได้แก่ วิ่ง 100 เมตร (หญิง) ผู้ชนะเลิศ คือ 

น.ส.สุพรรณี  ทุมภิลา และ รองชนะเลิศ คือ 

น.ส.เบญจวรรณ  ภู่ระหงษ์

 วิ่ง 100 เมตร (ชาย) ผู้ชนะเลิศ คือ 

นายสรายุทธ สกุลกิจ และรองชนะเลิศ คือ 

นายอนุพล  ทองทิพย์

 วิ่งผลัด 4x100 เมตร (หญิง) ผู้ชนะเลิศ 

คือ น.ส.สุพรรณี  ทุมภิลา น.ส.สุวรรณา  สุขท่ัว 

น.ส.เบญจวรรณ ภู่ระหงษ์ และน.ส.ธัญญาณีย์  

กาดกอง

 วิ่งผลัด 4x100 เมตร (ชาย) ผู้ชนะเลิศ คือ 

นายสรายุทธ  สกุลกิจ นายบัณฑิต  แก้วพูลศรี          

นายอนุพล  ทองทิพย์ และนายจักรกฤษณ์  ปัตถาสาย

 วิ่งผลัด 4x100 เมตร (ชาย) รองชนะเลิศ 

คือ นายนิพนธ์  เฉลียวรัมย์ นายอนุวัฒน์ ส่ันสะท้าน 

นายอนุพงษ์  โชติวนาวรรณ และนายกุลชาติ  

อินทร์แก้ว

 นอกจากน้ี ยังมี ประเภทกีฬาฮาเฮ (ชักเย่อ) 

นักศึกษาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน30 คน ซึ่งเป็นที่ 1 

ในสายประเทศไทย เข้ารอบชิงชนะเลิศกับ 

ประเทศเกาหลี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

มีนักกีฬา คือ  นายภูวดล พิมดี น.ส.พรรณมาศ 

วงศ์สุริย์ฉาย น.ส. เริงลดา อ่อนสุข ว่าที่ร้อยตรี 

สามารถ ใยบัว นายณัฐวุฒิ แก้วไพรวัน นายฮัมดี 

ดึอราโอะ นางเพชรอำภรณ์ สุภาวัน น.ส.ประพาพร 

คิอินธิ น.ส.ภคมน อารีพงษ์ น.ส.ยุภาพร 

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

นักศึกษารามฯคว้ารางวัล
มหกรรมกีฬานานาชาติ ฮันมาอึม


