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ม.ร.รับนักศึกษาปริญญาโท
ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2557

(อ่านต่อหน้า 2)

      
 

ม.ร.มอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ในงานวันพ่อขุนฯ

โครงการความร่วมมือ ม.ร. กับ ทศท.
รับนักศึกษาปริญญาโท รุ่น 8

(อ่านต่อหน้า 2)

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี	 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท	 ส่วนภูมิภาค	 ประจำปี 

การศึกษา	2557	ณ		สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	23	จังหวัด 

และวิทยาเขตบางนา	ใน	3	หลักสูตร	ได้แก่	หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต	 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 และหลักสูตร 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาการบริหารการศึกษา	 แผน	 ข	

ไม่ทำวิทยานิพนธ์	จำนวน	39	หน่วยกิต		

	 สำหรับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	23	จังหวัด	ได้แก่	 

จังหวัดปราจีนบุรี	 จังหวัดอุทัยธานี	 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จังหวัดอำนาจเจริญ	 จังหวัดนครพนม	 จังหวัดนครราชสีมา	

จังหวัดขอนแก่น		 จังหวัดศรีสะเกษ		 จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดตรัง		 จังหวัดแพร่	 จังหวัดลพบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์	 จังหวัดชัยภูมิ	 จังหวัดบุรีรัมย์	

จังหวัดหนองบัวลำภู	จังหวัดกาญจนบุรี	 จังหวัดเชียงราย	

จังหวัดสุรินทร์		 จังหวัดอุดรธานี	 จังหวัดเชียงใหม่

	จังหวัดสงขลา		 และจังหวัดพังงา

	 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเอง	 	ตั้งแต่บัดนี้	

ถึง	31	มีนาคม	2557	(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)	

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯในงาน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

      มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดงาน 

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	

เมื่อวันที่	 17	 มกราคม	 2557	 โดยมี 

นายวิรัช ชินวินิจกุล	 นายกสภา 

มหาวิทยาลัย	เป็นประธาน	มผีู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ   ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย	 คณาจารย์	

ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่และนักศึกษา	

ม.รามคำแหง	ร่วมในงาน		และในโอกาสเดียวกัน	มหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลเกียรติยศ	 

“ศิษย์เก่าดีเด่น”	 ให้แก่ศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกในโอกาส	 “42	 ปีรามคำแหง”	 แต่ยังไม่ได ้

มารับรางวัลเมื่อวันที่	 26	พฤศจิกายน	2556	จำนวน	3	ราย	 ได้แก่	นายบุญชู  ทัศนประพันธ์  

รองประธานศาลอุทธรณ์	ภาค	1	กระทรวงยุติธรรม (อ่านต่อหน้า 11)

 ภาควิชาภาษาตะวันตก		คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เปิดอบรมภาษารัสเซีย 

สำหรับบุคคลทั่วไป	 ครั้งที่	 43	 อบรมวันที่	

15	 กุมภาพันธ์	 -	 19	 เมษายน	 2557	 โดยเปิด 

อบรม	 4	หลักสูตร	หลักสูตรละ	 48	ชั่วโมง 

เน้นทักษะการฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียน 

หลักสูตรที่เปิดอบรม	คือ	

 ◆ ภาษารัสเซียพื้นฐาน	1	(RS1)		

 ◆ ภาษารัสเซียพื้นฐาน	2	(RS2)	

 ◆ ภาษารัสเซียพื้นฐาน	3	(RS3)	

 ◆ ภาษารัสเซียเพ่ือการท่องเท่ียว	 (RT1) 

มษ.อบรมภาษารัสเซีย
รับสมัครบัดนี้ -14 ก.พ.57

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท	 ภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2557	 

โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กับบริษัท	ทศท.	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	(มหาชน) 

รุ่นที่	 8	 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป	 และสาขา 

วิชาการตลาด	หลักสูตร	39	หน่วยกิต	แผน	ข 

ไม่ทำวิทยานิพนธ์	 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	

เรียนวันศุกร์	เวลา	18.00-21.00	น.	และวันเสาร์	

เวลา	08.00-17.00	น.	ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

(หัวหมาก)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช	 ในโอกาส	 “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 

เมื่อวันที่	17	มกราคม	2557	โดยมนีายวิรัช ชินวินิจกุล	นายกสภา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่ม 

ถวายราชสักการะพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 คณะผู้บริหาร 

คณาจารย์	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา	 ณ	 บริเวณ- 

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 รวมทั้ง 

ยังมีพิธีสงฆ์	 ณ	 ห้องศักดิ์	 ผาสุขนิรันต์	 อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ทั้งนี้	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 17 มกราคม 

ของทุกปี	 เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันสำคัญทาง 

ประวัติศาสตร์และเป็นวันรัฐพิธี 



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๗ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯ ในงาน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”                        (ต่อจากหน้า 1)

 ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในโอกาสดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

 สำหรับ	 “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”	 ในปีนี้ยังได้รับเกียรติจาก	 ฯพณฯนายกรัฐมนตร ี	 ส่งผู้แทน 

มาวางพานพุ่มถวายราชสักการะด้วย

โครงการความร่วมมือ ม.ร.ฯ        (ต่อจากหน้า 1)

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่ายศึกษา 

ดูงานท่ีฮ่องกง	155,000	บาท	หรือดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ่น 

175,000	บาท	แบ่งชำระ	7	งวด

	 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่ 

บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557	 ที่โครงการฯ	

อาคารสุโขทัย	ช้ัน	7	ห้อง	708	มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(หัวหมาก)	 เวลา	 09.00-19.00	 น.	 หรือดาวน์โหลด 

ใบสมัครและสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่	 www.mmm.

ru.ac.th	 สอบถามรายละเอียด	 โทร.	 0-2310-8900,	

0-2310-8593,	081-645-7865

ขยายวันเปิดรับสมัครและ
เปล่ียนแปลงวันอบรม INT 1005

 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 คณะวิทยาศาสตร์ 

ขยายวันเปิดรับสมัครและเปลี่ยนแปลงวันอบรม 

โครงการอบรมความรู้ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

(INT	 1005)	 สำหรับนักศึกษาในภาค	 2/2556	

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2557  

และเปล่ียนแปลงวันอบรมเป็นอบรมระหว่างวันท่ี 

15	-26	กุมภาพันธ์	2557	มี	2	SECTION	ให้เลือก

 SECTION  1 วันจันทร์	-	วันศุกร์	วันที่	17-21 

และ	24-26	กุมภาพันธ์	2557	เวลา	17.00-21.00	น.	

จำนวน	8	วัน	วันละ	4	ชั่วโมง

 SECTION 2	วันเสาร์	-	วันอาทิตย์	วันที่	15,	

16,	22	และ	23	กุมภาพันธ์	2557	เวลา	08.30-17.30	น. 

จำนวน	4	วัน	วันละ	8	ชั่วโมง

 ◆ สถานที่อบรม	ห้อง	SCL	204	ชั้น	2	อาคาร	

SCL		(อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์)

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 

คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 หมายเลข- 

โทรศัพท์	0-2310-8406,	091-403-0624	อน่ึง	นักศึกษา 

สามารถใช้ผลการอบรมนำไปเทียบกับผลสอบ 

ในภาค	2/2556	ได้

ม.ร.รับนักศึกษาฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

ณ	 สาขาวิทยบริการฯท่ีต้องการศึกษา	 หรือดาวน์โหลด 

ใบสมัคร และสมัคร Online ได้ท่ี	 www.grad.ru.ac.th, 

www.ru.ac.th	 โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน	ชำระ 

เงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย	

หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา	จำนวน	700	บาท 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์	 วันท่ี	 17	 เม.ย.	 57 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	0-2310-8563

มษ.อบรมภาษารัสเซีย ฯ              (ต่อจากหน้า 1)

จัดอบรมวันเสาร์เวลา	 09.00	 -	 16.00	 น.	 ค่าอบรม 

หลักสูตรละ	2,800	บาท

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ 

ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กุมภาพันธ์ 2557  (เว้นวันอาทิตย์)	

ที่สาขาวิชาภาษารัสเซีย	 อาคาร	 2	 ชั้น	 3	 ภาควิชา 

ภาษาตะวันตก	คณะมนุษยศาสตร์	โทร.	0-2310-8268, 

0-2318-0054-5	ต่อ	1057,	1099	หรือโทร.	081-854-3340, 

081-647-1200,	081-349-9045

ข้อท้วงติง...การใช้ภาษา
 เห็นการอ่าน การปราศรัย รายงานข่าว

ใคร่ขอกล่าว ท้วงติิง การใช้ภาษา

มักใช้คำ พร่ำเพรื่อ น่าเบื่อระอา

เสียเวลา เสียความหมาย เสียใจความ

 โดยเฉพาะ คำ “นะครับ” กับ “นะคะ”

ที่มักจะ ใช้จนเฝือ และเพรื่อพร่ำ

พูดคั่นวรรค..คั่นคำ..คั่นใจความ

เสียความงาม ของภาษา เสียอารมณ์

 คำก็ “นะครับ” สองคำก็ “นะคะ”

ไร้สาระ ไร้ความหมาย ไม่เหมาะสม

เอาอย่างกัน ตะบันไป ไม่ปรารมภ์

อยากให้เปลี่ยน ค่านิยม และพัฒนา

 ถ้าใช้บ้าง พองาม ย้ำความหมาย

หรือปิดท้าย ของประโยค จะเหมาะกว่า

เน้นข้อความ สำคัญ ที่พรรณา

พิจารณา ที่ถ้อยคำ และวรรคตอน

 ภาษาไทย ไพเราะ เสนาะโสต

โดดเด่น ด้วยเสียง ผันอักษร

เป็นภาษา เสียงดนตรี อันสุนทร

ที่สะท้อน ความงาม ภาษาไทย

 สุดท้าย ขอแนะนำ การออกเสียง

ให้หลีกเลี่ยง เสียงนาสิก ไม่แจ่มใส

พึงสังวร เสียงควบกล้ำ ในคำไทย

สื่อความหมาย ใช้ภาษา สบอารมณ์

	 สถาบันภาษา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิด 

ทดสอบพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษ	 เพ่ือจัดระดับก่อน 

การฝึกอบรมโครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

และบุคคลท่ัวไป	คร้ังท่ี	 47	 เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดน้ี 

ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2557	 และจัดสอบวัดระดับใน 

วันอาทิตย์ท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ผลการทดสอบสามารถใช้ได้	 1	 ปี	 นับต้ังแต่วันสอบ 

เม่ืออบรมและสอบผ่านครบท้ัง	6	ระดับตามหลักสูตร	ผลสอบจะบันทึกลงในทรานสคริปต์ให้แก่นักศึกษาด้วย 

สำหรับค่าสมัครวัดระดับ	 นักศึกษาและบุคลากร	 ม.ร.	 100	 บาท	 บุคคลท่ัวไป	 120	 บาท	หลักฐานการสมัคร 

รูปถ่าย	1	นิ้ว	2	รูป	(หน้าตรง	ไม่สวมแว่นตาดำ	ชุดสุภาพ)	นักศึกษา	ม.ร.	ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	

1	 ฉบับ	 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา	 1	 ฉบับ	 และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน	 1	 ฉบับ	 บุคคลทั่วไป 

ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	1	ฉบับ

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่	 สถาบันภาษา	 ม.ร.	 อาคารสุโขทัย	 ชั้น	 4	ห้อง	 0408	 

โทร.	0-2310-8903-4	และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	www.ril.ru.ac.th,		e-mail:ril@ru.ac.th		

สถาบันภาษาเปิดทดสอบ
พ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

ขอบคุณ
สมรรถ  ผลจำรูญ



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๗ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 นายจีรายศ	 กล่าวถึง 

การเรียนของตนเองว่า	

ผมสมัครเข้าเรียนระบบ	

Pre-degree	 ขณะเรียน 

อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4 

สายวิทย์-คณิต	โรงเรียนพะเยา- 

พิทยาคม	 อำเภอเมือง	 จังหวัดพะเยา	 โดยมีคุณพ่อ 

ซึ่งรับราชการครู	 และเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 

ม.รามคำแหง	 ให้คำแนะนำอยู่ตลอด	 ช่วงเข้าเรียน 

ใหม่ๆผมยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนระบบนี้ 

แต่พอได้เข้าไปเรียน	ฟังบรรยายสรุปที่สาขาวิทย- 

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย	 ก็เริ่มเข้าใจ 

และค้นพบเป้าหมายของตนเอง

 “ตลอดระยะเวลาที่เรียนชั้น ม.ปลาย ก็ได้รับ 

โอกาสจากคุณครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วม 

ตอบปัญหากฎหมายจนได้รับรางวัลชนะเลิศหลายเวที 

อาทิ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา 

กฎหมายเนื่องในวันรพี ปี 2553 และปี 2554 จัด 

โดยศาลจังหวัดพะเยา และศาลเยาวชนและครอบครัว 

จังหวัดพะเยา รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา 

กฎหมายเนื่องในวันรพี ปี 2553 และปี 2554 จัด 

โดยมหาวิทยาลัยพะเยา รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 

ตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปี 2554 จัดโดย 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น”

 นักศึกษา Pre-degree	 กล่าวต่อไปว่า	 ความ- 

สำเร็จท่ีได้รับคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากการเรียนระบบ 

Pre-degree	 คณะนิติศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ทำให้ผมได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตหลายเรื่องและยัง 

ได้รับประสบการณ์ใหม่ที่มากกว่าเพื่อนๆในวัย 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

	 “ข่าวรามคำแหง”	ขอยืนสงบนิ่ง 

ไว้อาลัยเป็นเวลา	๒	นาที	แด่

 นายเนลสัน  แมนเดลา

	 อดีตประธานาธิบดีประเทศ 

แอฟริกาใต้	 และผู้นำในการต่อสู้เพื่อ

ต่อต้านการเหยียดผิว

 จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ	

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๖	ซึ่ง

 เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบท่ีบ้านพัก 

เมื่อวันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๕๖

	 ขณะอายุได้	๙๕	ปี

 เนลสัน	 แมนเดลา	 เป็นประธานาธิบดี 

ผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้	ขณะอายุ	

๗๕	ปี

	 เขาได้ เปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

เกี่ยวกับการเหยียดผิวได้สำเร็จ

 หลั ง เ กษี ยณจากตำแหน่ ง 

ประธานาธิบดี	 เขาได้อุทิศตนเองเพื่อ 

งานสังคมและงานด้านสิทธิมนุษยชน

มากมาย

 เนลสัน	 แมนเดลา	 ได้ก่อตั้ง 

มูลนิธิเพ่ือเด็ก	 และระดมทุนช่วยเหลือ 

เด็กทั่วโลก

 “ข่าวรามคำแหง”	 ภูมิใจในตัว 

ของเนลสัน	 แมนเดลา	 เช่นเดียวกับ 

ชาวแอฟริกาและชาวผิวสีทั้งโลก	

	 เนื่องเพราะ	 เขามิได้เป็นแต่เพียง

วีรบุรุษของแอฟริกาใต้	แต่

	 เขาเป็นวีรบุรุษของโลก

 เนลสัน  แมนเดลา

นักศึกษาหนุ่มชาวพะเยา เรียน Pre-degree

เตรียมรับความสำเร็จจบปริญญาตรีวัย 18 ปี

เดียวกัน	 เช่น	 การเข้าค่ายโครงการยุวชนต้นกล้าตุลาการ 

รุ่นที่	 1	 จัดโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ ์

สำนักงานศาลยุติธรรม	 ยิ่งทำให้ผมได้ค้นพบตัวเอง 

ตั้งแต่เรียนชั้น	ม.ปลาย	

 “หลักในการเรียนให้ประสบความสำเร็จของผม 

ก็คือช่วงเวลาสอบผมจะใช้วันเสาร์-อาทิตย์ใน 

การเข้าฟังคำบรรยายจากอาจารย์ที่มาบรรยาย 

เป็นเวลา 1 วันเต็มๆสำหรับ 1 วิชา และมีคุณพ่อให้ 

คำแนะนำต่างๆ และเวลาทวนตัวบทกฎหมาย ยิ่ง 

ทำให้เข้าใจเร็วขึ้น ผมจะจำหลักกฎหมายให้แม่น หา 

กระดาษมาเขียนตัวมาตราลงไป แล้วต้ังช่ือมาตราเอง 

เพ่ือทำให้ท่องมาตราในการเข้าไปสอบได้แม่นกว่าเดิม”

 จีรายศ	 กล่าวด้วยว่าสิ่งที่ได้รับจากการเรียน 

กฎหมายและเรียนมหาวิทยาลัยล่วงหน้า	 นอกจาก 

วิชาการแล้ว	 ผมยังได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน 

และพี่ๆในเวลาที่เข้าไปฟังคำบรรยายในครั้งต่างๆ 

ส่วนที่สำคัญที่สุด	 คือ	 เราได้เรียนก่อนเพื่อนๆและ 

จบการศึกษาเร็วกว่าเพื่อนๆ	 ระบบ	 Pre-degree	 

ช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนระดับปริญญาตรีไป 

ได้หลายปี	 มีโอกาสที่จะก้าวไปสู่การเรียนในระดับ 

ที่สูงขึ้นได้เร็ว	ซึ่งผมวางแผนการศึกษาต่อไปว่า	 เมื่อ 

สำเร็จการศึกษาแล้ว	 ตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตรชั้นความรู้เนติบัณฑิต	 สำนักอบรม

ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาต่อไป

 “ผมอยากให้น้องๆ เพื่อนๆ ที่อยากจะหา 

ความรู้ใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ และความรู้ท่ีสูงข้ึน 

ท่ีอาจจะหาไม่ได้ในห้องเรียน ให้มาเรียนมหาวิทยาลัย 

ล่วงหน้าด้วยระบบ Pre-degree ซึ่งจะทำให้เราเรียน 

จบก่อนเพื่อนๆในระดับชั้นเดียวกัน เป็นการเรียนที ่

คุ้มค่า ฝึกให้เรามีความตั้งใจและความพยายามครับ”

 นายจีรายศ ยศเรืองศักด์ิ	 นักเรียน	 Pre-degree	 คณะนิติศาสตร์ 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ปัจจุบันอายุ	18	ปี	 เข้าเรียนระบบ	Pre-degree	ขณะเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม	 จังหวัดพะเยา 

เมื่อจบชั้น	 ม. 6	 สามารถสะสมหน่วยกิตได้	 92	 หน่วยกิต	 พร้อมกับ

มาสมัครเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ในภาคเรียนที่	 1/2556	 และ 

สามารถขอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ในภาคเรียนที่	2/2556 ถ่ายรูปกับ รศ.ดร. ภูมิ  โชคเหมาะ

วันสอบเดิม วันสอบใหม่

วันจันทร์ที่	13	มกราคม	2557 วันจันทร์ที่	10	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2557

วันอังคารที่	14	มกราคม	2557	 วันอังคารที่	11	กุมภาพันธ์	2557

วันพุธที่	15	มกราคม	2557 วันพุธที่	12	กุมภาพันธ์	2557

วันพฤหัสบดีที่	16	มกราคม	2557 วันพฤหัสบดีที่	13	กุมภาพันธ์	2557

วันศุกร์ที่	17	มกราคม	2557 วันศุกร์ที่	14	กุมภาพันธ์	2557

วันเสาร์ที่	18	มกราคม	2557 วันจันทร์ที่	17	กุมภาพันธ์	2557

สำหรับเวลาและสถานท่ีสอบให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้เดิมในตารางสอบไล่รายบุคคล	โทร.	0-2310-8045-7

ม.ร.เปล่ียนแปลงวันสอบซ่อม ภาค 1/2556 (ส่วนกลาง)



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๗ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2556

	 ตามกฎกระทรวง	การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็น 

ทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา 

หรือเรียนรู้	 พ.ศ.	 2549	 ข้อ	 2	 (1)	 (ก)	 กำหนดให้บุคคล 

ซึ่ งจะได้รับการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหาร 

กองประจำการ	สำหรับนักศึกษาของสถานศึกษาของรัฐ 

ที่เป็นระบบเปิดแบบตลาดวิชาหรือไม่ต้องเข้าชั้นเรียน 

จะต้องมีผลการศึกษาสอบไล่ได้ภาคละไม่น้อยกว่า 

เก้าหน่วยกิตทุกภาคการศึกษาติดต่อกัน	เว้นแต่ภาคการศึกษาใด 

ขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัยซ่ึงสถานศึกษาให้การรับรองน้ัน

	 เพื่ อ ให้ เป็น ไปตามกฎกระทรวงดั งกล่ า ว	

กองกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงประกาศ 

ให้นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติและหลักฐานประกอบ 

การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 

ในยามปกติ	ประจำปีการศึกษา	2556

 1. คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะขอทำการผ่อนผันฯ

	 	 1.1	เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

อยู่ในปีการศึกษา	2556	เป็นผู้ที่เกิด	พ.ศ.	2532	-	พ.ศ.	2536	 

และยังไม่ เคยทำการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร 

กองประจำการไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

	 	 1.2	นักศึกษาที่ขอทำการผ่อนผันฯ	 ต้องมี 

ผลการสอบไล่ในภาคเรียนท่ี	 1	 ปีการศึกษา	 2556	 ไม่น้อยกว่า  

9	หน่วยกิต

	 	 1.3	นักศึกษาท่ีเกิดระหว่าง	พ.ศ.	2532	-	พ.ศ.	2536 

และเคยขอทำการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 

ไว้กับสถานศึกษาเดิมก่อนเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ต้องขอทำการผ่อนผันฯ	 ใหม่	 เม่ือเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย

รามคำแหงในปีแรก

	 	 1.4	นักศึกษาท่ีขอทำการผ่อนผันฯ	 ต้องไม่เป็น 

นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาทหารอยู่ในปีการศึกษา	2556

	 	 1.5	นักศึกษาที่ เคยเข้ารับการฝึกเรียนวิชา 

ทหารและเคยใช้สิทธิยกเว้นการรับราชการทหารในฐานะ 

นักศึกษาวิชาทหารมาแล้ว	 แต่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหารต่อ 

ในปีการศึกษาปัจจุบัน	 (ปีการศึกษา	 2556)	 ถ้าจะขอทำการ 

ผ่อนผันฯ	 ต้องทำการเพิกถอนสิทธิการยกเว้นในฐานะ 

นักศึกษาวิชาทหารก่อนจึงจะขอทำการผ่อนผันฯได้

	 	 1.6	นักศึกษาที่ขอรอรับสิทธิเพื่อเข้ารับการ 

ฝึกเรียนวิชาทหารในปีการศึกษา	 2557	 และเป็นผู้ที่เกิด	

พ.ศ.	2532	-	พ.ศ.	2536	จะต้องขอทำการผ่อนผันฯ	มิฉะน้ัน 

จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร

	 	 1.7	นักศึกษาที่เคยยื่นหลักฐานขอผ่อนผันฯ 

ไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วไม่ต้องขอทำการ 

ผ่อนผันฯ	 อีก	 แต่ต้องลงทะเบียนเรียนโดยสม่ำเสมอ 

ทั้งภาค	 1	 และ	 ภาค	 2	 และนำผลการสอบไล่ที่สอบได้

ไม่น้อยกว่า	 ภาคละ	 9	 หน่วยกิต	 (ไม่นับภาคฤดูร้อน)	

ไปแจ้งที่งานนักศึกษาวิชาทหาร	 กองกิจการนักศึกษา	

อาคารกิจกรรมนักศึกษา	ช้ัน	2	(รามฯ	1)	เพ่ือขอรักษาสิทธิ 

การผ่อนผันฯ

	 	 1.8	กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบไล่ได้ไม่ถึง	

9	 หน่วยกิต	 เนื่องจากขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัยให้นำ 

หลักฐานมาแสดงให้ทางมหาวิทยาลัยรับรอง	 เช่นกรณีป่วย 

ระหว่างสอบและไม่สามารถเข้าสอบได้	 ให้นำใบรับรองแพทย์ 

มาแสดง

 2. หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

	 	 2.1	ใบแทนใบแจ้งผลการสอบ	(ใบเกรด)	ที่ได ้

ประทับตราและลงนามรับรอง	 ซึ่งต้องมีผลการสอบไล ่

ภาค	 1/2556	 ไม่น้อยกว่า	 9	 หน่วยกิต	 ขอได้ที่สำนัก 

บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	(สวป.)	หรือ 

คณะที่นัักศึกษาสังกัด	จำนวน	1	ฉบับ	 	 	

	 	 2.2	สำเนา	สด.9	จำนวน	1	ฉบับ	(เฉพาะผู้ที่มี

ภูมิลำเนาทหารอยู่ในกรุงเทพฯ	จำนวน	2	ฉบับ)

	 	 2.3	สำเนา	 สด.10	 ในกรณีท่ีย้ายภูมิลำเนาทหาร 

(ถ้ามี)	จำนวน	1	ฉบับ	(เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาทหารอยู่ใน

กรุงเทพฯ	จำนวน	2	ฉบับ)	

	 	 2.4	สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร	

จำนวน	1	ฉบับ	(เฉพาะผู้ท่ีมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในกรุงเทพฯ 

จำนวน	2	ฉบับ)

	 	 2.5	สำเนาทะเบียนบ้าน	จำนวน	2	ฉบับ	(เฉพาะ

ผู้ที่มีภูมิลำเนาทหารอยู่ในกรุงเทพฯ)

	 	 2.6	หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา	 จำนวน	

2	ฉบับ	(เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาทหารอยู่ในกรุงเทพฯ)

	 	 2.7	สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว	 -	 ชื่อสกุล	 (ถ้ามี)	

จำนวน	1	ฉบับ	 (เฉพาะผู้ท่ีมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในกรุงเทพฯ 

จำนวน	2	ฉบับ)	

	 	 2.8 การเปล่ียนช่ือตัว	-	 ช่ือสกุล	 ต้องนำหลักฐาน 

สด.	 9	 ไปเปลี่ยนชื่อตัว	 ชื่อสกุล	 ให้ถูกต้องเรียบร้อย 

จึงจะทำการผ่อนผันฯได้	 	

	 	 2.9	บัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	และใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน 

ซ่ึงแสดงว่านักศึกษายังลงทะเบียนเรียนอยู่	 จำนวน	 1	 ฉบับ 

 กำหนดรับหลักฐานการขอผ่อนผันเข้ารับราชการ 

ทหารกองประจำการ	ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2556 หมดเขต 

รับผ่อนผันฯ ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2557	 ท่ีงานนักศึกษา 

วิชาทหาร	กองกิจการนักศึกษา	อาคารกิจกรรมนักศึกษา	

ชั้น	2	(รามฯ	1)

 หมายเหต	ุ -	 นักศึกษามีผลการสอบไล่	 ภาคเรียน 

ที่	 1/	 2556	 ได้ไม่ถึง	 9	 หน่วยกิต	 ไม่สามารถดำเนินการ 

ขอผ่อนผันฯ	ได้	

 -	 นักศึกษาท่ีมีหลักฐานไม่ครบ	ไม่สามารถดำเนินการ 

ขอผ่อนผันฯ	ได้	

	 -	 นักศึกษาที่ทำการขอผ่อนผันเข้ารับราชการ 

ทหารกองประจำการเรียบร้อยแล้ว	 ต้องปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร	 พ.ศ.	 2497	 ทุกประการ 

คือ	 ต้องรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารและไปแสดงตัว 

ในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร	ณ	ภูมิลำเนาทหาร 

ตามวัน	 เวลา	 และสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในหมายเรียกฯ	

มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย	

งานแพทย์ฯ ตั้งหน่วยพยาบาล
ในช่วงฝึกซ้อมและวันรับปริญญา

	 ฝ่ ายปฐมพยาบาลงานพิธีซ้อมและ 

รับพระราชทานปริญญาบัตร	 ม.ร.	 รุ่นที่	 39	

แจ้งการต้ังหน่วยปฐมพยาบาล	ระหว่างมีพิธีซ้อม 

และรับพระราชทานปริญญาบัตร	ดังนี้	

 1. การซ้อมย่อย คร้ังท่ี 1		(17-21	ก.พ.	57) 

 	 หน่วยท่ี	1	ห้อง	0316	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	3

 2. การซ้อมใหญ่ คร้ังท่ี 2	(24-28	ก.พ.	57)

	 	 หน่วยที่	 1	ที่อาคารกงไกรลาศ	ชั้น	 2	 

(ด้านอาคารงานแพทย์และอนามัย)

  หน่วยที่	 2	 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช	 ช้ัน	 1	 (ห้องศักด์ิ	 ผาสุขนิรันต์) 

  หน่วยที่	 3	ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช	ช้ัน	2	(ด้านหลังห้องประชุมใหญ่) 

 3. พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

(3-7	มีนาคม	2557	)

	 	 หน่วยที่	 1	ที่อาคารกงไกรลาศ	ชั้น	 2	

(ด้านอาคารงานแพทย์และอนามัย)

  หน่วยที่	 2	 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช	 ช้ัน	 1	 (ห้องศักด์ิ	 ผาสุขนิรันต์) 

  หน่วยที่	 3	ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช	 ช้ัน	 2	 (ด้านหลังห้องประชุมใหญ่) 

  หน่วยที่	 4	 ที่อาคารเวียงผา	 ชั้น	 1 

(ห้องอ่านหนังสือ)

	 	 หน่วยที่	5	ที่อาคาร	เอ.ดี.	1	ชั้นล่าง

	 	 หน่วยที่	6	ที่งานแพทย์และอนามัย

 ผศ.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว	 อาจารย์ประจำคณะ- 

วิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้รับรางวัล 

Silver	 Prize	 จากผลงานประดิษฐ์	 “Shoes	 Smell	 

Eliminator	 by	 High	 Voltage	 Pulse	 Small	 Electric 

Field	 และได้รับรางวัล	 Bronze	 Prize	 จากผลงาน 

ประดิษฐ์	Air	Filter	with	Odor	Eliminator	in	Vehicles	

Using	Electrostatic	 and	 lionization	Energy	 ในงาน	

Seoul	 International	 Invention	 Fair	 (SIIF)	 2013	

โดยมี	นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ	 รองเลขาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	และนายครรชิต 

พุทธโกษา	 ท่ีปรึกษา	วช.	 ร่วมแสดงความยินดี	 เม่ือวันท่ี 

29	 พฤศจิกายน	 -	 2	 ธันวาคม	 2556	 ณ	 กรุงโซล	

สาธารณรัฐเกาหลี

อาจารย์วิศวะรับรางวัล
ในงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกาหลีใต้



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๗ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

ตอน  GSP

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 GSP	 ซึ่งไม่ใช่ระบบนำทาง	 GPS	 นะครับเคยมีความสำคัญสูงมากต่อ 

เศรษฐกิจไทยอยู่ยุคหน่ึงโดยเฉพาะช่วงระหว่างปี	พ.ศ.2530	-	พ.ศ.2539	เพราะช่วยให้ 

ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา	 ยุโรปตะวันตก	 และญ่ีปุ่นได้ 

โดยได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเป็นพิเศษ	 และยังมีส่วนทำให้ประเทศ 

ที่พัฒนาในระดับสูงหลายประเทศย้ายฐานมาลงทุนทำการผลิตในประเทศไทย 

เป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถเติบโตได้ในอัตรา 

สูงมากในช่วงนั้น

	 GSP	ซึ่งเป็นคำย่อของคำว่า	Generalized	System	of	Preferences	นั้นได้รับ 

การบัญญัติศัพท์ไว้ให้แปลว่า	 “สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร”	 เป็นระบบที่เกิดขึ้น 

ในยุคสงครามเย็นเพื่อช่วยประเทศฝ่ายโลกเสรีที่ยากจน	 โดยที่ประเทศผู้นำของ 

ฝ่ายโลกเสรีคือ	สหรัฐอเมริกา	ยุโรปตะวันตก	และญี่ปุ่นจะยกเว้นภาษีนำเข้าให้กับ 

สินค้าที่ส่งมาจากประเทศที่ยากจน	 ช่วยให้สินค้าจากประเทศเหล่านั้นเข้าไปขาย 

ในสหรัฐฯ	 สหภาพยุโรป	 หรือญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นและมีความได้เปรียบเรื่องราคาเนื่อง

จากได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า

	 คำว่า	“Generalized”	ซึ่งแปลได้ว่า	“เป็นการทั่วไป”	นั้นหมายถึงสิทธิพิเศษ

นี้ให้กับทุกประเทศที่อยู่ในเงื่อนไขโดยไม่เจาะจงประเทศใดเป็นพิเศษ	 แต่เงื่อนไข

ที่กำหนดนั้นมีจุดมุ่งหมายช่วยประเทศที่ยากจนหรือเรียกให้ดูดีหน่อยว่าประเทศ

พัฒนาน้อย	 (Less	Developed	Countries:	LDCs)	ซึ่งประเทศสหรัฐฯ	นั้นกำหนด

ไว้แน่นอนว่ารายได้ต่อหัวของประชากรต้องไม่เกินปีละ	 12,196	 ดอลลาร์สหรัฐฯ	

ซึ่งประเทศไทยเรายังไม่เกิน	สิทธินี้มีระยะเวลาของโครงการและจะพิจารณาต่อ 

อายุโครงการเป็นระยะ	ๆ	ภายใต้เง่ือนไขอีกหลายอย่าง	 เช่นต้องไม่มีการกีดกันการค้า 

ต้องไม่ส่งเสริมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	 ต้องยอมให้แรงงานมีการรวมกลุ่ม

เป็นสหภาพได้	เป็นต้น	

	 ที่จริงประเทศที่เสนอให้สิทธินี้มีอยู่ถึง	 28	 ประเทศ	 แต่ที่สำคัญกับการค้า 

ของไทยเพราะเป็นตลาดส่งออกสำคัญของเราก็คือสหรัฐฯ	 สหภาพยุโรป	 และญ่ีปุ่น 

ซึ่งนับแต่เราได้สิทธินี้ในปี	 2517	 ก็ช่วยให้มูลค่าการส่งออกของไทยสูงขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่องเพราะความได้เปรียบที่ไม่ต้องเสียภาษีขาเข้าในประเทศเหล่านั้น

	 แต่เนื่องจากสิทธิ	 GSP	 นี้เขาให้เป็นการทั่วไปไม่ได้ให้ไทยประเทศเดียว	

ในช่วงแรก	ๆ	 เราก็เลยต้องไปแข่งกับประเทศอ่ืนท่ีได้สิทธิอย่างเดียวกันด้วยโดยเฉพาะ

ประเทศที่เรียกกันว่าเป็นสี่เสือแห่งเอเซีย	 ดังนั้นสินค้าประเภทอุตสาหกรรมของเรา 

จึงแข่งสู้ไม่ได้และเราได้ประโยชน์แต่จากการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลักจนกระท่ัง  

4	 เสือเอเซียเกิดผิดเงื่อนไขการได้สิทธิ	 GSP	 ซึ่งก็คือรวยเกินไป	 รายได้ต่อหัวของ 

ประชากรสูงไปเราก็เลยได้ประโยชน์แบบส้มหล่นเพราะประเทศเหล่าน้ียังอยากได้สิทธิน้ี 

อยู่ก็เลยย้ายฐานมาผลิตในประเทศที่ยังจนและยังได้สิทธิ	 GSP	 ซึ่งประเทศไทย 

เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในช่วงเวลานั้นคือเมื่อประมาณปี	2530

 ผลก็คือเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างรวดเร็วนับแต่น้ัน	 และสินค้าออกประเภท 

อุตสาหกรรมของไทยก็ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างมาก	 แต่อย่าลืมว่าสินค้าออกอุตสาหกรรม 

ที่ว่านี้เจ้าของตัวจริงอยู่นอกประเทศนะครับ	 แต่ถึงอย่างนั้นประเทศไทยก็ยังได ้

ประโยชน์จากการร่วมลงทุน		การถ่ายทอดเทคโนโลยี	และการจ้างงานด้วยเหมือนกัน	

		 แต่เมื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตก้าวหน้าขึ้น	 สินค้าออกประเภทที่ได้สิทธิ	 GSP	

ก็เริ่มถูกตัดลงไปเรื่อย	 ๆ	 เพราะเขาจะช่วยแต่ประเทศยากจนเท่านั้น	 และถ้าสินค้า

ใดมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศเขาสูงเกินไปก็แสดงว่าข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 

มากเกินไปด้วยทำให้จะถูกตัดสิทธิสินค้าหลาย	ๆ	อย่างลงไปอีก

 เพราะฉะนั้นการที่เราจะถูกตัดสิทธิ	 GSP	 จึงเป็นเพราะประเทศเรารวย 

เกินไปหรือเป็นเพราะความสามารถในการแข่งขันเราสูงแล้วจึงไม่ต้องช่วยให้ได้ 

เปรียบเพิ่มขึ้น	 ว่าแต่ว่าเรายังอยากเป็นประเทศยากจนเพื่อให้ยังคงได้สิทธิ	GSP	

อยู่หรือเปล่า?

  

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

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ผัก:ส่วนประกอบสำคัญของอาหารเวียดนาม

ผัก: ส่วนประกอบสําคัญของอาหารเวียดนาม 

อ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล 

 เสน่ห์ประการหนึ่งของอาหารเวียดนาม คือ อาหารที่มีส่วนประกอบท่ีปรุงจากผัก หรือรับประทานแกล้มกับผักสด 
ฉบับนี้จะนําเสนอชื่อผักต่าง ๆ เป็นภาษาเวียดนาม เพ่ือเรียนรู้จักชื่อและการออกเสียง โดยยกตัวอย่างจากผักท่ีสามารถพบเห็น
ได้ท่ัวไปในชีวิตประจําวันของชาวเวียดนาม 
  ผัก   rau   เซา 
  ผักบุ้ง   rau muống  เซา หมวง 
  ผักคะน้า  rau cải làn  เซา ก๋าย หล่าน 
  กะหล่ําปลี  bắp cải   บ๊ับ ก๋าย 
  ผักกาดหอม  rau cải bẹ  เซา ก๋าย แบะ 
  ผักชี   rau mùi  เซา หมู่ย 
  ผักชีฝรั่ง   rau mùi tàu  เซา หมู่ย เต่า 
  ต้นหอม   hành lá  แฮ่ญ หลา 
  โหระพา   hương nhu  เฮือง ญู 
  คื่นฉ่าย   rau cần tây  เซา เกิ่น เต็ย 
  สะระแหน่  bạc hà   บ่าก ห่า 
  ตะไคร้   sà   ส่า 
  กระเทียม  tỏi   ต่อย 
  พริก   ớt   เอ๊ิต 
  ขิง   gừng   กึ่ง 
  ข่า   riềng   เสี่ยง 
  ข้าวโพด   ngô   โง 
  ข้าวโพดอ่อน  ngô non  โง นอน 
  หัวไชเท้า  củ cải   กู ๋ก๋าย 
  แครอต   cà rốt   ก่า โร้ต 
  แตงกวา   dưa chột  เซือ จวด 
  มันฝรั่ง   khoai tây  ควาย เต็ย 
  เผือก   khoai môn  ควาย โมน 
  ฟักทอง   bí đỏ   บ๋ี ด๋อ 
  หน่อไม้   măng   มัง 
  ถั่วลันเตา  đậu hà lan  เด่ิว ห่า ลาน 
  ถั่วฝักยาว  đậu đũa  เด่ิว ด๋ัว 
 ยังมีผักอ่ืน ๆ อีกเป็นจํานวนมากท่ีมักพบเห็นในชีวิตประจําวัน แต่จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นน้ี อาจ
สังเกตได้ว่า ผักที่ใช้รับประทานของชาวเวียดนาม ไม่แตกต่างกันมากนักกับผักที่คนไทยรับประทาน จะมีบาง

 เสน่ห์ประการหนึ่งของอาหารเวียดนาม	 คือ	 อาหารที่มีส่วนประกอบ 

ที่ปรุงจากผัก	 หรือรับประทานแกล้มกับผักสด	ฉบับนี้จะนำเสนอชื่อผักต่างๆ 

เป็นภาษาเวียดนาม	เพื่อเรียนรู้จักชื่อและการออกเสียง	โดยยกตัวอย่างจากผัก

ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันของชาวเวียดนาม

 ยังมีผักอ่ืนๆ	 อีกเป็นจำนวนมากท่ีมักพบเห็นในชีวิตประจำวัน	แต่จากตัวอย่าง 

ท่ียกมาข้างต้นน้ี	 อาจสังเกตได้ว่าผักท่ีใช้รับประทานของชาวเวียดนามไม่แตกต่าง 

กันมากนักกับผักที่คนไทยรับประทาน	 จะมีบางประเภทเท่านั้นที่ชื่อเดียวกัน 

แต่รูปลักษณ์แตกต่างกันไปบ้าง	 เช่น	 สะระแหน่	 ท่ีเราพบในเมืองไทยมีขนาดเล็ก 

กว่าท่ีพบในเวียดนาม	 โดยเฉพาะในเวียดนามเหนือ	 และใบจะแผ่กว้างไม่หยิกงอ 

เหมือนกับที่พบเห็นในเมืองไทย	 หากแต่กลิ่น	 ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของผัก 

ชนิดนี้ยังคงให้ความหอมเย็นเช่นเดียวกัน

 ผักเป็นอาหารสำคัญที่แต่ละมื้ออาหารนั้น	 คนเวียดนามไม่สามารถ 

ขาดได้		ขอให้ท่านเพลิดเพลินกับการรับประทานผัก			อาหารท่ีเป็นประโยชน์ย่ิง 

ในทุกมื้ออาหาร



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๗ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

กำหนดการฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 39

(อ่านต่อหน้า 7)

วันพิธี/วันฝึกซ้อม คาบเช้า คาบบ่าย

รับจริง

วันจันทร์ที่	3	มีนาคม	2557

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย)

วันจันทร์ที่	17	กุมภาพันธ์	2557

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่)

วันจันทร์ที่	24	กุมภาพันธ์	2557

ปริญญาเอก รวม 20 คน

-ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท  รวม 1,802 คน

-ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์		ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

การแปล	ประวัติศาสตร์	สื่อสารมวลชน  

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน		การส่ือสารพัฒนาการ

-ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ส่วนกลาง	SMEs	CEOs+	CMOs

Ex+Inc	Mba	การจัดการกอล์ฟ		ทศท.

อุตสาหกรรม	อุตสาหกรรม	บางนา	

Innovation	Logistic	ต่างประเทศ	Inter

กฎหมายธุรกิจ	ทวิปริญญาโท		Y-Mba						

Y-Mbaบางนา	ปริญญาที่2		MLW		

Smart+IT-Smart

ปริญญาตรี รวม 1,148 คน

-ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.) และนานาชาติ

ปริญญากิตติมศักดิ์ 

ปริญญาโท รวม 2,084 คน

-ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

MMM	Sunday	อยุธยา	สมุทรสาคร	

ภูเก็ต	สงขลา	เชียงใหม่	พังงา

ปริญญาตรี รวม 1,550 คน

-ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.)

-ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

(เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน)

และนานาชาติ

รวมคาบเช้า-คาบบ่าย 6,604 คน รวม   2,970  คน รวม   3,634   คน

รับจริง

วันอังคารที่	4	มีนาคม	2557

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย)

วันอังคารที่	18	กุมภาพันธ์	2557	

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่)

วันอังคารที่	25	กุมภาพันธ์	2557

ปริญญาเอก รวม 19 คน

-ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ		

ภาคภาษาอังกฤษ

-ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ปริญญาโท รวม 1,847 คน

-ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

-ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ชลบุรี	นนทบุรี	ชุมพร	นครสวรรค์	ระยอง

นครศรีธรรมราช	ปราจีนบุรี	อุทัยธานี

อำนาจเจริญ	นครพนม	แพร่	นครราชสีมา

สุโขทัย	ขอนแก่น	ศรีสะเกษ	ตรัง	ลพบุรี

หนองบัวลำภู	ชัยภูมิ	เพชรบูรณ์	บุรีรัมย์

ปริญญาตรี รวม 1,153 คน

-ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต และนานาชาติ

ปริญญากิตติมศักดิ์ 

ปริญญาโท รวม 2,231 คน

-ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

	เชียงราย	กาญจนบุรี	VL+VLT	สุรินทร์

อุดรธานี	Saturday	Advance

Advance	บางนา

ปริญญาตรี รวม 1,800 คน

-ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

รวมคาบเช้า-คาบบ่าย 7,050 คน รวม   3,019  คน รวม   4,031   คน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	(รุ่นที่	39)	ประจำปีการศึกษา	2555-2556	ระหว่างวันที่	3-7	มีนาคม	2557	

รวม	5	วัน	ท้ังคาบเช้าและคาบบ่าย	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	จำนวนรวม	36,057	คน	แยกเป็นปริญญาเอก	

102	คน	ปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต	17,829	คน	และปริญญาตรี	18,126	คน	

	 มหาวิทยาลัยกำหนดฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย)	ระหว่างวันที่	17-21	กุมภาพันธ์	2557		ฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่) ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557  

ส่วนการฝึกซ้อมย่อย	ณ	สาขาวิทยบริการฯ	และโครงการพิเศษต่างๆ	ฝึกซ้อม	วันที่	15-16	กุมภาพันธ์	2557	หรือวันที่	22-23	กุมภาพันธ์	2557	โดยมีรายละเอียดดังนี้



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๗ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

วันพิธี/วันฝึกซ้อม คาบเช้า คาบบ่าย

รับจริง

วันพุธที่	5	มีนาคม	2557

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย)

วันพุธที่	19	กุมภาพันธ์	2557

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่)

วันพุธที่	26	กุมภาพันธ์	2557

ปริญญาเอก  รวม 21 คน

-ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

และภาคภาษาอังกฤษ

-ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สังคมวิทยา	การบริหารการศึกษา

จิตวิทยาให้คำปรึกษา	การวิจัยการศึกษา

เคมีประยุกต์

ปริญญาโท รวม 1,522 คน

-ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

ส่วนกลาง	นครศรีธรรมราช	ปราจีนบุรี	

อุทัยธานี	อุดรธานี	ลพบุรี	นครพนม	บางนา

สุโขทัย	ขอนแก่น	ตรัง	สงขลา	เพชรบูรณ์

บุรีรัมย์	เชียงราย	เชียงใหม่	นครราชสีมา	

อำนาจเจริญ	หนองบัวลำภู	สุรินทร์

ปริญญาตรี รวม 1,800 คน

-ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท รวม 1,985 คน

-ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ส่วนกลาง	Y-Econ		X-Econ		นครราชสีมา

สงขลา	เศรษฐศาสตรการเมืองฯ

-ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ส่วนกลาง	Inter	ต่างประเทศ	EX-Pol

ผู้นำภาครัฐฯ	น่าน	การเมือง	สระบุรี

นครปฐม	สุราษฎร์ธานี	นครสวรรค์	บางนา

นครศรีธรรมราช	การจัดงานสาธารณะ

-ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย)	

ส่วนกลาง	สงขลา

-ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

(สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

กรุงเทพฯ	อุบลราชธานี	ตาก	อุดรธานี	

สมุทรสาคร	ราชบุรี	หนองคาย	พะเยา

ลำปาง	สงขลา	สุพรรณบุรี	นครศรีธรรมราช	

ยโสธร	สกลนคร	ภูเก็ต	ลำพูน

-ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ปริญญาตรี รวม 2,080 คน

- ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

รวมคาบเช้า-คาบบ่าย 7,408 คน รวม  3,343  คน รวม 4,065 คน

รับจริง

วันพฤหัสบดีที่	6	มีนาคม	2557

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย)

วันพฤหัสบดีที่	20	กุมภาพันธ์	2557

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่)

วันพฤหัสบดีที่	27	กุมภาพันธ์	2557

ปริญญาเอก รวม 22 คน

-ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์	สาขาวิชาการเมือง

สาขาวิชารัฐศาสตร์	(ภาคภาษาอังกฤษ)

ปริญญาโท รวม 1,006 คน

-ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

-ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(ภูมิศาสตร์	

จิตวิทยาการให้คำปรึกษา		จิตวิทยาพัฒนาการ		

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	จิตวิทยาคลินิก 

และชุมชน	จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การวัดและประเมินผล 

การศึกษา	เทคโนโลยีการศึกษา

นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้	(ส่วนกลาง	

นครศรีธรรมราช	ขอนแก่น	นครพนม	ตรัง	อุทัยธานี 

ยโสธร)	พลศึกษา	สุขศึกษา	การวิจัยการศึกษา	

คณิตศาสตรศึกษา	(ส่วนกลาง	นครราชสีมา	

นครศรีธรรมราช	)	การสอนภาษาอังกฤษ	และการ 

สอนภาษาไทย	(ส่วนกลาง	นครราชสีมา	นครศรีธรรมราช)	

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์เพื่อ 

พัฒนาชุมชน)

ปริญญาโท รวม 2,536 คน

-คณะศึกษาศาสตร์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การสอนสังคมศึกษา	

(ส่วนกลาง	นครราชสีมา)	การสอนวิทยาศาสตร์	

(ส่วนกลาง				นครราชสีมา	นครศรีธรรมราช)	

การบริหารการศึกษาพิเศษ	การบริหารการศึกษา	(แพร่	

เชียงราย	สุโขทัย	ตรัง	เชียงใหม่	นครศรีธรรมราช	

ปราจีนบุรี)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาสังคม)

-ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ปราจีนบุรี		อุทัยธานี		อำนาจเจริญ		

นครพนม		แพร่	นครราชสีมา	สุโขทัย

ขอนแก่น	ศรีสะเกษ	ตรัง	ลพบุรี	

หนองบัวลำภู	ชัยภูมิ	เพชรบูรณ์	บุรีรัมย์	

เชียงราย	กาญจนบุรี	สุรินทร์	อุดรธานี	ร้อยเอ็ด

      กำหนดการฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  รุ่นที่ 39 (ต่อจากหน้า 6)

(อ่านต่อหน้า 8)
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      กำหนดการฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  รุ่นที่ 39 (ต่อจากหน้า 7)

การฝึกซ้อมครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย)

 ส่วนกลาง ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 - วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารสุโขทัย (SKB)  ชั้น 2 และชั้น 3	กำหนดรายงานตัวคาบเช้าก่อนเวลา	06.00	น. 

และคาบบ่ายก่อนเวลา	11.00	น.

 ส่วนภูมิภาค ณ	สาขาวิทยบริการฯ	และโครงการพิเศษต่าง	ๆ	ฝึกซ้อม	วันเสาร์ท่ี	15-	วันอาทิตย์ท่ี	16	กุมภาพันธ์	2557	หรือวันเสาร์ท่ี	22-	วันอาทิตย์ท่ี	23	กุมภาพันธ์	2557

การฝึกซ้อมคร้ังท่ี 2 (ซ้อมใหญ่) บัณฑิตสวยครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีจริง 

 ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 และอาคารกงไกรลาศ	 (KLB)	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 คาบเช้า บัณฑิตรายงานตัว	ก่อนเวลา	05.00	น.	และคาบบ่าย	รายงานตัวก่อนเวลา	09.00	น.

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (รุ่นที่ 39)

 ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 - วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 ทั้งคาบเช้าและคาบบ่าย	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 รายละเอียดดูได้จาก www.ru.ac.th หรือคณะที่บัณฑิตสังกัด โทร.0-2310-8000 ต่อคณะที่สังกัด และบัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2310-8560-65  

www.grad.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ โทร. 0-2310-8566-7 www.phd.ru.ac.th 

           วันพิธี/วันฝึกซ้อม คาบเช้า   คาบบ่าย

ปริญญาตรี รวม 2,098 คน

- ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

- ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี รวม 1,925 คน

-ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวมคาบเช้า-คาบบ่าย 7,587 คน รวม  3,126  คน รวม  4,461  คน

รับจริง

วันศุกร์ที่	7	มีนาคม	2557

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย)

วันศุกร์ที่	21	กุมภาพันธ์	2557

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่)

วันศุกร์ที่	28	กุมภาพันธ์	2557

ปริญญาเอก รวม 20 คน

-ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

ปริญญาโท รวม 731 คน

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีประยุกต์	ชีววิทยา	ฟิสิกส์	

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

สารสนเทศทางสุขภาพ		เทคโนโลยีสารสนเทศ

-ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(การบริหารการศึกษา)	

ส่วนกลาง		Inter	ภูเก็ต

ปริญญาตรี รวม 2,247 คน

-ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

-ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

-ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท รวม 2,085 คน

-ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ส่วนกลาง	 ต่างประเทศ	 นนทบุรี	 สงขลา	 บางนา	

ลพบุรี	เชียงใหม่	ระยอง

-ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(การบริหารการศึกษา)	

อุทัยธานี	อำนาจเจริญ	นครพนม	ลพบุรี	เพชรบูรณ์	 

บุรีรัมย์	นครราชสีมา	ขอนแก่น	ศรีสะเกษ	หนองบัวลำภู 

ชัยภูมิ	กาญจนบุรี	สุรินทร์	อุดรธานี	น่าน

ปริญญาตรี รวม 2,325 คน

-ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

-ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวมคาบเช้า-คาบบ่าย 7,408 คน รวม  2,998  คน รวม 4,410 คน
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ถาม 	 ในกรณีที่ผมจบการศึกษาปริญญาตรีแล้ว	 
ผมจะได้ใบรับรองคุณวุฒิอะไรบ้างที่แสดงว่า 

ผมจบการศึกษาแล้ว	 ขอความกรุณาบอกให้ทราบ 

ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง

ตอบ	 นักศึกษาที่เรียนผ่านครบทุกวิชาที่กำหนด 

ในหลักสูตรแล้ว	 ต้องไปยื่นเรื่องขอจบหลักสูตรที ่

คณะของนักศึกษาก่อน	 จึงจะมีสิทธิได้รับใบรับรอง 

คุณวุฒิว่าจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี	 ซึ่งใบ 

คุณวุฒิที่รับรองว่านักศึกษาจบการศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรีแล้ว	มีดังนี้

	 1.	ใบปริญญาบัตรซึ่งนักศึกษาจะได้รับใน 

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร	 หรือถ้านักศึกษาผู้ใด 

ไม่เข้ารับในวันพระราชทานปริญญาบัตร	 นักศึกษา 

สามารถไปรับได้ที่	ฝ่ายหนังสือสำคัญ	อาคารสำนัก-

บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	 (สวป.)	

ชั้น	1	ในวันเวลาราชการ

	 2.	ใบรับรองสภาเมื่อนักศึกษายื่นหลักฐาน 

การจบหลักสูตรที่คณะของนักศึกษาแล้ว	 คณะจะ 

ตรวจสอบว่านักศึกษาเรียนครบหลักสูตรจริงหรือไม่ 

เมื่อตรวจสอบว่าเรียนครบจริงแล้วจะเสนอชื่อให้ 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาให้นักศึกษา	 เมื่อม ี

รายชื่อที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้ว 

นักศึกษาต้องไปชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต,	 ค่าใบ 

รับรองสภา,	 ค่า	 Transcript	 จบ	 ที่กองคลัง	 สำนัก- 

งานอธิการบดี	 ให้นักศึกษานำใบเสร็จรับเงินค่า 

ใบรับรองสภา	 พร้อมรูปถ่ายชุดครุย	 2	 นิ้ว	 1	 รูป 

ไปติดต่อที่	 ฝ่ายหนังสือสำคัญ	 อาคารสำนักบริการ

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	 (สวป.	 ชั้น	 1	

ช่องที่	4)	เพื่อยื่นขอใบรับรองสภา

	 3.	Transcript	 จบ	 หลังจากที่นักศึกษาได ้

ใบเสร็จรับเงิน	ค่า	Transcript	จบแล้ว	(ตามข้อ	2)	ให้ 

นักศึกษานำไปติดต่อที่ฝ่ายประมวลผลและรับรอง 

ผลการศึกษา	 อาคารสำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล	 (สวป.	 ชั้น	 1	 ช่องที่	 3)	 เพื่อ 

ยื่นขอใบ	Transcript	จบ

	 ในกรณีที่นักศึกษาไปยื่นจบหลักสูตรที่คณะ

ของนักศึกษา	นักศึกษาสามารถย่ืนขอใบรับรองคณะ 

ซึ่งในใบรับรองคณะจะระบุว่านักศึกษาศึกษาครบ 

ตามหลักสูตรของคณะและสาขาวิชา	 แต่ยังไม่ผ่าน 

การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ซึ่งถ้า 

นักศึกษาจะนำไปเป็นหลักฐานการจบการศึกษายัง

หน่วยงานอ่ืน	 ในหน่วยงานน้ันอาจจะยังไม่รับว่าเป็น 

หลักฐานที่ยืนยันว่าจบการศึกษาในระดับปริญญา 

แล้วก็ได้

ถาม ในกรณีท่ีเป็นชาวต่างชาติและสมัครเรียนเป็น 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว	 มีหลักเกณฑ์ กองบรรณาธิการ

ในการออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาต่างชาต ิ

อะไรบ้าง	ช่วยกรุณาชี้แจงด้วย

ตอบ	 ตามมติ	 ทปม.	 ครั้งที่	 47/2540	 วาระที่	 5.7	
เม่ือวันท่ี	3	ธันวาคม	2540	กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับ 

นักศึกษาต่างชาติท่ีสมัครเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงท่ีประสงค์จะขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา 

เพื่อต่อวีซ่าที่กองตรวจคนเข้าเมือง	ดังนี้

	 1.	นักศึกษา	 Pre-degree	 มหาวิทยาลัยจะ 

ไม่ออกหนังสือรับรองต่อวีซ่าให้

	 2.	มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองเพื่อ 

ต่อวีซ่าให้ในกรณีดังต่อไปนี้	คือ

	 	 2.1	นักศึกษาใหม่ช้ันปีท่ี	 1	 จะออกหนังสือ 

รับรองให้	1	ภาคการศึกษา	โดยไม่ต้องมีผลการสอบ	

ส่วนภาค	 2	 จะต้องมีผลการสอบได้ไม่น้อยกว่า	 9 

หน่วยกิต

	 	 2.2	นักศึกษาที่มีสถานภาพตั้งแต่ชั้นปีที่	2 

เป็นต้นไป	 จะออกหนังสือรับรองให้เฉพาะผู้ที่มีผล 

การสอบไล่ได้หน่วยกิตสะสมภาคเรียน	จะไม่น้อยกว่า 

9	หน่วยกิตเท่านั้น

	 3.	ไม่ รับผู้ ที่ มี วีซ่ าประ เภทอื่น เข้ า เป็น 

นักศึกษา

 สำนักพิมพ์	ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน	ธันวาคม 2556		จำนวน 16 วิชา	ดังน้ี

 เลขพิมพ์ รหัสวิชา ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา ชื่อผู้แต่ง

 56182	 BOT	3301	(H)	 59/25	 ปฏิบัติการสันฐานวิทยา	 ผศ.ศุภโชติ		เดชะราช  

	 	 BO	331	(H)	 	 ของพืช	

	 56186	 CHI	1001	 40/25	 ภาษาจีน	1	 รศ.เสาวภาคย์		วรลัคนากุล

	 	 (CN	101)	 	 	 และคณะ

	 56185	 CHI	2101	 70/25	 การฟังและการพูดภาษาจีน	1	 อาจารย์	ดร.นพธร		ปัจจัยคุณธรรม

  (CN	223)

	 56200	 CSO	2205	 49/25	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับครู	 รศ.สมพร		โตนวล	และคณะ  

	 	 (SO	245)	 	 สังคมศึกษา

 56146	 ECO	2104	 67/25	 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจก่อนยุค	 รศ.สุนทร		ราชวงศ์ศึก

	 	 (EC	214)	 	 คลาสสิกส์

	 56179	 ECO	3902	 88/25	 ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจ	 รศ.ดร.ญาดา		ประภาพันธ์

	 	 (EC	392)	 	 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 56201	 ECO	3907	 87/25	 ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจ	 รศ.ดร.ญาดา		ประภาพันธ์

	 	 (EC	397)	 	 ของประเทศอุตสาหกรรมใหม่

	 56174	 INB	3112	 57/25	 การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ	 รศ.ดร.ศิณีย์		สังข์รัศมี

	 	 (IB	313)	 	 ระหว่างประเทศ

	 56175	 INB	3108	 89/25	 ธุรกิจระหว่างประเทศ		 รศ.ดร.ศิณีย์		สังข์รัศมี

	 	 (IB	417)	 	 และเอกสารการค้า

	 56232	 JPN	1001	 103/25	 ภาษาญี่ปุ่น	1	 อาจารย์ปรีดา		เมธีภาคยางกูร

	 56173	 LAW	3038	 54/25	 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำ	 รศ.ประเทือง		ธนิยผล

	 	 (LA	338,	LW	437)	 ผิดของเด็กและเยาวชน

	 56183	 MGT	3403	 63/25	 การสื่อสารในองค์การ	 รศ.นิฤมล		มณีสว่างวงศ์

	 	 (GM	421)

	 56176	 PED	2301	 41/25	 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา	 ผศ.ดร.ชาญชัย		ชอบธรรมสกุล

	 	 (PE	244)	 	 ของมนุษย์

	 56193	 POL	2206	 50/25	 เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง	 ผศ.ดร.เบ็ญจมาส		จีนาพันธุ์	 	

	 	 (PE	318)	 	 ประเทศ

	 56154	 SBM	4519	 45/25	 การจัดการธุรกิจขนส่ง	 ศ.ธนสรรค์		แขวงโสภา

	 	 (TR	404)

	 56171	 SMB	2101	 40/25	 ธุรกิจบริการเบื้องต้น	 รศ.ทิพวรรณ		พุ่มมณี

	 	 (SI	201)

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.ru.ac.th/rupress	และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่		สำนักพิมพ์	(RPB)		ชั้น	3		โทร.	0-2310-8757-9	 

ต่อ	1101,	1103

	 	 		 	 	 	 																																								ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 
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ภาค 2/2556

 วันเวลาและสถานที่เรียน	 ศุกร์	 13.30-15.20	 น.	 

ห้อง	LAB1	HOB	ชั้น	3	

 อาจารย์ผู้สอน			ผศ.ดร.	อัญชลี	โตพึ่งพงศ์

	 กระบวนวิชา	GER	2002	(GN202)	เป็นกระบวน 

วิชาตัวสุดท้ายในระดับพื้นฐาน	 ที่ศึกษาหลักไวยากรณ์	 

ตลอดจนฝึกฝนทักษะทางภาษาควบคู่กัน	 นักศึกษาท่ีเข้าเรียน	

ควรสอบผ่านกระบวนวิชา	GER	2001	(GN201)	มาแล้ว	

และไม่ควรเข้าเรียนพร้อมกัน	 เน่ืองจากจะทำให้เกิดความ

สับสนและไม่เข้าใจในเนื้อหาที่บรรยายได้

 คำอธิบายกระบวนวิชา	 ศึกษาการใช้ภาษาเยอรมัน 

ขั้นพื้นฐานต่อจาก	 GER	 2001	 (GN	 201)	 ศึกษาหลัก 

ไวยากรณ์		ศัพท์		สำนวนที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	โดย 

สอดแทรกความรู้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรมตลอดจน 

ฝึกฝนทักษะทั้ง	4

 จุดมุ่งหมายกระบวนวิชา

	 1.	 นักศึกษาเรียนหลักไวยากรณ์พื้นฐานและ 

นำไปใช้ในประโยคและบริบทที่เกี่ยวข้อง	

	 2.	 นักศึกษาเรียนรู้จักศัพท์สำนวนท่ีจำเป็นสำหรับ

สถานการณ์ต่าง	ๆ	ในชีวิตประจำวัน

	 3.	 นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม

ผ่านบทอ่านภาษาเยอรมัน

	 4.	 นักศึกษาฝึกฝนทักษะทั้งสี่ด้าน	ได้แก่	ฟัง	พูด	

อ่าน	 เขียน	 รวมทั้งพัฒนาความเข้าใจในการอ่านผ่าน 

แบบฝึกหัด

	 5.	 นักศึกษาฝึกการทำงานกลุ่มและการทำกิจกรรม 

ร่วมกัน	ตามหัวข้อต่างๆ	ที่ได้รับมอบหมาย

 วิธีประเมินผล	 ข้อสอบปรนัยผสมอัตนัย	 100	คะแนน	 

 วันเวลาสอบ	 วันพฤหัสบดีที่	 20	 มีนาคม	 2014	 

คาบสอบเช้า

 เนื้อหาวิชา	(ทางไวยากรณ์)

	 Konjunktiv	II

	 Konjunktiv	I

	 Relativsätze,	Nebensätze	und	Konjunktionen

	 Nominalisierung	und	das	Verb	
”
lassen“

 Präpositionen	(temporal)	und	Adjektivdeklination

	 Passiv	im	Präsens,	Präteritum	und	Perfekt

	 Passiv	mit	Modalverben	und	Zustandspassiv	

	 Plusquamperfekt

	 Reflexivpronomen

 แนวทางในการทำข้อสอบ

 ข้อสอบของกระบวนวิชานี้	 เน้นให้นักศึกษา 

สามารถปรับเปลี่ยนประโยคได้อย่างถูกต้อง	 โดยต้อง 

แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเข้าใจความหมายและโครงสร้าง 

ประโยคภาษาเยอรมัน	 ตัวอย่างคำสั่งในข้อสอบอัตนัย	

ได้แก่	

	 -	 จงเปล่ียนประโยคต่อไปน้ี	ให้อยู่ในรูปของ	Passiv	

(เช่น	 Der	 Arzt	 hat	 ihn	 gestern	 operiert.	 เปลี่ยนเป็น	 

Passiv	คือ	Er	wurde	gestern	vom	Arzt	operiert.)

	 -	 จงเปล่ียนให้เป็นประโยคท่ีแสดงความปรารถนา 

(Konjunktiv	II)	ในรูปอดีตกาล

	 (เช่น	 Maria	 wäre	 am	 liebsten	 Schauspielerin	

เปลี่ยนเป็น	Konjunktiv	II	อดีตกาล	คือ	Maria	wäre	am	

GER 2002 (GN 202)
ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 4

Fundamental German 4

 แนวสังเขปวิชา						ศึกษาทฤษฎี	ระเบียบการทาง 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 หัวข้อท่ีจะนำมาอภิปราย 

ได้จากงานศึกษาหรือผลวิจัยงานสนามของนักศึกษา

 เอกสารการเรียน			ไม่มีตำราเรียนโดยเฉพาะ	

เพราะเน้นการศึกษา	 วิจัยเพื่อสัมมนา	 นักศึกษาทุกคน 

ต้องติดต่ออาจารย์ในช้ันเรียนเพ่ือปรึกษาเร่ืองบทความ 

ประกอบการสัมมนาเป็นรายบุคคล	ตามหัวข้อที่สนใจ

 วันเวลาและสถานที่เรียน 	F	09.30	 -	11.20	น. 

	(SLB	401)

 หัวข้อหลัก งานวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษย-

วิทยาร่วมสมัย

 แนวทางการวัดผล		 คะแนนเต็ม	 100	 คะแนน	

มาจากการอ่านบทความที่กำหนด	 การสัมมนาทั้งใน 

และนอกมหาวิทยาลัย	และงานวิจัยส่วนบุคคล	(มีงาน 

หลายส่วน	 แต่ทั้งหมดต้องเขียนงานส่ง	 และนำเสนอ 

งานในชั้นเรียนเท่านั้น)	

 วันและเวลาสอบ ไม่มีการสอบข้อเขียน	 แต่นักศึกษา 

ต้องนำเสนองานการค้นคว้าวิจัยในช้ันเรียนตามวันเวลา

ที่กำหนดในรูปแบบการสัมมนาและนักศึกษาต้อง 

ลงช่ือในตารางเพ่ือจองวันเวลา	 รวมท้ังหัวข้อท่ีจะสัมมนา 

กับผู้สอน	(ในชั้นเรียนเท่านั้น)

 ข้อแนะนำ

	 -	 เนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาที่นักศึกษาวิชาเอก 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แผน 1 ต้องลงทะเบียน 

เรียนเป็นวิชาสุดท้ายก่อนจบการศึกษา	 ดังน้ันนักศึกษา

ที่จะลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้	 ต้องผ่านการศึกษา 

วิชาบังคับของวิชาเอกและวิชาบังคับของแผน	 1	 โดย 

ส่วนใหญ่และจะขอจบการศึกษาภายในปีนี้	 เพราะ 

นักศึกษาต้องนำความรู้ท่ีได้เรียนมาท้ังหมด	 มาวิเคราะห์	 

วิพากษ์วิจารณ์	กับประเด็นท่ีนำมาสัมมนา	และสามารถ 

สังเคราะห์แนวคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือชี้นำสังคมได้	 

นักศึกษาจึงต้องมีเวลาเข้าช้ันเรียนเพ่ือร่วมการสัมมนา

	 -	 นักศึกษาควรติดต่ออาจารย์เรื่องบทความ

ท่ีใช้ในการค้นคว้า	 (นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับบทความ 

ที่แตกต่างกัน	เพื่อนำประเด็นในการสัมมนา)	ตั้งแต่ต้น 

ภาคการศึกษาเพราะมีภาระงานหลายส่วน	 และต้อง 

ติดต่อภายในช้ันเรียน	 เพ่ือจะได้ทราบหัวข้อของนักศึกษา

อื่นๆ	และเลือกหัวข้อที่สอดคล้องแต่ไม่ซ้ำซ้อนกัน

	 -		 ตามหลักสูตรกำหนดให้วิชานี้เปิดสัมมนา 

ทุกภาค 2	 (ไม่เปิดในภาค	1	และภาคฤดูร้อน)	นักศึกษา 

ควรวางแผนการศึกษาล่วงหน้า

SOC 4095
สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SEMINAR  IN  SOCIOLOGY  AND  ANTHROPOLOGY

อ.อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

liebsten	Schauspielerin	gewesen.

	 -	 จงวิเคราะห์ประโยคที่ใช้	 lassen	 ต่อไปนี้ว่า 

มีความหมายใด	 (เช่น	Das	 alte	 Haus	 lässt	 sich	 nicht	

mehr	renovieren	มีความหมายของ	können	นั่นคือ	Das	

alte	Haus	kann	man	nicht	mehr	renovieren.)

	 หากนักศึกษาพยายามทำความเข้าใจกับโจทย์	 

และสามารถตีความโครงสร้างทางไวยากรณ์แล้ว	 ก็จะ 

สามารถสอบผ่านกระบวนวิชานี้ได้ไม่ยากและที่สำคัญ 

ก็คือ	หากมีข้อสงสัย	นักศึกษาต้องหมั่นมาพบอาจารย ์

ผู้สอน	และขอชีทประกอบการสอนไปทบทวนด้วยตนเอง

ทุกครั้ง		
ผศ. ดร. อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

 ENG 3801
 วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อตั้งประเทศ
 American Literature in the Colonial and Nation-Founding Period

 เนื้อหาโดยสรุป

	 -	 เกี่ยวกับวรรณคดีอเมริกันตั้งแต่สมัยก่อตั้ง

อาณานิคม	จนถึงสมัยที่อเมริกาประกาศเอกราช

	 -	 ในตำราจะให้ภาพรวมที่สำคัญและมีผล 

ต่อวรรณคดีของแต่ละยุค

	 -		 เป็นการศึกษาผลงานของนักเขียนและ 

กวีที่สำคัญของแต่ละยุค

 ตำรา	 วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคม 

และสมัยก่อต้ังประเทศ		แต่งโดย		รศ.สุมารีย์		อิงคนารถ

 ข้อแนะนำในการเรียน

	 -	 นักศึกษาจะต้องเข้าใจภาพรวมทั้งในด้าน 

เศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมือง	 ของแต่ละยุค	 (ตั้งแต ่

คริสต์ศตวรรษที่	16	ถึงคริสต์ศตวรรษที่	18)

	 -	 นักศึกษาจะต้องเข้าใจผลงานแต่ละชิ้น 

ของนักเขียนและกวีแต่ละคน	 	 	

 -		 นักศึกษาจะต้องสามารถวิจารณ์งานแต่ละช้ิน 

ของนักเขียนและกวีได้

 แนวการวัดผล

	 1.	 ข้อสอบแบ่งออกเป็น	2	ข้อใหญ่

	 ข้อ	 1.	 จะเป็นการตัดตอนผลงานของนักเขียน	 

หรือกวีให้นักศึกษาวิจารณ์และเก็บใจความ	 ซ่ึงมีท้ังหมด 

8	ข้อ	ข้อละ	10	คะแนน	รวม	80	คะแนน

	 ข้อ	2.	นักศึกษาจะต้องวิจารณ์ขนาดยาวโดยจะ

มีหัวข้อให้นักศึกษา	ข้อนี้	20	คะแนน

	 2.	 การตัดเกรดมีดังนี้

A	=		90-100	 B+	=		80-89	 B	=		71-79		 C+	=		60-70	

C	=		55-59	 D+	=		50-54	 D	=		40-49	 F	=		0-39

	 3.	 ในการตัดเกรดนักศึกษาจะต้องทำให้ผ่าน 

ทั้ง	2	ข้อใหญ่

 ข้อแนะนำในการสอบ

 1.	 นักศึกษาจะต้องเข้าใจภาพรวมของวรรณคดี 

แต่ละยุค

	 2.	 นักศึกษาจะต้องเข้าใจและสามารถวิจารณ ์

ผลงานของนักเขียนและกวีแต่ละยุคได้

 หมายเหตุ นักศึกษาจะตอบด้วยภาษาไทยหรือ 

ภาษาอังกฤษก็ได้

       รศ.สุมารีย์   อิงคนารถ



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๗ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ 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

ด้วยรักและผูกพัน                      (ต่อจากหน้า 12)

	 ที่พูดถึงตรงนี้นั้น	 ครูอยากจะบอกว่า	 ทุกวันนี้ 

การบริโภคอาหารพ้ืนเมือง	 หรือบริโภคพืชพันธุ์ธัญญาหาร 

ท่ีอยู่ในต่างจังหวัดน้ัน	 เปล่ียนแปลงไปมาก	 ท่ีเปล่ียนแปลง 

ไปมากนั้น	 มีตัวแปรสำคัญที่พึงรู้ไว้ก็คือ	 การที่มีผู้คน 

มากมายเพิ่มขึ้น	 ก็ย่อมมีจำนวนผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น 

เพราะฉะนั้น	 คนที่นำมาขาย	 ก็จำเป็นจะต้องปลูกขึ้น	

เพาะขึ้น	 เพื่อที่จะขายได้ตลอดเวลา	 ขายได้ทุกฤดูกาล	

ไม่ต้องคอยดินฟ้าอากาศ	ไม่ต้องคอยฝน	ไม่ต้องคอยให้ถึง

ฤดูกาลถึงจะได้เก็บมาขาย	

	 เมื่อเป็นดังนี้	 บางอย่างก็ปลูก	 เพาะ	 เลี้ยง	 โดย 

วิธีใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด	แต่บางวิธีการนั้นก ็

ไม่อาจจะหลีกเลี่ยง	 เช่น	 ยาฆ่าแมลง	 ยากำจัดศัตรูพืช	

ปุ๋ย	 ไม่ว่าจะเป็นวิธีเก็บรักษา	 วิธีการตัดเก็บนำมาขาย	

นำมาล้าง	นำมาอะไรต่าง	ๆ 	ก็ก่อให้เกิดแบคทีเรีย	อะไร	ๆ  

ต่าง	 ๆ	 ติดมาด้วยจำนวนมาก	 แล้วก็ในขณะเดียวกัน	

ก็มีข่าวสารจากทางราชการว่า	 แบคทีเรียติดเข้าไปใน 

สมุนไพรที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ	 จากพันธ์ุพืชบางชนิด	

สิ่งเหล่านี้จะทำให้เห็นได้ว่า	ความเจริญงอกงามของวัตถุ	

ความเจริญอย่างมากมายในความรู้	ก็อาจจะมีสิ่งที่แทรก

ซ้อนขึ้นมาว่า	 สิ่งที่ว่ารู้นั้น	 บางสิ่งไม่อาจจะนำมาใช้ได้	 

เพราะว่าผู้คนได้รับความรู้ไม่เท่ากัน	 คนท่ีไปเก็บผักนำมาขาย 

เขาเคยรับประทานผักชนิดนั้น	 เขาก็เห็นมาจนชินแล้ว	

ดังนั้นเมื่อเขาเก็บมา	 เขาก็เอามาขายตามสภาพ	 เขาไม่ม ี

วิธีการที่จะไปตรวจสอบหาแบคทีเรีย	 หรือปลาที่โต 

ข้ึนมาน้ัน	 โตข้ึนมาด้วยอาหารธรรมชาติหรืออาหารท่ีอาจจะ 

เป็นพิษได้	เช่น	กระทิงเกือบจะตายทั้งฝูงเพราะอาหาร

 การท่ีมีความเปล่ียนแปลงในทางเคมี	การเปล่ียนแปลง 

ในทางอ่ืน	ๆ	มากมายน้ัน	ก็อาจจะทำให้มีความเปล่ียนแปลง 

ในพิษของผัก	ของพืช	อะไรต่าง	ๆ	จากท่ีไม่เคยมีพิษก็มีพิษ

ขึ้นมาได้	อย่างนี้เป็นต้น	

	 ที่ครูเล่าตั้งแต่ต้นมา	 ครูต้องการบอกแต่เพียงว่า	

การบริโภคไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศ	 ของในประเทศ 

ของแปลก	หรือไม่แปลกก็ตาม	 เราจะต้องบริโภคด้วยความรู้	

รู้ว่าจะมีพิษแค่ไหนเพียงไร	 รู้ว่ามันอาจจะก่อให้เกิดผล 

ร้ายแค่ไหนเพียงไรได้	 และที่สำคัญที่สุดนั้นก็จะต้องหา 

ความรู้ก่อนที่จะบริโภค	 ก่อนที่จะได้รับผลร้ายจากสิ่ง 

เหล่านั้น	 ครูคิดว่าไม่ใช่เฉพาะบริโภคอาหารเท่านั้น	

ก็อดไม่ได้ที่จะบอกว่า	บริโภคข้อมูลข่าวสารก็เหมือนกัน	

เป็นพิษเป็นภัยได้	 ไม่ได้แตกต่างกันเลย	 พบกันใหม ่

ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ

และคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	นางสาวลัดดาวรรณ หลวงอาจ 

ผู้พิพากษาศาลแพ่ง	ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	และนายอภินันท์ 

จันทรังษี		อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์		ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์

	 โอกาสนี้	  ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวว่า 

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 เป็นวันรัฐพิธีที่สำคัญ 

ของประเทศไทยและชาวรามคำแหง	 ซึ่งตรงกับวันที่	 

17	มกราคมของทุกปี	นับเป็นเกียรติของชาวรามคำแหง 

ทุกคนที่ได้พระนาม	 “รามคำแหง”	 มาเป็นชื่อของ 

มหาวิทยาลัย	 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองและ 

ความเป็นปึกแผ่น	 รวมถึงความก้าวหน้าในศิลปวิทยาการ 

และการพัฒนาประเทศชาติ	

 “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จึงเป็นวันที่ 

ชาวรามคำแหงต้องระลึกถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

และจัดพิธีทางศาสนา ซ่ึงในปีน้ียังได้มอบรางวัลศิษย์เก่า 

ดีเด่นให้แก่ศิษย์เก่าท่ีประสบความสำเร็จในหน้าท่ีการงาน 

สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและประกอบคุณงาม 

ความดีให้แก่บ้านเมือง ในนามของชาวรามคำแหง 

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมศิษย์ เก่ารามคำแหง 

ท่ีได้ประกาศช่ือรามคำแหงให้ขจรขจายออกไปในทุกท่ี”

 ด้าน	นายบุญชู  ทัศนประพันธ์	ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 

กล่าวว่า	 การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยก็เหมือนกับการ 

บริโภคอาหาร	 ถ้าเราเลือกสิ่งต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์ 

แก่ร่างกายก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงมีพลังที่จะฟันฝ่า 

อุปสรรคไปได้	 ชีวิตวัยเรียนก็เช่นกันถ้าเราเลือกส่ิงท่ีชอบ 

ตรงกับความต้องการท่ีจะศึกษาย่ิงทำให้เรามีความมุ่งม่ัน 

ตั้งใจ	 จนประสบความสำเร็จ	 และนำไปสู่การพัฒนา 

ในอาชีพได้อย่างสูงสุด	 หากย้อนไปเมื่อปี	 2517	 ที่ผม 

เข้ามาเรียนรามคำแหงจนจบคณะนิติศาสตร์	 ปี	 2520 

เวลา	 37	 ปี	 สิ่งที่ไม่เคยหายไปจากชีวิตผม	 คือ	 โอกาส 

ทางการศึกษาที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ดุจดวงประทีปท่ีส่องสว่างนำทาง	ดังคำขวัญท่ีว่า	“เปลวเทียน 

ให้แสง	รามคำแหงให้ทาง”	ซึ่งผมยังระลึกอยู่เสมอ

 นอกจากนี้	 ผมยังจำคำสอนของคณาจารย์ที่ว่า	

การเรียนกฎหมายเหมือนดาบสองคม	ถ้าใช้ให้ถูกจะเกิด 

คุณประโยชน์	แต่ถ้าใช้ผิดก็จะเป็นโทษอย่างมหันต์	ในยาม 

ท่ีบ้านเมืองเกิดวิกฤตผมเช่ือว่านักกฎหมายทุกคนจะยึดม่ัน 

ในหลักนิติธรรม	 และผมเองได้นำคำสั่งสอนทั้งหลาย 

ไปพัฒนาในชีวิตและหน้าที่การงานจนถึงทุกวันนี้ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่ีเห็นคุณค่าของลูกศิษย์  

ผมจะทำสิ่งดีงามเพื่อรามคำแหงและประเทศชาติต่อไป

 นายอภินันท์  จันทรังษี  ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์	

กล่าวว่า	 ผมเข้าเรียนที่รามคำแหง	 รหัส	 18602018 

ผมยังระลึกถึงวันแรกและก้าวแรกที่ เข้ามาเรียนที่  

รามคำแหงเสมอ	 ครั้งนี้เป็นครั้งที่	 2	 ที่ผมได้รับเกียรต ิ

จากรามคำแหง	 คร้ังแรกผมได้รับรางวัล	 “คนดีศรีรามฯ	 และ 

ครั้งนี้ได้รับรางวัล	 “ศิษย์เก่าดีเด่น”	 รามคำแหงให้อนาคต  

ให้ชีวิตและให้โอกาสในการก้าวสู่สังคมท่ีย่ิงใหญ่	รามคำแหง 

สอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดี	มีคุณธรรม	และสามารถอยู่ใน

สังคมที่หลากหลายได้อย่างมั่นใจ	

 “รามฯมีบรรยากาศท่ีทำให้เราได้ส่ังสมประสบการณ์ 

ได้ยิ่งกว่าความรู้ ประสบการณ์ทั้งร้อน หนาว ตื่นเต้น 

สงบ ทุกบรรยากาศได้ซึมซับให้ลูกศิษย์ท่ีสำเร็จการศึกษา 

จากรามคำแหงไปแล้ว ได้นำส่ิงเหล่าน้ีติดตัวออกไปเผชิญ 

กับชีวิตท่ีแท้จริงในการทำงาน เพราะความรู้เพียงอย่างเดียว 

คงไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคหรือแก้ไขปัญหาในสังคมได้ 

ขอขอบคุณรามคำแหงที่ให้รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” 

ผมจะตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด ขอให้ผู้บริหาร 

และคณาจารย์เชื่อมั่นว่า ลูกศิษย์คนนี้จะมุ่งมั่น เสียสละ 

ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติให้ดีที่สุด”

 นางสาวลัดดาวรรณ หลวงอาจ	 ศิษย์เก่าคณะ- 

นิติศาสตร์	 กล่าวว่า	 ดิฉันเป็นเด็กต่างจังหวัด	 หลังจาก 

ท่ีมุ่งม่ันเรียนการศึกษานอกโรงเรียนจนจบช้ันมัธยมฯแล้ว  

มีความฝันที่อยากเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ซึ่งคนรอบข้างก็มองว่า	 เราฝันอะไรที่ไกลเกินตัว	 เมื่อ 

ได้มาเรียนรามคำแหงจริงๆแล้ว	 ก็มุ่งมั่นเรียน	 จดจำ 

คำสั่งสอนของอาจารย์มาตลอด	 พร้อมทั้งทำกิจกรรม 

ชมรมต่างๆหลายชมรม	 เช่น	 อบรมการพูด	 โครงการ 

นักศึกษาตัวอย่าง	 รุ่นที่	 1	 อบรมนักศึกษาฝึกงาน 

ของคณะนิติศาสตร์	 ทำให้เราได้เพ่ือนใหม่	 ได้ประสบการณ์ 

ไปพร้อมกับการเรียนและสามารถจบนิติศาสตร์ได้ 

ภายใน	3	ปี	ถ้าไม่มีรามคำแหง	คงไม่มีผู้พิพากษาคนน้ี

 “การเรียนไม่ว่าเรียนท่ีใดก็ตาม อยู่ท่ีใจ ต้ังเป้าหมาย 

ให้ชัดเจน อย่ามองไปข้างหน้าเกินไปจนท้อ เราต้อง 

ทำปัจจุบันให้ดีท่ีสุด ทำวันน้ีให้ดีกว่าเม่ือวาน แล้วอนาคต 

ม.ร.มอบรางวัลฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

ท่ีดีก็จะตามมา สมัยท่ีเรียนจบท่ีรามคำแหงเรารู้สึกเหมือน 

ฝันไป ไม่คิดว่าตัวเองจะมาได้ไกลจนถึงปัจจุบัน รามคำแหง 

เป็นจุดเร่ิมต้นของชีวิตของดิฉันจริงๆ ฝากถึงน้องๆรามคำแหงว่า 

ถ้าเรามีความตั้งใจจริง ก็จะประสบความสำเร็จ แต่ถ้า 

วันไหนรู้สึกเหนื่อยลองหาวิธีการใหม่ คิดแล้วลงมือทำ 

เรียนรู้จากสิ่งที่ทำ จะถูกหรือผิดก็แก้ไขใหม่ นั่นคือ 

ประสบการณ์ที่จะสอนให้เราตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น”



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๑) วันที่ ๒๗ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
    
 
 
 
 
 

บริโภคที่เปลี่ยนไป

(อ่านต่อหน้า 11)

อธิการบดีชวนผู้เกษียณฯ 

ต้ังชมรมดูแลกันและกัน

	 ครูพูดจนเป็นคำพูดที่ประจำอยู่ในคอลัมน์นี้	

ก็คือความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายย่อมมีขึ้น	เกิดขึ้น 

บางอย่างรวดเร็วจนตามไม่ทัน	 บางอย่างก็ตามทัน	

เพราะเราจับกระแสของความเปลี่ยนแปลงได้	

หรือจับกระแสด้วยความสนใจ	

	 เมื่อสักอาทิตย์ก่อน	 อากาศเย็นลงมาก	 และ 

เข้าใจว่าจะเย็นลงไปเร่ือย	ๆ	แม้ว่าบางวันดูเหมือนจะ 

ไม่เย็น	 แต่ก็เย็นตอนสาย	 ๆ	 แทนที่จะเย็นเฉพาะ 

ตอนเช้า	 เอาแน่นอนไม่ได้กับอากาศ	 เพราะข้ึนอยู่กับ

มรสุมทั้งหลายที่พัดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน	

หรือไม่ก็พัดโดยตรงเข้ามาจากทางฝั่งอ่าวไทยก็ตาม	

	 ลูกศิษย์ครับ	 จากการที่อากาศเปลี่ยนแปลง 

ไปอย่างรวดเร็ว	 ทำให้คนกรุงมีโอกาสได้ออกไป 

ต่างจังหวัด	 ไปท่องเที่ยว	 ไปเยี่ยมเยือนถิ่นกำเนิด	

ไปเยี่ยมเยือนญาติ	 ซึ่งเป็นโอกาสที่ประจวบเหมาะ 

กันเสียด้วย	 ก็คือ	 เสร็จสิ้นปีใหม่ไปจนถึงตรุษจีน	 

ก็เลยทำให้โอกาสของการไปต่างจังหวัด	 ไปชนบทน้ัน 

มีอยู่อย่างต่อเน่ือง	ครูก็เป็นผู้หน่ึงท่ีออกไปต่างจังหวัด 

ไปเดินในตลาดสดตอนกลางวัน	 ส่วนกลางคืนนั้น 

ก็ไม่น่าเท่ียวนัก	เพราะอากาศเย็น	และบรรยากาศต่าง	ๆ 

ในชนบทนั้นเปลี่ยนแปลงไป	

 ท่ีครูอยากจะพูดถึงก็คืออาหารท่ีอยู่ในต่างจังหวัด 

เราก็สามารถบริโภคอาหารที่เอามาจากตามทุ่งไร่ 

ทุ่งนา	เอามาจากตามป่า	ตามอะไรต่าง	ๆ	เราก็สามารถ 

เก็บมาบริโภค	 สามารถเก็บมาประกอบอาหารได	้ 

แต่พอมาถึงคราวนี้กลับเห็นชัดในหลายเรื่อง	ทั้ง	ๆ	

ที่ครูก็พยายามทบทวนและติดตามมาตลอด	

	 ครูสังเกตเห็นว่าปลาต่าง	 ๆ	 ที่เขานำมาขาย 

เป็นปลาสดในตลาดนั้น	สอบถามได้ความว่า	มีการ 

เล้ียงปลาท่ีครูไม่เคยคิดว่าเขาจะเล้ียงกันได้	 ท่ีถามน้ัน 

ก็เพราะว่า	 เรามองดูปลาท่ีเขาเอามาวางขาย	ตัวเท่า	ๆ	กัน 

ซึ่งบ่งบอกว่าน่าจะเป็นปลาเลี้ยงมากกว่าเป็นปลา 

ธรรมชาติ	 เพราะปลาธรรมชาตินั้นตัวจะไม่เท่ากัน 

แต่ละรุ่นออกมาไม่พร้อมกัน	 ก็เลยทำให้ตัวไม่เท่ากัน 

ดังนั้นให้สังเกตดูว่า	ถ้าปลาตัวเท่า	ๆ	กันน่าจะเป็น 

ปลาเลี้ยง	ไม่ใช่ปลาธรรมชาติ	ถามแม่ค้า	ถามผู้ขาย	

ก็เป็นจริงอย่างที่ครูสงสัย	 เช่น	 ปลาหลด	 ตัวเท่า	 ๆ 

กันยาวเกือบคืบ	 ครูเคยไปจับได้ปลาเหล่าน้ี	 ตัวเล็กบ้าง 

ตัวยาวบ้าง	 ตัวใหญ่บ้าง	 เพ่ือเอามาทำอาหาร	 ก็พบว่า 

ตัวมันไม่เท่ากัน	 ไม่เหมือนกับที่เห็นเขาวางขาย 

อยู่ในตลาด	และก็ในลักษณะแบบเดียวกัน	ผักต่าง	ๆ 

ซึ่งเป็นผักป่า	หรือผักพื้นเมืองต่าง	ๆ 	ก็เปลี่ยนแปลง 

ไปมาก	ถามแม่ค้าก็บอกว่า	 เป็นผักที่ปลูกขึ้น	 ไม่ได ้

ไปเก็บเอามาจากตามป่าตามเขาอย่างแต่ก่อน 

และผักที่ปลูกขึ้นนั้นก็เป็นลักษณะคล้ายกับปลา 

ก็คือ	 ยอดผักจะเหมือน	 ๆ	 กัน	 ดูเขียวสดชื่น	 หรือ 

ถ้าหากว่าเป็นสีอ่ืนก็จะเป็นสีท่ีเหมือนกัน	 แล้วก็ยอด

ของผักก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกัน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานเปิด 

โครงการสัมมนาการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ	

ประจำปี	2557	“สุข	...	เม่ือถึงวัยเกษียณ”	ณ	ห้องประมวล 

กุลมาตย์	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	

เมื่อวันที่	10	มกราคม	2557		

 โอกาสน้ี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด	 รองอธิการบดี 

ฝ่ายสวัสดิการ	 กล่าวรายงานว่า	 ม.ร.ได้อนุมัติให้คณะ

กรรมการสวัสดิการจัดโครงการเตรียมตัวให้ผู้เกษียณ 

อายุราชการ	 เพื่อตอบแทนที่บุคลากรได้เสียสละเวลา 

กำลังกาย	 และกำลังปัญญาในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

มาตลอดชีวิตการทำงาน	 จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเตรียม 

ความพร้อมสุขภาพกาย	 สุขภาพใจให้ผู้ปฏิบัติราชการ 

มาครบ	 60	 ปี	 ได้วางแผนใช้ชีวิตในสังคมต่อไป	 อีกทั้ง 

เป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปล่ียนประสบการณ์	

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	

	 จากนั้น	อธิการบดี	กล่าวว่า	ขอขอบคุณบุคลากร 

ทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ให้มีความเข้มแข็ง	 มั่นคงด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย	

เพราะหากทุกคนละเลย	 ไม่ให้ความสำคัญกับงานของตนเอง	

อาจก่อให้เกิดปัญหามากมาย	 ดังน้ัน	 มหาวิทยาลัยเล็งเห็น 

ความสำคัญในจุดนี้	 และเตรียมให้มีโครงการสำหรับ 

นักศึกษาในการมีส่วนร่วมรำลึกถึงความสำคัญ

ของบุคลากรที่ เกษียณอายุผ่านองค์การนักศึกษา	

หรือสภานักศึกษาอีกด้วย

 “ขอให้บุคลากรท่ีเกษียณอายุรวมตัวกันต้ังชมรม 

และมีหัวหน้าชมรมเพ่ือเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่าง 

ผู้เกษียณอายุและมหาวิทยาลัย เพราะนอกจากจะได้มีส่ือกลาง 

ในการกลับมาพบปะ ดูแลซึ่งกันและกันแล้ว ยังเป็น 

ช่องทางในการแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์จาก 

สวัสดิการของมหาวิทยาลัยที่ควรทราบโดยทั่วกัน เช่น 

กองทุนกบข. ในกรณีท่ีมีปัญหาจะได้มีชมรม หรือมีผู้แทน 

ช่วยดูสิทธิประโยชน์ และปกป้องสิทธิที่ควรได้รับของ

ตนเองอย่างถูกต้อง 

 ... มหาวิทยาลัยทราบว่าบุคลากรแม้จะเกษียณ 

อายุไป แต่ยังรักและผูกพันกับรามคำแหง ดังนั้น ขอให้ 

ช่วยกันทำหน้าท่ีเป็นนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  

ดังที่ รศ.คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. ได้เคย 

ฝากไว้ ท้ังในการประกาศจุดยืนของมหาวิทยาลัย การส่งเสริม 

ให้ม.ร.เป็นสถาบันที่มั่นคงทางการศึกษา และให้การ 

ต้อนรับนักศึกษาท่ีจะมาเรียนท่ีรามคำแหง ซ่ึงเป็นสถาบัน 

ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการในหลายสาขาวิชา 

สุดท้ายนี้ หากมีสิ่งใดที่มหาวิทยาลัยสามารถตอบแทน

บุคลากรได้บ้างก็ขอให้แจ้งได้เลย สิ่งที่ได้ทำมาเป็นสิ่งที่

ทุกคนภูมิใจที่รับราชการมาจนเกษียณอายุโดยสุจริต” 

	 คณะนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ

ต่างประเทศ	ในประเทศต่าง	ๆ 	บริจาคเงินโดย 

เสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชา- 

นุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์	จำนวน	90,000	บาท  

เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนในโรงเรียน 

ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 	 

โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ	

ต่างประเทศ	 เป็นผู้แทนมอบเงินดังกล่าวเม่ือวันท่ี 

25	 ธันวาคม	2556	ณ	มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ในพระบรมราชูปถัมภ์	กรุงเทพฯ	

 พรรคพลังราม	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ร่วมงานวันเด็กเเห่งชาติ	 2557	 ณ	 สถานีตำรวจ 

นครบาลอุดมสุข	 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี	 เพื่อ 

เเสดงออกถึงการเห็นคุณค่าเด็ก	ซึ่งเป็นอนาคต 

ของชาติ	ท้ังน้ี		พรรคพลังราม	มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้นำขนมเเละของขวัญไปมอบให้กับเด็กๆ	ผ่านทาง 

สถานีตำรวจนครบาลอีกด้วย

 เจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดหนองบัวลำภู	 ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก 

ประจำปี	 2557	 ณ	 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ 

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู	 จังหวัดหนองบัวลำภู 

เมื่อวันที่	10	มกราคม	2557


