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ม.ร. สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2556 
10 - 29 มีนาคม 2557

(อ่านต่อหน้า 2)

  
ม.ร.เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

	 รามคำแหงจัดการความรู้ด้านการวิจัย 

ในชั้นเรียน	หวังพัฒนาระบบการเรียนการสอน 

ทุกหลักสูตร	ด้านอาจารย์ขานรับวิจัยในช้ันเรียน 

ช่วยยกระดับคุณภาพงานวิจัยและการสอน		

	 คณะกรรมการจัดการความรู้	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	ชุมชน 

นักปฏิบัติ	การจัดการความรู้ด้านการวิจัย	 เรื่อง 

“การวิจัยในชั้นเรียน”	โดยมี	ดร.สุวพร เซ็มเฮง 

อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

เป็นวิทยากร	เมื่อวันที่	7	กุมภาพันธ์	2557	ณ	ห้องบรรยาย	802	อาคารท่าชัย	ชั้น	8	ห้อง	802	

	 ในการอบรมครั้งนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อ	 “แนวทางการประกันคุณภาพด้านการวิจัย”	 โดย 

ดร.สุมนา จรณะสมบูรณ์	 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ม.ร.	 และกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติบรรยายความรู้ 

รามคำแหงอบรม “การวิจัยในชั้นเรียน”

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	สถาบัน 

คอมพิวเตอร์	 ม.ร.เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 

สำหรับนักศึกษา	หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์

ในสำนักงานระดับต้น	 ครั้งที่	 3/57	 (108)	

ประกอบด้วย	Introduction	&	Windows	7, 

Word	2010,	Excel	2010,	PowerPoint	2010, 

Internet	 (Google	Chrome)	 ค่าสมัครพร้อม 

ตำราเรียนและอุปกรณ์	 300	 บาท	 มีกลุ่ม 

ให้เลือกอบรมดังนี้

 กลุ่ม อังคาร, พฤหัสบดี	(เช้า,	บ่าย)

วันท่ี	1	เม.ย.	-	8	พ.ค.	2557

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เปิดรับสมัครผู้สำเร็จ 

การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีกุสาขาวชิา																			เขา้ศกึษาตอ่ 

ในระดับปริญญาโท	โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม	 หัวหมาก	 รุ่นที่	 9 

และวิทยาเขตบางนา	รุ่นที่	 6	ประจำปีการศึกษา	2557 

จัดการศึกษาแบบ	Block	Course	 System	 เรียนต่อเน่ือง 

ตลอดหลักสูตร	1	ปี	6	เดือน	แผน	ข	(ไม่ทำวิทยานิพนธ์)	

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรข้ึนอยู่กับโปรแกรมท่ีเลือกศึกษา 

โดยแบ่งชำระได้	 7	 งวด	 รวมศึกษาดูงานต่างประเทศ	 

และคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	 เปิดรับสมัครต้ังแต่ 

บัดนี้ - 21 พฤษภาคม 2557

   
 
 

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา	ประจำปีการศึกษา	2555	-	2556	เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2557	

ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 3	 อาคารวิทยบริการและบริหาร	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ 

ดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับงานพิธีฯ	ท่ีจะมีข้ึนระหว่างวันท่ี	3-7	มีนาคม	2557  

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ต้อนรับคณะกรรมการภาคประชาชน	ม.ร.	 ในการประชุมเม่ือวันท่ี	 13	 กุมภาพันธ์	 2557 

โดยกล่าวว่าคณะกรรมการภาคประชาชนมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 

เพราะได้ช่วยสะท้อนภาพให้องค์กรได้เห็นถึงการรับรู้ของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงาน 

และยังทำให้องค์กรได้ข้อมูลท่ีจะนำไปพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. 

เดินหน้าพัฒนาหอพักและชุมชน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	กำหนดสอบภาค	2	ปีการศึกษา	2556	

ระหว่างวันที่	10	-	29	มีนาคม	2557	(เว้นวันที่	16,	23	มีนาคม	2557) 

รวมทำการสอบ	 18	 วันโดยสอบวันละ	 2	 คาบเวลา	 คาบเช้าเวลา	 

09.30-	12.00	น.	คาบบ่ายเวลา	14.00	-	16.30	น.

 สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2 

 รามฯ 1		อาคาร	KLB,	NMB,	SBB,	SWB,	VKB,	VPB

 รามฯ 2 	อาคาร	BNB1,	BNB2,	BNB3,	BNB4,	BNB5,	BNB6,	 

    BNB10,	BNB801-	803,	BNB10,	KTB	และ	PBB		

 สถานที่สอบพิเศษ

 สถานที่สอบซ้ำซ้อน	 	สอบกรณีพิเศษ	 	ห้องสโมสรอาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 สถานที่สอบพระภิกษุสามเณร		อาคารเวียงคำ101		(VKB	101) 

รามคำแหง	1

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 นักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษา	 Pre-degree ติดต่อขอรับ 

ได้ที่อาคารพระมาส (PRB)	 ชั้น	 1	 รามคำแหง	 2	 ตั้งแต่วันที่	 18	

กุมภาพันธ์	-	29	มีนาคม	2557	(เว้นวันที่	1	-	9	มีนาคม	2557)

	 นักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษา	Pre-degree ติดต่อขอรับได้ที่ 

(ONE STOP SERVICE)  อาคาร KLB  ช้ัน 1  รามคำแหง 1 (อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 

รามคำแหงอบรมฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

เรื่อง	 “การวิจัยในชั้นเรียน”	 ตลอดจนการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ประเด็นปัญหาในเชิงปฏิบัติ	 เร่ือง	“การวิจัยในช้ันเรียน” 

อีกด้วย

 โอกาสน้ี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	ประธานเปิดงาน	กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนโยบายส่งเสริมเรื่องการวิจัย 

ในช้ันเรียน	เพราะเห็นเป็นเร่ืองสำคัญท่ีจะปรับปรุงระบบ

การเรียนการสอนรายวิชาต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ที่ผ่านมา	 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยจำนวนน้อย	 เข้าใจว่า 

อาจารย์มีภารกิจการเรียนการสอนจำนวนมาก	 แต่อยากให้ 

อาจารย์ทุกคนตระหนักว่างานวิจัยเป็นเร่ืองท่ีมีความจำเป็น

และเป็นภารกิจหลักของอาจารย์ในการค้นหาความรู้ใหม่ 

เพ่ือนำมาสอนนักศึกษา	ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการ 

สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องละ	 5,000	 บาท	 โดย 

อาจารย์สามารถเสนอหัวข้อวิจัยในชั้นเรียนผ่านทาง 

คณะมายังคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.ชมสุภัค 

ครุฑกะ			อาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์				ผู้เข้าอบรม		กล่าวว่า 

การทำวิจัยในช้ันเรียน	 เป็นการทำวิจัยท่ีต้องทำอย่างต่อเน่ือง 

นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

แล้วจะพัฒนาข้อความรู้ที่ได้นั้นต่อไปให้มีความถูกต้อง 

เป็นสากล	 และเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนา 

การเรียนการสอน	เพื่อการพัฒนานักศึกษา	และอาจารย์

ให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป

 “การอบรมครั้งนี้ยังทำให้ได้รับรู้ถึงปัญหาในการ 

ทำวิจัยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง เป็นการพัฒนาไปเร่ือยๆ 

เป็นการวิจัยตามวงจร  PDCA ท่ีจะต้องนำปัญหามาวางแผน 

และปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบและประเมินผลไปสู่การ 

ปรับปรุงพัฒนา โดยนำไปวิจัยที่ตอบคำถามวิจัย หรือ 

จนกว่านักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กำหนด 

เพ่ือเป็นการยกระดับงานวิจัย และยกระดับการเรียนการสอน 

ให้มีคุณภาพมากขึ้น” 

 ดร.วันชัย ปานจันทร์ อาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้เข้าอบรม	 กล่าวว่า	 การอบรมวิจัยในช้ันเรียนคร้ังน้ี	 ทำให้ 

ได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความ 

เช่ียวชาญ	 และจะนำประสบการณ์ตรงน้ีไปปรับใช้ในการ 

เขียนวิจัยในชั้นเรียนให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป	 ที่ผ่านมา 

ผลงานวิจัยอาจจะออกมายังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก 

แต่หลังจากที่เข้ารับการอบรมแล้ว	 คิดว่าจะสามารถ 

บูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิจัยในช้ันเรียนไปสู่การพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนด้วยระดับคุณภาพตามมาตรฐาน

ที่ดียิ่งขึ้น	

 “สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญประการ 

หน่ึงในการทำวิจัยในช้ันเรียน คือ ระยะเวลา ซ่ึงค่อนข้าง 

มีระยะเวลาท่ีส้ันมาก ทำให้มีการวางแผนและเตรียมงานน้อย 

ถ้ารอจนถึงภาคเรียนฤดูร้อนก็จะเกิดปัญหาว่ามีนักศึกษา

จำนวนน้อย ทำให้งานวิจัยท่ีออกมาไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 

ซ่ึงในคร้ังต่อไปจะพยายามเตรียมความพร้อมอย่างเน่ินๆ  

เพ่ือจะได้มีเวลาในการวางแผนและเตรียมงานให้ดีย่ิงข้ึน”	

มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอขอบคุณคณะกรรมการ 

ภาคประชาชนท่ีได้ช่วยมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานด้าน 

หอพัก	 และชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง	 จนเป็นแรงกระตุ้น 

ให้ผู้ประกอบการหอพักมีความตื่นตัวและพัฒนา 

สภาพแวดล้อมของหอพักให้มีคุณภาพมากขึ้นทำให้ 

นักศึกษาม.ร.	 ที่พักอาศัยในหอพักมีความสุขและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น

 ในการประชุมดังกล่าว	 คณะกรรมการภาคประชาชน 

ได้พิจารณาแผนการดำเนินงานในปี	 2557	 และมีความเห็นว่า 

ควรดำเนินการในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของหอพัก 

และชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

โดยมีมติในเบ้ืองต้นว่า	 จะจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างความรู้ 

 ความเข้าใจ	แก่ผู้ประกอบการหอพักและจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการหอพัก	 ผู้พักอาศัย 

และมหาวิทยาลัยต่อไป

คณะกรรมการภาคประชาชนฯ     (ต่อจากหน้า 1)

ต้ังแต่วันที่	18	กุมภาพันธ์	-	29	มีนาคม		2557	(เว้นวันที่	

1	-	9	มีนาคม	2557)

 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล 

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากส่ือท่ีมหาวิทยาลัยจัดทำให้  ดังน้ี

	 1.	 จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์หมายเลข		

0-2310-6000	และ		0-2310-6100		ต้ังแต่วันท่ี		2		มกราคม		2557

	 2.	 จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์	

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย		คือ	อาคารเวียงผาชั้น	1		

สถาบันคอมพิวเตอร์

	 3.	 จากระบบ	INTERNET		ท่ีเว็บไซต์	 www.ru.ac.th 

หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี	 (ส่วนกลาง)	 ซึ่งนักศึกษา 

สามารถ	download 	ออกดูสถานที่สอบ		หมายเลขแถว 

และที่นั่งสอบได้	 	 แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ 

เข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และสามารถเข้าไปดูได้ 

ตั้งแต่วันที่	18	กุมภาพันธ์		2557							

 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ				เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

เก่ียวกับช่ือกระบวนวิชา	 หมายเลขแถว	 หมายเลขท่ีน่ังสอบ  

รหัสประจำตัว	 	 ชื่อ	 -	 นามสกุล	 	 เป็นภาษาไทย	 	 ซึ่งม ี

รอยปรุทุกระยะ		1		นิ้ว		สามารถฉีกออกเป็นรายชื่อของ 

นักศึกษาแต่ละคน		และนำไปติดท่ีน่ังสอบได้			เป็นกระดาษ 

สีชมพู                                                     

 บัญชีเซ็นชื่อ เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียด 

เช่นเดียวกับบัญชีติดที่นั่งสอบแต่บัญชีเซ็นชื่อจะไม่มี 

รอยปรุ	 เป็นเอกสารที่นักศึกษาท่ีเข้าสอบทุกคนจะต้อง 

ม.ร. สอบภาค 2ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

ความรัก

รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์ ประพันธ์
๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

	 	 ความรักมีพลัง

	 มิอาจขังหรือขัดขวาง
	 รักดีชี้ช่องทาง

	 ช่วยสรรค์สร้างชีพรุ่งเรือง
	 	 	 	 รักชั่วมัวหลงผิด
	 	 	 ไร้ความคิดจิตหงอยเง่ือง

	 	 	 จ่อมจมขมขื่นเคือง
	 	 	 ไม่ประเทืองในทางธรรม

	 	 รักแล้วรู้จักให้
	 รักสดใสใจดื่มด่ำ
	 รักใครใช่ถ้อยคำ	

	 พฤติกรรมย้ำว่ารัก
	 	 	 	 ความรักคือหวังดี

   รักต้องมีความแน่นหนัก
	 	 	 รักกันมั่นใจภักดิ์
	 	 	 แจ้งประจักษ์รักมั่นคง

	 	 รักแล้วต้องเชื่อใจ
	 ไม่ระไวระแวงหลง

	 รักแท้ต้องซื่อตรง
	 รักสูงส่งเพราะจริงใจ
	 	 	 	 รักใครก็รักเถิด

	 	 	 สิ่งประเสริฐสุดยิ่งใหญ่
	 	 	 หากแม้นไม่รักใคร

	 	 	 แล้วไฉนใครจะรัก
  
   

ม.ร. ประชุมเตรียมความพร้อมฯ  (ต่อจากหน้า 1)

 การประชุมครั้งนี้	มี	พล.อ.อ.ดร.เดชา  หันหาบุญ 

สมุหราชองครักษ์	 เข้าประชุมร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงาน 

ภายนอกท่ีเก่ียวข้องได้แก่	 กองพระราชพิธี	 กองบัญชาการ 

ตำรวจสันติบาล	 กองบังคับการตำรวจจราจร	 กองบังคับการ 

ตำรวจนครบาล	4	สน.หัวหมาก	สำนักงานเขตบางกะปิ	

กรมโยธาธิการและผังเมือง	 เป็นต้น	 โดยมีประธาน 

อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ	ในงานพิธีฯ	เข้าร่วมประชุมด้วย

 กลุ่ม พุธ, ศุกร์ (เช้า,	บ่าย)	วันท่ี	2	เม.ย.	-	9	พ.ค.	2557

 กลุ่ม เสาร์, อาทิตย์	(เช้า	บ่าย)	วันท่ี	5	เม.ย.	-	11	พ.ค.	2557 

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์	 ช้ัน	 1	

ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป	สอบถามรายละเอียดท่ีโทร.	0-2310-8853,	

0-2310-8800	 ต่อ	 2269	 หรือ	 www.ctc.ru.ac.th	 และ	 นักศึกษา 

ท่ีสอบผ่านการอบรมผลการศึกษาจะบันทึกลงใน	Transcript

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์                (ต่อจากหน้า 1)

ลงลายมือชื่อของตนเองไว้	 	 เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบ 

กระบวนวิชานั้นๆจริง	เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีท่ีมีปัญหา		เก่ียวกับตารางสอบไล่ให้นักศึกษา 

ติดต่อไปที่	 ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน 

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  10240  โทร. 0-2310-8610



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

	 วันนี้	 “ข่าวรามคำแหง”	 อยากพูด 

ถึงหน่วยงานดีๆ	 หน่วยงานหนึ่งใน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ซึ่งไม่ค่อยม ี

ผู้รู้จักสักเท่าไร

 ทั้งๆ	 ที่หน่วยงานนี้มีผลงานและ 

กิจกรรมปรากฏเป็นระยะๆ

 ทั้งๆ	 ที่หน่วยงานนี้กระทำหน้าที ่

หลักในสี่หน้าที่ของมหาวิทยาลัย	คือ

 สอน	วิจัย	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

นั่นคือ	หน้าที่

 บริการทางวิชาการแก่ชุมชน

	 หน่วยงานนี้ เป็นหน่วยงานที่ให้ 

บริการ	 สนับสนุน	 บ่มเพาะธุรกิจแก ่

ผู้ประกอบการให้ไปสู่ความสำเร็จ

	 โดยมีการบริการให้คำปรึกษา	

รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง	 เพื่อให้ผู้ประกอบการ 

มีความพร้อมในการจัดตั้งและดำเนิน 

ธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

	 มีการส่งเสริมช่องทางการเข้าถึง 

ตลาดและแหล่งทุน

	 รวมทั้งการสนับสนุนผลงานวิจัย	 

เพ่ือนำไปต่อยอดและพัฒนาในการดำเนิน 

ธุรกิจแก่ผู้ประกอบการด้วย

	 ขณะนี้มีประชาชนให้ความสนใจ 

และขอรับบริการจากหน่วยงานนี้เป็น 

จำนวนมาก	หน่วยงานนี้มีชื่อว่า	

 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง  

 ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฯ	 

ซึ่ งมีสำนักงานอยู่ ที่ อ าคารพ่อขุน - 

ศรอีินทราทิตย์	 หรือ	 สภาคณาจารย์	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

	 มีผู้อำนวยการศูนย์ฯ	ชื่อ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา 

พิศลยบุตร

เสียงจากผู้ชนะการประกวด “รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง”
ยืนยัน “เวทีสานฝันนักเขียน สู่แวดวงวรรณกรรมไทย”

 “รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง” เป็นอีกหน่ึงเวที 

ที่เปิดโอกาสให้นักเขียนทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น 

ได้แสดงฝีมือในการเขียนบทร้อยแก้วและร้อยกรอง 

บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ได้อย่างมีศาสตร์และศิลป์ จนเป็น 

ที่ยอมรับในวงการวรรณกรรมอย่างแพร่หลาย”

  เม่ือวันท่ี	27	มกราคม	ท่ีผ่านมา	คณะมนุษยศาสตร์	 

ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และ 

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรม-

ราชูปถัมภ์	 จัดพิธีมอบรางวัล	 “วรรณกรรมรามคำแหง”	

ประจำปี	 ให้แก่ผู้ที่ชนะการประกวดทั้ง	 2	 ประเภท 

คือ	 ประเภทร้อยกรอง	 กลุ่มนักเรียน	 และกลุ่มนิสิต  

นักศึกษา	 และประชาชนทั่วไป	 และประเภทร้อยแก้ว  

กลุ่มนักเรียน	 (เรียงความ)	 	 และ	 กลุ่มนิสิต	นักศึกษา  

และประชาชนทั่วไป	(เรื่องสั้น)	ณ	ห้องประชุมพวงแสด	

อาคาร	2	ชั้น	2	คณะมนุษยศาสตร์

  โอกาสนี้	 ‘ข่าวรามคำแหง’	 ได้มีโอกาสพูดคุย 

กับผู้ชนะการประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงทั้ง	 

2	ประเภทถึงความรู้สึกและวิธีนำเสนอผลงานการเขียน

จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้

  เด็กชายนฤเบศ ประสิทธิเกตุ นักเรียนโรงเรียน- 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	 รัชดา	 ผู้ชนะเลิศการประกวด 

ประเภทร้อยกรอง	 กลุ่มนักเรียน	 จากผลงานเรื่อง 

“ภาพความทรงจำ”	กล่าวว่า	เวที	‘วรรณกรรมรามคำแหง’ 

เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ 

สามารถด้านการเขียนทั้งบทร้อยแก้วและร้อยกรอง	 

อีกทั้งยังทำให้ผู้ที่ชื่นชอบการเขียนได้ฝึกฝนฝีมือและ 

ถ่ายทอดเรื่องราวที่คัดกรองร้อยเรียงออกมาผ่านบท-

กวีนิพนธ์ได้อย่างงดงาม

 “การเป็นนักเขียนที่ดีต้องเป็นนักอ่านที่ดีด้วย  

ซึ่งผมจะใช้เวลาว่างหลังจากการเรียน อ่านหนังสือ 

หลากหลายรูปแบบ เพื่อเปิดโลกกว้างให้กับตนเอง  

และจะหยิบเอาเนื้อหาบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจมา 

ประยุกต์เขียนเป็นบทกวีอยู่เสมอๆ และขอฝากเพื่อนๆ 

นักเรียนที่อยากเป็นนักเขียนในอนาคต ต้องรักในสิ่งที่

ทำและฝึกฝนอยู่เสมอ และต้องไม่ลืมหาความรู้เพิ่มเติม 

โดยศึกษาตัวอย่างจากกวีนิพนธ์รุ่นพี่ๆ รวมทั้งต้องหา 

เวทีประกวดจะได้นำข้อบกพร่องที่มีอยู่กลับมาแก้ไข 

ปรับปรุงด้วย”

  นางสาวอรวรา ตริตระการ	 นักเรียนโรงเรียน- 

เตรียมอุดมศึกษา	 ผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทร้อยแก้ว 

(เรียงความ)	 กลุ่มนักเรียน	 จากผลงานเรื่อง	 “ประชาคม 

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รากฐานสู่การพัฒนาที่ 

ยั่งยืน” กล่าวว่า	 รู้สึกดีใจและภูมิใจมากท่ีได้รับรางวัล 

ครั้งนี้	 เพราะตนเองรักการเขียนมาตั้งแต่เด็ก	 เมื่อมีเวที 

ประกวดก็จะส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อฝึกฝนฝีมือการ 

เขียน	ก้าวสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพอย่างที่ใฝ่ฝันไว้	

 “ตัดสินใจส่งผลงานเรียงความเข้าประกวดรางวัล 

วรรณกรรมรามคำแหงในปีนี้ เพราะตนเองสนใจเรื่อง 

“ประชาคมอาเซียน” และได้หาความรู้โดยการอ่าน 

หนังสือ บทความต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก  

ทำให้การเขียนเรียงความคร้ังน้ีประสบความสำเร็จได้รับ 

รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงที่จัดโครงการดีๆ เช่นนี้ขึ้นต่อเนื่องทุกปี และ 

ขอบคุณคณะกรรมการตัดสินที่ตัดสินให้ผลงานเรื่อง

นี้ได้เผยแพร่ออกสู่แวดวงวรรณกรรมอย่างกว้างขวาง 

ต่อไป”

 ด้าน	 นายจักรินทร์ สร้อยสูงเนิน	 ผู้ชนะเลิศ 

การประกวดประเภทร้อยกรอง	 กลุ่มนิสิต	 นักศึกษา 

และประชาชนทั่วไป	 จากผลงานเรื่อง	 “ความเจ็บปวด 

บนลวดลาย”	 กล่าวว่า	 ปีนี้เป็นปีที่	 3	 ที่ส่งเข้าประกวด 

รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง	 และสามารถคว้ารางวัล 

ชนะเลิศได้สำเร็จ	 รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง 

และขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสิน	 และผู้เกี่ยวข้องที่ 

ได้จัดโครงการดีๆเช่นนี้ขึ้น	ให้คนที่รักการเขียนทั้งมือ- 

สมัครเล่นและมืออาชีพได้ประชันฝีมือกันทุกปี	

  “เทคนิคการเขียนบทกวีของผม ก็คือการอ่าน 

หนังสือ วรรณกรรม และกวีนิพนธ์ที่ได้รับรางวัลต่างๆ  

อยู่อย่างสม่ำเสมอ และเมื่อมีสิ่งที่เข้ามากระทบความ- 

รู้สึก หรือได้เนื้อหาที่จะนำมาเขียน ก็จะวางหนังสือแล้ว 

ก็ลงมือเขียนทันที รวมทั้งต้องหาเวทีส่งผลงานเข้า 

ประกวดซึ่งจะทำให้ได้รู้ข้อผิดพลาดของบทกวีนั้นๆ  

และนำกลับมาขัดเกลาพัฒนาฝีมือได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย”

  นางสาวรมณ กมลนาวิน	 ผู้ชนะเลิศการประกวด 

ประเภทร้อยแก้ว	 (เรื่องสั้น)	 กลุ่มนิสิต	 นักศึกษา	 และ 

ประชาชนทั่วไป	 จากผลงานเรื่อง	 “ศพในแม่น้ำ” 

กล่าวว่า	 การแข่งขันที่มีข้อกำหนด	 กฎ	 กติกา	 ถือเป็น 

สิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้เขียนเรื่องสั้น	 เพราะ 

การเขียนถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดให้ออกมากระชับ 

และสรุปจบเร่ืองโดยให้อยู่ภายในหน้ากระดาษท่ีกำหนด 

เป็นเรื่องที่ยากมาก	 แต่ตนเองก็สามารถทำได้สำเร็จและ

คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้	ถือเป็นความ- 

สำเร็จที่สง่างามและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

เด็กชายนฤเบศ ประสิทธิเกตุ นางสาวอรวรา ตริตระการ นายจักรินทร์ สร้อยสูงเนิน นางสาวรมณ กมลนาวิน

(อ่านต่อหน้า 9)
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   นางสาวศิรประภา ตองอ่อน	 นักศึกษาตัวอย่าง 

รุ่นที่	 60	 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้อุปการะงาน 

วันพ่อแห่งชาติ	 ปีที่	 34	 จากสมาคมผู้อาสาสมัครและ 

ช่วยการศึกษา	 ผู้จัดการวันพ่อแห่งชาติ	 ประจำป ี

พุทธศักราช	 2556	 โดยได้รับเกียรติบัตรจาก	 พลอากาศเอก- 

กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี	 เป็นผู้แทนพระองค์	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เม่ือวันพ่อแห่งชาติ	 5	 ธันวาคม 

ที่ผ่านมา	ณ	สวนอัมพร	พระราชวังดุสิต	โดยได้รับยกย่องเป็นนักศึกษาตัวอย่างที่ดี

ด้านการมีจิตอาสา

 นางสาวศิรประภา	 กล่าวในโอกาสนี้ว่า	 การได้รับประกาศเกียรติคุณครั้งนี้	

เหนือสิ่งอื่นใด	 ดิฉันต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่	 ผู้ซึ่งคอยปลูกฝังและส่งเสริม 

ความเป็นผู้มีจิตสาธารณะให้แก่ดิฉันเสมอมา	ขอบพระคุณครู	อาจารย์ทุกท่านที่ได ้

เมตตาอบรมสั่งสอน	 และในฐานะนักศึกษารามคำแหง	 มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง 

ที่ได้รับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้มีส่วนร่วมสร้าง 

ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

	 สำหรับแนวคิดในการใช้ชีวิตนั้น	 ดิฉันได้รับการปลูกฝังจากคุณแม่	 มีหลัก 

ในการดำรงชีวิต	 3	 ข้อ	 คือ	 1)ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	 ก่อนอื่นต้องมีพื้นฐาน 

ความใจบุญ	 เมื่อเห็นผู้อื่นเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยาก	 ให้นึกถึงตอนที่เราเดือดร้อน	

เขาจน	 ถ้าเรามีก็แบ่งปัน	 2)มีความอดทน มีมานะ และมุ่งมั่นที่จะทำการทุกสิ่ง 

สิ่งไหนทำไม่สำเร็จ	 คิดว่าเราทำวันนี้ไม่สำเร็จวันหน้าต้องสำเร็จสักวัน	 และ 

3)ให้เกียรติผู้อื่นให้มาก	ข้อนี้คือสิ่งสำคัญ	จะต้องให้เกียรติกันทั้งทางวาจา	ใจ	และ 

ในทุกๆด้าน	

 จากแนวคิดดังกล่าว	ทำให้ดิฉันได้รับสิ่งดีๆหลายอย่าง	จากการร่วมกิจกรรม 

ครั้งนี้ดิฉันรู้สึกปลื้มปิติยินดีที่ได้ทำประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและสังคม 

ได้มิตรที่ดี	 และภาคภูมิใจที่ได้ประพฤติตนตามแบบอย่างที่ดี	 เช่น	 บุพการีและ 

ครูอาจารย์ทุกท่าน	เพื่อแสดงความกตัญญูต่อท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย

 นางสาวศิรประภา	 กล่าวอีกว่า	 ดิฉันเช่ือว่าการท่ีเราเข้ามาเรียนท่ีรามคำแหง 

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาส	 สิ่งที่ได้รับนอกจากความรู้ในตำราเรียน	 คือ 

ประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า	 และทุกครั้งที่มีโอกาสเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนา 

นักศึกษาตัวอย่าง	 ก็ยิ่งรู้สึกว่า	 "รามคำแหงให้ทุกอย่างที่เราปรารถนา เราควร 

ตอบแทนคุณของมหาวิทยาลัย" 

	 นอกจากนั้นแล้ว	 ในภาค	 2	ปีการศึกษา	 2556	ดิฉันได้ลงทะเบียนเรียนวิชา	

PC424	 	 ผู้สอนก็คือ	 อาจารย์ชนาภา	 วินิจวัฒนาวงษ์	นอกจากท่านเป็นผู้ที่ม ี

แนวการสอนท่ีน่าสนใจมากแล้ว	ท่านยังเป็นอาจารย์ท่ีมีจิตใจโอบอ้อมอารี		กิริยางดงาม	

สุภาพอ่อนโยนและมีเมตตาต่อนักศึกษาอย่างหาที่สุดมิได้	 ซึ่งดิฉันได้ยึดถือท่าน 

เป็นแบบอย่างและมีส่วนทำให้ดิฉันประพฤติตนตามอย่างท่านผู้มีใจเมตตา	 เอ้ือเฟ้ือ 

เผื่อแผ่แก่ผู้คนรอบข้างโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนด้วย

	 นักศึกษาทุน	 ม.ร.	 ขอบคุณองค์การนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และ 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ท่ีร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์เพ่ือการศึกษาให้

นักศึกษาที่มีความประพฤติดี	เรียนดี	แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	เมื่อวันที่	24	มกราคม	

ที่ผ่านมา	ณ	อาคารเวียงผา	(VPB)

  นายทรงยศ   แพทย์สันเท๊ียะ		นักศึกษาตัวอย่างคณะรัฐศาสตร์	

กล่าวว่า	 รู้สึกดีใจเป็นอย่างย่ิงท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา 

ในคร้ังน้ี	 และจะเก็บทุนน้ีไว้เป็นค่าเทอม	 ค่าตำราและทุนศึกษา 

ต่อไป		ขอขอบคุณองค์การนักศึกษาและสมาคมศิษย์เก่าท่ีเล็งเห็น

ความสำคัญของการศึกษา	 และสนับสนุนให้นักศึกษาที่ตั้งใจ 

เรียนให้มีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆ	 ซึ่งทุนนี้ทำให้แบ่งเบาภาระ 

ทางครอบครัวได้เป็นอย่างมาก	 จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน ์

สูงสุดทางด้านการศึกษาต่อไป

 นางสาวสาลินี   อ่ิมเพ็ง  นักศึกษาตัวอย่างคณะนิติศาสตร์	

กล่าวว่า	 การท่ีได้เข้ามารับทุนการศึกษาในวันน้ี	 ได้รับการคัดเลือก

มาจากโครงการนักศึกษาตัวอย่างที่มีความประพฤติดี	 เรียนดี	

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 อีกท้ังยังเป็นนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ	 ขอขอบคุณองค์การนักศึกษา 

และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ให้โอกาส 

ทางการศึกษากับนักศึกษาท่ีมีความประพฤติดี	 เรียนดีแต่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์เพื่อจะได้นำเงินใช้จ่ายในการเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมหรือค่าอุปกรณ์

การศึกษาให้เกิดความคุ้มค่า	และเกิดประโยชน์สูงสุด

  นางสาวศรัญญา   บุญเสริฐ		นักศึกษาตัวอย่างคณะศึกษาศาสตร์ 

 กล่าวว่า	ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนคร้ังน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัย 

เห็นว่า	ดิฉันมีความประพฤติดี	 เรียนดีแต่ยังขาดแคลนในเรื่อง 

ทุนทรัพย์		ขอขอบคุณองค์การนักศึกษาและสมาคมศิษย์เก่า 

ท่ีสนับสนุนทุนทรัพย์ในคร้ังน้ี	 ถึงแม้เงินจำนวนอาจจะดูไม่มาก 

สำหรับผู้มีฐานะ	 แต่สำหรับดิฉันแล้ว	 เงินจำนวนนี้มีค่าและ 

มีความหมายอย่างมาก	 และจะพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  

ประพฤติตนให้เหมาะสมกับที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย	

 นางสาวรัมณียา   ยุรฉัตร		นักศึกษาตัวอย่างคณะรัฐศาสตร์	

กล่าวว่า	 ดิฉันได้รับการคัดเลือกมาจากโครงการนักศึกษา 

ตัวอย่างให้ได้รับทุน	 ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมต่างๆของ 

มหาวิทยาลัย	 รวมถึงมีความประพฤติดี	 มีความตั้งใจเรียน	

แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์	 ขอขอบคุณองค์การนักศึกษาและ 

สมาคมศิษย์เก่าเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา 

ในครั้งนี้	 ทำให้ไม่ต้องรบกวนทางบ้านมากนัก	 ดิฉันตั้งใจจะ 

นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

  นายวิทวัส   วงษ์พิทักษ์  นักศึกษาตัวอย่างคณะรัฐศาสตร์ 

กล่าวว่า	 ตนเป็นนักศึกษาตัวอย่าง	 คัดเลือกมาจากการที่ตนม ี

ความประพฤติดี	 และการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

อย่างสม่ำเสมอ	 ไม่ว่าจะเป็นการออกค่ายอาสา	 และกิจกรรม 

ของมหาวิทยาลัย	 ขอขอบคุณองค์การนักศึกษาและสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาในคร้ังน้ี 

 แม้จะไม่ใช่เงินจำนวนมาก	 แต่ก็มีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างยิ่ง 

เนื่องจากเป็นทุนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเรียน	 ไม่ว่าจะเป็นค่าเทอม	 ค่าตำรา	

ตลอดจนอุปกรณ์การเรียน	ทำให้แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้เป็นอย่างมาก	และ 

ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีสนับสนุนด้านการศึกษา	 ให้ความสำคัญกับอนาคตเยาวชนไทย 

ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและจะต้ังใจศึกษาเล่าเรียน	 เป็นคนดีของสังคม	 ให้สมกับ

ทุนการศึกษาที่ได้รับครั้งนี้

นักศึกษาทุนฯ ขอบคุณ อ.ศ.ม.ร. และสมาคมศิษย์เก่า
ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา

นักศึกษารามฯได้รับยกย่อง
ผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
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ผักในภาษามลายู

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์  อาจารย์พรทิพย์ วนรัฐิกาล	 และผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ น้อยนิมิตร	 อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและ 

ภาษาตะวันออก	คณะมนุษยศาสตร์	ม.รามคำแหง	ร่วมเสวนา				“ก้าวท่ีสามวรรณกรรม 

รามคำแหง”	 โดยมีอาจารย์ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล	 เป็นผู้ดำเนินรายการในงาน 

มอบรางวัลการประกวด	 “วรรณกรรมรามคำแหง	 ครั้งที่	 3”	 โดยรองศาสตราจารย์ 

ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 ครู	 อาจารย์	 นักเรียน	 นักศึกษา	

ตลอดจนนักคิด	 และนักเขียนรุ่นใหม่	 ร่วมในงาน	 	 เมื่อวันที่	 27	 มกราคม	 2556	 

ณ	ห้องประชุมพวงแสด	ชั้น	2	อาคาร	2	คณะมนุษยศาสตร์

	 	 	 	 	 	 	 	 การเสวนาเริ่มด้วย	รศ.บุปผา บุญทิพย์	 	 กล่าวว่า	 การจัดประกวดในปีนี ้

เปน็ทีย่นิดทีีม่ผีู้สง่ผลงานเขา้ประกวดในประเภทรอ้ยกรอง	จำนวนมากถงึ	216	ชิน้ 

เป็นกลุ่มนักเรียน	 72	 ชิ้น	 กลุ่มนิสิต	 นักศึกษา	 และประชาชนทั่วไป	 144	 ชิ้น	

สำหรับผลงานในกลุ่มนักเรียน	 เน้ือหาส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาสังคม	 เช่น	 เหตุการณ์ 

ชายแดนใตท้ีส่ะเทอืนความรูส้กึของคนในสงัคม	หรอืเรือ่งของความรกั	ทีส่ะทอ้น 

จากความจริงหรือจินตนาการของผู้เขียน	 ซึ่งผลงานมีคุณภาพเกือบทุกชิ้น	 ทำให ้

กรรมการตัดสินยาก	กว่าจะเจอชิ้นที่โดดเด่นต้องใช้เวลา	และในที่สุดก็ได้ผลงาน

ที่เป็นมติเอกฉันท์ด้วยการคัดเลือกอย่างละเอียดทุกขั้นตอนจากกรรมการ

	 ส่วนกลุ่มนิสิต	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไป	ผลงานมีความหลากหลาย	 

สะท้อนปัญหาชุมชนและสังคมเช่นเดียวกัน	 กรรมการฯพิจารณาผลงานท่ีถูกต้อง 

ตามฉันทลักษณ์และกติกาที่กำหนด	 พินิจพิเคราะห์ผลงานที่มีเนื้อหาที่สื่อสาร 

ออกมาได้อย่างน่าสนใจและมีคุณภาพ	 และที่ขาดไม่ได้	 คือ	 วรรณศิลป์ในกลวิธ ี

การเขียน	 ซึ่งกรรมการฯทุกคนเป็นที่น่าเชื่อถือ	 และสร้างความเชื่อมั่นในการ 

ตัดสินได้

 ขณะที่	 อ.พรทิพย์ วนรัฐิกาล	 กล่าวถึงผลงานประเภทเรียงความ	

กลุ่มนักเรียนว่า	 เน้ือหาท่ีกำหนดไว้เป็นหัวข้อท่ีเก่ียวกับประชาคมอาเซียน	 ซ่ึง	 2	 ปี 

ท่ีผ่านมาไม่มีผู้ได้รับรางวัล	 แต่ในปีน้ีเราได้คัดเลือกผลงานท่ีมีคุณภาพเป็นวรรณกรรม 

รามคำแหงได้สำเร็จ	มีผู้ส่งผลงานถึง	134	ช้ิน	สำหรับเรียงความเหมือนเป็นงานเขียน

ท่ีง่าย	ถ้าผู้เขียนไม่มีเทคนิคท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนงานก็จะออกมาคล้ายกัน	เรียงความน้ัน

จะบอกถึงทักษะและกลวิธีของผู้เขียน	 ซึ่งผลงานครั้งนี้ผู้เขียนสามารถเรียบเรียง 

เรื่องราวน่าอ่าน	มีประเด็นปัญหาที่เขียนให้เห็นชัดเจน	มีการคลี่คลายเรื่อง	มีการ

นำเสนอเรื่องราวที่เป็นรูปธรรม	และเล่าเรื่องเชื่อมโยงได้อย่างลื่นไหล	

 “ขอให้กำลังใจผู้ส่งผลงานทุกคน ผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลไม่ได้หมายความว่า 

เป็นบทความท่ีด้อย เพราะในงานเขียนมีแง่มุม แง่คิด วิธีการท่ีแตกต่าง มีช้ันเชิง 

ที่หลากหลายไปในแต่ละคน อยากให้กำลังใจทุกคนได้พัฒนาฝีมือของตนเอง 

พัฒนาทักษะ และสร้างประสบการณ์ในการเขียนผลงานต่อไป”

	 ด้าน	 ผศ.ดร.สายวรุณ น้อยนิมิตร	 กล่าวถึงผลงานประเภทเรื่องสั้น	

กลุ่มนิสิต	 นักศึกษา	 และประชาชนทั่วไปว่า	 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน	

146	 ชิ้น	 กลุ่มเรื่องสั้นมีข้อสังเกตที่สำคัญ	 คือ	 เนื้อหา	 งานเขียนไม่ควรมีเนื้อหา

ที่สั้นจนเกินไป	 ผู้เขียนต้องคงการเขียนเรื่องที่เป็นพื้นฐานไว้ให้ได้ก่อนที่จะก้าว 

กระโดด	ต้องเขียนลำดับเหตุการณ์	โครงเรื่องให้แน่น	ดึงอารมณ์คนให้ติดตาม	

เพราะเรื่องสั้นเป็นเรื่องสมมติ	เราต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้คนอื่นเชื่อ	ติดตาม 

เรื่องราวจนถึงตอนสุดท้าย	

`

`

 ผักเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารมลายู	 เช่น	 ข้าวยำ	 หรือ	 นาซิ	

เกอราบู	(Nasi	kerabu)	ที่มีผักเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ	เป็นต้น		สำหรับครั้งนี้

ผมใคร่นำเสนอคำศัพท์ภาษามลายูที่เรียกชื่อผักดังนี้

ภาษามลายู คำอ่าน ภาษาไทย

Sayur ซายูร ผัก

Kailan ไกลัน ผักคะน้า

Kangkung กังกุง ผักบุ้ง

Kacang	panjang กาชัง	ปันยัง ถั่วฝักยาว

Timun ตีมูน แตงกวา

Serai เซอไร ตะไคร้

Kunyit กูญิต ขมิ้น

Labu ลาบู ฟักทอง

Bawang	putih บาวัง	ปูติฮ์ กระเทียม

Bawang	merah บาวังเมระฮ์ หัวหอม

Bawang	besar บาวังเบอซัร หัวหอมใหญ่

Kubis	bunga กูบิส	บูงา ดอกกะหล่ำ

Kubis กูบิส กะหล่ำปลี

Labu	air ลาบู	อายิร น้ำเต้า

Peria เปอเรีย มะระ

Cendawan เชินดาวัน เห็ด

Halia ฮาลียา ขิง

Lada ลาดา พริก

Lengkuas เลิงกุวัส ข่า

Limau	purut ลีเมา	ปูรุต มะกรูด

Limau	nipis ลีเมา	นีปิส มะนาว

 ยังมีผักอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน	 แต่นอกจาก 

ชื่อผักข้างต้นแล้ว	 ยังมีหลากหลายชนิดที่น่าสนใจ	 ซึ่งจะมาเสนอในโอกาสต่อไป		

ผมขอฝากประโยคเกี่ยวกับเมนูอาหาร	เช่น			saya	suka	makan	kailan	ikan	masin. 

ซายา	 ซูกา	 มากัน	 ไกลัน	 อีกัน	 มาซิน	 (ฉันชอบกินคะน้าปลาเค็ม)	 saya	 pandai	 

memasak	 sayur	 goreng	 campur.	 ซายา	 ปันได	 เมอมาซัก	 ซายูร	 โฆเร็ง	 ชัมปูร		 

(ฉันทำ	(ปรุง)	ผัดผักรวมมิตรเก่ง)	

 มาเลเซียมีอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบหลายชนิด	เราลองไปหาชิมกัน 

นะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆและพบกันใหม่	selamat	tinggal	jumpa	lagi.	

ก้าวที่สามวรรณกรรมรามคำแหง
หวังปั้นนักเขียนรุ่นใหม่สู่แวดวงวรรณกรรม

 นอกจากนี้	ยังมีตัวละคร	ผู้เขียนต้องคิดก่อนว่าจะให้ตัวละครเรียกตัวเองว่าอะไร 

ไม่จำเป็นต้องใช้สรรพนามบุรุษที่	 1	 เท่านั้น	การใช้สรรพนามของตัวละครสำคัญมาก 

เพราะจะเชื่อมโยงถึงบุคลิกของตัวละคร	 รวมไปถึงบทพูดและวิธีคิดของตัวละคร 

มีเรื่องสั้นบางเรื่องที่ตัวละครเป็นเด็ก	 แต่พูดออกมาเหมือนคนจบ	 ดร.	 ซึ่งเป็นความ 

ไม่สมจริงของการใช้สรรพนาม	 เรื่องสั้นต้องเขียนให้สนุก	 และการสร้างตัวละคร 

จะสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เล่าเรื่อง	 อีกทั้ง	 เรื่องภาษา ต้องสะกดคำให้ถูกต้อง	

เป็นนายของภาษา	 นักเขียนท่ีดีต้องมีสายตาท่ีต่างไปจากคนอ่ืน	 และมีความรู้ความสามารถ 

เชิงภาษาเหนือกว่าคนอ่ืน	 ซ่ึงครูเช่ือว่าถ้าทุกคนฝึกฝนมากข้ึนทุกวัน	 รางวัลไม่ว่าจะเป็น 

เวทีใดก็ตามสักวันจะเป็นของเราได้ในที่สุด



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 

เปิดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน
อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ            คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ASEAN	 Telecommunications	 and	 IT	 Ministers	 Meeting:	 TELMIN)	 ครั้งที่	 8	

เมื่อเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2551	 ได้มีการลงมติให้มีการจัดทำโครงการแม่บทขึ้น	 โดยมี 

วัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดทิศทางกิจกรรมความร่วมมือด้านไอซีทีและเพ่ิมความสามารถ

ในการแข่งขันด้านไอซีทีในอาเซียน	 โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากกองทุน 

ไอซีทีอาเซียน	(ASEAN	ICT	Fund)		ต่อมาในการประชุม	TELMIN	เมื่อปี	พ.ศ.	2554	

จึงได้มีการลงนามรับรองและประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

ส่ือสารอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2010-2015)	สำหรับขับเคล่ือนและกำหนด 

ทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของอาเซียนในระยะ	 5	 ปี 

อย่างเป็นทางการ

 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอาเซียน	 คือ	 แผนแบบเบ็ดเสร็จ 

ท่ีมีการระบุยุทธศาสตร์	 แผนการดำเนินงาน	 เป้าหมาย	 และระยะเวลาในการดำเนินการ 

อย่างชัดเจน	โดยมีการกำหนดเป้าหมายกว้างๆ	อยู่	4	ประการ	คือ	

	 1.	 ยกระดับไอซีทีเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้อาเซียนมีความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ	

	 2.	 ส่งเสริมให้อาเซียนได้รับการยอมรับในฐานะเป็นศูนย์กลางด้านไอซีที 

แห่งหนึ่งของโลก	

	 3.	 ทำให้ประชากรอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	และ

	 4.	 ให้ไอซีทีมีส่วนช่วยในการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน	

	 มีการวางยุทธศาสตร์การดำเนินการไว้อีก	6	ยุทธศาสตร์	ได้แก่

 ยุทธศาสตร์ที่ 1	 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 (Economic	 transformation)	 

เป็นการเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การทำธุรกิจเพ่ือท่ีจะดึงดูด 

การค้า	การลงทุน	และการสร้างธุรกิจในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

 ยุทธศาสตร์ที่ 2	 การมีส่วนร่วมของประชาชน	 และการสร้างศักยภาพให้แก ่

ประชาชน	 (People	 empowerment	 and	 engagement)	 เป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิต	 

ของประชาชนผ่านการเข้าถึงไอซีทีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	ในราคาที่เหมาะสม

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3	 การสร้างนวัตกรรม	 (Innovation)	 คือการส่งเสริมอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการสื่อสารเพื่อสิ่งแวดล้อม	 (Green)	 โดยใช้ความคิด 

สร้างสรรค์	 และความแปลกใหม่	 รวมทั้งการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

 ยุทธศาสตร์ที่ 4	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 (Infrastructure	 development)	 

เพ่ือสนับสนุนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่างๆ	 ให้ครอบคลุม 

ทั่วทุกชุมชนในอาเซียน	 รวมทั้ง	 การบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลด้านอุตุนิยม 

วิทยา	และระบบเตือนภัยพิบัติ	(Disaster	management)	ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อ

เหตุการณ์

 ยุทธศาสตร์ที่ 5	การพัฒนาทุนมนุษย์	(Human	capital	development)	เป็นการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ให้มีทักษะและความสามารถด้านไอซีทีเพื่อสนับสนุน 

การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไอซีทีและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมอื่นๆ	

ในภาคเศรษฐกิจ	และ

 ยุทธศาสตร์ที่ 6	การลดช่องว่างทางด้านดิจิตอล	(Bridging	the	digital	divide) 

เพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการนำไอซีทีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพ่ือสร้างอาชีพ 

	 สำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	 พ.ศ.	 2558	 ถือเป็นความท้าทาย 

และโอกาสของประเทศ	 โดยประเด็นท่ีเห็นได้ชัดเจน	 คือ	 ช่วยเพ่ิมอำนาจต่อรองในเวที 

ระหว่างประเทศทุกด้าน	 รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ	 ในระดับโลก 

ที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาค	 เช่น	 สิ่งแวดล้อม	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

และภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 ส่วนเรื่องความท้าทายนั้น	 ยังมีหลายปัจจัยที่อาเซียนต้อง 

คำนึงถึง	 เช่น	 ความแตกต่างด้านเช้ือชาติ	 ศาสนา	 และระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิก 

วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลก	 ผลกระทบทางลบจากการเช่ือมโยงภูมิภาค	 เช่น	 ปัญหา 

อาชญากรรมข้ามชาติ	 การลักลอบการค้ามนุษย์	 การค้าอาวุธ	 ยาเสพติด	 การลักลอบ 

เข้าเมืองผิดกฎหมาย	 รวมถึงสร้างความรู้สึกร่วมของประชาชนให้ตระหนักถึงหน้าท่ีในการ 

เป็นประชากรของอาเซียน

	 หลังจากน้ัน	ในการประชุม 

รัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคม 

และ เทคโนโลยีส ารสน เทศ	

ครั้งที่	 10	 เมื่อเดือนมกราคม	

พ.ศ.	 2554	 ที่ประชุมได้มีการ 

รับรองแผนแม่บทฯ	 และมีการ 

ประกาศแผนแม่บทฉบับดังกล่าว 

อย่างเป็นทางการ	 โดยเป็นแผน 

แบบเบ็ดเสร็จท่ีมีการระบุยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินงานเป้าหมาย	 รวมทั้งระยะเวลาการดำเนินการภายใน	 5	ปีที่ชัดเจน	

และภายหลังจากการรับรองแผนแม่บทฯ	 แล้ว	 ท่ีประชุมอาเซียนยังได้เห็นชอบให้สมาชิก 

แต่ละประเทศจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แผนแม่บทฯ	 ให้ทุกภาคส่วน 

ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาคอุตสาหกรรม	ภาครัฐ	ภาคการศึกษา	ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการ

ผลักดันแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ	อีกทั้ง	แผนการนี้จะยกระบบการใช้อินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกประเทศในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

 พัฒนาการล่าสุด	 จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ครั้งที่	 13	 เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา	 ณ	 ประเทศสิงคโปร์	

ได้มีการประกาศจากสิงคโปร์	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 และบรูไน	 ในการอาสาสมัครเป็นผู้นำ 

ในการยกเลิกระบบการสื่อสารระบบอนาล็อคในประเทศตนลงภายในปี	พ.ศ.	2563	

และสำหรับประเทศอื่นๆ	ก็จะทยอยกันเลิกใช้ตามมา	คือ	จะยกเลิกระบบออกอากาศโ

ทรทัศน์แบบอนาล็อคโดยให้เป็นโทรทัศน์ระบบดิจิทัล	 และก้าวเข้าสู่การใช้ช่วงความถ่ีสื่

อสาร	4	จีเต็มรูปแบบ

	 สำหรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล	 (Digital	 television)	 คือ	 การส่งผ่านของเสียงและ 

วิดีโอโดยสัญญาณดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งความคมชัดของภาพและเสียง	 

เช่น	 โทรทัศน์ระบบ	 HDTV	 ซ่ึงคณะกรรมการสหภาพโทรคมนาคมสากล	 (International 

Telecommunication	 Union:	 ITU)	 กำลังประชุมและพัฒนาเพื่อกำหนดมาตรฐาน 

ดังน้ี	 1.	 ระบบแพร่ภาพดิจิตอลผ่านดาวเทียม	 (DVB-S	 The	 Digital	 Video	 Broadcasting	 

Satellite	System),	2.	ระบบแพร่ภาพดิจิตอลผ่านสายเคเบิล	(DVB-C	The	Digital	Cable	

Eleliverly	 System)	และ	 3.	 ระบบแพร่ภาพดิจิตอลภาคพื้นดิน	 (DVB-T	The	Digital	 

Terrestrial	Television	System)

	 สำหรับเทคโนโลยี	 4จี	 (Forth	 Generation:	 4G)	 เป็นเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง 

ชนิดพิเศษ	 อันเป็นเส้นทางด่วนสำหรับข้อมูลที่ไม่ต้องอาศัยการลากสายเคเบิล 

จะสามารถใช้งานได้แบบไร้สาย	 รวมถึงคุณสมบัติการเชื่อมต่อเสมือนจริงในรูปแบบ

สามมิติ	 (Three-Dimensional)	ระหว่างผู้ใช้โทรศัพท์ด้วยกันเอง	นอกจากนั้น	สำหรับ	

4จี	 จะสามารถส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายด้วยระดับความเร็วสูงท่ีเพ่ิมข้ึนถึง	 100	 เมกะไบต์ 

ต่อวินาที	(Mbps)	ซึ่งความเร็วของ	3G	ในปัจจุบัน	คือ	ทำความเร็วในการสื่อสารได้ถึง

ระดับ	20-40	เมกะไบต์ต่อวินาที

	 	 	 	 	ซึ่งตามข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	จะเปิดโอกาสให้อาเซียนใช้คลื่น 

ความถ่ีท่ี	 700	 เมกะเฮิรตซ์เหมือนกัน	 และนำคล่ืนความถ่ี	 700	 เมกะเฮิรตซ์มาพัฒนาระบบ	 
(อ่านต่อหน้า 10)



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 

	 สวัสดีครับ	 ผู้อ่านข่าวรามคำแหงทุกท่าน	 วันนี้ 

ผม	 นายจิรายุ	 หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 

ระหว่างรามคำแหงกับเวียดนาม	จะมาเล่าประสบการณ์

การไปใช้ชีวิตที่มหาวิทยาลัยฮานอย	ครับ	

 ก่อนอ่ืนต้องขอเกร่ินนำว่าผมเป็นนักศึกษาเอกวิชา 

ภาษาเยอรมัน	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผมตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา 

ระหว่าง	ม.รามคำแหงของเรา	กับ	ม.ฮานอย	ที่ประเทศ- 

เวียดนาม	 เมื่อปลายปี	 2555	 และได้ไปเรียนที่ฮานอย 

ตั้งแต่เมษายน	 จนถึงเดือนมิถุนายน	 2556	 ครับ  

จุดประสงค์ของโครงการคือเพื่อให้นักศึกษามีโอกาส 

ฝึกฝนภาษาเยอรมัน	 และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับ

ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราด้วยครับ

 เพียงวันแรกที่มาถึง	 แค่ผมเห็นตัวเมืองรอบ	 ๆ 

ก็พอจะเดาออกแล้วครับ	 ว่าชีวิตต่อจากนี้ไป	 คงไม่ได ้

โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอน	 จากสนามบินนอยไบ	 เรา 

เดินทางโดยรถมหาวิทยาลัย	โดยมีอาจารย์เอียน	อาจารย์- 

ที่ปรึกษาชาวเวียดนาม	 มารอรับที่สนามบิน	 ตลอด 

สองข้างทางระหว่างไปมหาวิทยาลัย	 เราแทบมองไม่เห็น 

ห้างสรรพสินค้า	 แหล่งช็อปปิ้ง	 แม้กระทั่งร้านสะดวก 

ซื้ออย่างเซเว่น	 สุดลูกหูลูกตามีแต่ไร่นา	 สวนมะนาว 

ไร่ข้าวโพด	นี่ขนาดว่าเข้าเขตเมืองหลวงแล้วนะครับ

 พอพวกเราเดินทางไปถึงมหาวิทยาลัย	 ก็ได้พบ 

กับอาจารย์ถัง	 อาจารย์หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน 

ของท่ีน่ี	 ท่านแนะนำการเรียนและการใช้ชีวิตในเวียดนาม 

แก่พวกเรา	 นอกจากอาจารย์ถังท่ีเอาใจใส่และดูแลพวกเรา 

อย่างดี	อาจารย์ท่านอ่ืน	ๆ	ก็ดูจะต่ืนเต้นและดีใจท่ีพวกเรา 

มาเรียนภาษาเยอรมันที่นี่	อ้อ	เรายังมีเพื่อนชาวเวียดนาม 

อีกสามคนท่ีคอยช่วยเหลือดูแลเราตลอดระยะเวลาท่ีเข้า 

ร่วมโครงการ	ชื่อ	Xuyen	,	My	และ	Hanh	นี่เป็นสิ่งแรก	ๆ  

ที่ทำให้ผมรู้สึกประทับใจกับประเทศนี้เลยครับ

 เพื่อน	 ๆ	 อาจเคยอ่าน	 review	 เกี่ยวกับฮานอย 

และประเทศเวียดนามจากเว็บไซต์และคู่มือท่องเที่ยว 

ต่างๆ	มาแล้ว	แต่ผมอยากเตือนว่า	อย่าเชื่อในสิ่งที่เขียน 

ในนั้นทั้งหมด	 เพราะจากประสบการณ์ของผม	 คนที่นี ่

ดูไปแล้ว	นิสัย	วัฒนธรรม	การใช้ชีวิตหลายๆ	อย่างช่าง 

เหมือนคนไทยเสียเหลือเกิน	 มีคนเคยบอกว่า	 ถ้าจะซื้อ 

อะไรที่นี่	 ให้ต่อราคาเหลือแค่ครึ่งเดียว	 เพราะคนขาย 

มักโก่งราคากับนักท่องเที่ยวต่างชาติ	 แต่เท่าที่ผมอยู่ที ่

ฮานอยมา	 3	 เดือนเต็มๆ	 ก็ยังไม่เคยถูกเอารัดเอาเปรียบ

จากพ่อค้าแม่ค้าที่นี่สักครั้ง	 แถมบางครั้ง	 เขายังลดราคา	

แถมของเพิ่มให้ด้วยซ้ำ	 	 แต่เรื่องที่น่าจะจริงอย่างหนึ่ง	

เหมือนที่หลายๆ	คนรู้กัน	ก็คือ	ฮานอย	นอกจากจะเป็น 

เมืองหลวงของเวียดนามแล้ว	 ยังเป็นเมืองหลวงของ 

มอเตอร์ไซค์ด้วย	 ฉะนั้น	 ผมจึงไม่แปลกใจว่า	 ทำไม 

รถยนต์ที่นี่ถึงมีจำนวนน้อยเหลือเกิน	 โชว์รูมรถก็มีอยู่ 

น้อยมาก	 ท่ีมากน่าจะเป็นเสียงบีบแตรรถมอเตอร์ไซค์	 ซ่ึง 

สร้างความน่ารำคาญและหนวกหูเป็นท่ีสุด	 แต่ท่ีผมแปลกใจ 

ก็คือ	 เวลาคนที่นี่จะข้ามถนนกัน	 แม้ว่ารถมอเตอร์ไซค ์

จะขับเร็วเท่าไหร่	 ก็ต้องหลีกทางให้คนท่ีกำลังจะข้ามถนน 

(ผมมารู้ทีหลังว่า	 ถ้าเขาขับรถชนคนบนถนน	 จะเกิด 

เรื่องตามมายืดยาว)

 นอกจากน้ัน	 ผู้คนท่ีฮานอยยังสามารถบริหารจัดการ 

พื้นที่	 เพื่อสร้างบ้านได้อย่างน่ามหัศจรรย์	 คิดดูนะครับ 

พื้นที่ขนาด	 50	 ตารางวาของบ้านเรา	 เขาสามารถสร้าง 

บ้านสำหรับอยู่อาศัยได้	 3	 หลังเป็นอย่างน้อย	 นั่นเป็น 

เพราะว่าที่ดินที่ฮานอยค่อนข้างแพง	 (เพื่อนผมเขาว่า 

อย่างนั้น)	 ต้องเป็นมหาเศรษฐีเท่านั้นจึงจะมีบ้านใหญ ่

โตโอ่อ่าได้	 เพราะฉะนั้น	ตึกแถวหน้าแคบๆ	แต่พื้นที่ลึก 

เข้าไป	 จึงกลายเป็นคำตอบที่อยู่บนความเป็นจริงที่สุด 

ของการอาศัยอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้	

	 กลับมาที่เรื่องการเรียนบ้างดีกว่าครับ	 ผมมาที่นี่ 

เพื่อเข้าเรียนภาษาเยอรมันกับเด็กชั้นปี	 2	 ซึ่งวิชาที่ผม 

เรียนเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนทักษะทั้ง	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 ฟัง	 

พูด	 อ่าน	 เขียน	 การเรียนของที่นี่	 โดยภาพรวมเป็น 

การเรียน	 แบบที่บ้านเราเรียกกันว่า	 Child	 Center 

หรือเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางน่ันเองครับ	 อาจารย์ผู้สอน 

จะทำหน้าท่ีแค่ดูแลการเรียนให้เป็นไปอย่างราบร่ืนเท่าน้ัน 

ส่วนผู้เรียนมีหน้าที่แสดงความคิดเห็น	 อธิบายเหตุผล 

สนับสนุน	ทำกิจกรรมกลุ่ม	ออกมารายงานหน้าห้อง	ฯลฯ 

ผลลัพธ์ที่ได้คือ	 เด็กที่นี่เก่งมากครับ	 พูดได้คล่องแคล่ว 

ราวกับว่าตัวเองเป็นเจ้าของภาษาเลย	 (แต่จะเทียบกับ  

ม.รามของเราไม่ได้หรอกครับ	 เพราะท่ีน่ีเขาต้องสอบเข้า  

และสอบเข้ายากด้วย	ต่างจากที่รามคำแหง	ซึ่งให้โอกาส 

ทางการศึกษาแก่ทุกคน	ใครใคร่เรียนก็มาเรียน)

	 พวกเราได้พักอยู่ที่หอพักนักศึกษาซึ่ งทาง 

มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้	 ตั้งอยู่ในเขตรั้วของมหาวิทยาลัย 

ใช้เวลาเดินเท้าจากหอไปยังตึกเรียนแค่	 15	 นาที	 (หรือ 

อาจน้อยกว่า	 หากไม่มัวแต่เดินเอ้อระเหย)	 ด้วยเหตุนี้	 

ผมจึงมักไปสายบ่อย	ๆ	 เพราะว่าคาบแรกของที่นี่เริ่ม 

เรียนตอน	 7.15	 น.	 หอที่พวกเราพักอยู่	 ถือเป็นหอที่ด ี

ที่สุดในมหาวิทยาลัย	เพราะคนไทยกลุ่มอื่น	ๆ	ที่มาเรียน 

แลกเปลี่ยนที่นี่	 ได้พักหอค่อนข้างเก่าโทรม	 ห้องพักก็มี 

ขนาดเล็ก	 ส่วนห้องของพวกเราหรูหราอยู่สบายมากครับ 

มี	 กาน้ำร้อน	 เครื่องทำน้ำอุ่น	 เตียงนุ่มๆ	 ถ้าไม่บอกว่า 

มาเรียน	ก็คงนึกว่ามาพักร้อนนะครับ

	 พูดถึงคนไทยแล้ว	จะไม่เล่าก็กระไรอยู่	ตอนแรก 

ที่ผมมาอยู่ที่นี่	มีคนไทยหลายกลุ่มมากครับ	(แต่พวกเขา 

กลับก่อนกลุ่มเราทั้งหมด)	 มีทั้งที่มาจากมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม	 (เพื่อมาเรียนภาษาอังกฤษ)	 มาจาก 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (เพื่อมาเรียนภาษาเวียดนาม)	

และยังมีกลุ่มที่มาจากอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์ด้วย 

นะครับ	 มาเรียนภาษาสเปนที่นี่	 เนื่องจากพวกเราได ้

ไปอยู่ที่เวียดนามช่วงสงกรานต์	 เลยมีโอกาสเห็นคนไทย 

ที่นี่จัดสงกรานต์เล็ก	 ๆ	 กัน	 แต่พวกเราไม่มีโอกาสไป 

ร่วมด้วยหรอกครับ	 เพราะต้องเข้าเรียน	 นอกจากน้ี	

มหาวิทยาลัยฮานอย	 ยังเปิดสอนภาษาไทยเป็นวิชาเอกด้วย 

ภาษาอาเซียนที่เปิดสอนที่ม.ฮานอยนี้มีแค่ภาษาไทย 

เท่านั้นครับ	 (ไม่นับรวมภาษาเวียดนาม)	 นั่นเพราะ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีใครๆ	 ก็อยากไป	 ผู้คนท่ีน่ีจะรู้จัก 

คำโฆษณาเกี่ยวกับธรรมชาติ	 วัฒนธรรม	 สยามเมืองยิ้ม 

จึงไม่แปลก	 ท่ีทุกๆ	 ปี	 นักศึกษาชาวเวียดนามท่ีเรียนเอก-โท 

ภาษาไทย	 จะแข่งกันสอบเพ่ือชิงทุนมาท่ีประเทศไทยให้ได้ 

(แม้จะมาได้แค่	1	เดือนก็ตาม)

 ผมเกริ่นถึงเรื่องราวทั่วๆไป	 ทั้งในฮานอยและ 

ในมหาวิทยาลัยมาพอสมควรแล้ว	 ผมขอพูดถึงเรื่องราว 

ทางวัฒนธรรมของคนเวียดนามที่ผมเจอมาบ้างครับ	 

อย่างแรกที่ขอพูดถึงก็คือเรื่องวัฒนธรรมการกินอาหาร

 เร่ืองอาหารการกิน	 ถือเป็นเร่ืองใหญ่สำหรับคนไทย 

เพียงแค่กินข้าวปกติ	 ก็ต้องพิถีพิถันในการปรุงอาหาร 

ย่ิงถ้าเป็นอาหารชาววัง	 ต้องละเมียดละไมต้ังแต่แกะสลัก 

ผักผลไม้แต่งจาน	การปรุงรสน้ำแกง	การปรุงแต่งน้ำจิ้ม 

หลากหลายรสชาติ	 ฯลฯ	 แต่เรื่องอย่างนี้	 หาไม่เจอที่ 

เวียดนามครับ	 ผมเคยไปกินอาหารบ้านเพื่อน	 เขาทำ 

อาหารให้กิน	 โดยทอดปลาให้	 ปกติแล้วบ้านเราต้อง 

ขอดเกล็ด	 คว้านไส้และเครื่องในออกมา	 จากนั้นก็ล้าง 

โคลน	 ล้างคาวให้เกลี้ยง	 แต่เพื่อนผม	 เขาแค่ล้างๆ 

แล้วก็โยนลงไปทอดทั้งตัวเลย	ผลลัพธ์ที่ได้คือเหม็นคาว 

มากครับ	 อีกอย่างท่ีคนไทยหลายๆคน	 อาจไม่ค่อยคุ้น	 

คือคนท่ีน่ีจะกินข้าวด้วยตะเกียบครับ	 ตะเกียบอย่างเดียว 

ไม่มีส้อม	 อาจมีช้อนบ้างในบางกรณี	 แต่ช้อนมีไว้เพื่อ 

ตักน้ำซุปเท่านั้น	 ข้าวที่นี่จะออกเหนียวๆ	 คล้ายข้าวปั้น 

สำหรับทำซูชิ	 แต่ออกจะร่วนกว่าหน่อย	 ฉะนั้น	 เวลา- 

กินข้าวแต่ละคร้ัง	 จึงจำเป็นต้องมีน้ำซุปไว้ซดด้วย	 กันไม่ให้ 

ข้าวติดคอ	คงคล้ายกับเมนูข้าวมันไก่บ้านเรานะครับ

	 นอกจากนั้นแล้ว	ทุกคนคงเคยได้ยินมาว่า	อาหาร 

เวียดนามค่อนข้างจืด	 เรื่องนี้ผมยืนยันครับ	 ถ้าใครจะมา 

อยู่ที่เวียดนามนานๆ	 ควรมีน้ำพริกติดกระเป๋าไว้บ้าง  

เพราะที่นี่หาอาหารรสจัดกินแทบไม่ได้เลย	(แต่พริกของ 

ที่นี่	 กลับเผ็ดยิ่งกว่าพริกขี้หนูเสียอีก	 ผมเคยกินข้าวแล้ว 

กัดโดนพริก	 รอเกือบครึ่งชั่วโมง	 กว่าจะหายเผ็ด)	 นี่คง 

อธิบายได้ว่า	 เพราะอะไรคนเวียดนามถึงไม่ค่อยกินพริกกัน 

ผมเห็นคนที่นี่กินแต่ซอสพริกเท่านั้น	 พูดถึงอาหาร 

เวียดนามแล้ว	 ถ้าไม่พูดถึงอาหารยอดฮิตอย่าง	 เฝอ	และ	

แหนมเนือง	คงจะประหลาดน่าดู

 เฝอเป็นอาหารยอดฮิตของคนที่นี่ครับ	 ไม่ว่า 

ไปไหนเราจะเห็นร้านเฝออยู่สักร้านสองร้าน	 เส้นเฝอท่ีน่ี 

ค่อนข้างแบนเหมือนเส้นใหญ่	 แต่เล็กกว่า	 เฝอที่ผมเคย 

กินมีทั้ง	 เฝอหมู	 เฝอไก่	 เฝอวัว	 และเฝอปลาครับ 

นอกจากนี้	 ยังเลือกเส้นอื่นนอกจากเฝอได้ด้วย	 เช่น 

วุ้นเส้น	เฝอสีน้ำตาล	หรือขนมจีนก็มี	แล้วแต่ชอบครับ

 อาหารยอดฮิตอีกอย่าง	 คือแหนมเนืองนั่นเอง	 

ความจริงแล้ว	แหนมเนืองไม่ใช่แหนมจริงๆ	หรอกครับ	

ประสบการณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ฮานอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์        คณะมนุษยศาสตร์

มองโลกเยอรมัน (ในอาเซียน)

(อ่านต่อหน้า 11)

(ตอนที่ 3)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	นำโดยรองศาสตราจารย์  ดร.มณี   อัชวรานนท์ 

อาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา	 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว ์

ในภูมิภาคเขตร้อน	อาจารย์ย่ิงยง  เมฆลอย	รองผู้อำนวยการ 

สถาบันฯ	 พร้อมบุคลากรแสดงความยินดีกับ 

รองศาสตราจารย์ชำนาญ  เต็มเมืองปัก	ที่ได้รับการ 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง	

และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จังหวัดปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2557

 ตามประกาศกระบวนวิชาท่ีเปิดสอน	พร้อมวัน 

และเวลาสอบไล่	(ม.ร.30)	ประจำภาค	2	ปีการศึกษา	2556 

กำหนดวันและเวลาสอบของกระบวนวิชา	 ENG	 1001 

	และ	ENG	1002	กระบวนวิชาละ	2	คาบเวลานั้น	

	 เพื่อให้การดำเนินการสอบไล่เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงกำหนดวัน 

เวลาสอบ รหัสประจำตัวนักศึกษา	 ของกระบวนวิชา 

ดังกล่าวในแต่ละคาบเวลา	 ให้นักศึกษาและผู้เก่ียวข้อง

ได้ทราบ	ดังนี้

 กระบวนวิชา ENG	1001

 วัน / เวลาสอบ วันพุธที่	19	มีนาคม	2557	

 คาบเช้า  09.30-12.00	น.

 รหัสประจำตัวนักศึกษา 4704019209-5505003490

 คาบบ่าย 14.00-16.30	น.  

 รหัสประจำตัวนักศึกษา 5505003706-5690530380

 กระบวนวิชา  ENG	1002	

 วัน / เวลาสอบ  วันพฤหัสบดีท่ี	13	มีนาคม	2557	

 คาบเช้า  09.30-12.00	น.	

 รหัสประจำตัวนักศึกษา 4804016568-5590012273

 คาบบ่าย  14.00-16.30	น. 

 รหัสประจำตัวนักศึกษา 5590012455-5690526990

สถาบันวิจัยฯ แสดงความยินดี

กำหนดวัน เวลา สอบกระบวนวิชา ENG1001 
และ ENG 1002ภาค 2 ปีการศึกษา 2556

 วิทยาศาสตร์การกีฬา	 คือ	กระบวนการในการ 

พัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาให้ก้าว 

ไปสู่ความพร้อมและความสมบูรณ์สูงสุด	ทั้งทางด้าน 

ร่างกายและจิตใจและเทคนิคทักษะกีฬาในช่วงการ 

แข่งขันตลอดจนพัฒนาไปสู่ความสามารถสูงสุด 

แต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบ	ซึ่งประกอบด้วยองค์รวม

ของศาสตร์สาขาต่างๆ	ดังต่อไปนี้				

1. กายวิภาคศาสตร์

 กายวิภาคศาสตร์คือ	 ศาสตร์ท่ีให้ความรู้รายละเอียด 

เก่ียวกับโครงสร้างของร่างกาย	ท่ีประกอบข้ึนเป็นรูปร่าง 

สัดส่วนของร่างกายนักกีฬาแต่ละคน	 ได้แก่	 กระดูก	

กล้ามเนื้อ	 เอ็น	 ข้อต่อ	 หัวใจ	 ปอด	 หลอดเลือด	

เม็ดเลือดแดง	เซลล์ประสาท	เป็นต้น

2. สรีรวิทยา

 สรีรวิทยา	คือ	ศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ทำงานหรือการทำหน้าที่ของอวัยวะระบบต่างๆของ 

ร่างกายซ่ึงสามารถกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพให้ดีข้ึน	

ได้ด้วยระบบการฝึกท่ีถูกต้องเหมาะสมกับประเภทกีฬา 

และนักกีฬาแต่ละบุคคล	 เช่น	 ความสามารถในการ 

ทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ	ความอดทน

ของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดและระบบพลังงาน 

ท่ีใช้ในการแข่งขันแต่ละประเภทกีฬา	 เป็นต้น	 รวมท้ัง 

สาเหตุที่นำไปสู่การเสื่อมสภาพของระบบการทำงาน

ของอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย

3. ชีวกลศาสตร์

 ชีวกลศาสตร์	 คือ	 ศาสตร์ที่ว่าด้วยการทำงาน 

ของกล้ามเนื้อ	 กระดูก	 เอ็น	 และข้อต่อ	 เพื่อนำไปสู ่

การใช้แรง	 ในการเคล่ือนไหวหรือปฏิบัติทักษะอย่างไร 

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละชนิดหรือประเภทกีฬา 

ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

ทางด้านเทคนิคทักษะกีฬาแต่ละบุคคลได้อย่าง 

กลมกลืนกับระดับความสามารถท่ีเป็นจริงของนักกีฬา 

ผู้นั้นมิใช่ต้องทำตามหรือเลียนแบบแชมป์	 โดยที่มิได ้

เรียนรู้สภาพพื้นฐาน	 การฝึกซ้อมและความแตกต่าง 

ของร่างกายในแต่ละบุคคล

4. ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา

 ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา	 คือ	 ศาสตร์ที่ให ้

ความรู้หลักการในการกำหนดความหนักเบา	รูปแบบ 

วิธีการฝึก	 เข้าไว้ในโปรแกรมการฝึกซ้อมได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละบุคคลโดยจะต้องพิจารณา 

และคำนึงถึงอายุ	 เพศ	 วัย	ประสบการณ์	ความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล	 รวมท้ังระบบพลังงานสมรรถภาพทางกาย 

เฉพาะประเภทกีฬา	 ความสามารถในการเรียนรู้รับรู้ 

ของนักกีฬาแต่ละบุคคล	 เพื่อนำไปสู่การวางแผนการ 

ฝึกซ้อมในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

กับนักกีฬาแต่ละบุคคล

5. โภชนาการทางการกีฬา

 โภชนาการทางการกีฬา	 คือ	 ศาสตร์ท่ีให้ความรู้ 

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณค่าของอาหารแต่ละชนิด 

และรู้จักเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้อง	 ได้สัดส่วน 

ทั้งในด้านปริมาตร	และคุณภาพในแต่ละช่วงของการ 

ฝึกซ้อมและแข่งขันซ่ึงจะมีผลต่อการใช้พลังงานในการ 

เคลื่อนไหวการเก็บสำรองพลังงานไว้ในกล้ามเนื้อ	 

การชดเชยพลังงานในระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขัน

และภายหลังการฝึกซ้อมแข่งขันซ่ึงจะช่วยเสริมโครงร่าง

และความสามารถของร่างกายให้คงสภาพแข็งแกร่ง 

ยิ่งขึ้น

6. จิตวิทยาการกีฬา

 จิตวิทยาการกีฬา	 คือ	 ศาสตร์ท่ีให้ความรู้เก่ียวกับ 

กระบวนการคิดการควบคุมทักษะการเคลื่อนไหว 

และทักษะกีฬารวมถึงการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ 

ของการฝึกซ้อมและแข่งขันได้อย่างถูกต้องเป็นผลดี 

ต่อเกมการแข่งขันและการแสดงออกซึ่งทักษะ 

และความสามารถของนักกีฬาได้อย่างสอดคล้อง	

สัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

7. เวชศาสตร์การกีฬา

 เวชศาสตร์การกีฬา	 คือ	 ศาสตร์ที่ให้ความรู ้

เก่ียวกับการป้องกัน	 บำบัดรักษา	 และฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย 

ให้กับนักกีฬาทั้งในสภาวะปกติและในระหว่างการ 

ฝึกซ้อมเพื่อช่วยเสริมให้สมรรถภาพทางกายอยู่ใน 

สภาวะที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะใช้งานได้ดีที่สุด

8. เทคโนโลยีทางการกีฬา

    	 เทคโนโลยีทางการกีฬา	 คือ	 ศาสตร์ที่ให้ความรู ้

เกี่ยวกับประดิษฐ์การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วย 

สนับสนุนในการพัฒนาส่งเสริมตลอดจนการแก้ไข 

ปัญหาข้อบกพร่องให้กับนักกีฬาเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

และประสิทธิภาพให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬา 

รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวทางด้าน 

เทคนิคทักษะ	 การประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน

ที่เป็นประโยชน์ถูกต้องรวดเร็วให้กับผู้ฝึกสอนกีฬา	

นักกีฬา	และผู้ชม

วิทยาศาสตร์การกีฬา มีส่วนเกี่ยวข้อง

อย่างไรกับการฝึกกีฬา
   จิรศักดิ์  พุมดวง             นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (สำนักกีฬา) 

 งานแนะแนว	 จัดหางานและทุนการศึกษาขอให้ 

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการชำระเงิน 

ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา	 2556 

ย่ืนขอผ่อนผันต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี 25 มีนาคม 2557 

ท่ีงานแนะแนว	 จัดหางานและทุนการศึกษา	 อาคารศิลาบาตร 

(ชั้นลอย)	เวลา	09.00	-	12.00	น.	และ	13.00	-	16.00	น.

	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีงานแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา	อาคารศิลาบาตร	(ชั้นลอย)	

โทร.	0-2310-8080

ประกาศผ่อนผันการชำระเงิน
ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน / 2556

ข้อมูลจาก www.unigang.com >



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 

กองบรรณาธิการ

ถาม   ถ้าเกรดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ได้เกียรตินิยม	 แต่มี	 

1	 วิชาได้เกรดเป็น	 D	 ยังมีสิทธิได้รับเกียรตินิยม 

หรือเปล่า

ตอบ	 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	 (ฉบับที่	 4)	พ.ศ.	 2555	 	ข้อ	 6 

ให้ยกเลิกความใน	 20.3	 ของข้อ	 20	 แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2555	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 20.3	 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม	 

ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่ 

กำหนด	 มีความประพฤติดี	 และมีระดับคะแนนเฉลี่ย 

สะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้ตลอดหลักสูตรตาม 

เกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม	 โดยสภา- 

มหาวิทยาลัยพิจารณาการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม 

แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะตามหลักเกณฑ์	ดังนี้

  20.3.1	 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

เหรียญทอง	 ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่	

3.75	ขึ้นไป

  20.3.2		ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า	3.50

  20.3.3		ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง 

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า	3.25

 ทั้งนี้	 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

ต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาใด	 และสอบได้วิชานั้น 

มากกว่า	 1	 ครั้ง	 หรือลงทะเบียนเรียนและสอบได ้

กระบวนวิชาตามหลักสูตรใหม่ที่ใช้แทนกระบวนวิชา

ตามหลักสูตรเก่าซึ่งเคยสอบได้แล้ว

 จากข้อบังคับฯ	 ไม่ได้มีการกำหนดในเร่ืองเกรด 

ว่าจะต้องได้เกรดในระดับใด	 ดังนั้น	 แม้ว่านักศึกษาจะ 

ได้เกรด	D	แต่มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วน	นักศึกษาก็มีสิทธิ 

ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ 

ได้รับปริญญาเกียรตินิยม

ถาม ผมมีความประสงค์จะสมัครเรียนในต่างประเทศ 

และไปติดต่อขอเรียนแล้ว	 ทางสถาบันที่ไปติดต่อนั้น 

ต้องการเกรดที่เป็นสากล	 A	 B	 C	 D	 ผมจบรหัส	 50	

ซึ่งยังเป็นเกรด	P	กับ	G	ต้องการเทียบให้เป็น	A	B	C	D	

ได้หรือไม่	

ตอบ ในเรื่องดังกล่าวได้มีมติที่ประชุม	 ก.บ.ม.ร. 

วาระที่	4.1	ครั้งที่	14/2556	เมื่อวันที่	24	เมษายน	2556	

เรื่องขอทบทวนมติ	 ก.บ.ม.ร.	 การร่างหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไขและระเบียบฯ	 การเปลี่ยนเกรด	 G	 P	 F	 เป็น	 

A	B	C	D	(รองอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประเมินผล)

	 มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ	ดังนี้

	 1.		การปรับผลการสอบจากระบบ	G	P	เป็น	A	

C+	จะดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	 ฉบับที่	 3	 พ.ศ.	 2555	

บทเฉพาะกาลข้อ	8	 “ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษา 

 1 = 2  ได้หรือไม่

	 แน่นอนนะครับท่านผู้อ่านคงไม่มีใครตอบว่า	 

1	=	2	ยกเว้นคำถามตลกๆหรือคำตอบแบบกวนประสาท 

แต่สำหรับคณิตคิดสนุกมีการพิสูจน์เชิงคณิตศาสตร์ได้ว่า 

1	 =	 2	 ได้หลายๆแบบซึ่งแน่นอนครับว่าแต่ละแบบ 

ต้องมีขั้นตอนที่ผิด	ใช้สมบัติผิดๆทางคณิตศาสตร์มา 

ใช้ในการพิสูจน์	ดังนั้นบทความในวันนี้จะแสดงการ

พิสูจน์ว่า	1	=	2	ให้ดูด้วยกัน	2	แบบและอยากให้ท่านผู้อ่าน

จับผิดดูว่าการพิสูจน์นั้นๆผิดในขั้นตอนใด

	 มาตรวจสอบการพิสูจน์ว่า	1	=	2

วิธีที่ 1	 	 จากสูตร	 a2	-	b2			=		(a	-	b)(a	+	b)

																 ให้			 a		=		b

               จะได้			 ab		=		b2		แทนค่าในสมการแรก

																 จะได้ว่า		 a2	-	ab			=		(a	-	b)(a	+	b)

																 ดังนั้น					 a(a	-	b)		=	(a	-	b)(a	+	b)	

																 หารด้วย		 (a	-	b)		ทั้งสองข้าง

										 	 จะได้						 a		=		a	+	b		แต่		a	=	b

                 ดังน้ัน					 a		=	2a		หารด้วย		a		ท้ังสองข้าง

																	จะได้ว่า			 1		=		2		:	ผิดตรงไหน?

วิธีที่ 2	 	 ให้			 a		=		-1.5

  พิจารณา			 a2	+	2a	+	1	=	2.25	-	3	+	1		=	0.25

  และ			 a2	+	4a	+	4	=	2.25	-	6	+	4		=	0.25

				 	 จะได้ว่า				a2	+	2a	+	1	=	a2	+	4a	+	4	

																 นั่นคือ		 (a	+	1)2		=	(a	+	2)2 

																 ถอดรากที่สอง		ทั้งสองข้าง

   จะได้		a	+	1		=		a	+	2		ตัด	a	ออกท้ังสองข้าง

																	จะได้ว่า		1		=		2		:	ผิดตรงไหน?

	 ท่านผู้อ่านครับวิธีที่	1	ผิดตรงที่ใช้	0	หารตลอด 

ไม่ได้	และวิธีที่	2	ผิดตรงที่ถอดรากที่สองทั้งสองข้าง 

ไม่ได้	ซึ่งเป็นหลักการเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์	แล้ว 

ถ้ามีโอกาสผมจะนำที่นักศึกษาชอบใช้ผิดๆมาให้ดู

  
 

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	กองกิจการ- 

นักศึกษา	 ขอเชิญนักศึกษาทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วน- 

บุคคลโดยเสีย	ค่าเบี้ยประกันในอัตรา 150 บาทต่อป ี	

คุ้มครองตลอด	24	ชั่วโมง	กรณีได้รับอุบัติเหตุเบิกค่า 

รักษาพยาบาลได้	ครั้งละไม่เกิน	10,000	บาท	และกรณ ี

เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได้รับเงินชดเชย	

150,000	บาท

 ผู้สนใจ	ส่งธนาณัติเงินจำนวน  150  บาท 

ส่ังจ่ายในนาม (หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามคำแหง 10241) ถ่ายสำเนา 

บัตรประจำตัวประชาชน	 หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ	 

1	ฉบับ	และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคล่าสุด 

1	ฉบับ	เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มีนาคม 2557 

คุ้มครองวันที่	31	มีนาคม	2557	ส่งมาที่งานบริการ 

และสวัสดิการนักศึกษา	กองกิจการนักศึกษา	อาคาร 

กิจกรรมนักศึกษา	ชั้น	2	มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หัวหมาก	 บางกะปิ	 กรุงเทพฯ	 10240	 สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์	

0-2310-8076

ขอเชิญนักศึกษาทำประกันภัย
อุบัติเหตุทางไปรษณีย์ คณิตคิดสนุก

ระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ตั้งแต่ปีการศึกษา	2547	เป็นต้นไป	โดยอนุโลม”

	 2.	 กรณีที่นักศึกษามีสถานภาพต่อเนื่องด้วย 

การลงทะเบียนเรียนหรือด้วยการรักษาสถานภาพโดย 

การชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพอย่างต่อเนื่อง 

มีสิทธิที่จะได้รับการปรับเกรดเมื่อได้ลงทะเบียน 

หรือชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพตั้งแต่ภาค	 1  

ปีการศึกษา	2555	เป็นต้นไป

	 3.	 การปรับผลการสอบของนักศึกษาทุก 

สถานภาพและทุกรหัส	 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการปรับ 

ผลสอบให้ต่อเมื่อนักศึกษาผู้นั้นมาสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาใหม่	 และขอใช้สิทธิเทียบโอนตั้งแต่ภาค	 1	 ปี 

การศึกษา	 2555	 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	ฉบับที่	4	ข้อ	4

	 4.	 นักศึกษาที่มีรหัสตั้งแต่รหัส	 14-54	 ที่หมด

สถานภาพและสำเร็จการศึกษาแล้ว	ระบบเกรดยังคงไว้

เหมือนเดิมไม่มีการปรับเป็นระบบ	A	B	C	D	F	เว้นแต่ 

มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ภาค	 1	 ปีการศึกษา	

2555	 	 เป็นต้นไป	และขอใช้สิทธิเทียบโอน	มหาวิทยาลัย 

จะเทียบโอนกระบวนวิชาและปรับเกรดจากระบบ	 

G	 P	 เป็น	 A	 และ	 C+	 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ	 

ฉบับที่	 4	 พ.ศ.	 2555	 ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายทะเบียน 

และประเมินผลเสนอ	

 ตามข้อ	 4	 ถ้าจบการศึกษาก่อนภาค	 1	 ป ี

การศึกษา	2555	ไม่สามารถขอปรับเกรดเป็น	A	B	C	D	F 

ได้	 แต่ถ้าจบการศึกษาตั้งแต่ภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2555	 

เป็นต้นไป	สามารถขอปรับเกรดได้	 (โดยปกติมหาวิทยาลัย 

จะปรับให้โดยอัตโนมัติ)

เสียงจากผู้ชนะการประกวดฯ       (ต่อจากหน้า 3)

 “ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินและหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องในการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง 

ในครั้งนี้	 ขอให้จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ต่อไป	 เพื่อเป็น 

เวทีหนึ่งที่สานฝัน	 สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียน 

ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพได้นำเสนอผลงานของ 

ตนเองและมีโอกาสเผยแพร่ออกไปสู่วงการวรรณกรรม

ที่กว้างขึ้นต่อไป”

 รศ.ทศพร คล้ายอุดม                          ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 เพ่ือให้การรับสมัครนักศึกษาใหม่มีความเหมาะสมกับช่วงเวลาของผู้สมัคร 

ในระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยจึงให้เปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษา	 ประจำภาค	 1 

ปีการศึกษา	2557	ดังนี้

จ.	20	ม.ค.	2557	-	จ.	12	พ.ค.	2557	 จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค

  ที่สาขาวิทยบริการฯ	 (เว้นวันหยุดตรงกับ 

	 	 เทศกาลสงกรานต์)

จ.	20	ม.ค.	2557	-	ศ.	9	พ.ค.	2557	 จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค

	 	 ทางไปรษณีย์

จ.	20	ม.ค.	2557	-	จ.	12	พ.ค.	2557	 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

	 	 ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์	 (เฉพาะประเภท 

	 	 ไม่เทียบโอนหน่วยกิต)

ส.	3	พ.ค.	2557	-	จ.	12	พ.ค.	2557	 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

  ส่วนภูมิภาค	 และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต	 

  ที่สาขาวิทยบริการฯ	(ครั้งที่	1)

ส.	28	มิ.ย.	2557	-	อ.	1	ก.ค.	2557	 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

  ส่วนภูมิภาค	 และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต  

	 	 ที่สาขาวิทยบริการฯ	(ครั้งที่	2)	

พ.	2	ก.ค.	2557	 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านดาวเทียม

ส.	7	มิ.ย.	2557	-	จ.	9	มิ.ย.	2557	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค

	 	 ที่สาขาวิทยบริการฯ

พฤ.	12	มิ.ย.	2557	-	อ.	5	ส.ค.	2557	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า	ภาค	1

	 	 	ปีการศึกษา	2557	ทาง	INTERNET	

	 	 (เว้นวันที่	5	-	8	ก.ค.	2557)

จ.	7	ก.ค.	2557	-	ศ.	26	ก.ย.	2557	 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.	19	ก.ค.	2557	-	อา.	2	พ.ย.	2557	 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

	 	 (เว้นวันที่	23	-	24,	30	-	31	ส.ค.	2557)

ศ.	18	ก.ค.	2557	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า 

  ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์

ส.	19	ก.ค.	2557	-	อา.	20	ก.ค.	2557	 ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค	2	

	 	 และภาคฤดูร้อน/2556	ที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.	23	ส.ค.	2557	-	อา.	24	ส.ค.	2557

ส.	30	ส.ค.	2557	-	อา.	31	ส.ค.	2557

ส.	29	พ.ย.	2557	-	อา.	30	พ.ย.	2557

ส.	6	ธ.ค.	2557	-	อา.	7	ธ.ค.	2557

จ.	8	ธ.ค.	2557	 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง

 เพ่ือให้การรับสมัครนักศึกษาใหม่มีความเหมาะสมกับช่วงเวลาของผู้สมัคร

ในระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยจึงให้เปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษา	 ประจำภาค	 1	

ปีการศึกษา	2557	เป็นดังน้ี

พ.	12	ก.พ.	2557	-	จ.	12	พ.ค.	2557	 รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทาง		INTERNET

 	 	 (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

จ.	17	มี.ค.	2557	-	พ.	30	เม.ย.	2557	 จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ 

จ.	17	มี.ค.	2557	-	ศ.	9	พ.ค.	2557	 รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางไปรษณีย์

  (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

จ.	17	มี.ค.	2557	-	จ.	12	พ.ค.	2557	 จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ท่ีมหาวิทยาลัย

	 	 (เว้นเฉพาะวันหยุดตรงกับเทศกาลสงกรานต์)

ส.	3	พ.ค.	2557	-	จ.	12	พ.ค.	2557	 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

  และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต	 ท่ีมหาวิทยาลัย 

		 	 (ครั้งที่	1)

ส.	28	มิ.ย.	2557	-	อ.	1	ก.ค.	2557	 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

  และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต	ท่ีมหาวิทยาลัย 

	 	 (ครั้งที่	2)

พ.	2	ก.ค.	2557	 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	(ที่รามฯ	2)

พฤ.	3	ก.ค.	2557	-	พ.	22	ต.ค.	2557	 บรรยายในชั้นเรียน

ศ.	13	มิ.ย.	2557	-	จ.	16	มิ.ย.	2557	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค	1/2557

	 	 ที่มหาวิทยาลัย													

อ.	24	มิ.ย.	2557	-	พ.	23	ก.ค.	2557	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค	1/2557

	 	 ทาง	INTERNET								

ศ.	13	มิ.ย.	2557	-	อ.	14	ต.ค.	2557	 ลงทะเบียนสอบ	e-Testing

อ.	15	ก.ค.	2557	-	ศ.	1	ส.ค.	2557	 สอบ	e-Testing	(รายละเอียดการสอบดูตาม 

จ.	18	ส.ค.	2557	-	ศ.	17	ต.ค.	2557	 ประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)

ส.	5	ก.ค.	2557	-	อ.	8	ก.ค.	2557	 ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค	2

		 	 และภาคฤดูร้อน/2556															

ศ.	8	ส.ค.	2557	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน

  ทางไปรษณีย์		ภาค	1/2557	ของนักศึกษาเก่า

อ.	5	ส.ค.	2557	 เตรียมสอบซ่อม	(งดบรรยาย)																																																																		

พ.	6	ส.ค.	2557	-	จ.	11	ส.ค.	2557	 สอบซ่อมภาค	2	และภาคฤดูร้อน/2556

ศ.	24	ต.ค.	2557	 เตรียมสอบไล่	(งดบรรยาย)

จ.	27	ต.ค.	2557	-	อ.	18	พ.ย.	2557	 สอบไล่ภาค	1/2557

	 	 (เว้นวันท่ี	2,	9	และ	16	พ.ย.	2557)

พ.	19	พ.ย.	2557	 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

วันสอบซ่อมภาค	2	และภาคฤดูร้อน/2556

}

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

}
}วันสอบไล่ภาค	1/2557

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

4	จี	ทำให้สามารถเช่ือมโยงระบบถึงกันได้ในกลุ่มอาเซียน	รวมไปถึงสหรัฐและยุโรปด้วย	

การใช้ระบบ	 4	 จีจะช่วยให้ผู้ชมชาวอาเซียนรับชมวิดีโอระบบความคมชัดสูงผ่าน 

โทรศัพท์มือถือได้

	 	 	 	 	 ปัจจุบัน	ญี่ปุ่นได้ไปสู่ยุค	 4G	แล้ว	ภายใต้กระแสกัน	ดิจิตอลคอนเทนต์	 (Digital	 

Content)	 เป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนน่ันเอง	 เม่ือผู้ให้บริการหลายหลาย 

รูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 โดยจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายที่มีความเร็วสูง	 สามารถ 

รับส่งข้อมูลได้ในปริมาณมากๆ	 การผลักดันตัวเองให้เข้าสู่ยุค	 4G	 ที่ใช้เทคโนโลย ี

ที่เหนือกว่า	3G	ก่อนคู่แข่ง	น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด

	 	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 การก้าวเข้าสู่ระบบดิจิตอลทางการสื่อสารโทรคมนาคม	 อาจมีผล 

กระทบด้านการจารกรรมและอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งจะมีความเสี่ยงมากขึ้น	

โดยเรื่องนี้	รัฐบาลญี่ปุ่นสัญญาว่าจะเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร	 

โดยจะร่วมสร้างระบบความปลอดภัยทางธุรกิจให้กับประเทศอาเซียน

	 ดังนั้น	ประเทศไทยจึงต้องพร้อมรับกับการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ในอนาคตข้างหน้า	 ทั้งในเชิงรุกที่จะทำให้ไทยได้รับประโยชน์จากการเป็นประชาคม

อาเซียน	 และในเชิงรับที่ต้องปกป้องและแก้ไขผลกระทบในแง่ลบต่างๆ	 ที่อาจเกิดขึ้น	 

โดยขณะนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ระหว่างการจัดทำ 

แผนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	 ซึ่งจะครอบคลุมภารกิจต่างๆ	

ของกระทรวงฯ	ทั้งด้านการพัฒนาไอซีที	การเตือนภัยพิบัติ	และความร่วมมือด้านสถิติ	

รวมท้ังได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการประสานงานความร่วมมืออาเซียนด้านโทรคมนาคม 

และเทคโนโลยีสารสนเทศในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 

และ	กิจกรรมต่างๆ	เพื่อสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียนด้วย	

เปิดแผนแม่บทเทคโนโลยีฯ                                                      (ต่อจากหน้า 6)



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม 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)

มิได้หมายความว่าเกิดมาเป็นชีวิตของเรา	 เราจะต้อง 

ให้คนอื่นพ่ายแพ้	 เกิดมาเป็นชีวิตของเรา	 เราจะต้อง 

ข่มเหงคนอ่ืน	หรือมีอำนาจเหนือผู้อ่ืน	หรือมีหรือเป็นต่าง	ๆ 

	มากมายก่ายกอง	มากกว่าผู้อื่นเขา	มิใช่เช่นนั้น	

 การแข่งขันเป็นความจำเป็น	ย่ิงในโลกกว้าง	ในทวีป 

ถ้าเป็นทวีปเดียวก็ไม่เท่าไหร่	 ทีน้ีหลายทวีป	 หลายประเทศ 

หลายครอบครัว	 หลายชนเผ่า	 หลายชาติ	 หลายศาสนา	

หลายฐานะ	หลายฐานันดร	 การแข่งขันก็ยิ่งจะสูงขึ้น	 ๆ 

ดูการแข่งขันในการเป็นอยู่ของชาติต่าง	 ๆ	 เราลองคิดดู 

ว่าถ้าหากคนที่เรียกว่าเป็นคนไทยไม่สามารถแข่งขัน 

กับผู้อื่นได้	 คำว่าแข่งขันกับผู้อื่นได้นี้นั้น	 หมายความว่า	

เรามีความรู้ความสามารถต้องไม่ด้อยกว่าชาติอื่นเขา 

การท่ีไม่ด้อยกว่าน้ันเราก็ไม่ถูกเอาเปรียบ	 แล้วเราก็จะไม่ 

เอาเปรียบผู้อื่นเขาเพราะเราเป็นคนที่มีคุณธรรม 

เราต้องรู้จักอยู่	 เราต้องรู้จักเป็น	 ลูกศิษย์ครับ	 ถ้าหากว่า 

ในวัยที่ลูกศิษย์กำลังเจริญวัยในเรื่องการศึกษา	 และ 

สติปัญญากำลังเฉลียวฉลาด	 กำลังจดกำลังจำได้ง่าย	

รู้จักพินิจพิจารณา	 มองหลายแง่หลายมุม	 มีพละกำลัง 

มากมายล้นเหลือมหาศาล	 ลูกศิษย์ควรจะทุ่มเทลงไปสู่ 

ความรู้	 ต้องแสวงหาความรู้ไม่รู้จักหยุดหย่อน	 เดินไป 

ข้างหน้าจะต้องไม่รู้หยุด	 ต้องเดินไปข้างหน้าจึงจะ 

ถึงเป้าหมาย	 ถ้าหยุดเสียกลางทางก็ไม่ถึงเป้าหมาย	 และ 

ในระหว่างที่ไม่หยุดนั้น	เดินไปนั้นก็ต้องถามตลอด	และ 

ที่สำคัญก็คือขยันหมั่นเพียรอย่าเกียจคร้าน	 ตรงนี้ที่ครู 

อยากจะมองเห็น	 และอยากจะให้ทุกคนมองเห็น	 ถ้าทุกคน 

มองไม่เห็นส่ิงเหล่าน้ี	 เอาแต่ก้มหน้าเล่นเฟสบุ๊ค	 เอาแต่ก้มหน้า 

พูดจาปราศรัยกัน	เล่นเกมกันอะไรต่าง	ๆ	อย่างที่เห็นกัน 

ทุกวันน้ีน้ัน	 ลองคิดดูว่าในกาลข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไร	

ชาติต่าง	ๆ	ที่อยู่ใกล้เคียงเราไปถึงไหน	ครูลองคิดดูง่าย	ๆ 

เม่ือสัก	 10	 ปีท่ีแล้ว	มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามองเห็นว่า 

ผู้คนที่มีอายุมากขึ้นจะต้องใช้แว่นตากันทั้งสิ้นทั้งปวง	

แม้อายุไม่มากก็ต้องใช้อยู่บ้าง	แต่ก็ไม่มากมายเท่าผู้ที่อายุ	

40	 ขึ้นไป	 น่าจะต้องใช้แว่นสายตา	 เราเสียค่าเลนส์	

เสียค่ากรอบแว่นตามาเป็นจำนวนมาก	 และที่สำคัญนั้น 

ไม่มีใครที่ได้เรียนในเรื่องวัดสายตา	ในเรื่องทำเลนส ์

อะไรต่าง	ๆ	แล้วก็มาดำเนินการทำร้านแว่น	ร้านแว่นท่ีเห็น 

อยู่ส่วนมากทุกวันนี้นั้น	 กำลังต้องการผู้ที่เรียนทางการ 

วัดสายตา	เรียนทางเรื่องตรวจ	เรื่องความสามารถของตา	

ตรวจดูว่าเป็นโรคอย่างไรหรือไม่	 ถ้าเป็นโรคคนที่เขา 

เรียนมาในทางดูตาทำแว่น	 ท่ีเรียนเป็นปริญญาน้ัน	 เขาจะ 

แนะนำให้คนที่จะทำแว่นตาไปพบกับจักษุแพทย์  

หรือแพทย์ทางด้านตา	 รักษาโดยตรง	 เพราะช่างแว่นตา 

หรือคนที่เราเรียกกันทุกวันนี้ว่าทัศนมาตรฯ	 คนที่จบ 

ทางทัศนมาตรฯ	 เขาไม่ได้เป็นนายแพทย์ที่จะรักษาตา 

แต่เขาสามารถดูได้ว่าตากำลังเสื่อมเป็นอย่างไร	 กำลัง 

ยาวแค่ไหน	สั้นแค่ไหน	อะไรที่จะเหมาะสม	ใกล้จะเปน็ 

ต้อชนิดใด	 อะไรต่าง	 ๆ	 เขาสามารถแนะนำให้ไปพบกับหมอได้	

อย่างน้ีเป็นต้น	 ในขณะท่ีคนต่างชาติก็เข้ามาบ้านเรา	 ตอนน้ี 

เรามองหาดูสิว่า	 มีคนต่างชาติมาทำแว่นตาในบ้านเรา 

มากน้อยเท่าไหร่	 บางคนก็บอกว่า	 แต่ก่อนเราก็ไม่มีคน 

ที่เรียนทัศนมาตรศาสตร์	 เช่นเดียวกันกับแต่ก่อนเรา 

ไปซื้อยาก็อาศัยหมอตี๋	 เรียกกันว่าอย่างนั้น	 ครูเรียกตาม 

ที่เขาให้ฉายากัน	 แล้วเราก็รอดตายกันมาเพราะหมอตี ๋

น่ันแหละ	จนเด๋ียวน้ีมีคนเรียนเภสัชฯ	มากข้ึน	ๆ	ก็สามารถ 

ที่จะออกเกณฑ์มาบังคับได้ว่า	 บางประเภทนั้นจะต้อง 

มีเภสัชกรมาประจำ	ครูคิดว่าต่อไปในกาลภายหน้า	

ร้านแว่นตาคงจะมีกฎเกณฑ์	มีกฎหมายบังคับว่า	ช่างวัด 

สายตาและผู้ท่ีดูแลในเร่ืองสายตาน่าจะต้องจบในระดับสูง 

ในระดับท่ีมีความรู้	 ในระดับปริญญา	 ส่วนการประกอบแว่น 

อะไร	 ๆ	 ต่างก็จบระดับโปลิเทคนิคก็คงจะใช้ได้	 ถ้าหากว่า 

ครูพูดในคร้ังน้ีไปกระทบกระเทือนท่านผู้ใด	ก็ขอได้มองไกล	ๆ 

นะครับ	 ครูไม่ได้ตำหนิว่าจะต้องมีอย่างน้ันอย่างน้ี	 ก็เหมือน 

กันกับแต่ก่อนก็ไม่ได้มีนายแพทย์	 เราก็อาศัยต้นไม้ใบหญ้า 

แก้โรคภัยไข้เจ็บไปได้	 แต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถ 

พัฒนาขึ้นไปได้	 ทำให้มันดีมันงามขึ้นมาได้	 เราก็จะต้อง 

ปรับตัว	 และการปรับตัวนี้นั่นเองมันก็เป็นการแข่งขัน 

เป็นการแข่งขันหาตัวยาท่ีจะรักษาโรคท่ีดี	 เป็นการแข่งขัน 

ที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	 เป็นการแข่งขันในเรื่อง 

ความสามารถในด้านอื่น	 ๆ	 เช่นกีฬา	 เล่นกอล์ฟ	 เล่น- 

แบดมินตันหรืออะไรก็แล้วแต่	 ล้วนแต่มีการแข่งขันกัน 

ทั้งสิ้น

 พูดไปยิ่งยาว	 นักศึกษาลองเปรียบเทียบดูว่า	

เรื่องใดบ้างที่เราควรจะแข่งขัน	 เรื่องใดบ้างที่เราไม่ควร 

จะแข่งขัน	 แล้วก็คิดไปให้ไกล	 ๆ	 อย่าคิดเพียงแต่วันนี้	

เหมือนที่เขาบอกว่า	 มองไปให้หลายก้าว	 และมองไป 

ให้สุดสายตาได้ยิ่งดี	 แต่ถ้ามองแต่เพียงก้าวเดียวก็เห็น 

หัวแม่เท้า	 เราก็คงจะลำบากในการท่ีจะอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน 

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ

ม.ร. เปิดรับนักศึกษาฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

 สำหรับ	 วันและเวลาการบรรยาย	 ท่ี	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก)	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที่	1 

เรียนวันเสาร์	 เวลา	 08.00	 -	 21.00	 น.	 และกลุ่มที่	 2 

เรียนวันอาทิตย์	เวลา	08.00	-	21.00	น.	และท่ีวิทยาเขตบางนา 

เรียนวันอาทิตย์	เวลา	08.00	-	21.00	น.	

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีสำนักงาน 

โครงการฯ	อาคารสุโขทัย	ชั้น	15	ห้อง	1501	หรือที่อาคาร	

สวป.	 ช้ัน	 5	 และช้ัน	 7	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 หัวหมาก 

และท่ีวิทยาเขตบางนา	ณ	 ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต 

ชั้น	 5	 อาคารพระมาส	 (PRB)	 โทร.	 0-2310-8941,	 

0-2310-6321,	085-246-6665,	095-245-5196,	082-345-

9491	 และ	 089-454-2775	 หรือที่	 www.mbaindustrial.

ru.ac.th

มองโลกเยอรมันฯ                         (ต่อจากหน้า 7)

คนไทยน่าจะออกเสียง	 โดยแผลงมาจากชื่อจริงๆ	 ของ 

แหนมเนืองมากกว่า	 นั่นคือ	 เนมเนื๊อก	 (Nem	 Nuoc) 

นั่นเอง	 แหนมเนืองที่นี่จะกินกับแผ่นแป้ง	 ใส่ผักลงไป 

เยอะๆ	ทั้งผักชี	แตงกวา	ผักกาดหอม	ผักสลัด	แล้วก็ห่อ	

เอาจุ่มกับน้ำซุปนิดหน่อย	 เป็นอันเสร็จพิธี	 โดยน้ำจาก 

ผักจะช่วยให้แป้งนุ่มครับ	คำว่า	 เนมเนื๊อก	มาจาก	 2	คำ 

ครับ	 Nem	 คือชื่ออาหารประเภทหนึ่งของเวียดนาม 

นั่นคือเปาะเปี๊ยะไทย	ส่วน	Nuoc	แปลว่าน้ำ	รวมกันคือ	

เปาะเปี๊ยะที่กินกับน้ำนั่นเอง

	 คราวนี้	ลองมาดูเรื่องรักๆใคร่ๆ	บ้างครับ	ถ้าใคร 

มีโอกาสได้มาฮานอย	 แล้วมาเดินเท่ียวในสถานท่ียอดฮิต 

อย่าง	 ทะเลสาบคืนดาบ	 หรือทะเลสาบตะวันตก	 ก ็

อย่าแปลกใจที่จะเห็นคู่หนุ่มสาวแสดงความรักต่อกัน 

กลางวันแสกๆ		ที่นี่ถือเป็นเรื่องปกติไปแล้ว	แม้แต่ใน 

มหาวิทยาลัยฮานอยยามค่ำคืน	 เวลาผมออกไปเดินเล่น 

แก้เซ็ง	ก็ไม่วายจะได้เห็นคู่รักพากันมาจับจองม้านั่ง	เพื่อ 

จู๋จี๋กันสองต่อสอง	แต่พอตกดึก	สัก	4-5	ทุ่ม	ยามก็จะมา 

ไล่ให้กลับบ้านครับ	 ผมเข้าใจว่า	 ที่นี่คงมีกฎหมายห้าม 

ชายหญิงที่ยังไม่แต่งงานกัน	 เข้าโรงแรมด้วยกันก็ได้	 แต ่

คนที่นี่ดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับ	 ที่ว่าเมื่อตกลงปลงใจรัก 

ใครแล้ว	 ก็จะรักคนๆนั้นตลอดไป	 รักเดียวใจเดียว	

ซื่อสัตย์มั่นคง	ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

 ขอพูดถึงเรื่องรักร่วมเพศบ้างนะครับ	 เพื่อนๆ 

ทราบไหมครับว่า	 เวียดนามอาจเป็นประเทศแรกใน 

เอเชียที่ยินยอมให้คู่รักร่วมเพศจดทะเบียนสมรสและ 

แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาได้	 ยิ่งซีรีส์รักร่วมเพศ	

ที่นี่ยิ่งดังไม่หยอก	 ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์	 หรือซิทคอม	

เรื่อง	 My	 best	 gay	 friends	 ซึ่งกำลังโด่งดังเป็นที ่

ชื่นชอบในหมู่วัยรุ่นอย่างมาก	 ฝั่งหญิง-หญิงก็มีครับ 

ภาพยนตร์ดังๆ	ที่มาจากเมืองไทย	ก็คือเรื่อง	Yes	or	No	

(อยากรักก็รักเลย)	 เรื่องนี้เป็นที่ชื่นชอบทั้งในกลุ่มคน 

รักร่วมเพศ	และคนทั่วๆ	ไปอย่างมาก

	 ผมขอจบเรื่องราวการใช้ชีวิตที่เวียดนามไว้เพียง 

เท่านี้	 หวังว่าเพื่อนๆ	 ที่อ่าน	 คงได้รับข้อมูลที่เป็น 

ประโยชน์บ้างนะครับ	สำหรับฉบับนี้	สวัสดีครับ	

   สาขาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะมนุษยศาสตร์

 รับสมัครนักศึกษาไทยท้ังชายและหญิง	 ท่ีต้องการ 

ไปศึกษาแลกเปลี่ยน	 ณ	 มหาวิทยาลัยฮานอย	 ประเทศ 

เวียดนาม	 เป็นเวลา	 3	 เดือน	 (เมษายน-มิถุนายน	 2557)	 

โดยมีเง่ือนไข	 จะต้องเป็นนักศึกษาท่ีเรียนวิชาภาษาเยอรมัน 

เป็นวิชาเอก	 หรือวิชาโท	 และเรียนในระดับชั้นปีที่สอง 

ข้ึนไป	 นักศึกษาท่ีสนใจสามารถสอบถามและลงช่ือสมัคร 

ได้ที่	ผศ.ดร.อัญชลี	โตพึ่งพงศ์	(ด่วน	รับจำนวนจำกัด)

ประกาศ



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๕) วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

แข่งขัน

(อ่านต่อหน้า 11)

 มีอาหารอยู่	 2	 จาน	 เราจำเป็นจะต้อง 

ทานจานเดียว	 เพราะอีกจานหนึ่งก็ต้องเผื่อแผ่ผู้อื่น 

มารับประทาน	 เราก็จะต้องเลือกว่าเราจะทานจานไหน 

หรือเราอาจจะเลือกไม่ได้	 เพราะอีกจานหนึ่งนั้น	 

เป็นอาหารสำหรับผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ	 คำว่าผู้ใด 

ผู้หน่ึงโดยเฉพาะ	 อาจจะหมายถึงมีเจ้าของหรือมีคนจอง 

หรืออาจจะหมายถึงสำหรับคนท่ีเขาจะต้องรับประทาน 

เช่นน้ัน	 อย่างเช่นอาหารมุสลิม	 เราไม่ใช่คนท่ีเป็นอิสลาม 

เราก็จำเป็นจะต้องทานจานที่เราสามารถทานได้ 

คือเพื่อนเราเป็นคนต่างศาสนาเขาก็จะได้ทาน 

อีกจานหนึ่งได้

 การเลือกมีเง่ือนไขอีกมากมาย		ถ้าหากว่าเรา 

จะเรียนหนังสือ	เราก็จะเลือกว่าเราจะเรียนคณะอะไร 

เราไปชมภาพยนตร์เราก็จะเลือกว่าเราจะชมภาพยนตร์ 

เรื่องใด	 เราจะไปท่องเที่ยว	 เราจะทำกิจกรรมใด	 ๆ 

ก็ตามแต่	 หรือแม้กระท่ังจะแต่งงาน	 ก็ยังต้องเลือกว่า 

จะแต่งกับผู้ใด	 เว้นแต่อยู่ในภาวะที่เราอาจจะเลือก

ไม่ได้

	 ในการเลือกนั้นก็คือการที่มองจากตัวเรา 

เราเป็นผู้เลือก	 แต่ถ้ามองอีกด้านหน่ึง	 ด้านตรงกันข้าม 

ผู้อื่นเป็นผู้เลือกเรา	ก็จะมีมุมมองคนละอย่างกับเรา	

เขาอาจจะเลือกเราเพราะเป็นญาติ	 เขาอาจจะเลือกเรา 

เพราะเราเป็นเพื่อน	 เขาอาจจะเลือกเราเพราะเราทำ 

การใดท่ีเขาเห็นว่าเราเป็นคนมีความสามารถ	 เขาอาจ

จะเลือกเราเพราะเราแข่งขันชนะ

	 ในชีวิตของสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นสัตว์	

มีการแข่งขันกันมาโดยตลอด	 มีการแข่งขันกันกิน	

แข่งขันกันอยู่	 แข่งขันกันในเรื่องต่าง	 ๆ	 มากมาย 

ลูกศิษย์ลองคิดดูว่า	 เราอยู่คนเดียว	 เราไม่ต้องแข่งขัน 

กับใครใช่หรือไม่	 ถ้าตอบว่าใช่	 ก็ยังไม่ถูก	 เพราะว่า 

กับตัวเราเองเราก็ยังต้องแข่งขัน	 เราจะต้องไปแข่งขัน 

กับเวลา	 เราต้องแข่งขันกับโอกาส	 เราต้องแข่งขัน 

กับความอยากมี	อยากเป็น	อยากได้	เราต้องแข่งขัน 

กับสิ่งที่เราอยากมี	 อยากเป็น	 อยากได้	 แต่คนอื่น 

ก็อยากมี	 อยากเป็น	 อยากได้	 เพียงแต่ว่าที่ยืน	 หรือ 

ที่เป็น	ที่มี	 ที่ได้นั้น	มีจำเพาะเจาะจง	 จะเห็นได้จาก

การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	

หรือการคัดเลือกทหาร	

	 สิ่งเหล่านี้	 หรือสิ่งที่ครูกล่าวมาข้างต้นนั้น 

เป็นส่ิงท่ีครูอยากจะให้ลูกศิษย์ฝึกตน	 เพราะส่ิงมีชีวิต 

ทั้งหลาย	 มีความรู้มีความสามารถ	 มีทักษะต่าง	 ๆ 

ได้ก็ด้วยการฝึกตน	เมื่อฝึกตนก็จะเกิดความชำนิชำนาญ 

ย้ำมาทุกครั้ง	 ย้ำมาแทบจะทุกฉบับที่เขียน	 ถ้าเรา 

ไม่ฝึกตน	 เราก็ไม่มีความชำนิชำนาญ	 แล้วเราจะแข่งขัน 

ได้อย่างไร

 คณะเศรษฐศาสตร์	ร่วมกับ	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม	 ขอเชิญผู้สนใจท่ีเป็นผู้ว่างงาน	

ผู้เพิ่งจบการศึกษา	 ทายาทธุรกิจ	 ผู้ประกอบอาชีพ	 

และผู้ประกอบการใหม่ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่เกิน 

3	 ปี	 สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมบ่มเพาะ 

โครงการ	 “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New  

Entrepreneurs Creation : NEC) เพ่ือเตรียมความพร้อม 

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”	 รุ่นที่	 1	

ปีงบประมาณ	2557	จำนวน	40	คน	ดังนี้

 รุ่นที่ 1	:	เรียนวันเสาร์	-	อาทิตย์	เวลา	09.00	-	

16.00	น.	(จำนวน	102	ชั่วโมง)

 - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557

 -  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8  มีนาคม 2557

 -  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันท่ี 12 มีนาคม 2557  

 -  รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันท่ี 15 มีนาคม  2557

 -  เร่ิมอบรม วันท่ี 15 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2557

 สถานท่ีอบรม :	คณะเศรษฐศาสตร์	(อาคารใหม่) 

	ชั้น	3	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ท่ี 

สำนักงานโครงการ	 “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” 

คณะเศรษฐศาสตร์	 (อาคารใหม่)	ชั้น	2	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ	 กรุงเทพฯ	

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8000 ต่อ 4520, 080-780-9527, 

084-539-3971 และ 088-623-2116 หมายเลขโทรสาร  

0-2310-8000 ต่อ 4520	 รายละเอียดของโครงการดูได้จาก 

Website	:	http://www.nec.ru.ac.th/

 รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่	 ประกอบพิธีบวงสรวง 

พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	ที่อัญเชิญมาประทับ	ณ	ที่ทำการชั่วคราวของสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดเชียงใหม่	(สปจ.จังหวัดเชียงใหม่)	เมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2557	เวลา	09.09	น.	โดยมีอาจารย์	เจ้าหน้าที่	

ศิษย์เก่า	และนักศึกษาร่วมในพิธี

 งานแนะแนว		จัดหางานและทุนการศึกษา	

กองกิจการนักศึกษา	 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 

นักศึกษาเพื่อเตรียมเข้าสู่อาชีพ	(หลักสูตรการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่อาชีพงานด้านบริการ)	 ในวันที่  

27 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง 0301 ชั้น 3 

อาคารสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและ 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้พัฒนาศักยภาพ

ของตนเองด้านความรู้ภาษาอังกฤษ	 ให้มีความพร้อม

ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	ดังนี้

 	 เรียนรู้ในด้านการอ่าน	 การเขียน	 การพูด 

สำนวน	 ระบบไวยากรณ์	 คำศัพท์	 ภาษาอังกฤษ 

ที่ใช้ในการสมัครงาน

 	 คำศัพท์	 คำถาม	 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ 

สัมภาษณ์งานและการฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์งาน 

เป็นภาษาอังกฤษ

  การจัดทำเอกสารแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

	 	 -	 การเขียนจดหมายสมัครงานในรูปแบบ 

ของผู้มีประสบการณ์การทำงานและไม่มีประสบการณ์

ในการทำงาน

	 	 -			การเขียนประวัติย่อของผู้สมัครงาน

	 	 -	 การกรอกใบสมัครงานในแบบฟอร์ม 

ที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

 	 คำศัพท์	 คำถาม	 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ 

สนทนาเพื่อการทำงาน

	 	 -		การต้อนรับและการบริการที่ดี

	 	 -		การสนทนาทางโทรศัพท์

	 	 -		การแนะนำหน่วยงาน

	 	 -		การตอบรับและปฏิเสธอย่างนุ่มนวล

 โดย		วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภาษา	ม.ร.	 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ท่ี 

งานแนะแนว	 จัดหางานและทุนการศึกษา	 อาคาร 

ศิลาบาตร	(ชั้นลอย)	โทร.	0-2310-8126

 	การอบรมดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	

ท้ังส้ิน	ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารและคู่มือด้วย

  นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมครบตามหลักสูตร

ทั้ง	2	วัน	จะได้รับวุฒิบัตรเป็นรายบุคคล

ม.ร.พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ- 

นักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและผู้มีจิตอาสาเข้าร่วม 

เป็นอาสาสมัครพิมพ์หนังสือและตำราเรียนสำหรับ 

นักศึกษาพิการ ในรูปแบบของ File Word โดยม ี

วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วไปและ 

ผู้มีจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อน 

นักศึกษาผู้พิการทุกประเภทที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 สนใจสมัครได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 1 ในวันและเวลาราชการ 

โทร. 0-2310-8306


