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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

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

 ฉบับที่ ๓๗ 

วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๕ มกราคม ๒๕๕๗

ปีที่ ๔๓

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   
 
อธิการบดี ม.ร. รับมอบเงินช่วยเหลือ 
นักศึกษาที่บาดเจ็บจากการชุมนุมฯ

(อ่านต่อหน้า 11)

      
 

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ 

ต่างประเทศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ภาค 1/2557 สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ 

(รุ่นที่ 22) ตั้งแต่บัดนี้ - 20 เมษายน 2557 โดยม ี

สาขาวิชาท่ีเปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

(เอกภาษาไทย) (อ่านต่อหน้า 11)

ม.รามฯ รับสมัครนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาฯต่างประเทศ

ม.ร.รับสมัคร นศ.ป.โท
M.B.A. for IT-Smart Program

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาโท โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program) 

รุ่นท่ี 8 สาขาวิชาการตลาด แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ 

เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 21.00 น. 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) คัดเลือก 

เข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์ ค่าธรรมเนียม 

การศึกษาตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน 

ณ ประเทศสิงคโปร์ 155,000 บาท หรือดูงาน 

ประเทศญี่ปุ่น 175,000 บาท แบ่งชำระ 6 งวด

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

รามคำแหง  รับมอบเงินช่วยเหลือ 

นักศึกษาท่ีได้รับบาดเจ็บจาก 

เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง 

จำนวน 100,000 บาท จาก 

นายบุญถึง  ผลพานิชย์ อดีต 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือสมทบเข้ากองทุน “ม.ร. เงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือ 

ผู้ประสบเหตุจากการชุมนุมท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง” โดยมี คณะผู้บริหาร ม.ร.ร่วมเป็นสักขีพยาน 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร -- ร้อยกรอง)

สวัสดีปีใหม่
พุทธศักราช ๒๕๕๗

  สวัสดีปีใหม่ ใสพิสุทธิ์

 เราหมู่มวลมนุษย์ย่อมอยู่ได้

 อีกผลบุญคุณพระรัตนตรัย

 ทั้งพ่อขุนฯทรงอวยชัยให้รุ่งเรือง

 จงหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคภัย

 หวังสิ่งใดสมดังหวังฟูเฟื่อง

 ให้ผ่านพ้นทางตันกันทั้งเมือง

 หายโกรธเคืองแล้วรักกันชาติมั่นคง 

(อ่านต่อหน้า 2)

นายกสภามหาวิทยาลัย หวังบัณฑิตรามฯ
รู้ประชาธิปไตย - รับใช้บ้านเมืองอย่างถูกต้อง

(อ่านต่อหน้า 2)

อธิการบดีขอบคุณชาวรามฯทำงานในรอบปีลุล่วง
พร้อมทำหน้าที่ ให้ โอกาสทางการศึกษาต่อไป

 อธิการบดี ม.รามคำแหง อวยพรปีใหม่ 

ชาวรามคำแหง  ฝากใช้ความรัก ความสามัคคี นำพา                   

ม.รามคำแหงเดินหน้าคงความเป็นมหาวิทยาลัย 

ของประชาชน พร้อมทั้งช่วยกันทำงานของ ม.ร.  

โดยเฉพาะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาว่า  

ผมขอขอบคุณชาวรามคำแหงทุกคนที่ได้ร่วมมือกันทำงานในรอบปีที่ผ่านมา 

ทั้งเรื่องการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆที่ทำกันมาเป็นประจำ โดยเฉพาะ 

เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีทุกหน่วยงานได้ช่วยกันทำจนประสบความสำเร็จ 

ลุล่วงไปด้วยดี เร่ืองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นให้ครูอาจารย์เข้าบรรยาย 

ในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

  นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงคาดหวัง 

ปีใหม่ 2557 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะผลิตบัณฑิต 

ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง  

และเป็นกำลังสำคัญในการรับใช้สังคม-บ้านเมือง 

รวมท้ังสร้างความสงบสุขให้กับประเทศชาติต่อไป

  นายวิรัช   ชินวินิจกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง กล่าวถึงการดำเนินงานของ ม.ร.ในรอบปี 

ท่ีผ่านมาว่า ปี 2556 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิด 

คณะและสาขาวิชาใหม่เพ่ิมข้ึน               ซ่ึงทุกหลักสูตรล้วนแต่มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนและ 

พัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังผลิตบัณฑิต 

ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ออกไปรับใช้สังคมในทุกภาคส่วน มากกว่า 8 แสนคน  

ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

 นายกสภามหาวิทยาลัย ยังกล่าวถึง นโยบายและภารกิจในปี 2557 ว่า  

ปัจจุบันบ้านเมืองมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๕ มกราคม ๒๕๕๗ 

อธิการบดีขอบคุณชาวรามฯ         (ต่อจากหน้า 1)

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา เป็นประธานจัดกิจกรรม 

วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 42 ปี 

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 โดยมี บุคลากร 

นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ท้ังน้ี 

มีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธและอิสลามเพ่ือความ 

เป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานด้วย

 นายธรรมนูญ ม่วงแก้ว ผู้พิพากษา 

หัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก เป็นประธานในพิธี 

บวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ถวายเคร่ือง- 

ราชสักการะ และวางพานพุ่ม เน่ืองในวันสถาปนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 42 ปี วันที่ 

26 พฤศจิกายน 2556 โดยมี นายอุดม เศษโพธิ์  

ผู้ประสานงานสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พันธ์ุ วรพงศธร 

เจ้าหน้าท่ีสาขาฯ นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี  

ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

 คณะทัศนมาตรศาสตร์ และสโมสรนักศึกษา 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร่วม 

“โครงการค่ายหมอสายตา ครั้งที่ 6” ระหว่างวันที ่

29-30 มีนาคม 2557 ณ คณะทัศนมาตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ีสนใจ 

มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

และการประกอบอาชีพด้านทัศนมาตรศาสตร์

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี -31 มกราคม 2557  

ณ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 ประกาศผล วันท่ี 10 กุมภาพันธ์  

2557 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ facebook.com/ 

ค่ายหมอสายตา ครั้งที่ 6 สอบถามที่หมายเลข  

095-501-6830, 092-814-1914

กิจกรรมรามฯ - สงขลา 

 

รามฯ - เพชรบูรณ์ 

จัดกิจกรรม 42 ปี ม.ร.

คณะทัศนมาตรฯ รับนักเรียน ม.4-ม.6
ร่วมโครงการค่ายหมอสายตา ครั้งที่ 6

คือความขัดแย้งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน ดังน้ันในปี 2557 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องพัฒนา 

บัณฑิตให้สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นผู้ที่มีความรู้ 

ความเข้าใจในเร่ืองการเมืองการปกครองอย่างถูกต้อง 

พร้อมท่ีจะออกไปรับใช้สังคม เป็นกำลังสำคัญในการ 

สนับสนุนให้ประเทศชาติมีการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

เพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 

อย่างยั่งยืน

 นายกสภา ม.ร. ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ 

ชาวรามคำแหงว่าในนามของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ ์

ทั้งหลาย ตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พ่อขุนราม 

คำแหงมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ช่วยดลบันดาล 

ประทานพรให้ชาวรามคำแหงทุกคน ประสบความสุข 

ความเจริญ  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

คิดส่ิงใดขอให้สมปรารถนา และเป็นกำลังสำคัญเพ่ือ 

พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและ 

ก้าวหน้าตลอดไป

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ              (ต่อจากหน้า 1)

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่าน      เรื่อง 

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ริเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เข้ามา 

ทำงานตรงน้ีอยากให้คณาจารย์ใส่ใจในเร่ืองน้ี เพราะ 

เชื่อว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนที่รามคำแหงแล้ว 

จะเกิดความอุ่นใจถ้ามีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำ 

แนะนำต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและ 

การใช้ชีวิตของนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีเรื่องการ 

ปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้ดำเนินการมา 

อย่างต่อเนื่องและตั้งใจจะทำให้มีความร่มเย็น 

เป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการเรียนหนังสือ

 อธิการบดี ม.ร.กล่าวต่อไปว่า  ปี 2557 รามคำแหง 

ยืนหยัดเดินหน้าทำหน้าที่ให้โอกาสทางการศึกษา 

แก่ประชาชนทุกคนท่ีต้องการเรียนหนังสือโดยต้ังใจ 

จะเปิดวิชาใหม่ คือ วิชาจิตสาธารณะ เป็นวิชาท่ีเน้น 

การทำกิจกรรมให้นักศึกษาตระหนักถึงการช่วยเหลือ 

และทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมเรื่องการใช้ 

ตัวเลข 13 หลัก ของบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐาน 

ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่และตรวจสอบข้อมูล 

ของนักศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือ 

กบักรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการขอใช้ 

ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูล 

ทะเบียนกลางของกรมการปกครอง ด้วยระบบ 

คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจาก 

บัตรประจำตัวประชาชน ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะนำระบบน้ี 

มาพัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษาในกรณีต่างๆให้ถูกต้อง

และเป็นปัจจุบัน 

 นอกจากนี้ ต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็น 

ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ซึ่งเราได้ดำเนินการมา 

หลายเรื่องและตั้งใจจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน 

ระหว่างกันให้ครบท้ัง 3 เสาหลักของการเป็นประชาคม 

อาเซียนให้ได้มากที่สุด และประการสุดท้าย คือ 

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที ่

เกี่ยวข้องกับชาวรามคำแหงทุกคนจะต้องช่วยกัน 

ดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงเหมือนเช่นทุกปี 

 อธิการบดี ม.ร.กล่าวอวยพรปีใหม่ 2557 ว่า 

ผมขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่เข้าใจกันและกัน 

ไม่นำเรื่องการเมืองเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย 

ขอให้ทุกคนรัก สามัคคี เห็นอกเห็นใจ รู้จักเสียสละ 

และแบ่งปันต่อกัน ผมอยากเห็นภาพของความสามัคคี 

ที่ทุกคนจะช่วยกันรักษาคุณภาพและพัฒนาการ 

ทำงานให้รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน 

ที่ยั่งยืนตลอดไป

 “ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557 ผมขอ 

อวยพรให้คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา 

จงมีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดให้สมปรารถนา 

ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละท่าน 

นับถือ และองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ช่วยคุ้มครอง 

ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ขอบารมีพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ จงปกปักรักษาให้มีแต่ความร่มเย็น 

เป็นสุข พบแต่ส่ิงท่ีดีงามในชีวิต สามารถฟันฝ่าอุปสรรค 

และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ”

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี 

ประจำสาขาฯ ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิไล 

เรียงวัฒนสุข รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

และคณะผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 28 

พฤศจิกายน 2556 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสงขลา



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๕ มกราคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “ศิษย์เก่าดีเด่น” ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ  

เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 

มหาวิทยาลัย ๔๒ ปี เมื่อวันที่ ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้ มี ๑๓ คน

 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับปลัด 

กระทรวง ๒ คน คือ 

 ท่านปลัดกระทรวงเทคโนโลยี  

สารสนเทศและการสื่อสาร

 ดร.สุรชัย  ศรีสารคาม และ 

 ท่านปลัดกระทรวงคมนาคม

 นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค

 ระดับผู้ว่าการฯ ๑ คน คือ

 ท่านผู้ว่าการการทางพิเศษแห่ง 

ประเทศไทย

 นายอัยยณัฐ  ถินอภัย

 เป็นผู้พิพากษา ๓ คน คือ ท่าน 

รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค ๑ นายบุญชู 

ทัศนประพันธ์ ท่านผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 

นายสิทธิศักด์ิ  วนะชกิจ  และท่านผู้พิพากษา 

ศาลแพ่ง นางสาวลัดดาวรรณ  หลวงอาจ 

 นายอภินันท์  จันทรังษี  ท่านอธิบดี 

กรมประชาสัมพันธ์ 

 พลตำรวจโทหาญพล  นิตย์วิบูลย์ 

ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๗

 นายพัชระ  สารพิมพา ท่านผู้อำนวยการ 

สำนักวิทยุ อสมท

 ดร.นัทกาญจน์ รัตนวิจิตร คร ู

เชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิตมัธยม

 ดร.ลูซี่  ตันอติชาติ กรรมการของ

องค์การโลกผู้บำเพ็ญประโยชน์ และ

 นายอังคาร  จันทาทิพย ์  กวีซีไรต์ 

ปี ๒๕๕๖

ม.ร. มอบรางวัลเพชรน้ำหนึ่ง
และรางวัลเพชรประดับรามฯ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัล 

เพชรน้ำหนึ่งและรางวัลเพชรประดับรามฯ ให้แก ่

นักศึกษาปัจจุบันที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ 

ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อ 

ประโยชน์แก่สังคม และสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ครบรอบ 42 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

ม.ร. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่าน 

การคัดเลือกและได้รับรางวัลในวันนี้ และเชื่อว่ายังม ี

นักศึกษารามคำแหงอีกจำนวนมากที่มีความรู้  

ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญ 

ประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ 

ได้รับรางวัลน้ี ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ 

การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือเข้ารับรางวัลเพชรประดับรามฯ 

ให้มากขึ้น และให้บุคลากรทุกหน่วยงานช่วยกัน 

เฟ้นหานักศึกษา เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้มอบรางวัล 

ให้ไว้ในฐานะที่นักศึกษาสร้างความดีงามและเป็น 

กำลังใจให้ทำหน้าที่เหล่านั้นต่อไป

 ด้าน นางสาวพัชรา 

แก่นพ่วง นักศึกษาคณะ- 

นิติศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัล 

“เพชรน้ำหนึ่ง” กล่าวว่า  

ในนามนักศึกษาที่ได้รับ 

รางวัลในวันน้ี รู้สึกภาคภูมิใจ 

และดีใจอย่างย่ิงท่ีได้รับรางวัล

ทรงเกียรติ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถือเป็นความ

ภาคภูมิใจทั้งกับตนเอง ครอบครัว และวงศ์ตระกูล 

ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่ีได้เจียระไนก้อนดิน 

ให้เป็นเพชร สร้างคนให้เป็นมนุษย์ และเป็นบัณฑิต 

ท่ีพร้อมก้าวออกไปพัฒนาสังคม และขอขอบคุณอาจารย์ 

ทุกท่านที่เปิดโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับ 

รางวัลอย่างกว้างขวางท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

อย่างทั่วถึงด้วย และขอฝากเพื่อนนักศึกษาทุกคนว่า 

    “สักวันหนึ่งเราจะรู้ว่ารามฯ รัก 

 สักวันหนึ่งคงประจักษ์เป็นสุขขี

 สักวันหนึ่งเราจะรู้ว่ารามฯ ดี 

 สักวันหนึ่ง เราได้ดีเพราะมีรามคำแหง”

 ท้ังน้ี รางวัลเพชรประดับรามฯ ประจำปี 2556 

พิจารณาจากคุณลักษณะพื้นฐาน ได้แก่ ผลการศึกษา 

ทักษะในการจัดการและการทำงาน ความสามารถ 

ในการคิดและแก้ปัญหา สุขภาพอนามัย ความประพฤติ 

คุณธรรมจริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ 

สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีกิจกรรม 

หรือผลงานดีเด่น มีคุณภาพ แสดงความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้รับรางวัล 

ระดับชาติหรือนานาชาติและแสดงออกถึงความมี 

คุณธรรมดีงาม โดยผู้ที่มีผลงานโดดเด่นมากที่สุดจะ

ได้รับรางวัลเพชรน้ำหนึ่งและผู้ที่มีผลงานในระดับ 

รองลงมาจะได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ 

 สำหรับ ผลการคัดเลือกมีนักศึกษาได้รับ 

รางวลัเพชรนำ้หนึง่ จำนวน 1 ราย ไดแ้ก ่นางสาวพชัรา                     

แก่นพ่วง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ผลงานคือ เป็น 

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย  

ปี  2551 - 2553  ของกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นวิทยากรโครงการ 

“เสริมสร้างคุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด”  

ปี 2554 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาต ิ

สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของเยาวชน ปี 2556 จากกรรมการ 

จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น 

แห่งชาติ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

ปี 2554 ได้รับรางวัลเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ปี 2553 

จากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

กระทรวงยุติธรรม และรางวัลเป็นผู้มีความประพฤต ิ

ดีงาม ปี 2551 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

 รางวัลเพชรประดับรามฯ จำนวน 5 ราย ได้แก่  

นายณัชพล  เท่ียงถ่ิน นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ผลงานคือ 

รางวัลเยาวชนชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขัน 

ตอบปัญหาทางกฎหมายเน่ืองในวันรพีประจำปี 2556 

จากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง 

ประเทศกลาง นายเอกชัย เหมชาญสิริ นักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ ผลงานคือรางวัลเยาวชนคนเก่ง 

รุ่นที่ 6 ประจำปี 2556 ตัวแทนกรุงเทพมหานคร 

ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชดำริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ได้รับเข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย เกียรติบัตร  

และทุนการศึกษาในโครงการคัดเลือกเยาวชน 

คนเก่ง ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

(อ่านต่อหน้า 8)



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๕ มกราคม ๒๕๕๗ 

ศิษย์เก่ารามฯรับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ในงานครบรอบ 42 ปี ม.รามคำแหง

 ศิษย์เก่ารามฯรับรางวัล “ศิษย์เก่า 

ดีเด่น” เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 42 ปี 

26 พฤศจิกายน 2556 พร้อมเผยความในใจ 

“ถ้าไม่มีรามฯ ก็ไม่มีเรา” รามคำแหง คือ 

จุดเริ่มต้นของชีวิต และเป็นสถาบันที ่

หล่อหลอมให้ศิษย์เก่าสามารถยืนหยัด

อยู่ในสังคมมาถึงทุกวันนี้  

 นายสิทธิศักด์ิ วนะชกิจ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า ผมมีโอกาสมายืน

จุดน้ีได้เพราะมีรามคำแหง ผมเข้ามาเรียนท่ีรามคำแหง 

ตั้งแต่ปี 2519 สถาบันแห่งนี้เป็นบ้านหลังที่สอง 

ท่ีให้โอกาส ความหวัง กำลังใจ และอนาคต รามคำแหง 

ให้ความรู้ท่ีมีคุณภาพไปประกอบอาชีพ ซ่ึงผมยึดหลัก 

สองข้อ คือ ความเป็นสถาบันตุลาการ และความเป็น 

ลูกศิษย์รามคำแหง ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าระลึกถึง 

รามคำแหงเสมอว่า สถาบันนี้ให้โอกาส ให้ชีวิต  

หน้าที่การงานจนทำให้มีที่ยืนอยู่ในสังคมได้อย่าง 

ภาคภูมิ 

 นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม 

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า ผมเข้ามาเรียนที ่

รามคำแหง เม่ือปี 2517 ใช้เวลาเรียน 3 ปี รามคำแหง 

ให้โอกาสและอิสระในการเลือกทางเดินชีวิต 

แต่บนความอิสระนั้น รามคำแหงสอนให้รู้ถึงการ 

วางแผนและความรับผิดชอบต่อตนเอง ซึ่งสิ่งนี ้

ผมนำมาใช้ในชีวิตการทำงานจนถึงปัจจุบัน และส่ิงท่ี 

ผลักดันให้ผมก้าวมาถึงจุดสูงสุดของข้าราชการประจำ 

ล้วนเป็นสิ่งที่รามคำแหงมอบให้ทั้งสิ้น

 ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 

กล่าวว่า “ถ้าไม่มีรามฯ ก็ไม่มีเรา” ถ้าไม่มีรามคำแหง 

ในวันนั้น คงไม่มีปลัด ICT คนนี้ในสังคมไทย  

รามคำแหงสามารถผลิตคนให้มีความรู้ระดับ 

สากล และมีคุณธรรม ผลิตปัญญาชนที่ออกไป 

สร้างสันติสุข สอนให้ลูกศิษย์เป็นคนที่ใฝ่เรียนรู ้

ในทุกเร่ือง และเรียนรู้ตลอดชีวิต ผมสามารถนำความรู้ 

ทั้งด้านนิติศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้คู่กันไป 

ใช้ชีวิตบนทางสายกลางจนเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่ง 

พร้อมไปกับการยึดหลักอิทธิบาท 4 ในการดำเนินชีวิต 

 นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษ 

นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค ดร.สุรชัย  ศรีสารคาม นายอัยยณัฐ  ถินอภัย น.ส.ประพีร์  อังกินันทน์ นายอังคาร  จันทาทิพย์นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ

แห่งประเทศไทย ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า  

รามคำแหงเป็นสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา 

ความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผม ท้ังในระดับ 

ปริญญาตรีและปริญญาโท โดยเฉพาะเร่ืองการให้โอกาส 

ทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตการทำงาน ดังที่ว่า  

“เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง” ถ้าไม่มีรามคำแหง 

คงไม่มีผู้ว่าการการทางพิเศษคนน้ี ท่ีก้าวข้ึนมาสู่ตำแหน่ง 

ผู้บริหารสูงสุดในรัฐวิสาหกิจ จากนี้ไป ผมจะช่วย 

ผลักดันรามคำแหงให้เจริญรุดหน้ายิ่งๆขึ้นไป เพราะ 

สิ่งที่ได้ในชีวิตทั้งการช่วยเหลือตัวเอง การแข่งขัน 

การต่อสู้ และการยืนหยัดในชีวิต ล้วนเร่ิมต้นท่ีรามคำแหง

และไม่สามารถหาจากท่ีไหนได้ ผมมีความภูมิใจในความ 

เป็นศิษย์เก่ารามคำแหง

 นางสาวประพีร์ อังกินันทน ์ รองผู้ว่าการ 

ตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า ดิฉันสมัครเข้าเรียน 

คณะบริหารธุรกิจ และเลือกเรียนสาขาการบัญชีได้ดัง

ท่ีต้ังใจ เพราะรามคำแหงเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีจบสายศิลป์ 

สามารถเข้าเรียนสาขาการบัญชีได้โดยไม่จำกัด  

หลังจากที่เข้ามาเรียนที่รามคำแหงแล้ว ได้รับความรู้

ที่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพที่ดีได้ เมื่อเรียนจบ 

ยิ่งภาคภูมิใจและปลาบปลื้มที่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่นักศึกษารามคำแหง  

เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เอง 

 นายอังคาร จันทาทิพย ์ กวีซีไรต์ ปี 2556 

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า ช่วงเวลาของการเป็น 

นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ถือเป็น 

ช่วงเวลาที่ดีและสำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิต  

น่ันหมายถึงการได้ทำหน้าท่ีลูกท่ีดีของพ่อแม่ท่ีด้ินรน 

อยากให้ลูกได้ เรียนหนังสือจนสำเร็จดังที่ท่าน 

ตั้งความหวังไว้ ล้วนเป็นโอกาสที่ได้จากรามคำแหง 

เป็นช่วงเวลาที่ได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล ทำในสิ่ง 

ท่ีตัวเองรัก ซ่ึงเป็นต้นทุนท่ีมีค่าในการ 

สร้างพัฒนาการด้านต่างๆให้กับชีวิตด้วย 

  ดร.นัทกาญจน์ รัตนวิจิตร ครู 

เช่ียวชาญ ค.ศ.4โรงเรียนราชวินิตมัธยม 

ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า 

สิ่งที่ดิฉันได้นอกเหนือจากความรู้ คือ 

วินัยในการเรียน แนวคิดการทำงาน 

และการดำเนินชีวิต  ผ่านคณาจารย์หลายๆท่าน   

ทำให้ตระหนักในหน้าท่ีและรู้จักการทดแทนบุญคุณ 

เด็กท่ีจบรามฯ สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง เร่ิมต้น 

จากการเรียนรู้งานอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เย่อหย่ิง 

มีเจตคติที่ดี และคิดบวก ดิฉันสามารถใช้วินัย 

ในตนเองพัฒนางาน พัฒนาตนจนสามารถเรียนต่อ 

และจบการศึกษาระดับปริญญาเอกและเป็นข้าราชการ

ระดับ 9 รวมถึงความเข้าใจชีวิตทำให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 นายพัชระ สารพิมพา ผู้อำนวยการฝ่ายคล่ืนวิทยุ 

FM 100.5 สำนักวิทยุ อสมท  ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ 

กล่าวว่า สิ่งที่ผมได้รับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

คือ “ชีวิต” สมัยผมเรียนมัธยม ไม่ได้ใส่ใจกับการเรียน 

จนเกือบเรียนไม่จบมัธยม เม่ือไม่สามารถสอบแข่งขัน 

เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเพื่อนๆก็เริ่ม

กลับตัวกลับใจมุ่งม่ันเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ซ่ึงเปิดโอกาสให้กับทุกคน ตอนน้ันผมเป็นท้ังผู้เรียน 

และเป็นติวเตอร์สอนวิชาด้านรัฐศาสตร์ อาทิ PS 

190 PS 290 PS 420 ผลการเรียนจึงออกมาดีมาก  

และผมได้นำความรู้ เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์  

ในการทำงานด้านส่ือสารมวลชน  วิเคราะห์ข่าว และ 

สถานการณ์ทางสังคมและการเมืองจนถึงปัจจุบัน 

     ดร.ลูซี่ ตันอติชาต ิ กรรมการภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกขององค์การโลกของผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

(WAGGGS)ศิษย์เก่าสถาบันการศึกษานานาชาติ 

(สาขาบริหารธุรกิจ)กล่าวว่า เลือกมาเรียนท่ีสถาบัน 

การศึกษานานาชาติ ทำให้เราได้เรียนกับคณาจารย ์

ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ในขณะที่ค่าเล่าเรียน 

ถูกกว่าไปเรียนเมืองนอก เพราะนอกจากความรู ้

ที่ได้รับแล้ว ยังมีโอกาสได้รู้จักอาจารย์และเพื่อน 

นักศึกษาจากประเทศต่างๆ และยังได้รับการปลูกฝัง 

เรื่อง “ความรู้คู่คุณธรรม” ควบคู่ด้วย 

ดร.นัทกาญจน์  รัตนวิจิตร นายพัชระ  สารพิมพา ดร.ลูซี่  ตันอติชาติ
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๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๕ มกราคม ๒๕๕๗ 

ตอน  รางรถไฟ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 รถไฟเคยเป็นระบบการขนส่งที่ว่ากันว่ามีคุณสมบัติของการขนส่งที่มี 

ประสิทธิภาพครบถ้วนตามตำราคือ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด 

จนในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเกือบทุกประเทศต้องขนส่งโดยทางรถไฟเป็นหลักนั้น 

ถูกเรียกว่าเป็นยุคของรถไฟ แต่เม่ือมีการประดิษฐ์รถยนต์ข้ึนและน้ำมันยังมีราคาถูก 

อยู่ก็ทำให้นิยมขนส่งคนและสินค้ากันด้วยรถยนต์มากข้ึนแทนเพราะการขนส่ง 

ทางถนนมีความได้เปรียบกว่าตรงที่สามารถขนส่งไปจนถึงจุดหมายปลายทาง 

ได้โดยตรงกว่ารถไฟ อย่างไรก็ตามเม่ือน้ำมันมีราคาแพงข้ึนเร่ือย ๆ  การขนส่งระยะไกล ๆ  

ด้วยรถไฟจะมีความได้เปรียบมากกว่าเพราะต้นทุนต่ำกว่าและขนส่งได้ครั้งละ 

มากกว่า  ประเทศต่างๆ จึงหันมาให้ความสำคัญกับการขนส่งทางรถไฟกันใหม่อีกคร้ัง 

รวมทั้งประเทศไทย แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่พูดถึงกันเสมอในกรณีการพัฒนาระบบ 

รถไฟของไทยก็คือขนาดของรางที่แคบกว่ามาตรฐานทำให้รถไฟไทยแล่นได้ช้า 

จนคนล้อเลียนความช้าน้ีโดยนำมาจากเสียงล้อรถไฟกระทบรางว่า ถึงก็ช่าง..ไม่ถึงก็ช่าง

 ขนาดความกว้างของรางรถไฟท่ีใช้กันในประเทศต่าง ๆ  ในโลกน้ันมีหลายขนาด 

แต่ขนาดที่ใช้กันมากที่สุด (ประมาณร้อยละ 60 ของรางที่ใช้กันทั่วโลก) ก็คือขนาด 

1.435 เมตร ทำให้เรียกรางขนาดนี้กันว่าขนาดมาตรฐานหรือ Standard Gauge  

เชื่อกันว่ารางที่มีความกว้างขนาดนี้จะทำให้รถไฟแล่นได้เร็วและไม่แกว่งหรือ 

โคลงมาก นอกจากนั้นยังตกรางยากกว่ารางที่มีขนาดแคบกว่านี้ด้วย แต่เรื่องนี ้

ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะไม่ได้ร่ำเรียนมาทางวิศวกรรถไฟ เพียงแต่ถามอากู๋หรือ 

ค้นคว้าจากกูเกิลมาเท่านั้น และคำว่าขนาดความกว้างนั้นผมหมายถึงระยะห่าง 

ระหว่างราง 2 ข้างนะครับไม่ใช่หมายถึงความกว้างของรางข้างเดียว

     นอกจากรางมาตรฐานแล้ว ประเทศต่าง ๆ ก็มีรางแบบอื่นด้วยทั้งที่ขนาด 

กว้างกว่าและแคบกว่ามาตรฐานเช่นรางของอินเดียและรัสเซียนั้นกว้างกว่า 

ขนาดมาตรฐาน  ในขณะที่รางรถไฟในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยเป็น 

อาณานิคมไม่ว่าจะเป็นอาณานิคมของอังกฤษหรือฝรั่งเศสจะใช้รางกว้าง 1 เมตร 

(เรียกว่า meter gauge)ซึ่งแคบกว่ามาตรฐานทั้งที่ประเทศเจ้าอาณานิคมทั้ง 2 

ล้วนแต่ใช้รางขนาดกว้างกว่า 1 เมตรในประเทศของตนเองและขนาดความกว้าง 

ของราง 1.435 เมตรนี้ก็มีต้นคิดมาจากอังกฤษนั่นเอง

 แล้วขนาดของรางรถไฟในประเทศไทยเป็นแบบไหนกัน ตอบได้ว่าเราเคยมีราง

ทั้งขนาดมาตรฐานและขนาด 1 เมตรแบบอาณานิคม แต่ปัจจุบันเรามีแต่รางขนาด 

1 เมตรเท่าน้ัน โดยตอนท่ีเราเร่ิมสร้างทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นไทยเราใช้ช่างเทคนิคจากเยอรมันมาอำนวยการและวางราง 

ที่ขนาดความกว้างแบบมาตรฐานมาก่อน  ปัญหามาเริ่มตอนที่อังกฤษบีบให้ไทย 

สร้างรถไฟสายใต้เชื่อมต่อกับทางรถไฟในมลายูซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษ 

ในยุคนั้นแต่ขนาดความกว้างของรางรถไฟในแหลมมลายูนั้นเป็นขนาด 1 เมตร 

 ไทยเราก็เลยต้องวางรถไฟสายใต้ขนาดเท่ากัน

     ในตอนแรกนั้นรถไฟไทยสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีต้นทาง 

ท่ีหัวลำโพงมีการบริหารโดยอิสระจากรถไฟสายใต้ซ่ึงมีฝ่ายบริหารคนละชุดกันและ 

ไม่มีทางเชื่อมต่อกันด้วยเพราะอยู่คนละฟากของแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากต้นทาง 

ของรถไฟสายใต้นั้นอยู่ที่ฝั่งธนบุรี

  

  อ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล                       aseanlang_ram@yahoo.co.th

อาหารเวียดนาม

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 คนส่วนมากนิยมรับประทาน 

อาหารเวียดนาม เน่ืองจากอาหารเวียดนาม 

เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ มีส่วนประกอบ 

ของผัก สมุนไพร รวมถึงเครื่องเทศ 

จำนวนมาก และหากพิจารณาถึงคุณค่า 

ทางโภชนาการแล้ว อาหารเวียดนามก็เป็น 

อาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนทั้ง 5 หมู่

 ตามภูมิศาสตร์ของประเทศเวียดนาม แบ่งประเทศเวียดนามออกเป็น 3 ภาค 

ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ประชาชนท้ังสามภาคน้ีมีวัฒนธรรม 

การกินอาหารท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ ภาคเหนือ รสชาติอาหารจะไม่จัด เป็นรสชาติ 

ที่ปรุงแต่งน้อย หากแต่พิถีพิถันในการจัดทำ เช่น เฝอ (phở - เฝอ) ปากหม้อญวน 

(bánh cuốn nóng - แบ๋ง ก๋วน หน็อง) ภาคกลาง อาหารจะปรุงแต่งทั้งรูปลักษณ์ 

และรสชาติตามขนบของพระราชวังด่าย โหน่ย (Ðại Nội - ด่าย โหน่ย) อาหารจึงมี 

รสชาติจัดกว่าภาคอื่น ๆ และมีสีสันชวนรับประทาน เช่น ขนมจีนเมืองเว้ (bún 

bò Huế - บุ๊น บ่อ เฮว้) ขนมจีนราดด้วยน้ำซุปเนื้อวัว ปรุงรสเปรี้ยว เผ็ด ภาคใต้ 

เป็นพื้นที่ที่มีชนชาติต่าง ๆ มารวมตัวกันอยู่จำนวนมาก ทั้งจีน กัมพูชา และไทย  

การปรุงอาหารในพ้ืนท่ีน้ีก็ได้รับการผสมผสานวัฒนธรรมชาติต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 

หากพิจารณาแล้วอาหารภาคใต้น้ีจะเป็นรสชาติท่ีถูกปากคนไทยมากท่ีสุด เน่ืองจาก 

ใกล้เคียงกับรสชาติอาหารของไทย เช่น ขนมเบื้องญวน (bánh xèo - แบ๋ง แส่ว) 

ขนมเบื้องเปลือกบางสีเหลือง ไส้ข้างในผัดถั่วงอกกับเต้าหู้ หมูสับ กุ้งแห้ง

 ในที่นี้ จะขอแนะนำอาหารดั้งเดิมของประเทศเวียดนาม ซึ่งได้รับความนิยม 

มากจากทั้งประชาชนชาวเวียดนามและชาวต่างชาติ หากใครมีโอกาสได้ไปเยือน 

ประเทศเวียดนาม

 ส่วนประกอบของเฝอประกอบด้วย เส้นเฝอ และน้ำต้มกระดูก รับประทาน 

กับเน้ือวัว หรือ เน้ือไก่ห่ันเป็นช้ินบาง ๆ นอกจากน้ันยังมีเคร่ืองปรุงท่ีประกอบด้วย 

ซอสถั่ว พริกไทย มะนาว น้ำปลา พริก ฯลฯ แต่เครื่องปรุงเหล่านี้ผู้รับประทาน 

สามารถปรุงได้เองตามชอบใจ

 ชาวเวียดนามมักรับประทานเฝอเป็นอาหารเช้า หรืออาหารค่ำ จังหวัดต่าง ๆ 

ในภาคเหนือของประเทศเวียดนามยังเติมผักที่มีกลิ่นหอมลงไปในชามเฝอเพิ่มเติม

อีกด้วย

 น้ำต้มกระดูกท่ีใช้น้ัน ทำมาจากการเค่ียวน้ำต้มกระดูกให้ได้ท่ี ผสมกับอบเชย 

ขิง กานพลู เน้ือสัตว์ท่ีใช้รับประทานกับเฝอ ได้แก่ เน้ือวัว และเน้ือไก่ และท่ีสำคัญ 

จะขาดไม่ได้คือ เส้นเฝอแต่ดั้งเดิมนั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้านำมานวดแล้วคลี่เป็น 

แผ่นบาง ตัดเป็นเส้นละเอียด

 เฝอมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศเวียดนาม แล้วแพร่กระจาย 

ไปยังภาคกลางและภาคใต้ตามลำดับ คร้ังทศวรรษท่ี 1950 เม่ือฝร่ังเศสเข้ามาปกครอง 

ประเทศเวียดนามได้แบ่งประเทศเวียดนามออกเป็นสองส่วน คือ เวียดนามเหนือ 

และเวียดนามใต้ คนเวียดนามเหนือได้อพยพลงไปอยู่ในเวียดนามใต้เมื่อปี 1954 

ได้นำเฝอไปเผยแพร่ ทำให้เฝอเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ตั้งแต่ครั้งนั้น และมีการ 

ปรับเปล่ียนตามรสนิยมของการกินอาหารของคนในแต่ละภูมิภาค รวมไปถึง มีการ 

ดัดแปลงเฝอให้เข้ากับรสนิยมในการกินของชาวฝรั่งเศส โดยเรียกว่า โป โต เฝอ 

(pot-au-feu หรือ Pô tô phó) คาดกันว่า เฝอในประเทศเวียดนามอาจได้รับอิทธิพล 

มาจากประเทศจีน ตั้งแต่ครั้งที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีนเป็นระยะเวลานาน 

โดยสันนิษฐานจากเครื่องปรุงที่ใช้ในการต้มน้ำกระดูกนั้นเป็นเครื่องปรุงของ 

ประเทศจีน รวมถึงกรรมวิธีการผลิตเส้นเฝอก็เช่นเดียวกันใกล้เคียงกับการผลิต 

เส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างมาก

 แต่ในที่สุดเฝอก็กลายเป็นอาหารประจำชาติของประเทศเวียดนามได้อย่าง 

ชัดเจน เนื่องจากการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวของจีน ทั้งยังได ้

(อ่านต่อหน้า 9)

เผยแพร่อาหารชนิดน้ีไปท่ัวโลก เช่นในภูมิภาคยุโรป มีร้านเฝอต้ังอยู่ในหลายประเทศ 

เช่น สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย แคนาดา และประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีชาวเวียดนาม

ไปตั้งถิ่นฐานอยู่

 ในปัจจุบัน เฝอได้มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบออกไปอย่างหลากหลาย 

ตามแต่ละพื้นถิ่นและเรียกชื่อต่างกันออกไป เช่น เฝอ ยังคงใช้เรียกอยู่ในภาคเหนือ  

เฝอ เฮว้ (Phở  Huế) ใช้เรียกในภาคกลาง เฝอ ส่าย ก่อน (Phở Sàigòn) ใช้เรียก 

ในภาคใต้ ท้ังน้ีเฝอในแต่ละภูมิภาคของประเทศเวียดนามมีความแตกต่างกันท้ังรสชาติ 

เครื่องปรุง รวมถึงเส้นเฝอ

 ในเมืองไทย หาเฝอทานไม่ยากนัก มื้อนี้หากท่านนึกอยากทานอาหารร้อน ๆ 

ทานง่าย ๆ รสชาติอร่อย ลองลิ้มรสชาติเฝอดูสักชามก็ดีไม่เบาทีเดียว

    



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๕ มกราคม ๒๕๕๗ 

 สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรม 

เชิงปฏิบัติการ “การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และ 

พัฒนาบุคลิกภาพ” แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และประชาชนทั่วไป โดยมี อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์ 

ผู้อำนวยการสำนักกีฬา เป็นประธานเปิด เม่ือเร็วๆน้ี 

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 322 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ 

อาจารย์ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน 

เทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้คนเราใช้เครื่องทุ่นแรง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตนเองมากขึ้น ทำให ้

การใช้แรง และกล้ามเนื้อในการดำรงชีวิตประจำวัน 

น้อยลง ส่งผลให้สุขภาพพื้นฐานและสมรรถภาพ 

ทางกายลดลง เพราะขาดการเคลื่อนไหวหรือการ 

ออกกำลังกาย 

 “การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เปรียบเสมือน 

ยาวิเศษท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพกายและ 

สุขภาพใจได้ค่อนข้างมั่นคงถาวรและเป็นรูปธรรม 

การออกกำลังกายอย่างสม่ำ เสมอถือเป็นการ 

“ฝากออมสินสุขภาพ” ให้กับตนเอง ช่วยให้ร่างกาย 

มีสุขภาพแข็งแรงเป็นทุนสำรองไว้ป้องกันโรคภัย 

ไข้เจ็บในยามที่เข้าสู่วัยเสื่อมและวัยชรา ซึ่งจะเริ่ม 

มีอาการปรากฏให้เห็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ  

30 ปีเป็นต้นไป”

 “การทำกิจกรรมทางกายภาพ เช่น กวาดบ้าน 

ถูบ้าน ซักผ้า รีดเสื้อผ้า ฯลฯ นั้น ไม่ถือว่าเป็นการ 

ออกกำลังกาย แต่เป็นเพียงการใช้ร่างกายออกแรง 

ปฏิบัติงาน   หรือภารกิจแทนการใช้เครื่องทุ่นแรง 

หรือส่ิงอำนวยความสะดวก ไม่ใช่กิจกรรมออกกำลังกาย 

ท่ีทำเพ่ือกระตุ้นร่างกายให้มีการเผาผลาญสารอาหาร 

หรือใช้พลังงานจากอาหารท่ีรับประทานเข้าไปไม่ให้เหลือ 

เก็บเป็นส่วนเกินและสะสมไว้ในรูปของไขมัน” 

รศ.เจริญ กล่าว 

 รศ.เจริญ กล่าวต่อว่า การออกกำลังกายต้อง

ปฏิบัติตามหลักการและวิธีการอย่างถูกต้องเป็นระบบ 

ด้วยการเลือกใช้กิจกรรมและความหนักเบาให้เหมาะสม 

กับจุดมุ่ งหมายและสภาพร่างกายของตนเอง  

ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการหล่ังสารฮอร์โมน 

แห่งความสุข ท่ีเรียกว่า เอ็นโดรฟิน ซ่ึงจะช่วยให้ร่างกาย 

รู้สึกสดชื่น แจ่มใส กระปรี้กระเปร่า ปลอดโปร่ง  

และรู้สึกผ่อนคลายภายหลังการออกกำลังกาย  

เกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกายตรงตามเป้าหมาย ดังนั้น 

กิจกรรมทางกายประเภทกิจวัตรประจำวัน หรือ 

การประกอบอาชีพการงานที่ใช้แรงกาย จึงไม่ใช ่

การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพดังท่ีหลายคนรับทราบ 

และเข้าใจ 

 วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการออกกำลังกายว่ามี  

4 ประการหลัก คือ 

 1. การออกกำลังกายเพ่ือการบำบัดรักษา มีจุด 

มุ่งหมายเพื่อการบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ 

หรืออาการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจ 

โรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรคอ้วน 

โรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ โรคเครียด และ 

โรคปวดหลัง ฯลฯ

 การแพทย์ปัจจุบันยอมรับและใช้วิธีการ 

ออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดรักษา 

อาการของโรคดังกล่าว เพื่อลดการใช้ยาให้น้อยลง 

และสร้ างภูมิต้ านทานของร่ า งกายให้สู งขึ้ น  

เป็นการรักษาอาการของโรคควบคู่ไปกับการใช้ยา 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการจัดโปรแกรมการ 

ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับอาการของโรค และ 

เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นรายๆไป ภายใต้การควบคุม 

ดูแลของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออก 

กำลังกายโดยเฉพาะอย่างใกล้ชิด 

 2. การออกกำลังกายเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย  

ทำต่อจากการบำบัดรักษา หรือภายหลังจากอาการ 

เจ็บป่วยทุเลาลงจนกระทั่งหายเป็นปกติ เพื่อกระตุ้น 

ให้ร่างกายท่ีเส่ือมสภาพหรือทรุดโทรมลงในช่วงท่ี 

เจ็บป่วย ให้กลับฟ้ืนคืนสู่สภาพท่ีแข็งแรงเป็นปกติ เช่น 

อาการป่วยโดยทั่วไป อาการป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ 

อาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รวมท้ังอาการเส่ือมสภาพ 

ของร่างกายที่เกิดจากการขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น 

ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยทุเลาหรือหายเจ็บป่วยแล้ว 

การออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วย 

ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้แข็งแรงกลับคืนสู่สภาวะปกติ

ได้เร็วขึ้น

 3. การออกกำลังกายเพ่ือการสร้างเสริมร่างกาย 

ให้แข็งแรง มุ่งสร้างเสริมสุขภาพร่างกายจากสภาวะ 

ที่เป็นปกติให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงในองค์รวม 

ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกายเพิ่มขึ้น ไม่ว่า 

จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความอดทนของ 

ระบบหายใจและไหลเวียนเลือด การสร้างเสริมความ 

แข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือ ความอ่อนตัว 

และส่วนประกอบของร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายสามารถ 

ประกอบภารกิจในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี  

โดยท่ีไม่รู้สึกอ่อนเพลียหรือมีอาการเหน็ดเหน่ือยง่าย  

เป็นการสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายที่จะช่วย 

ป้องกันมิให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ทำให ้

สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพิ่มขึ้น สามารถประกอบ 

หน้าที่การงานและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

 4. การออกกำลังกายเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ 

สูงสุดของร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นการออกกำลังกาย 

ที่มุ่งพัฒนาทักษะและสมรรถภาพทางกลไกการ 

เคลื่อนไหวของร่างกายของแต่ละบุคคลให้พัฒนา 

ไปสู่ศักยภาพ หรือความสามารถสูงสุดในแต่ละด้าน 

ที่ต้องการ เช่น ความแข็งแรง ความเร็ว กำลัง 

ความคล่องแคล่วว่องไว ความแม่นยำ ปฏิกิริยา 

การรับรู้การสั่งงานของสมอง ความสัมพันธ์ในการ 

เคลื่อนไหวและการทรงตัวที่ดี เป็นต้น

 รศ.เจริญ แนะนำว่า การรักษาสุขภาพร่างกาย 

ท่ีดีให้คงไว้น้ัน ต้องปฏิบัติตนอยู่บนพ้ืนฐานของความ 

พอเหมาะ พอดี และพอเพียง 3 ประการ คือ  

การรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ได้สัดส่วนถูกต้อง 

เหมาะสมและพอเพียงสำหรับตนเอง การออกกำลังกาย 

ท่ีถูกต้อง เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและสภาพร่างกาย 

ของตนเองในแต่ละวัย และการพักผ่อนร่างกาย 

และจิตใจ ท่ีถูกต้องเหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกาย 

ของตนเอง การปฏิบัติตนเช่นนี้จะนำไปสู่การลด 

และป้องกันปัญหาด้านสุขภาพของบุคคลแต่ละวัย 

ย่ิงกว่าน้ัน การเรียนรู้ท่ีจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ 

สุขภาพร่างกายของตนเอง ด้วยการพัฒนาเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายให้สมบูรณ์ แข็งแรง คือ หัวใจ

สำคัญที่จะช่วยคุ้มครองป้องกันร่างกายให้ห่างไกล 

จากปัญหาสุขภาพ และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เป็น 

อย่างดี 

 “การออกกำลังกายนอกจากจะเป็นการให้ 

อาหารเสริมกล้ามเนื้อและกระดูกโดยตรงแล้ว  

ยังช่วยเป็นการกระตุ้นระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ 

ภายในร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ช่วยรักษา 

และชะลอการเสื่อมสภาพของอวัยวะรวมทั้งระบบ 

โครงสร้างของร่างกาย ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับ 

ร่ างกายได้ เป็นอย่ างดีทำให้ผู้ที่ ออกกำลังกาย  

เป็นประจำสม่ำเสมอ มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิต 

เบิกบานแจ่มใส มีอายุยืนยาว และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่าง 

มีความสุข อีกทั้งยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ รูปร่าง 

ทรวดทรงให้กระชับ ได้สัดส่วนสวยงาม อีกด้วย” 

อาจารย์ ม.เกษตรฯ แนะเทคนิคออกกำลังกายได้สุขภาพ-พัฒนาบุคลิกภาพ



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๕ มกราคม ๒๕๕๗ 

 ในโลกยุคไอที คนหนึ่งคนจะต้องมีรหัสผ่าน 

หรือพาสเวิร์ด (password) มากกว่าหนึ่งอย่าง 

แน่นอนไม่ว่าจะเป็นรหัสบัตรเอทีเอ็ม รหัสเข้าเฟซบุ๊ก  

ทวิตเตอร์บุ๊กและอีเมล์อีกหลายเมล์ การต้ังรหัสผ่าน 

เพื่อเข้าใช้ทำงานหรือกิจธุระจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

 Password หมายถึงคำท่ีกำหนดให้เป็นรหัสลับ 

เพ่ือให้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน มักจะใช้ในระบบเครือข่าย 

(network) เพื่อกันมิให้คนข้างนอกมาใช้โปรแกรม 

หรือแฟ้มข้อมูลในเครือข่ายได้ หรือผู้ใช้กำหนด 

รหัสผ่านนี้สำหรับแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มในระบบ 

ธรรมดาก็ได้

  ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและระบบใดๆ ที่ให้ผู้ใช้ 

ต้องป้อน password ก่อนที่จะเข้าใช้ได้เพื่อเป็นการ 

ปกป้องตัวเองจากภยันตรายจากกองทัพไวรัสท้ังหลาย 

แต่หลายคนกลับมองข้ามไป ยังคงใช้พาสเวิร์ดง่ายๆ 

เพราะไม่อยากคิดอยากจำให้วุ่นวาย ดังน้ันแฮคเกอร์ 

และผู้ไม่หวังดีก็เลยช่วยจำรหัสง่ายๆ เหล่าน้ีแทนผู้ใช้ 

บางคนอาจสงสัยว่าแฮคเกอร์คืออะไร แฮคเกอร์ก็คือ 

นักเจาะระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาในระบบหรือ 

โปรแกรมการทำงานของผู้ใช้และสามารถทราบ 

การทำงานของตัวระบบ เม่ือแฮคเกอร์เข้ามามากมาย

ในระบบจึงสามารถส่ังงานในระบบตามความพอใจ

ของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาต่างๆ 

จึงเกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดมา 

จากเจ้าของระบบปราศจากความรู้จึงทำให้แฮคเกอร์ 

เข้าถึงระบบได้ง่าย วิธีแก้ไขอย่างหนึ่งคือการตั้ง 

password อย่าตั้งรหัสผ่านง่ายเกินไปเพราะมันจะ 

เป็นภัยแก่ตัวเองได้ในภายหลังเน่ืองจากนักเจาะระบบ 

คอมพิวเตอร์จะเข้าไปดูข้อมูลความลับของผู้ใช้ได้ง่าย 

 การจัดอันดับพาสเวิร์ดที่เลวร้าย

 การจัดอันดับพาสเวิร์ดที่เลวร้ายที่สุดมีอยู่  

25 พาสเวิร์ด ดังนี้คือ

1. password 2. 123456 3. 12345678 

4. abc123  5. qwerty 6. monkey 

7. letmein  8. dragon 9. 111111

10. baseball 11. iloveyou 12. trustno1

13. 1234567  14. sunshine 15. master 

16. 123123  17. welcome 18. shadow 

19. ashley  20. football 21.  jesus  

22. michael 23. ninja  24.  mustang 

25. password1  

 ผู้ใดที่กำลังใช้พาสเวิร์ดเหล่านี้อยู่ควรจะ 

เปลี่ยนโดยทันที

 การต้ังพาสเวิร์ดให้เป็นพาสเวิร์ดท่ีปลอดภัย

มีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพาสเวิร์ด
วิมล  ชีวะธรรม                   สำนักหอสมุดกลาง

 1. ใช้พาสเวิร์ดที่เป็นตัวอักษร 8 ตัว หรือ 

มากกว่าน้ัน โดยอาจจะใช้ตัวอักษรท่ีเป็นคนละประเภทกัน 

เพื่อให้ปลอดภัยและง่ายต่อการจดจำคือใช้คำสั้นๆ 

แล้วเช่ือมต่อกันด้วยช่องว่างหรือใช้อักษรใดๆ ค่ันเอาไว้ 

อย่างเช่น "eat cake at 8!" หรือ "car_ park_ city?"

      2. ให้หลีกเล่ียงการใช้ยูสเซอร์เนม (Username) 

และพาสเวิร์ดร่วมกันในหลายๆ เว็บไซต์ โดยเฉพาะ

การใช้พาสเวิร์ดเดียวกันบนเว็บไซต์เพ่ือความบันเทิง 

แล้วยังใช้กับอีเมล์ โซเชียลเน็ตเวิร์กและการทำธุรกรรม 

การเงินออนไลน์ พยายามใช้พาสเวิร์ดที่แตกต่างกัน 

ออกไปอย่าให้ซ้ำกัน

 3. ถ้ามีปัญหากับการที่ต้องจดจำพาสเวิร์ด 

ที่ไม่เหมือนกันเหล่านั้น ก็พยายามใช้แอพพลิเคชั่น 

ในการบริหารจัดการพาสเวิร์ดและไม่ให้มีการเข้าถึง

เว็บไซต์ได้โดยอัตโนมัติ 

         ปัจจุบันสมาร์ทโฟนมีระบบปฏิบัติการ 

ในตัว เครื่ องที่ ใกล้ เคี ยงกับคอมพิว เตอร์มาก 

สามารถลงแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมให้ทำงาน 

เพิ่มได้ เช่น iPhone, Galaxy S3 และ Lumia 920  

ในอนาคตอันใกล้น้ีเม่ือนำโทรศัพท์ส่วนตัวมาแตะกับ 

ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายก็สามารถเข้าใช้งาน 

ได้แล้ว เทคโนโลยีดังกล่าวน้ีคือ ‘ไบโอแสตมป์’ เป็นผลงาน 

การคิดค้นของนายจอห์น โรเจอร์ นักวิทยาศาสตร ์

ทางด้านวัสดุศาสตร์แห่งบริษัท MC10 ซ่ึงประดิษฐ์ 

แผงวงจรไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได้ สามารถนำมาติดกับ 

ผิวหนังเหมือนกับรอยสักช่ัวคราวท่ีเอามาติดตามตัว 

โดยรอยสักจะมีโครงสร้างเป็นซิลิกอนเชื่อมต่อ

ผ่านวงจรไฟฟ้ามีลักษณะยืดหยุ่นได้ตามพื้นผิว 

ของวัสดุท่ีติดต้ังและทนการยืดได้กว่า 200% ตัวรอยสัก 

จะมีอายุอยู่บนผิวหนังแต่ละคร้ังประมาณ 2 สัปดาห์ 

เท่ากับอายุของผิว เมื่อผิวผลัดเปลี่ยนมันก็จะค่อย 

หมดสภาพไปตามผิวเก่า จากน้ันก็จะต้องติดอันใหม่ 

วิธีการนี้เป็นการอำนวยความสะดวกและรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีความปลอดภัย 

สำหรับผู้ใช้ด้วย

 การพัฒนาทางด้านไอทีมีอย่างต่อเนื่องและ

การต้ังพาสเวิร์ดเพ่ือเข้าใช้เป็นเร่ืองท่ีสำคัญไม่อยาก 

ให้มองข้าม นอกจากความสะดวกและรวดเร็วผู้ใช้ 

ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเพราะบนโลก 

ไซเบอร์มีสายตาที่คอยจับจ้องเราอยู่ตลอดเวลา  

เมื่อใดที่เผลอข้อมูลของเราอาจหลุดไปอยู่ในมือ 

ของผู้ที่ไม่หวังดีก็เป็นได้

บรรณานุกรม

ความหมาย password ค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2556  

 จาก http://dictionary.sanook.com/search/ 

 dict-computer/password  

จัดอันดับ"พาสเวิร์ด"ที่แย่ที่สุดแห่งปี 2555 รู้แล้ว 

 ต้องเลี่ยง ค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 จาก  

 http://www.matichon.co.th/news

พาสเวิร์ดยุคต่อไป.  (2556, มิถุนายน 5).  ข่าวสด,  

 หน้า 28.

แฮคเกอร์คืออะไร ค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556 จาก  

 http://www.fisheries.go.th/it/itnetwork/ 

 index.php? 

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการเดิน-วิ่ง 

เพื่อสุขภาพที่ดี หลีกหนี สิ่งเสพติด ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร 

เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบรอบ 

86 พรรษา และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ โดยมี นายอุดม เศษโพธิ์  

ผู้ประสานงานสาขาวิทยบริการฯ จ.เพชรบูรณ์                   เป็นประธาน              นอกจากน้ียังมีกิจกรรม 

ถวายเคร่ืองราชสักการะ และกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มีนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่สาขาฯ 

เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556   

 นอกจากน้ี เม่ือวันท่ี 

5 ธันวาคม 2556 สาขาวิทย- 

บริการฯ จ.เพชรบูรณ์ร่วมกับ 

อำเภอหล่มสัก จังหวัด 

เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม 

วางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ์   

ม.รามฯ เพชรบูรณ์ เทิดพระเกียรติในหลวง  
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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

เวลา วันเสาร์และวันอาทิตย์

09.00 - 09.10 น. เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30 - 09.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที

09.35 - 10.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00 - 10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ

11.00 -11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการของดีไทยในอาเซียน

RERUN

หมายเหตุ : ผังรายการนี้นำเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต www.techno.ru.ac.th, www.totiptv.com อีกหนึ่งช่องทาง 

     และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ผังรายการสถานีโทรทัศน์ภายใน ม.ร. 
RU ITV เดือนมกราคม 2557  น้อมเศียร อาศิรวาท  ด้วยโสมนัส หัทยา 

แด่องค์ พระภัทรา  “มหาราช ภูมิพล”

มงคล วโรกาส  ธันวมาส เฉลิมพระชนม์

อัญเชิญ พระพรดล  ให้ทรงพระ เกษมสำราญ

เจริญพระ พลานามัย  โรคาภัย อย่าพ้องพาน

พระชนม์ชีพ ยิ่งยืนนาน  ปกเกศเกล้า นิกรสยาม

 พระเมตตา ดั่งสายชล  ที่เย็นชื่น ทั่วเขตคาม

ทรงครอง ราชย์โดยธรรม  เป็นนักคิด...นักปกครอง

เดชะ พระบารมี  ปฐพี ไทยเรืองรอง

ทวยราษฎร์ รักปรองดอง  ใต้ร่มโพธิสมภาร

เจริญชนม์ มหาชนก  แปดสิบหก พระชนมวาร

เฉลิมฉัตร จิรัฐิติกาล  พระสยามินทร์ ทรงพระเจริญ เทอญ

สยามบรมราชกุมารี รางวัลคนดีศรีสถาบันในกิจกรรม 

วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก คร้ังท่ี 10 จากมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รางวัลเยาวชนดีเด่น 

กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 8 ปี 2556 

สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพ- 

มหานครและเป็นประธานจัดโครงการปฏิบัติธรรม 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั                    ทรงพระชนมพรรษา 

86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 เครือข่ายพุทธธรรม 

กรรมฐานแห่งประเทศไทย 

 นายพีระศิน ไชยศร นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

ผลงานคือ รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ  

“นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ” 

ม.ร. มอบรางวัลฯ                         (ต่อจากหน้า 3)
ปีการศึกษา 2556 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

นายพงศธร  หนูยัง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ผลงาน 

คือ รางวัลชมเชย โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบ 

สานพระราชดำริ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 ของศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จังหวัดเพชรบุรี จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ 

เพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

และร่วมโครงการค่ายอาสาสมัครรามฯ รักษ์ป่า ร่วมใจ 

สร้างอาคารอเนกประสงค์เพ่ือน้อง ซ่ึงผ่านการพิจารณา 

ให้ได้รับ และนายนวภัณฑ์  อุบล นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ผลงานคือ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

จังหวัดสงขลา ปี 2549-2554 หัวหน้างานนโยบาย 

และแผนงาน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

เลขานุการประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

และรักษาการรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่ง

ประเทศไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(สมรรถ ผลจำรูญ ร้อยกรอง)

 ด้วยคณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการ 

ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา CAE 2201, 

CAE2204, ECO4103, ECO4605, ECT3104, 

FDT4656, FDT4706, FDT4756, FRE2202, 

INB3111 และ SECTION 02 ของกระบวนวิชา 

ECO2101 ที่ประกาศเปิดสอนใน ม.ร. 30 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 นี้ได้

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอน 

กระบวนวิชา และ SECTION ดังกล่าว 

ในภาค 2 ปีการศึกษา 2556 นี้ 

การงดสอนกระบวนวิชา และ SECTION 
ภาค 2 ปีการศึกษา 2556
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ถาม ถ้าในวิชาหน่ึง ๆ สอบซ่อม 1/2556 ไปแล้ว 

ปรากฏว่าไม่ผ่าน ลงทะเบียนในภาค 2/2556 แล้วยัง 

สอบตกอีก จะสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาน้ัน ๆ 

ในภาคซ่อม 2/2556 ได้อีกหรือไม่

ตอบ	ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2555 

 ข้อ 5 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น 16.9 ของข้อ 

16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการ 

ศึกษาช้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555

 16.9 กรณีท่ีไม่ผ่านการวัดผลและการประเมิน 

ผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบซ่อม 

หนึ่งครั้งต่อภาคเรียนปกติ โดยผู้มีคุณสมบัติ คือ  

เป็นนักศึกษาท่ีสอบตกหรือขาดสอบในภาคปกติ

หรือภาคฤดูร้อน การใช้สิทธิให้เป็นไปตามเง่ือนไข 

ดังน้ี

 16.9.1 กระบวนวิชาท่ีสอบตกในภาค 1 ของ 

ภาคปกติ นักศึกษาที่จะใช้สิทธิสอบซ่อมต้อง 

ดำเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของ 

ปีการศึกษาเดียวกันน้ัน ส่วนกระบวนวิชาท่ีสอบตก 

ในภาค 2 ของภาคปกติหรือภาคฤดูร้อน นักศึกษาท่ี

จะใช้สิทธิสอบซ่อมต้องดำเนินการลงทะเบียนและ 

สอบซ่อมในภาค 1 ของปีการศึกษาถัดไปเท่านั้น  

เม่ือนักศึกษาได้ใช้สิทธิสอบซ่อมไปแล้วถือว่าสิทธิ 

ในการสอบซ่อมส้ินสุดลง

 16.9.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดำเนินการ 

ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องไม่ลง 

ทะเบียนสอบซ่อมกระบวนวิชาท่ีมีการสอบซ้ำซ้อน 

ในวันเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้แจ้งขอจบการศึกษาของ 

ภาคน้ัน

 16.9.3 การวัดผลสอบซ่อมน้ันผลการสอบ 

ได้ให้รายงานในภาคท่ีมีสิทธิสอบและนักศึกษาท่ีลง

ทะเบียนสอบซ่อมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน

ค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ จากข้อบังคับข้างต้น 

เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนภาค 2/2556 และสอบตก  

นักศึกษาจึงมีสิทธิลงทะเบียนซ่อม 2/2556 ได้

ถาม ผมอยู่ภูมิภาคครับ ตอนไปสมัครผมเรียนจบ 

ปวส. ยังไม่ได้รับทรานสคริปท์ ตอนท่ีสมัครท่ีสาขา 

ผมก็ไม่ทราบและสาขาก็ไม่ได้แจ้งว่าให้จ่ายค่าปรับ 

ฐานข้อมูล 100 บาทไว้ ผมมารู้ทีหลังตอนสอบ 

ไปปีกว่าแล้ว ผมเลยไปสอบถามที่สาขา ทางสาขา 

แนะนำให้สมัครใหม่โดยให้เทียบโอนสองสถาบัน 

ผมไม่อยากสมัครใหม่ มีวิธีอ่ืนแนะนำผมไหม กองบรรณาธิการ

เศรษฐศาสตร์ 101ฯ                      (ต่อจากหน้า 5)

แต่เมื่อไทยจำเป็นต้องจัดระบบการเดินรถไฟให้เป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกันโดยเชื่อมโยงการขนส่งกันได้  

ทั่วประเทศเพื่อความสะดวกในการขนส่ง รางรถไฟ 

จึงต้องมีความกว้างขนาดเดียวกัน และได้มีการสร้าง 

สะพานพระรามหกเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 

เพื่อให้รถไฟสายใต้แล่นมาถึงสถานีหัวลำโพงได้ 

 ปัญหาก็คือเมื่อขนาดความกว้างของรางต้อง 

เท่ากันนั้นไทยเราต้องเลือกว่าจะใช้รางขนาดมาตรฐาน

ตามแบบสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือหรือแคบ

กว่ามาตรฐานตามแบบสายใต้ แต่เมื่อสายใต้มีข้อตกลง 

กับอังกฤษไว้แล้วว่าต้องเชื่อมต่อกับรถไฟในมลายูได้  

ไทยจึงหมดทางเลือกและต้องเปล่ียนการวางรางสายเหนือ 

และตะวันออกเฉียงเหนือเสียใหม่ให้ขนาดความกว้าง 

ลดลงจากมาตรฐาน  และแล้วขนาดกว้างของรางรถไฟ 

ไทยก็แคบกว่ามาตรฐานตั้งแต่นั้นมา

ทำก่อนหรือหลัง

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม                      ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

 สำหรับสิ่งที่ผู้เขียนจะนำเสนอในวันนี้ คือ  

การดำเนินการเบื้องต้นสำหรับการคำนวณในทาง 

คณิตศาสตร์ ซ่ึงได้แก่ การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร 

การยกกำลัง  การถอดรากที่สอง  ปัญหาคือเมื่อมี 

เครื่องหมายหลายๆเครื่องหมายในปัญหาเดียวกัน 

จะต้องทราบว่าทำอะไรก่อน ทำอะไรทีหลัง ตัวอย่างเช่น 

ค่าของ 2  +  3 x 4  จะพบว่า  ถ้าทำบวกก่อนจะได้ผลลัพธ์ 

คือ 20  แต่ถ้าทำคูณก่อนจะได้ผลลัพธ์ คือ 14  คำถาม

ก็คือคำตอบที่ถูกคือคำตอบไหนกัน

 แต่ก่อนที่จะได้กล่าวถึงหลักการ กฎเกณฑ์  

ขอยกตัวอย่างการคำนวณที่ผิด พอเป็นสังเขป 

 (1)        =  22  ( ใช้  3  ตัดทอนกับ  6  ทีละตัว  

คงคิดว่าหารทีละตัวก็ได้)

 (2) 53 = 5 x 3   =   15  (คงคิดว่าการยกกำลัง 

เป็นการคูณ)

 (3)   (6 + 8) 2   =   6 2  +  8 2   =   36  +  64    =   100 

(ยกกำลังที่ละตัวเลย ง่ายดี)

 (4)    9+16  =      9    +      16    =  3  +  4   =  7    

( นี่ก็ถอดรากที่สองทีละตัวเหมือนกัน)

 (5)        =   2  +  3  =  5  (ใช้  3  ตัดทอนกับ 6 

ได้ผลลัพธ์ คือ 2)

 สำหรับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอันดับก่อนหลัง 

ของการดำเนินการสำหรับเครื่องหมายต่างๆ 

ตามลำดับความสำคัญ  ดังนี้คือ (1) ทำการดำเนินการ 

ในวงเล็บ (Parentheses) (2) ทำการยกกำลัง ( Exponent)   

(3) ทำการคูณ(Multiplication) (4) ทำการหาร (Division) 

(5) ทำการบวก (Addition) และ (6) ทำการลบ  

(Subtraction) โดยเขียนแทนด้วยตัวย่อ คือ  PEMDAS 

 พิจารณาตัวอย่างแสดงอันดับก่อนหลังในการ

คำนวณ  ดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1  จงหาค่าของ  3(8 - 6)3 +        - 6 x 5 

คำอธิบาย  3(8 - 6)3 +         - 6 x 5  =  3(2)3 +        - 6 x 5  

 =   3(8) +        -   6 x 5 =   24  +          -  30         

 =   24  +  5   -  30       =   29 - 30      =   - 1

ตัวอย่างที่ 2  จงหาค่าของ     

(รากที่สองเปรียบเหมือนวงเล็บ)

คำอธิบาย                               =   

=                                 = 

=                      =                    =   1

 ดังนั้นคำตอบของตัวอย่างข้างต้น ค่าของ  

2  +  3 x 4  คำตอบก็คือ 14  นะครับสวัสดีครับ

6+3
3

15
3

15
3

15
3

15
3

15
3  

6     32 + 42 - 3 (8)
6

6    32 + 42 - 3 (8)
6

6    9 + 16 - 3 (8)
6

6 (5) - 3 (8)
6

30 - 24
6

6
6

6     25 - 3 (8)
6

√

66
33

√ √

√

√ √

√

ตอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีประกาศเก่ียวกับ 

การเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัครเป็น 

นักศึกษา ดังน้ี ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เร่ือง  

การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัคร 

เป็นนักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2555  

ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอใช้สิทธิเทียบโอน 

หน่วยกิตหลังการสมัครเป็นนักศึกษา

 1. เป็นผู้ท่ีมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอนุปริญญา 

ขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาก่อนวันสุดท้ายของการ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาค/ปีการศึกษาท่ีนักศึกษาสมัคร

 2. เป็นผู้สมัครท่ีใช้วุฒิการศึกษาต้ังแต่ระดับ 

อนุปริญญาข้ึนไป แต่ไม่ได้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต 

ในวันสมัคร

 3. เป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่หรือเป็นนักศึกษา 

หมดสถานภาพ หรือเคยเป็นผู้ศึกษารายกระบวนวิชา

เพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) แต่ไม่ได้

ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตในวันสมัคร

 4.  เป็นผู้ท่ีเคยศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอ่ืน 

และยังไม่สำเร็จการศึกษาและไม่ได้ขอใช้สิทธิเทียบโอน

หน่วยกิตแบบย้ายโอนหน่วยกิตในวันสมัคร

 5. เป็นผู้ท่ีต้องการเปล่ียนจากวุฒิการศึกษาท่ีใช้

สมัครในวันสมัครเป็นวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีสำเร็จการศึกษา

ก่อนวันสมัคร และเทียบโอนหน่วยกิตได้มากกว่า

 ถ้านักศึกษาจบการศึกษาในระดับ ปวส. ก่อนวันสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้างต้น นักศึกษาสามารถไปทำเร่ืองเปล่ียนวุฒิการศึกษา 

และปรับฐานข้อมูลได้ท่ีฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร อาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล ชั้น 3 (นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียม 

ในการปรับฐานข้อมูลการขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตด้วย 

เป็นจำนวน 500 บาท)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๕ มกราคม ๒๕๕๗ 

  
                                  

ภาค 2/2556

รศ.เอมอร  ดิสปัญญารศ.เอมอร  ดิสปัญญา

 เนื้อหาโดยสรุป ศึกษารูปแบบการประพันธ ์

และแนวคิดในบทประพันธ์ของนักเขียนรางวัลโนเบล 

เช่น Rudyard Kipling, Salvatore Quasimodo, Czeslaw 

Milosz, Naguib Mahfouz, Pearl S. Buck และ Samuel Becket 

 ตำราเรียน 1. ENG4901 (EN395) วรรณกรรม 

ของนักเขียนรางวัลโนเบล (รหัสการพิมพ์ 54251 มีจำหน่าย 

ที่ศูนย์หนังสือ ม.ร.)

 2. หนังสือนวนิยายเรื่อง The Good Earth โดย 

Pearl S. Buck

 3. หนังสือบทละครเรื่อง Waiting for Godot 

โดย Samuel Becket

 ข้อแนะนำในการเรียน นักศึกษาควรฝึกการ 

อ่านเนื้อหาตำรา งานเขียนของนักประพันธ์ที่จะศึกษา 

ตลอดท้ังเร่ือง ก่อนท่ีจะไปอ่านบทความวิจารณ์วรรณกรรม 

ต่างๆในห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าต่างๆ เพื่อจะได้ม ี

ความรู้ เสริมมากขึ้นและสามารถร่วมอภิปราย 

ในห้องเรียนได้ ส่วนนักศึกษาที่ทำงานแล้วและศึกษา 

วิชาด้วยตนเอง ควรเข้าพบอาจารย์ผู้สอน (ตามตาราง 

ให้คำปรึกษา) เพื่อซักถามข้อข้องใจหรือขอคำแนะนำ 

เกี่ยวกับการเรียนตั้งแต่ตอนต้นของภาคเรียน

 การวัดผล ข้อสอบกระบวนวิชาน้ีจะเป็นอัตนัย 

จำนวน 5 ข้อ (100 คะแนน) ดังต่อไปนี้

* Part I:  ความรู้เกี่ยวกับรางวัลโนเบล (20 คะแนน)

* Part II: บทประพันธ์ร้อยกรอง (20 คะแนน)

* Part III: เรื่องสั้น   (20 คะแนน)

* Part IV:  นวนิยาย   (20 คะแนน)

* Part V:  บทละคร   (20 คะแนน)

 การประเมินผล ตัดเกรด A, B+, B, C+, C, D+, 

D หรือ F ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ข้อแนะนำในการสอบ

 1. นักศึกษาอาจตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ 

หรือภาษาไทยก็ได้  และให้เขียนคำตอบด้วยปากกาเท่าน้ัน

 2. การตอบคำถามแบบคำต่อคำ โดยไม่มีการ 

ยกตัวอย่างหรือข้อความจากผลงานของนักประพันธ์ 

ท่ีได้ศึกษามาประกอบคำตอบของนักศึกษาหรือไม่มีการ 

อธิบายขยายความเพ่ิมเติมอาจทำให้นักศึกษาได้คะแนน 

ไม่มากนัก 

 อาจารย์ผู้บรรยาย: รศ.เอมอร ดิสปัญญา

 วัน-เวลาบรรยาย: จันทร์ เวลา 13.30-15.20 น. 

ห้อง SLB 301 อาคารศรีจุฬาลักษณ์

 เนื้อหาโดยสรุป:        ศึกษารูปแบบ ฝึกอ่าน และ 

เขียนประกาศรับสมัครเข้าทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ 

แบบกรอกข้อความสมัครเข้าทำงาน จดหมายรับสมัครงาน 

ประวัติย่อ การสัมภาษณ์งาน และจดหมายขอบคุณ 

หลังการสัมภาษณ์งาน

 ตำรา: ENS3201 ภาษาอังกฤษในเร่ืองการสมัครงาน 

โดย รศ. เอมอร ดิสปัญญา (รหัสการพิมพ์ 54...มีจำหน่าย 

ที่ศูนย์ตำรา ม.ร.)

 วัตถุประสงค์:

 * นักศึกษาได้เรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษต่างๆ 

ที่ใช้ในการเขียนเอกสารเพื่อการสมัครงาน 

 * นักศึกษาสามารถเขียนเอกสารที่สำคัญและ 

จำเป็นต่อการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษได้

 * นักศึกษาสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการ 

สมัครงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 การวัดผล:

 ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ (ดูตัวอย่างข้อสอบเก่า 

ในท้ายเล่มของตำรา) คือ

 Part I: An Application Letter

 Part II: A Resume

 Part III: An Application Form

 Part IV: A Job Interview 

 Part V: An Interview Thank-You Letter 

 **ให้นักศึกษาทำข้อสอบทุกข้อลงในข้อสอบ 

และการเขียนงานทุกข้อตั้งแต่ข้อ 1 - 5 จะต้องเป็นงาน 

ตำแหน่งเดียวกัน

 การตัดเกรด:    A,  B+,  B,  C+,  C,  D,F,  

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 ข้อแนะนำในการเรียน:

 -นักศึกษาควรอ่านเนื้อหาและทำแบบฝึกหัด 

ของแต่ละบทในตำราก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง 

 -นักศึกษาไม่ควรเข้าเรียนสายเพราะจะทำให้ 

เรียนไม่ทันคนอื่น    

 - ให้นักศึกษาแต่งกายให้สุภาพ- เรียบร้อย  

(ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อที่ไม่มีแขน)  

  -นักศึกษาทุกคนปิดโทรศัพท์มือถือทันทีที่มี 

อาจารย์เริ่มทำการบรรยาย

 ข้อแนะนำในการสอบ: ในการทำข้อสอบแต่ละข้อ 

ให้นักศึกษาเขียนคำตอบด้วยปากกา (สีน้ำเงิน) เท่านั้น 

และเพื่อที่จะได้เกรดดีๆนักศึกษาต้องเขียนงานแต่ละ

ประเภท ให้มีรูปแบบตามที่โจทย์กำหนดให้ มีเนื้อหา 

และสำนวนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามประเภทและ

หลักการเขียนแต่ละแบบที่ได้ศึกษาในกระบวนวิชานี้  

นอกจากนี้ ให้นักศึกษาระมัดระวังการเขียนประโยค 

และการใช้เครื่องหมายวรรคตอนด้วย

ENS 3201 (EN 320)
ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน

ENG4901 (EN 395)
วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล

 แนวสังเขปวิชา ศึกษาและวิเคราะห์ประวัต ิ

ความเป็นมาของมนุษยชาติในแง่สรีรวิทยา กลไกที่ทำ 

ให้เกิดการวิวัฒนาการ  ศึกษาเกณฑ์การจัดลำดับชั้น 

ของสิ่งมีชีวิต  โดยเน้นสัตว์ประเภทมีกระดูกสันหลัง 

และเลี้ยงลูกด้วยนม แนวความคิดเกี่ยวกับชาติพันธ์ ุ

และสีผิว  ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพของมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม 

 เอกสารการเรียน เอกสารคำสอน ANT 3013 

มานุษยวิทยากายภาพ และเอกสารประกอบการเรียน 

ANT 3013 (S) มานุษยวิทยากายภาพ โดย อ.อัญชลา 

โภชนสมบูรณ์ นักศึกษาสามารถถ่ายสำเนาได้ที่ร้าน 

ถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 1

 วันเวลาและสถานที่เรียน         F 13.30 - 15.20 น. 

 (VKB 302)

 หัวข้อหลัก แนวความคิดเรื่องวิวัฒนาการของ 

สิ่งมีชีวิต แนวความคิดเรื่องยุคฟอสซิล การกำหนดอายุ 

ลักษณะทางกายภาพของไพรเมทและพฤติกรรม 

ทางสังคมที่ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมทางสังคม 

ของกลุ่มสายพันธ์ุที่ร่วมสายวิวัฒนาการกับมนุษย์  

แนวความคิดเร่ืองวิวัฒนาการข้ึนเป็นมนุษย์ แนวความคิด 

เรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรม

 แนวทางการวัดผล 

 - คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบ 

ปรนัย 40 ข้อ (40 คะแนน) และอัตนัย 3 ข้อ (60 คะแนน) 

 - สำหรับผู้ที่เข้าเรียนประจำ สามารถสะสม 

คะแนนเก็บบางส่วนๆละ 20 คะแนน จากรายงานกลุ่ม 

ที่ต้องส่งตามวันที่กำหนดระหว่างเทอมและนำเสนอ 

ในชั้นเรียน (จำกัดจำนวนกลุ่ม) โดยคะแนนรายงาน  

1 ฉบับ สามารถทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย 1 ข้อ

 - การทำรายงานมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ 

นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม

และมีโอกาสนำเสนอผลงาน ซึ่งการทำรายงานนี้ไม่ม ี

ผลต่อการสอบได้ (นักศึกษาไม่จำเป็นต้องทำทุกคน)  

และไม่มีการทำรายงานเพ่ิมเติมทุกกรณีในการสอบซ่อม 

 วันและเวลาสอบ   TH 20 MAR. 2014 B

 ข้อแนะนำ นักศึกษาควรศึกษาประเด็นตาม 

หัวข้อหลักๆ เช่น  แนวคิดต่างๆ ของการวิวัฒนาการ 

ของสิ่งมีชีวิต (อาทิ ลีลล์ ดาร์วิน เมนเดล) ลักษณะ 

ทางกายภาพของไพรเมทในกลุ่มต่างๆ (ลิงดึกดำบรรพ์ 

ลิงโลกใหม่ ลิงโลกเก่า เอปและมนุษย์) พฤติกรรม 

ทางสังคมของไพรเมทและบรรพบุรุษของมนุษย์    

และหลักฐานการค้นพบสายพันธ์ุที่วิวัฒนาการขึ้น 

เป็นมนุษย์

 - ตามหลักสูตรกำหนดให้วิชานี้เปิดบรรยาย 

ในภาค 2 (ไม่เปิดในภาค 1) นักศึกษาควรวางแผน 

การศึกษาล่วงหน้า

ANT 3013
มานุษยวิทยากายภาพ

PHYSICAL ANTHROPOLOGY

อ.อัญชลา  โภชนสมบูรณ์



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๕ มกราคม ๒๕๕๗ 

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

ศิษย์เก่ารามฯ                               (ต่อจากหน้า 4)

 นายบุญชู ทัศนประพันธ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ 

ภาค 1 กระทรวงยุติธรรม ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 

กล่าวว่า  รามคำแหงนับเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และ 

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับของวงการศึกษา

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีศิษย์เก่าอยู่กระจาย 

ไปทั่วทุกแห่ง ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการปลูกฝังใน

สิ่งต่างๆจากมหาวิทยาลัย และนำมาเป็นเครื่องมือ 

ในการบริหารจัดการในการดำเนินชีวิตตลอดมา  

สิ่งที่ได้รับจากรามคำแหงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วย 

ผลักดันให้การดำเนินชีวิตและการทำงานประสบ 

ความสำเร็จตามที่ปรารถนาไว้ ผมภูมิใจที่ได้เป็น 

ศิษย์ เก่าของรามคำแหงที่พรั่งพร้อมในทุกด้าน 

ดังคำกล่าวที่ว่า “รามคำแหงสร้างคน คนสร้างชาติ” 

 นางสาวลัดดาวรรณ หลวงอาจ ผู้พิพากษาศาลแพ่ง 

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า วันแรกท่ีได้เข้าเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ รู้สึกเหมือนกับว่าความฝัน 

ของเรากลายเป็นความจริงแล้ว และในวันต่อๆมา 

ก็เริ่มมองเห็นเส้นทางในอนาคตของเราชัดเจน 

มากขึน้เรื่อยๆจนประสบความสำเรจ็ ดงัคำกลา่วทีว่่า 

“เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง” ความสำเร็จ 

ในหน้าท่ีการงานและการดำเนินชีวิตท่ีได้รับในขณะน้ี 

จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากไม่มีรามคำแหง 

 นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า รามคำแหงสอนให ้

ลูกศิษย์เรียนรู้หลักการดำเนินชีวิต โดยยึดหลัก “ตนเป็น 

ท่ีพ่ึงแห่งตน” เราต้องมีความรับผิดชอบและระเบียบ 

วินัยต่อตนเอง สถาบันแห่งนี้นอกจากจะให้ความรู ้

ทางวิชาการแล้ว ยังสอนให้รู้จักการดำเนินชีวิตในสังคม 

ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีจะส่งเสริมในการทำงานหลังจากสำเร็จ 

การศึกษา  อีกท้ัง ส่ิงท่ียึดถือมา คือ “รู้จักอภัย ต้ังใจศึกษา  

บูชาพ่อขุนฯ สนองคุณชาติ” เป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้ 

ชีวิตประสบความสำเร็จ มีโอกาสรับราชการ ทำงาน 

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

รับใช้สังคม และประเทศชาติ ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจ 

ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับเป็นบัณฑิต 

ของรามคำแหง ที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม” เพื่อเป็น 

ตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์รุ่นหลัง

 พลตำรวจโทหาญพล นิตย์วิบูลย์ ผู้บัญชาการ 

ตำรวจภูธร ภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศิษย์เก่า 

คณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า ผมเรียนจบจากรามฯไปกว่า 

34 ปีแล้ว รามคำแหงสอนให้รู้ว่าต้องต่อสู้ดิ้นรน 

ด้วยตัวเอง ต้องมีความแข็งแกร่งในการใช้ชีวิต ความรู้ 

ท่ีผมได้รับจากรามคำแหงน้ัน เป็นความรู้ เป็นประสบการณ์

ชีวิตที่มีความสำคัญทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ

ออกไปรับใช้สังคมจนถึงทุกวันนี้

นายบุญชู  ทัศนประพันธ์ น.ส.ลัดดาวรรณ  หลวงอาจ

นายอภินันท์  จันทรังษี
พลตำรวจโท

หาญพล  นิตย์วิบูลย์  

 มีประโยชน์ต่ออารมณ์หรือไม่ มีประโยชน์ต่อความสวยงาม 

อย่างไร เช่น ร้องเพลงได้นาน ได้หลายเพลง จำเนื้อเพลง 

ได้กี่เพลง และที่สำคัญที่สุด จำเพื่อนได้กี่คน มีใครบ้าง 

รวมไปถึงจำเร่ืองอะไรท่ีน่าจำอ่ืน ๆ อีกมากมาย เช่น รู้จัก 

ภาษาพื้นเมือง เคยได้ยินภาษาพื้นเมืองของประเทศไทย

เรามาแล้วกี่ภาค แล้วก็มีเพื่อนในภาค มาจากภาคนั้น ๆ 

ภาคละประมาณกี่คน ในที่สุดแล้วก็จดต่อไปได้อีกว่า 

ในประเทศไทยเราเคยไปที่ใดมาแล้วบ้าง ที่ใดประทับใจ 

ท่ีสุด ประทับใจในเร่ืองอะไร แล้วแต่ว่าลูกศิษย์จะคิดโจทย์

อะไรได้ ก็จดไป 

 สักวันหน่ึง ลูกศิษย์ก็หันกลับมาดู แล้วก็ดูว่าตรงไหน 

เราบกพร่องบ้าง ตรงไหนเราควรแก้ไข ตรงไหนเราควรจะ 

สร้างสถิติต่อ ตรงไหนควรจะเอาสถิติน้ันเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ 

ว่ามันเป็นสถิติท่ีเราไม่น่าจะต้องไปใส่ใจ เราก็ไปคัดดูอีกว่า 

สถิติอะไรที่เราน่าใส่ใจ เราน่าจะต้องกระทำ เมื่อเราได ้

สถิติเหล่านี้แล้วก็ทบทวนบ่อย ๆ  เราก็จะมีความคิด มีวิธ ี

การดำรงชีวิตที่พัฒนาได้ง่าย ๆ แก้ไขข้อผิดพลาดในการ 

ดำรงชีวิตได้ง่าย ๆ  ไม่สร้างความยุ่งยากให้กับตนเอง และ 

ก็ไม่สร้างความยุ่งยากให้กับสังคม ลูกศิษย์ครับ ในการศึกษา 

เล่าเรียนต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ครูย้ำอยู่เสมอว่าไม่ม ี

อะไรดีเท่ากับการฝึกตน เพราะการฝึกตนน้ันจะเกิดทักษะ 

แล้วก็เกิดปัญญา เมื่อเกิดปัญญา คือ ใช้ปัญญาเป็นตัวตั้ง

ในการไตร่ตรอง ว่าสิ่งใดพึงกระทำ สิ่งใดพึงงดเว้นเสีย 

แล้วเราก็จะทราบว่าปีใหม่น้ี พรท่ีจะให้ตนเองน้ัน ก็จะเป็น 

อีกสถิติหน่ึงว่า เราเคยนึกถึงตนเองหรือไม่ในปีใหม่ทุกปี 

และในขณะเดียวกัน มีใครบ้างที่เราจำได้ เรารำลึกถึง 

รำลึกถึงว่า เขาเป็นผู้ท่ีมีพระคุณต่อเรา เขาเป็นผู้ท่ีเราเคารพ 

นับถือ เขาเป็นผู้ที่เป็นเพื่อนของเรา เขาเป็นน้อง เขาเป็น 

คนอ่ืนใด ๆ ก็ตาม ท่ีเรามีรัก และมีเมตตาต่อเขา มีหรือไม่ 

ถ้ามีก็รีบไปหาการ์ด ส่งการ์ดไปถึง และสำหรับมหาวิทยาลัยน้ัน 

ถ้านึกในหัวใจได้ว่า มีมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่ในหัวใจ 

ก็ส่งการ์ดถึงมหาวิทยาลัย จ่าหน้าซองถึงมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ถนนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ แค่น้ีก็ถึง 

การ์ดท่ีว่าน้ัน อาจจะบอกว่า ขอกราบพ่อขุนฯ ส่งท้ายปีเก่า 

ต้อนรับปีใหม่ และขอพรพ่อขุนฯ ขอความเจริญรุ่งเรือง 

ให้กับตนเอง หรือส่งการ์ดไปถึงใครก็ตามที่เราเคยได้ร่ำ

ได้เรียนจากครูบาอาจารย์ แต่ถ้าหากว่าจำอะไรไม่ได้เลย 

อย่างน้อยก็ส่งถึงมหาวิทยาลัย จ่าหน้าถึงมหาวิทยาลัย 

อย่างที่ว่า แล้วก็ขอปีใหม่นี้ อยากเห็นมหาวิทยาลัยเจริญ 

รุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป หรือว่าไม่มีบุคคลไหนที่จะรำลึกได้ 

อย่างน้อยก็มีท่านอธิการบดี ก็ส่งความสุขปีใหม่ไปถึง 

ท่านอธิการบดี อย่างนี้ก็ได้ ลองทดลองทบทวนดูนะครับ 

ส่ิงง่าย ๆ ท่ีครูพูดถึง แต่เป็นส่ิงท่ีอาจจะยากสำหรับบางคน 

ท่ีไม่เคยทำ ส่ิงท่ีไม่เคยก็เคยเสีย เคยทำในส่ิงท่ีดี ๆ แล้วก็จะ 

ทำดีไปเร่ือย ๆ ขอให้มีความสุขมาก ๆ คุณพระรักษาทุกคน 

นะครับ สวัสดีครับ

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ส่งเสริม สนับสนุน 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุม 

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 

ภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของคณะ- 

ศิลปกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ 

ในภูมิภาคอาเซียนมาโดยตลอด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

การจัดงานครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา 

ด้านศิลปกรรมศาสตร์ได้อย่างทัดเทียม ซึ่งเชื่อว่าจะเป็น 

ประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และประชาชน 

ผู้สนใจที่จะได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนและนำความรู้ไปใช ้

ในการเสริมแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่และพัฒนาฝีมือ 

ของตนเองต่อไป”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร.ฯ     (ต่อจากหน้า 12)

 สำหรับ ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงิน 

เพื่อสมทบกองทุนฯ ดังกล่าว สามารถบริจาคได้ที่ 

ธนาคารกรุงเทพ สาขารามคำแหง เลขท่ี 906-7-02200-5 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ 

ม.ร. อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร. 0-2310-8045-7

อธิการบดี ม.ร.ฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน 

สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ โทร.0-2310-8196-7, 

0-2310-8664-5 E-mail: oasc@ru.ac.th, www.ru.ac.th/oasc    

ม.รามฯรับสมัครนักศึกษาฯ          (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 

- 14 มกราคม 2557 (เว้นวันที่ 28 ธันวาคม 2556 - 

1 มกราคม 2557) ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) โทร. 0-2310-8588, 

087-591-1401 หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ที่ www.3m-it.ru.ac.th

ม.ร. รับสมัคร นศ.ป.โทฯ              (ต่อจากหน้า 1)



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๗) วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๕ มกราคม ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

สถิติ

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดโครงการสัมมนาและการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ 

นานาชาติ คร้ังท่ี 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล 

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน มีอาจารย์ 

ดร.สมศักด์ิ เกตุแก่นจันทร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน  

ตลอดจนศิลปินกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติ 

จาก 6 ประเทศ ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 

2556 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย  

 โอกาสน้ี อ.ดร.สมศักด์ิ  เกตุแก่นจันทร์ คณบดี 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานว่า โครงการ 

สัมมนาและจัดแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ 

คร้ังท่ี 2 จัดข้ึนเพ่ือให้ความรู้ทางวิชาการด้านวัฒนธรรม 

ดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ และจัดแสดงนาฏศิลป ์

นานาชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่าย 

สถาบันการศึกษาในการจัดการแสดงร่วมกัน 7 สถาบัน 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี  และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีคณะนักแสดงรวมกว่า 

100 คน จาก 6 ประเทศ คือ ประเทศไต้หวัน  ตุรกี  

คีร์กีซสถาน  และประเทศที่อยู่ในประชาคมอาเซียน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. 
จัดแสดง “ดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติิ”

คือ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ซึ่งแสดง 

ให้เห็นถึงความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยใช้ศิลปวัฒนธรรม 

ดนตรีนาฏศิลป์ของแต่ละประเทศเชื่อมความสัมพันธ์ 

ระหว่างกัน

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความยินด ี

อย่างยิ่งที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง ดำเนิน 

การจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ 

ครั้งที่ 2 ขึ้น ต้องขอขอบคุณคณะศิลปินจากประเทศ 

อาเซียนและนานาชาติ ทั้ง 6 ประเทศ และขอบคุณ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เป็นผู้ประสานงาน 

หลักในการเชิญคณะนักแสดงร่วมแสดงในครั้งนี้ 

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ ม.ร. เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สําหรับ 

นักศึกษา หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงาน 

ระดับกลางครั้งที่ 2/57 (85) ประกอบด้วย Setting & 

Maintenance Windows System, Working with  

Microsoft  Excel  2010,  การใช้งานบริการ Google Apps

 โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านหลักสูตร 

การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานระดับต้นมาก่อน  

ค่าสมัครพร้อมตําราเรียนและอุปกรณ์ 500 บาท 

เลือกกลุ่มอบรมได้ดังนี้

กลุ่มอังคาร, พฤหัสบดี (เช้า) วันท่ี 4 ก.พ.-6 มี.ค. 57

กลุ่มพุธ,ศุกร ์ (บ่าย) วันที่ 5 ก.พ.-7 มี.ค. 57

กลุ่มวันเสาร์, อาทิตย์ (บ่าย) วันท่ี 1 ก.พ.-2 มี.ค. 57

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์ 

ช้ัน 1 ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียด 

ท่ีโทร.0-2310-8853, 0-2310-8800 ต่อ 2269 หรือ 

www.ctc.ru.ac.th และนักศึกษาท่ีสอบผ่านการอบรม

ผลการศึกษาจะบันทึกลงใน Transcript

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล 

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย เป็นประธานเปิดการประชุม 

วิชาการระดับนานาชาติด้านภาษา

เยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “วิธีการจูงใจ 

ให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียน 

การสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษา 

ต่างประเทศ” จัดโดยสาขาวิชาภาษา 

เยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับคณะภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยฮานอย ทั้งนี้มี 

Ms.Annette Sévery ทูตวัฒนธรรมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Ms.Marla Stukenberg 

ผู้อำนวยการสถาบันเกอร์เธ่ นักวิชาการจากประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ รองศาสตราจารย์ 

ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ภาคินี อัครมาส หัวหน้าสาขาวิชา 

ภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมในกิจกรรม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 

ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ 

 สวัสดีครับ ลูกศิษย์ครับ สัปดาห์นี้ เป็น 

สัปดาห์ที่กำลังน่าชื่นชมอยู่ในหลายเรื่อง เรื่องหนึ่ง 

ก็คือ ข่าวดีที่ว่าเราจะหนาวที่สุดเท่าที่เคยหนาว 

แล้วก็เป็นระยะเวลานานพอสมควรเลยทีเดียว 

เห็นว่าจะหนาวไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์  

ว่าอย่างนั้น แต่ก็ต้องดูต่อไปเพราะว่า ดิน ฟ้า อากาศ 

นั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้ และเปลี่ยนแปลงได้เร็ว 

แต่ที่บอกว่ากำลังชื่นชมอยู่ทุกวัน ก็อยู่ในระหว่าง 

แข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่พม่า หรือ MYANMAR  

เราคาดกันว่าประเทศไทยน่าจะได้เหรียญทอง 

มากที่สุด แต่เหรียญทองมากน้อยแค่ไหน เพียงไร  

ก็ไม่ชื่นใจหรืองดงามเท่ากับการแสดงออกของ 

ความเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬาของนักกีฬาไทยในหลาย 

การแข่งขันที่ครูติดตามชม ก็เป็นเรื่องที่ครูกล่าว 

ได้ง่าย ๆ ว่านักกีฬาของเราดูว่ามีมารยาทดีเลยทีเดียว 

 ท่ีพูดถึงกีฬา ก็อดพูดถึงสถิติไม่ได้ ท่ีจะพูดถึง 

สถิติน้ัน อยากจะให้ลูกศิษย์ลองทดลองกับตนเองง่าย ๆ 

ก็คือลองถามตัวเองว่าเรามีสถิติอะไรสำหรับ 

ตัวเองบ้าง เช่น อ่านหนังสือเร็วขนาดไหน ได้ก่ีหน้า 

ในวิชาทางสังคมศาสตร์ โดยใช้เวลาไปเท่าไหร่ 

หรือว่าเราเคยวิ่งแข่งขันในสมัยที่เป็นเด็ก เราวิ่งเก่ง 

แค่ไหน มีสถิติไหม หรือพอมาถึงช้ันมัธยม เคยลงเล่น 

กีฬาไหม มีสถิติให้กับตัวเองอะไรบ้าง หรือในทุกวันน้ี 

เราเคยเล่นกีฬาไหม เคยออกกำลังกายไหม ก็จดสถิติ 

ให้ตนเอง เช่นว่า สัปดาห์หนึ่งออกกำลังกาย 2 ครั้ง 

ครั้งละไม่ต่ำกว่ากี่นาที หรือว่าออกกำลังเป็นเวลา 

ตายตัวไปว่าครั้งละกี่นาที 

 เราเคยมองตัวเราเองหรือไม่ว่า เราอาบน้ำ 

วันหนึ่งกี่ครั้ง สัปดาห์หนึ่งกี่ครั้ง แล้วก็มีความ 

เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง อันนี้ก็เป็นสถิติกว้าง ๆ 

หรืออย่างเราซ้ือเส้ือผ้า เราชอบใช้เส้ือผ้าตามฤดูกาล 

หรือว่าใช้เส้ือผ้าในชุดหน่ึงก็อาจจะใช้ได้ถึง 2 ฤดูกาล 

หรือใช้เสื้อผ้าได้ทนทานแค่ไหน ประหยัดแค่ไหน 

อย่างนี้เป็นต้น 

 เราเคยรับประทานอาหารอย่างไร มีสถิติไหม 

เช่นว่า เราเคยรับประทานอาหารได้ขนาดเขาแข่งขัน 

กันไหม ทานก๋วยเตี๋ยวได้กี่ชาม ทานข้าวได้กี่จาน  

หรือว่าทานน้ำท่ีเต็มอ่ิมได้ก่ีมากน้อย อย่างน้ีเป็นต้น 

แต่ต้องพูดขั้นกลางไว้ก่อนว่า บรรดาสถิติทั้งหลาย

ท่ีครูบอกว่าลองจดดูสิ ลองเขียนดู ว่าตัวเราเองน่ารัก 

น่าชัง เพียงใด คำว่าน่ารัก น่าชัง อันน้ีหมายความว่า 

พูดไปในทางท่ีดี เป็นเร่ืองพูดทางบวก ไม่ใช่คำว่าชัง 

ที่แปลว่าเกลียด

 ในการทำสถิตินั้น ต้องดูว่าสถิติเรื่องอะไร 

มีประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่ มีประโยชน์ต่อการ 

ดำรงชีวิตหรือไม่(อ่านต่อหน้า 11)


