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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

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

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 ฉบับที่ ๑๐ 

วันที่ ๒๓ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

ปีที่ ๔๔

ม.รามคำแหงเปิดห้องเรียนเสริมวันอาทิตย์
บรรยายสรุป ‘วิชารัฐศาสตร์-บริหารธุรกิจ’

   
 

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 

            
   
         
  

	 ด้วยปรากฏว่าในการรับสมัครและ 

ลงทะเบียนเรียน	 มีกลุ่มบุคคลรับเป็นตัวแทน

นักศึกษาในการดำเนินการแทน	 ซ่ึงทำให้นักศึกษา 

บางรายเกิดความเข้าใจผิดว่ากลุ่มบุคคล 

เหล่าน้ันได้รับการแต่งต้ังหรือมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย

	 ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง	

มหาวิทยาลัยใคร่ขอชี้แจงให้ทราบทั่วกันว่า 

มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายที่จะแต่งตั้งหรือ 

มอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ	 

เป็นตัวแทนกระทำการในเรื่องดังกล่าว	 

	 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แห ง	 

ร่ วมกับสำนักจัดหางานกรุ ง เทพ 

เขตพื้นที่	 9	 จัดงานนัดพบแรงงาน ’57 

“ตลาดงานเชิงคุณภาพ@รามคำแหง” 

สถานประกอบการช้ันนำรับสมัครกว่า 

	12,000	อัตรา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เป็นประธานเปิดงาน 

นัดพบแรงงาน ’57 “ตลาดงานเชิงคุณภาพ@รามคำแหง”	พร้อมด้วย	นางอัญชลี สินธุพันธ์	ผู้ตรวจราชการ 

กรมการจัดหางาน	 และนางเพ็ญศรี ฉัตรอนันทเวช ผู้อำนวยการสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี	 9	

ร่วมพิธี	โดยมีนักศึกษา	บัณฑิตจบใหม่	และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจและร่วมงานอย่างคับคั่ง	

   
 

   
 

 ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์	 จะจัด	

“โครงการฝึกอบรมการเรียนโดยใช้	 e-Learning	 and 

social	 network”	 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ในวันที่	 15-16	 กรกฎาคม	 2557	 วันละ	 2	 รอบ 

(อบรมคนละ	1	รอบ)	รอบเช้า	เวลา	09.00-12.00	น. 

รอบบ่าย	 เวลา	 13.00-16.00	 น.	 ณ	 ศูนย์บริการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	

ITSC	6	ช้ัน	2	อาคารเวียงคำ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมโดยแจ้ง 

ความจำนงท่ีเบอร์โทรศัพท์	0-2310-8901,	0-2310-8953-4 

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)	 รับสมัครถึงวันท่ี  9  กรกฎาคม 2557

จัดอบรมการเรียนโดยใช้ e-Learning
แก่นักศึกษา 15-16 ก.ค. นี้ (ฟรี)

ม.ร.ชี้แจงการรับเป็นตัวแทน 
ในการรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

(อ่านต่อหน้า 11)

 รามคำแหงเปิดบรรยายพิเศษในวันอาทิตย์		สรุปเน้ือหาวิชารัฐศาสตร์ 

และบริหารธุรกิจ	 เพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาท่ีไม่สะดวกเข้าเรียนในวันธรรมดา 

ได้ฟังบรรยายสรุปเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ

     รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย  

ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการ

และทดสอบประเมินผล	 ม.รามคำแหง	

กล่าวว่าตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้มีนโยบายในการเพ่ิมศักยภาพความเป็น 

ตลาดวิชา	 ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคลากร 

ในองค์กรต่างๆ	 และผู้จบอนุปริญญา 

ข้ึนไปท่ีมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่	 มีสิทธิ 

เทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนระดับปริญญาตรีได้เพิ่มขึ้น	 ในคณะรัฐศาสตร์	

คณะบริหารธุรกิจ	และคณะเศรษฐศาสตร์	และยังจัดให้มกีารบรรยาย

พิเศษเสริมในวันอาทิตย์ให้แก่นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา 

ท่ีมหาวิทยาลัยได้ประกาศไว้ด้วย	 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา 

ที่ไม่สามารถเข้าฟังการบรรยายปกติได้	นั้น

	 ในปีการศึกษา	 2557นี้	 ผู้สมัครใหม่ที่ใช้วุฒิอนุปริญญาหรือ 

ปริญญาตรี	 สามารถใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตได้เพิ่มขึ้นจากเดิม	 
(อ่านต่อหน้า 2)

คณะวิทย์ฯ ม.ร. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติ

ม.ร. จับมือสำนักจัดหางานกรุงเทพจัดนัดพบแรงงาน ’57 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ	 

“The	 2nd	 Southeast	 Asia	 Regional	 Climate	 Downscaling	 (SEACLID)/CORDEX	 Southeast	 Asia	Workshop”	 โดยมี	Dr.Fredolin Tangang Coordinator, 

SEACLID/CORDEX	 Southeast	 Asia	 และศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ	 ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 

ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากนานาประเทศ	เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2557	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ใน	3	คณะ	คือ	คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ ดังนี้

 1) คณะรัฐศาสตร์ ทุกสาขาวิชา	 หลักสูตร	 145	 หน่วยกิต	 ผู้ที่ใช้วุฒิ 

อนุปริญญา	 เทียบโอนได้ 61 หน่วยกิต	 และผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาตรี	 เทียบโอนได้  

82 หน่วยกิต 

 2) คณะบริหารธุรกิจ	(เฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)	ทุกสาขาวิชา 

หลักสูตร	 135	 หน่วยกิต	 ที่ใช้วุฒิอนุปริญญา เทียบโอนได้ 51 หน่วยกิต	 และ 

ผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาตรี	เทียบโอนได้ 60 หน่วยกิต

 3) คณะเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)	 ใช้วุฒิอนุปริญญา	 เทียบโอนได้ 

59 หน่วยกิต	และผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาตรี	เทียบโอนได้ 62-92 หน่วยกิต

	 สำหรับการบรรยายสรุปในวันอาทิตย์	 เวลา	 08.00-17.00	 น.	 (วิชาละ	 8	

ช่ัวโมง)		คือ	กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ	คณะรัฐศาสตร์	และสาขาวิชาการจัดการ	

คณะบริหารธุรกิจ	 โดยมีค่าธรรมเนียมวิชาละ	 200	 บาท	 ทั้งนี้	 นักศึกษาทั่วไปที ่

ลงทะเบียนวิชาตามตารางที่กำหนดในภาค	 1/2557	 ก็สามารถลงทะเบียนเข้าฟัง

บรรยายสรุปในกระบวนวิชาดังกล่าวได้ด้วย	

 นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้	 ช่วงวันลงทะเบียนเรียนวันที่ 

13-16 มิถุนายน, 8-9 กรกฎาคม 2557 ท่ีอาคารเวียงคำ ช้ัน 1 หรือก่อนเร่ิมการบรรยาย 

คร้ังแรก ท่ีอาคาร สวป.ช้ัน 6 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	 ฝ่ายจัดตารางสอน 

และลงทะเบียนเรียน	 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	 ม.ร. 

โทร.	0-2310-8610	และ	0-2310-8626

 ในการจัดงาน	 RU	 Road	 Show	 2014	 ครั้งที่	 2	 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล	

สาขาลาดพร้าว	เมื่อวันที่			9	-	11	มิถุนายนที่ผ่านมา	มีผู้สนใจหลายคนตัดสินใจ 

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในงาน	 เพราะได้รับความสะดวกในการสมัครโดยใช ้

บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว	แถม	ม.รามคำแหง	ยังยกสิทธิพิเศษ 

มอบให้อีกเพียบ!!!	ทั้งสิทธิอบรมภาษาต่างประเทศ	อบรมคอมพิวเตอร์	และ 

แจกสมาร์ทโฟนทันทีให้ผู้โชคดีทุกวัน

 สำหรับน้องใหม่ผู้โชคดีได้รับสมาร์ทโฟนในงานท้ัง	3	วัน	ได้แก่	นายพิจิตต 

บุณยะจิตติ		นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	นางสาวกัญญารัตน์  สุขเฉลิมศรี	นักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์	และนางสาวสุนิตา  ตวงทอง นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน	

 นายพิจิตต  บุณยะจิตติ		นักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ 

 กล่าวว่า	 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 จาก 

โรงเรียนหอวัง	 ต้ังใจมาสมัครเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 คณะนิติศาสตร์	 และได้พาคุณแม่มาสมัครเรียนพร้อมกัน

ในครั้งนี้ด้วย	 เพราะเห็นว่าความรู้ด้านนิติศาสตร์เป็น 

รากฐานที่ดีและวิชากฎหมายก็มีความจําเป็นต่อการ 

ทํางานในทุกอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคมไทย	อีกทั้งมีความฝันมาตั้งแต่เด็ก 

ว่าอยากเป็นทนายคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน

 “ผมได้ไปสอบถามข้อมูลและขอคำปรึกษาจากฝ่ายแนะแนว ม.ร. ในงาน 

RU Road Show 2014 ที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และตัดสินใจมาสมัคร 

เป็นนักศึกษาใหม่ ที่เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และโชคดีได้รับสมาร์ทโฟน 

รู้สึกดีใจมาก และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่ีมาอำนวยความสะดวก 

ให้กับผู้สนใจสมัครนักศึกษาใหม่ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลใกล้บ้าน โดยใช ้

เพียงบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว      ที่สําคัญ ผมเชื่อว่าการเรียนที่ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง จะทําให้เกิดการพัฒนาตนเองได้ตรงตามความต้องการ 

และจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม”

 นางสาวกัญญารัตน์  สุขเฉลิมศรี	นักศึกษาใหม่ 

คณะนิติศาสตร์	สมัครเรียนระบบ	Pre-degree	กล่าวว่า	

ขณะนี้กำลังเรียนอยู่ชั้น	 ม.4	 โรงเรียนสตรีนนทบุรี	

จังหวัดนนทบุรี	 เลือกเรียนคณะนิติศาสตร์เพราะคุณพ่อ 

คุณแม่สนับสนุน	 และสนใจเรื่องกฎหมาย	 อีกทั้ง	

รามคำแหงยังเปิดโอกาสให้นักเรียน	 ม.ปลาย	 ได้เข้ามา 

เรียนรู้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ล่วงหน้า	 ตั้งใจจะเรียนควบคู่กันไปให้ดีที่สุด 

หวังว่าจะเรียนจบไวขึ้น	 มีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น	 และมีโอกาสในการ 

เลือกอาชีพที่ชอบได้ก่อนใครด้วย

 “ดิฉันติดตามข่าวสารของรามคำแหงทาง	 facebook	 มาตลอด	 พอเห็นว่า 

จะมีงานท่ีเซ็นทรัลลาดพร้าว	 ก็เลือกมาสมัครเรียนท่ีน่ี	 เจ้าหน้าท่ีก็ให้คำแนะนำ 

อย่างดี	 เป็นกันเอง	 ทำให้เข้าใจระบบการเรียนมากขึ้น	 และดีใจที่วันนี้ได้รับ 

สมาร์ทโฟนกลับบ้านไปด้วย	 อยากให้รามคำแหงจัดงาน	 RU	 Road	 Show	 

ในทุกปีจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์เข้าถึงคนทุกวัย	ทุกกลุ่มได้มากขึ้นด้วย”

 นางสาวสุนิตา ตวงทอง	 นักศึกษาใหม่คณะ 

ส่ือสารมวลชน	กล่าวว่า	ต้ังใจจะไปสมัครเรียนด้วยตนเอง 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่แล้วแต่โชคดีที่วันนี้ 

มาเดินเล่นที่เซ็นทรัล	 ลาดพร้าว	 และเห็นว่ามีการ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่โดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน 

เพียงใบเดียวก็สามารถสมัครได้	จึงตัดสินใจสมัครทันที	

เพราะสะดวก	รวดเร็ว	และได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ	

รายละเอียดวิชาท่ีเปิดสอนเสริมในวันอาทิตย์

คณะรัฐศาสตร์

กระบวนวิชา วันบรรยาย สถานท่ี ช่ืออาจารย์ผู้บรรยาย

POL	1101 21	ก.ย.	2557 เวียงคำ	302 อ.จรัสเรือง,	ผศ.ดร.ศุภัทรา

POL	2200 14	ก.ย.	2557 เวียงคำ	302 อ.อัญชลี,	รศ.ดร.วราภรณ์

POL	2300 5	ต.ค.	2557 เวียงคำ	302 รศ.ดร.วิพร,	อ.ดร.มนตรี

POL	2301 31	ส.ค.	2557 เวียงคำ	302 รศ.ชลิดา,	รศ.พงศ์สัณห์

POL	2302 7	ก.ย.	2557 เวียงคำ	302 รศ.วิศิษฐ์,	รศ.ดร.วิทยา

POL	2303 12	ต.ค.	2557 เวียงคำ	302 รศ.ดร.สมิหรา,	อ.ดร.มนตรี

POL	3301 28	ก.ย.	2557 เวียงคำ	302 รศ.ดร.ปิยนุช,	รศ.ดร.สุวรรณี

POL	4100 24	ส.ค.	2557 เวียงคำ	302 อ.ดร.อรัสธรรม

คณะบริหารธุรกิจ

กระบวนวิชา วันบรรยาย สถานท่ี ช่ืออาจารย์ผู้บรรยาย

ACC	1101 31	ส.ค.	2557 เวียงคำ	402 รศ.นิภา,	อ.ดร.เมธาวี

ACC	2134 28	ก.ย.	2557 ท่าชัย	507 รศ.เพชรน้อย,	ผศ.ดร.กฤติยา

ECO	1101 19	ต.ค.	2557 เวียงคำ	402 รศ.ดร.สุนีย์

LAW	2015 24	ส.ค.	2557 เวียงคำ	402 อ.ทิวากร

MGT 2101 14	ก.ย.	2557 เวียงคำ	402 รศ.ดร.นภาพร,	ผศ.ดร.มัลลิกา

MGT 2102 5	ต.ค.	2557 ท่าชัย	507 รศ.สมพล

MGT 2201 21	ก.ย.	2557 เวียงคำ	402 รศ.ดร.นภาพร

MKT 2101 7	ก.ย.	2557 เวียงคำ	402 อ.ดร.อุษา,	อ.ดร.ปริญญาภรณ์

 “เลือกเรียนท่ีรามคำแหง เพราะเหมาะกับตัวเองท่ีต้องทำงานและเรียนไปด้วย 

และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก อีกทั้ง ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ถึงบางคนอาจจะมองว่าเรียนแล้วจบยาก แต่ถ้าเรามีความต้ังใจจริงก็คิดว่าสามารถ 

เรียนจบได้ ที่ผ่านมาก็มีหลายคนที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและ

ได้ทำงานดีๆ ขึ้นอยู่กับตัวเองด้วยว่ามีความขยันมากน้อยแค่ไหน”

 สำหรับผู้สนใจท่ีจะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ซ่ึงสมัครไม่ทันในงาน RU Road Show 2014 ยังสามารถไปสมัครได้ระหว่างวันท่ี 

28 มิถุนายน-6 กรกฎาคม 2557 (ทุกวัน) ณ ม.ร. (หัวหมาก) และสาขาวิทยบริการฯ 

23 จังหวัดทั่วประเทศ

ม.รามคำแหงเปิดห้องเรียนเสริมวันอาทิตย์ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)น้องใหม่รับสมาร์ทโฟน 
ในงาน RU Road Show 2014



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 นางสาวกานต์มณี   

มีพันธ์	ุ หรือกานต์	 ปัจจุบัน 

อายุ	 18	 ปี	 เข้าเรียนระบบ	

Pre-degree	 คณะนิติศาสตร์	

อายุ	15	ปี	ขณะเรียนชั้น	ม.4	

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ- 

พระศรีนครินทร์ ระยอง	 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 จังหวัดระยอง 

เม่ือ	 จบ	ม.ปลาย	สะสมหน่วยกิตได้จำนวน	 120	หน่วยกิต 

มาเทียบโอนเรียนเพิ่มอีก	 1	 เทอม	 ก็จะสำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีด้วยวัย	18	ปี

 โดย	 กานต์มณี	 นักเรียน	 Pre-degree	 คนเก่ง	 

เธอมุ่งม่ันจะเรียนให้จบสาขานิติศาสตร์จาก														ม.รามคำแหง 

เพียงแห่งเดียว	และตัดสินใจไม่สอบตรงหรือแอดมิชชั่น

ท่ีไหน	 แต่จะสานต่อความรู้ด้านกฎหมายด้วยการเรียนต่อ 

ระดับปริญญาโทและเนติบัณฑิตยสภา	ต่อไป

 กานต์มณี กล่าวถึงการจัดสรรเวลาเรียนช้ัน	 ม.ปลาย 

และระบบ	 Pre-degree	 ว่า	 ช่วงที่เรียน	 ม.ปลาย	 ต้อง 

ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้มากที่สุด	 ถ้ามีคำถามต้องได ้

คำตอบชัดเจนเพราะหลังจากเรียนในชั้นเรียนจะต้อง 

เปลี่ยนไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆบ้างเพื่อให้สมองได้ 

เปลี่ยนภาพใหม่ๆ	และไม่เคยเรียนพิเศษเพิ่มเติมเลย		

ส่วนการฟังคำบรรยายที่รามคำแหง	อย่างน้อยอาทิตย์ละ	

3	 วันวันละ	 2	 ชั่วโมง	 เพื่อให้เวลาเรียนทั้งสองแห่ง 

สมดุลกัน		ก่อนสอบ	3-5	วัน	จะงดกิจกรรมและการเรียน 

ทุกอย่างเพื่ออ่านทบทวนบทเรียน		ข้อสอบเก่า	และท่อง 

ตัวบทกฎหมาย		อย่างน้อยวันละ	5-6	ช่ัวโมง	และนอนหลับ 

พักผ่อนอย่างน้อย		6		ชั่วโมงด้วย

 “การเรียนสาขานิติศาสตร์มีประโยชน์ในการเรียน 

ช้ัน ม.ปลาย และในชีวิตประจำวันอย่างมาก  ทำให้มีความรู้ 

เพ่ิมเติมจากท่ีโรงเรียน และเข้าใจเน้ือหาบางเร่ืองมากกว่า

ที่เรียนในห้องเรียน  โดยเฉพาะวิชากฎหมาย ทำให้ดิฉัน

มีความม่ันใจและได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน 

ตอบปัญหากฎหมาย และทักษะอื่นๆ จนได้รับรางวัล 

และสร้างชื่อเสียงมาหลายรายการ  

 อาทิ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

เน่ืองในวันรพี ปี 2556  ศาลจังหวัดระยอง  รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ 

เนื่องในวันรพี ปี 2556  รอบคัดเลือก  ประจำสำนักงาน 

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหา 

กฎหมายท่ัวประเทศเน่ืองในวันรพี ปี 2556  โดยสำนักงาน 

ศาลยุติธรรม  และรางวัลในทักษะวิชาอ่ืนๆอีก ซ่ึงความรู้

ท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยประกอบกับท่ีศึกษาเพ่ิมเติมจาก 

คุณพ่อซึ่งเป็นทนายความหัวหน้าสำนักงานกฎหมาย 

ว่าที่ ร.ต.ประกิต  มีพันธ์ ุ นั้นสอนให้ดิฉันได้เรียนรู้วิธ ี

ปฏิบัติงานในสำนักงาน ทำให้มีความเข้าใจและรู้จัก 

ปรับใช้กับชีวิตจริงได้”

 นักเรียน Pre-degree กล่าวด้วยว่า	ระบบ	Pre-degree 

เป็นทางเลือกใหม่ที่ดีทางหนึ่งที่ให้โอกาสนักเรียน	 

นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่		

 บัดน้ี	ราชบัณฑิตยสถานได้จัดพิมพ์ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	
พุทธศักราช	 ๒๕๕๔	 เป็นครั้งที่	 ๒ 
ออกเผยแพร่แล้ว
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	
พุทธศักราช	 ๒๕๕๔	 เป็นพจนานุกรม 
ทางราชการที่ จัดทำขึ้นในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 
๗	รอบ		ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	 ท่านเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน
บอกว่า	 พจนานุกรมฉบับน้ีมีคำเพ่ิมข้ึน
มาอีกกว่า	๒,๐๐๐	คำ	ซึ่งมีทั้ง
	 ศัพท์ทั่วไป	ศัพท์เฉพาะสาขาวิชา 
ได้แก่	กฎหมายไทย	ประวัติศาสตร์ไทย	
พรรณพืช	 พรรณสัตว์	 ดนตรีไทย	
ดนตรีสากล	และราชาศัพท์	เป็นต้น
	 การคัดคำศัพท์เข้ามาบัญญัตินั้น	
เป็นการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรง 
คุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
นั้นๆ	
 ท่ีสำคัญคือ	มีศัพท์เก่ียวกับพระบาท- 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ เรื่อง 
การพัฒนาน้ำ	ดิน	ป่าไม้	อาทิ
 กังหันชัยพัฒนา
 แกล้งดิน
 แก้มลิง
 ทฤษฎีใหม่
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงการตามพระราชดำริ
 โครงการตามพระราชประสงค์
	 ฯลฯ	ฯลฯ
	 ผู้สนใจสามารถหาซ้ือพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 พุทธศักราช	
๒๕๕๔	ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี	๒	 ได้ตามร้าน 
ขายหนังสือชั้นนำทั่วไป	

และดิฉันเลือกรับโอกาสน้ัน		เพราะมีความสนใจวิชานิติศาสตร์ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาก่อนอยู่แล้วทั้งชื่อเสียง	 

และวิธีการเรียนที่ท้าทายความสามารถและให้โอกาส 

นักศึกษา	 ประกอบกับครอบครัวให้การสนับสนุน 

เป็นอย่างดีและคิดว่ามีประโยชน์มากหากเราเรียนก่อน	

รู้ก่อน		เราย่อมมีเวลาเตรียมตัวและประสบความสำเร็จก่อน		 

	 “ดิฉันได้รับความรู้และได้รับโอกาสที่ดี	 เพราะ 

การเรียน	 Pre-degree	 สอนให้รู้ว่าชีวิตต้องมีระเบียบวินัย		

มีความซื่อสัตย์	 	 มีความเสมอต้นเสมอปลาย	 	 ขยันและ

อดทนต่อความยากลำบากในการเรียนและอ่านหนังสือ 

จนกว่าจะสอบผ่าน		อีกทั้ง	ยังให้ประสบการณ์ชีวิต	และ 

ความรู้จนทำให้ดิฉันมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะมุ่งหน้า 

ทำตามความฝันได้อย่างเต็มที่

 ด้วยความฝันที่อยากเป็นผู้พิพากษา		จึงตั้งใจ 

จะศึกษาคณะนิติศาสตร์ให้สำเร็จ	 และจะศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโทและระดับเนติบัณฑิตยสภาต่อไป		รวมถึง 

ความรู้ที่ได้รับจากคณาจารย์	 ม.ร.ไม่ใช่เพียงแต่วิชาการ		

แต่ยังแฝงไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม		ซึ่งจำเป็นต้องม ี

ควบคู่กันไปจึงจะถือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพ		ดิฉันตั้งใจ 

จะใช้ความรู้ที่ได้รับเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพตนโดยสุจริต 

และให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมด้วย”

 กานต์มณ ี	 กล่าวอีกว่า	 ดิฉันมีความภาคภูมิใจ 

ที่เรียนจบ	 ม.ปลาย	 และสามารถสะสมหน่วยกิตได้มาก 

และมีโอกาสจะสำเร็จการศึกษาในอีกไม่นาน		เม่ือย้อนไป	

2	 ปีก่อน	 	 ดิฉันเกือบแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม	 	 คิดแต่ว่าเรียน 

ที่โรงเรียนก็หนักและยังต้องอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นอีก	

จะทำได้ยังไงกัน	 แต่พอนึกถึงเป้าหมายที่ตัดสินใจเรียน 

นิติศาสตร์	ประกอบกับผู้ปกครองสนับสนุนเต็มที่	โดยมี 

คุณพ่อขับรถไปกลับกรุงเทพฯ	-	ระยอง	เพื่อรับส่ง 

ทุกกระบวนวิชาท่ีสอบต้ังแต่	 ม.4-ม.6	 คุณแม่ก็จะต่ืนเช้า 

เพื่อดูแลความเรียบร้อยให้	 ก่อนมาสอบดิฉันตระหนัก 

อยู่เสมอว่า	 “ความตั้งใจไม่ได้เกิดจากตนเพียงคนเดียว 

แต่มาจากครอบครัวด้วย	 	 ความต้ังใจจึงเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า 

ดิฉันจึงไม่ท้อแท้	 รีบกลับมารับผิดชอบความหวังและ 

ความฝันทุกอย่าง	 และผลจากความตั้งใจนั้นทำให้ดิฉัน

ชนะใจตนเองได้เช่นวันนี้”			

	 อยากฝากถึงเพ่ือนๆนักศึกษารามคำแหงด้วยว่า  

ดิฉันนับถือหัวใจของนักศึกษารามฯทุกคนที่มีความ 

เพียรศึกษาหาความรู้		ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่มีสติปัญญา 

และโอกาสเท่ากับคนอื่นๆ	 จึงมีข้อคิดที่ยึดถือปฏิบัต ิ

ทุกเวลาคือ	 	 ยึดศีลธรรมความดีเป็นท่ีต้ัง  ระลึกไว้เสมอว่า 

ความดีจะรักษาเราทุกหนแห่ง  มีปัญญาแต่ใช้ในทางชั่ว 

ก็จบอย่างสูญเสีย  ถ้ามีปัญญาและใช้ในทางที่ดี  ย่อมได้ 

ผลดีกลับคืนสู่ตน  

 ที่สำคัญ	 คือ	 ความกตัญญูและความซื่อสัตย์  

ถ้ามีสองสิ่งนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ ไหนหรือทำอะไรก็มีแต่  

ประสบความสำเร็จ	 เวลาว่างหรือทุกวันพระหม่ันสวดมนต์ 

นั่งสมาธิให้ใจสงบ	 	 เมื่อจิตผ่องใสสมองก็จะดี	 	 และ 

สุดท้ายขอให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนให้สำเร็จการศึกษา 

อย่างท่ีต้ังใจไว้โดยเร็วเพ่ือจะได้นำความรู้ด้านนิติศาสตร์

ไปประกอบสัมมาอาชีพและช่วยกันสร้างสรรค์สังคม 

ให้เกิดสงบสุขด้วย			



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

นักศึกษารามฯ รับทุนการศึกษา
เป็นกำลังใจในการเรียน-ใช้ชีวิต

 นักศึกษารามคำแหงรับทุนเรียนดี	

ทุนกิจกรรม	และทุนขัดสน	ขอบคุณมหาวิทยาลัย 

ที่ให้โอกาสมอบทุนการศึกษา		ตั้งใจนำทุน 

จ่ายค่าหน่วยกิต	 แบ่งเบาภาระครอบครัว	 และเป็น 

แรงผลักดันให้มีกำลังใจในการศึกษาจนจบ 

จากรั้วรามคำแหงได้ดังที่หวัง		

 นายนิติภูมิ ชื่นพิศาล นักศึกษาคณะนิติศาสตร ์

กล่าวว่า	 ตนเองได้รับทุนเป็นครั้งแรก	 เป็นทุนขัดสน	

จะนำทุนนี้ไปซื้อหนังสือ	 และอุปกรณ์ต่างๆ	 เพื่อใช ้

ในการเรียนหนังสือ	 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่มอบ 

โอกาสน้ีให้แก่นักศึกษาหลายๆคน	 อยากให้มีการมอบทุน 

ต่อเนื่องไปทุกปี	 เพราะนักศึกษารามฯส่วนใหญ่มาจาก 

ต่างจังหวัด	 มีค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูง	 บางครอบครัว 

ก็มีรายได้น้อย	 เม่ือรามฯให้โอกาสได้เรียนด้วยค่าเล่าเรียน 

ท่ีถูกแล้ว	 ยังมอบทุนเพ่ิมให้อีกจะเป็นแรงใจให้ต้ังใจเรียน	

และช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ด้วย

 นายมนตรี เภาสี นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	กล่าวว่า 

ตนเองได้รับทุนเรียนดีเป็นครั้งที่สองแล้ว	 สำหรับ 

การมอบทุนให้นักศึกษาแต่ละประเภทน้ัน	 เช่ือว่านักศึกษา 

ทุกคนเห็นคุณค่าและต้ังใจจะนำทุนน้ีไปใช้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ 

การเรียน	 เช่น	 ค่าลงทะเบียนเรียน	 ค่าตำราเรียน	 ค่าใช้จ่าย 

ส่วนตัวอ่ืนๆ	 และยังเป็นกำลังใจในการเรียนด้วย	 อยากให้ 

มหาวิทยาลัยมอบทุนแก่นักศึกษาอย่างต่อเน่ือง	 และเพ่ิม 

จำนวนทุนให้หลากหลายมากข้ึน	 เพ่ือนักศึกษาจะได้มีโอกาส 

ที่ดีและมีกำลังใจในชีวิต

 นายอดิเทพ ทินบุตร	 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	

กล่าวว่า	 ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มอบทุน 

ให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 เป็นการ 

สนับสนุนให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นอยากเรียน 

หนังสือและมีความรับผิดชอบมากขึ้น	 ส่วนตัวแล้ว 

ตั้งใจเรียนมาตลอด	 เมื่อได้รับทุนครั้งนี้ยิ่งเป็นกำลังใจ 

ให้ตั้งใจเรียน	 ทุนที่ได้รับตั้งใจจะนำไปจ่ายค่าหน่วยกิต 

เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวด้วย	 อยากให้มหาวิทยาลัย

มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาทุกๆปีเพ่ือเป็นแรงผลักดัน

ให้ตั้งใจและมีความมุมานะเรียนหนังสือต่อไป

 นายธนากร  ทองคำ	 	 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

กล่าวว่า	 ได้รับทุนประเภทขัดสนเป็นปีแรก	 ดีใจที่ 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินทุนให้กับนักศึกษา	 ช่วยลด 

ค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนหนังสือได้มาก	 เช่น	 ค่าหอพัก	

ค่าตำราเรียนในแต่ละเดือน	 เพราะทางบ้านก็ยังต้องส่งน้อง 

ให้เรียนหนังสืออีกหลายคน	อยากให้มีทุนการศึกษา 

เช่นน้ีทุกปี		ช่วยให้นักศึกษาไม่ต้องรบกวนทางบ้านมากนัก

 นายธนัสฆ์ จงปัญญานนท์	 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

กล่าวว่า	 ชีวิตในมหาวิทยาลัยของตนเองนอกจากต้ังใจเรียน 

ให้ดีท่ีสุดแล้ว	 ยังทำกิจกรรมไปด้วย	 ซ่ึงตอนน้ีก็ทำหน้าท่ี 

เป็นประธานชมรมกีฬาลีลาศ	และครั้งนี้ได้รับทุนเรียนดี	

เชื่อว่าทุนนี้เป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาอีกทางหนึ่ง 

เพราะกว่าจะได้ทุนมาต้องพิสูจน์ตนเองให้ได้	 เม่ือได้มาแล้ว  

ทำให้เห็นว่าส่ิงท่ีทำไปมีคุณค่าและไม่สูญเปล่า	 ทุนคร้ังน้ี 

จะช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้าน	 และช่วยเร่ืองค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ในการเรียนได้มาก	 อยากให้มหาวิทยาลัยมอบทุนให ้

นักศึกษาทุกๆปี	และเพิ่มประเภทของทุนให้มากขึ้น	

 นางสาววารุณี ทรงเจริญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	

กล่าวว่า	 ได้รับทุนขัดสน	 เป็นคร้ังท่ีสองแล้ว	 โดยระหว่างเรียน 

ก็ทำงานและเรียนไปพร้อมกัน	 หารายได้เพิ่มเอาไว้เป็น 

ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพในชีวิต	 เมื่อได้รับทุนจาก 

มหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่ต้องรบกวนครอบครัว	 นำทุน 

ไปจ่ายค่าหน่วยกิต	 ซ้ือตำราเรียน	 และยังมีเงินเก็บไว้ใช้จ่าย 

อ่ืนๆด้วย	 ขอบคุณมหาวิทยาลัยท่ีช่วยสนับสนุนนักศึกษา

อีกทางหน่ึง	 และอยากให้มีทุนการศึกษาในทุกๆปี	 เพราะ

เป็นประโยชน์กับนักศึกษาอีกหลายคนที่ขาดแคลนเงิน	

แต่ใฝ่ดีอยากเรียนหนังสือด้วย

 นางสาวสิริมาส สังลา	 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

กล่าวว่า	 ได้รับทุนขัดสนเป็นคร้ังแรก	 ซ่ึงทุนคร้ังน้ีจะช่วย 

แบ่งเบาค่าใช้จ่ายและนำไปจัดสรรเรื่องเรียนได้	 เช่น	

ค่าลงทะเบียน	 หรือซื้อตำราเรียน	 ขอบคุณมหาวิทยาลัย 

ที่สนับสนุนและดูแลนักศึกษาเหมือนบ้านหลังที่สอง	 

อยากให้มีทุนการศึกษาแบบน้ีทุกๆปี	 เพ่ือนนักศึกษาคนอ่ืนๆ 

ท่ียังไม่มีงานทำ	ก็สามารถนำทุนน้ีไปช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนได้	

 นางสาวกรวิ เตชมณีแดง	 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	

กล่าวว่า	 ทุนการศึกษาทุกประเภทท่ีมหาวิทยาลัยมอบให้ 

นักศึกษา	 ล้วนเป็นกำลังใจให้นักศึกษาตั้งใจเรียนและ 

มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น	เช่น	หลายคนที่ได้รับทุน 

เรียนดี	 ก็จะมีความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้ขยัน 

เรียนหนังสือยิ่งขึ้น	 หรือทุนขัดสน	 ก็ช่วยให้นักศึกษา 

ที่อยากเรียนให้ได้เรียน	 และเป็นจุดเริ่มต้นในชีวิตได้		 

อยากให้มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษามอบให้อย่างต่อเน่ือง 

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและสร้างกำลังใจในการเรียน 

ให้นักศึกษารามคำแหงต่อไป

นายนิติภูมิ  ชื่นพิศาล นายมนตรี  เภาสี นายอดิเทพ  ทินบุตร นายธนากร  ทองคำ นายธนัสฆ์  จงปัญญานนท์

นางสาววารุณี  ทรงเจริญ นางสาวสิริมาส  สังลา นางสาวกรวิ  เตชมณีแดง

9 : ตัวเลขมหัศจรรย์
 ศาสตร์เก่ียวกับตัวเลขมีมาต้ังแต่โบราณนานมา 

นับพันปี	 โดยบ่งบอกถึงความลึกลับ	 ความมหัศจรรย์	 

ความแปลกประหลาด	รวมท้ังความมีพลัง	อำนาจท้ังใน 

ด้านดี	 ด้านชั่ว	 ไว้อย่างมากมาย	 แต่สำหรับตัวเลข	 9 

น้ันในทางศาสตร์ของตัวเลขแทนดาวพระเกตุเป็น 

ดาวหนุนนำให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี	 มีอายุยืนยาว	 การงาน 

เจริญก้าวหน้า		เลข	9	ในความเชื่อแบบไทยๆ	เป็นเลข 

ท่ีมีความหมายในทางมงคล	 เพราะออกเสียงคำว่า	“ก้าว” 

ซ่ึงจะหมายถึง	 ความก้าวหน้า	 ก้าวไกล	 หรือก้าวไปข้างหน้า 

คนไทยจึงมักนิยมนำเลข	 9	 มาใช้กับสิ่งที่เป็นมงคล 

กับตัวเอง	 อาทิเช่นฤกษ์หมั้นถือเอาเวลา	 9	 โมงเช้า 

9	นาที	วันที่ไปซื้อรถคันใหม่เป็นวันที่	9	เดือน	9	ปี	99	

เป็นต้น

 สำหรับการใช้เลข	 9	 เป็นเลขมงคลน้ันพบว่าใน 

ทางพุทธศาสนามีเหตุการณ์และสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

กับเลข	 9	 มากมาย	 เช่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เม่ือพระชนมายุ 

36	พรรษา	(3+6	=	9)	ทรงสอนพระธรรมวินัยตลอด	45	พรรษา 

(4+5	=	9)	แสดงธรรมมีพระอรหันต์รวมพระพุทธองค ์

1251	 รูป	 (1+2+5+1	=	 9)	มงคลสูตร	 36	 (3+6	=	 9)	 

พระพุทธคุณ	108	(1+0+8	=	9)	นวโลกุตรธรรม	(9)	เป็นต้น 

 ในบทความน้ีจะได้กล่าวถึงเลข	 9	 ในเชิงคณิตศาสตร์ 

ถึงความแปลกประหลาด	 ความงดงาม	 ความมหัศจรรย์	

ซึ่งจะได้รวบรวมมาให้ท่านดูพอเป็นสังเขป	ดังนี้

มหัศจรรย์ที่ 1	 ผลคูณของเลข	 9	 กับเลขจำนวนต่างๆ	 

ผลลัพธ์ออกมาผลบวกของเลขแต่ละหลักยังคงมีค่า 

เท่ากับ	9

	 9	x	1		=		9									ผลรวม		=		9																											

	 9	x	2		=		18							ผลรวม		=		1	+	8	=	9		

	 9	x	3		=		27							ผลรวม		=		2	+	7	=	9															

	 9	x	4		=		36							ผลรวม		=		3	+	6	=	9	

	 9	x	5		=		45							ผลรวม		=		4	+	5	=	9															

	 9	x	6		=		54							ผลรวม		=		5	+	4	=	9				

	 9	x	7		=		63							ผลรวม		=		6	+	3	=	9														

	 9	x	8		=		72							ผลรวม		=		7	+	2	=	9			

	 9	x	9		=		81							ผลรวม		=		8	+	1	=	9				

หมายเหตุ	 คูณกับเลขก่ีหลักก็ได้ผลเช่นกัน	ตัวอย่างเช่น

	 9	x	76		=		684	 ผลรวม	 =	 6	 +	 8	 +	 4	 =	 18							

ผลรวม		=		1	+	8	=	9

	 9	x	235		=		2115		 ผลรวม	=	2	+	1	+	1	+	5	=	9				

มหัศจรรย์ที่ 2	ใช้เลข	9	คูณเลข	12345679	(เลขเรียงกัน 

จาก	1	ถึง	9	เว้น	8)	ผลลัพธ์เป็นเลข	1	เก้าตัว

	 9	x	12345679		=		111,111,111	ท่านผู้อ่านครับมี 

มหัศจรรย์ของเลข	9	อีกมากมายต่อฉบับหน้าครับ

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม                      ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

  

ตอน  ไปเมืองแกลงกับสุนทรภู่ (ตอนที่ 1)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

	 ผมเรียนมาทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็จริง	 แต่เป็นคนที่ชอบอ่านวรรณคดี	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณคดีประเภทนิราศเพราะนอกจากได้อรรถรสจากความ 

ไพเราะของคำประพันธ์แล้วยังได้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้ง 

สภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคที่กวีได้รังสรรค์คำประพันธ์นั้นขึ้นมาด้วย

	 นิราศเป็นคำประพันธ์ที่ผู้แต่งจะพรรณนาความเมื่อเดินทางไปยัง 

สถานที่ห่างไกลและนิราศส่วนใหญ่มักจะรำพึงรำพันแสดงความอาลัยที่ต้อง 

พลัดพรากจากคู่รักไปด้วย	 เพราะเรื่องประเภทนี้	 “ขาย”	 ได้	 และนิราศส่วนใหญ่ 

ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นเขาก็แต่งเพื่อขายกันอยู่แล้ว	 โดยเฉพาะยุคของ 

ท่านสุนทรภู่	ซึ่งท่านก็เขียนไว้ว่าท่านเองนั้น		“...เป็นอาลักษณ์นักเลงทำเพลงยาว	

เขมรลาวลือเลื่องถึงเมืองนคร”

	 ที่ผมตั้งชื่อตอนไว้ว่าไปเมืองแกลงกับสุนทรภู่นั้นเพราะจะอ้างอิงนิราศ 

เมืองแกลงท่ีสุนทรภู่ท่านได้ประพันธ์ไว้เป็นนิราศเร่ืองแรกของท่านโดยได้เขียน 

บรรยายการเดินทางไว้ละเอียดมากจนมองเห็นภาพของเศรษฐกิจ-สังคม 

ยุคเมื่อ	 200	 ปีมาแล้ว	 (พ.ศ.	 2350)	 ได้เป็นอย่างดี	 	 นิราศเมืองแกลงขึ้นต้นไว้ซึ้ง 

มากว่า		

 “จะพลัดพรากจากกันไม่ทันลา ใช้แต่ตาต่างถ้อยสุนทรวอน”

 สุนทรภู่ออกเดินทางเม่ือตอนยามสอง	(คือเวลาเท่ียงคืน)	โดยทางเรือผ่านวัดแจ้ง 

มาทางสำเพ็ง	 ซ่ึงท่านเขียนไว้แสดงให้เห็นว่าท่ีน้ันเป็นแหล่งของนักเท่ียวยามราตรี	

เพราะเที่ยงคืนแล้วยังครึกครื้นกันอยู่เลย

 “ถึงสำเพ็งเก๋งตั้งริมฝั่งน้ำ      แพประจำจอดเรียงเคียงขนาน

 มีซุ้มซอกตรอกนางจ้างประจาน   ยังสำราญร้องขับไม่หลับลง”     

	 เรือพายไปทางปากลัด	 ผ่านบางกระเจ้า	 ถึงพระประแดงตอนเช้าพอดี	 

แต่น้ำยังไม่ข้ึนมีเรือต้องจอดรออยู่มากมายเพ่ือเข้าคลองสำโรง		เม่ือเข้าคลองได้แล้ว 

พอไปถึงบางพลีน้ำก็ไม่พอต้องจ้างควายลาก	 เรือท่ีไปติดโคลนอยู่	 เหล่าน้ีมีมากมาย 

จนท่านเขียนไว้ว่า	“ดูเรือแพแออัดอยู่ยัดเยียด	เข้าเบียดเสียดแทรกกันสนั่นเสียง”

	 พอหลุดโคลนที่บางพลีแล้วก็พายเรือมาถึงหัวตะเข้	 ซึ่งมีชื่ออย่างนี้เพราะ 

จระเข้ชุมมาก	(เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว)	ลองอ่านที่สุนทรภู่เขียนไว้ดูสิครับ	

 “ตะลึงแลแต่ล้วนลูกจระเข้        โดยคะเนมากมายทั้งซ้ายขวา

 สักสองร้อยลอยไล่กินลูกปลา     เห็นแต่ตากับจมูกเหมือนตุ๊กแก”

	 หลังจากนั้นพอเรือมาถึงปากคลองบางเหี้ย	(ขออภัย	 	ชื่ออย่างนี้จริง	ๆ)

ก็ต้องจอดรอน้ำขึ้นอีก	จนตกตอนค่ำจึงเข้าคลองบางบ่อได้		พายเรือต่อไปเรื่อย	ๆ 

จนไปถึงบางปะกงเวลาเช้าพอดี	 ท่ีน่ันเป็นแหล่งคนทำประมงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนจีน 

แต่สุนทรภู่ไม่ได้หยุดพักท่ีบางปะกง		พายเรือต่อจนถึงบางปลาสร้อยตอนเท่ียงคืน

ไปพักนอนในเขตคนไทย	(แถวน้ันส่วนใหญ่เป็นคนจีน)	ท่านชมความขยันขันแข็ง

ของชาวประมงแถวนั้นที่เห็นจากการถีบกระดานหาหอยในโคลนไว้ว่า

 “อันพวกเขาชาวประโมงไม่โหย่งหยิบ   ล้วนตีนถีบปากกัดขัดเขมร

 จะได้กินข้าวเช้าก็ราวเพล                ดูจัดเจนโลดโผนในโคลนตม” 

	 เดินทางมา	 2	 วันเพิ่งไปได้แค่บางปลาสร้อยเท่านั้นเอง	 สุนทรภู่ต้องไปถึง 

เมืองแกลงที่ระยองเชียวนะครับ	 ถ้าอย่างนั้นคงต้องต่ออีกสัก	 1	 ตอนก็แล้วกัน		 

แต่ก่อนจบขอยกคำกลอนตอนที่ท่านบรรยายถึงคนถีบกระดานหาหอยซึ่ง 

ปัจจุบันยังมีให้เห็นอยู่แถบแม่กลอง	 คำกลอนนี้บรรยายภาพได้ชัดเจนมาก 

เหมือนกับที่เคยเห็นทางรายการโทรทัศน์เมื่อไม่นานมานี้เลยทีเดียว

 “อันนารีที่ยังสาวพวกชาวบ้าน     ถีบกระดานถือตะกร้าเที่ยวหาหอย

 ดูแคล่วคล่องล่องแล่นแฉลบลอย     เอาขาห้อยทำเป็นหางไปกลางเลน” 

	 คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สำหรับผู้บริหาร	(M.B.A.	For	Executives)	รุ่นท่ี	17	คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

เรียนวันเสาร์เวลา	 08.00	 -	 21.00	 น.	 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (หัวหมาก)	 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น	 173,000	 บาท	 หรือ 

ดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา	299,000	บาท	แบ่งชำระ	6	งวด

	 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ -17 กรกฎาคม 2557	ที่สำนักงานโครงการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร	(X-MBA)	คณะบริหารธุรกิจ	ชั้น	2 

โทร.	 0-2310-8230-1,	 084-657-7280,	 081-453-2244,	 081-934-2593,	 

086-037-5855	และดาวน์โหลดใบสมัครที่	www.xmba.ru.ac.th	

  

ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษา 
ป.โท M.B.A. For Executives

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

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

กีฬา

  

	 การออกกำลังกาย	 เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	 

มีกีฬาหลายชนิดที่คนเวียดนามนิยมเล่น	 เพื่อออกกำลังกาย	 และเพื่อใช้ 

ในการแข่งขัน

 จะเห็นได้ว่า	 ในปัจจุบันการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์	 ประเทศเวียดนาม 

จะเป็นคู่แข่งท่ีน่ากลัวสำหรับประเทศต่าง	 ๆ	 เสมอ	 เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบาย 

ในการสนับสนุนการเล่นกีฬาอย่างจริงจังนอกเหนือไปกว่าการออกกำลังกาย	

 ในคร้ังน้ี	 จึงขอนำเสนอคำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา	 เป็นภาษาเวียดนาม 

ดังนี้

 ชาวเวียดนามให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเป็นอย่างมาก	 หากใคร 

มีโอกาสได้ไปเยือนประเทศเวียดนาม	 ท้ังตอนเช้า	 และตอนเย็น	 จะเห็นชาวเวียดนาม 

ออกมารวมตัวกัน	 เพ่ือออกกำลังกายบริเวณสวนสาธารณะอย่างคับค่ัง	 นอกจาก 

อาหารจะเป็นปัจจัยหน่ึงแล้วท่ีทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง	 การออกกำลังกาย

ก็เป็นอีกส่วนที่มาเสริมให้สุขภาพดียิ่งขึ้น

	 วันนี้คุณออกกำลังกายแล้วหรือยัง	?	

 Hôm	nay,	anh	(chị)	tập	thể	thao	chưa	?

กีฬา 
อ.ดร.สรตี  ปรชีาปัญญากุล 

 
 การออกกําลังกาย เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพ่ือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีกีฬาหลายชนิดที่คนเวียดนาม
นิยมเล่น เพ่ือออกกําลังกาย และเพ่ือใช้ในการแข่งขัน 
 
 จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน การแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ ประเทศเวียดนามจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสําหรับ
ประเทศต่าง ๆ เสมอ เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการเล่นกีฬาอย่างจริงจัง นอกเหนือไปกว่าการ
ออกกําลังกาย  
 
 ในครั้งนี้ จึงขอนําเสนอคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เป็นภาษาเวียดนามดังนี้ 
  
 thể thao   เท้ ทาว    กีฬา 
 bóng đá  บ๋อง ด๋า    ฟุตบอล 
 bóng chuyền  บ๋อง เจว่ียน   วอลเล่ย์บอล 
 bóng rổ  บ๋อง โส้    บาสเก็ตบอล 
 quyền thuật   เกว่ียน ท่วด   ชกมวย  
 mây bóng   เม็ย บ๋อง   ปิงปอง 
 bơi    เบย    ว่ายน้ํา 
 bàn đánh quân vợt บ่าน ด๊าญ เกวิน เหวือด  ตะกร้อ 
 quần vợt    ก่วน เหวือด   เทนนิส 
 cầu lông   โกว่ โลง    แบดมินตัน 
 điền kinh  เด่ียน กิญ   กรฑีา 
 bắn súng   บ๊ัน สุ้ง    ยิงปืน 
 thuật bắn cung  ถวด บ๊ัน กุง   ยิงธนู 
 cử tạ    กื๊อ ตะ    ยกนํ้าหนัก 
 

 ชาวเวียดนามให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายเป็นอย่างมาก หากใครมีโอกาสได้ไปเยือนประเทศ
เวียดนาม ทั้งตอนเช้า และตอนเย็น จะเห็นชาวเวียดนามออกมารวมตัวกัน เพ่ือออกกําลังกายบริเวณ
สวนสาธารณะอย่างคับค่ัง นอกจากอาหารจะเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วที่ทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง การออกกําลัง
กายก็เป็นอีกส่วนที่มาเสริมให้สุขภาพดีย่ิงขึ้น 

 วันน้ีคุณออกกําลังกายแล้วหรือยัง ?  

 Hôm nay, anh (chị) tập thể thao chưa ? 

  



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 ผู้เช่ียวชาญด้านป้องกันอัคคีภัยจาก ส.ตพ.หัวหมาก 

แนะบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมความพร้อม 

เพื่อป้องกันภัยพิบัติ ฝึกใช้เครื่องมือดับเพลิง และการ 

ปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมทั้งรู้วิธีอพยพคนที่อยู่ใน

ที่เกิดเหตุ เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

	 คณะนิติศาสตร์ร่วมกับกองอาคารสถานที่  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	จัดบรรยายพิเศษเร่ือง	“การเตรียม 

ความพร้อม การป้องกันภัยพิบัติและการใช้เครื่องมือ  

และการปฏิบัติตนเม่ือเกิดเหตุภัยพิบัติ”		โดยมี	นายกิติศักด์ิ  

สมบูรณ์สุข	 เจ้าหน้าที่พนักงานป้องกันฯ	 ชำนาญการ	

ส.ตพ.หัวหมาก	กปต.2	สปภ.	เป็นวิทยากร	เมื่อวันที่	29	

พฤษภาคม	2557	ณ	อาคารนิติศาสตร์	อาคาร	1	ชั้น	3

	 โอกาสนี้	 นายกิติศักดิ์  

สมบูรณ์สุข		เจ้าหน้าท่ีพนักงาน 

ป้องกันฯ	 ชำนาญการ	 ส.ตพ.

หัวหมาก	กปต.2	สปภ.	กล่าวถึง 

ภัยพิบัติว่า	 เป็นอันตรายท่ีเกิดจาก

ภัยธรรมชาติหรือจากการกระทำ 

ของมนุษย์	 นำมาซ่ึงความสูญเสีย 

หรือความเสียหาย	โดยภัยพิบัติแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	

ได้แก่	 1)ภัยธรรมชาติ	 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ 

ธรรมชาติ	 มีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป	 ซ่ึงอาจทำให้เกิด

ผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน	 โดยแบ่งออกเป็น	 8	 ประเภท 

คือ	 อุทกภัย	 ทุกขภิกขภัย	 พายุฝนฟ้าคะนอง	 คลื่นพาย ุ

ซัดฝั่ง	 วาตภัย	 แผ่นดินไหว	 แผ่นดินถล่ม	 และไฟป่า 

2)ภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย ์	เช่น	ภัยจากการใช ้

รถใช้ถนน	 ภัยจากอัคคีภัย	 ภัยจากสารเคมี	 สารพิษจากโรงงาน 

ภัยจากระเบิด	 และภัยจากการก่อการร้าย	 เป็นต้น	 ซึ่งมี

สาเหตุท่ีทำให้เกิดการลุกลามจนเกิดเพลิงไหม้	 จาก	 2	 ลักษณะ	

คือ	เกิดจากความตั้งใจและจากความประมาท

 “การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะกล่าวถึง 

อัคคีภัย หรือภัยอันตรายที่เกิดจากไฟ ที่ขาดการควบคุม

ดูแลทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณท่ีมีเช้ือเพลิง 

จนเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง ซึ่งจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการ 

ลุกไหม้มีเชื้อเพลงหนุนหรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับ 

ออกมามาก ความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความ 

สูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต จึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีเจ้าหน้าท่ี

ในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต้องมีความรู้ความเข้าใจ 

และการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง รวมท้ังรู้วิธีอพยพ 

ผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ด้วย”

 นายกิติศักด์ิ  สมบูรณ์สุข	กล่าวถึงธรรมชาติของไฟว่า 

เป็นปฏิกิริยาในการเติมออกซิเจนของสารใดสารหนึ่ง 

ซึ่งทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาอย่างมากมาย	 มีแสงสว่าง 

และสภาพการเปล่ียนแปลงต่างๆ	 เกิดข้ึน	 การท่ีจะเกิดไฟข้ึน

ได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ	 3	 อย่างคือ	 เชื้อเพลิง	

ความร้อน	และอากาศ	จนเกิดเป็นกระบวนการเผาไหม้	

	 ทั้งนี้	 ประเภทของไฟ	 แบ่งออกเป็น	 4	 ประเภท	

ได้แก่	 ไฟประเภท A	 	 มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว	 A	 สีขาว 

หรือดำ	 อยู่ในสามเหลี่ยมสีเขียว	 โดยเป็นไฟที่เกิดจาก 

เชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา	 

เช่น	ฟืน	ฟาง	ยาง	 ไม้	ผ้า	กระดาษ	พลาสติก	หนังสติ๊ก	

หนังสัตว์		ปอ		นุ่น		ด้าย		รวมทั้งตัวเราเอง	ซึ่งวิธีดับไฟ	

คือ	การลดความร้อน	(Cooling)	โดยใช้น้ำ ไฟประเภท B 

มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว	B	สีขาวหรือดำ	อยู่ในรูปสี่เหลี่ยม	

สีแดง	 โดยเป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็น 

ของเหลวและก๊าซ	 เช่น	 น้ำมันทุกชนิด	 แอลกอฮอล์	

ทินเนอร์	 ยางมะตอย	 จาระบี	 และก๊าซติดไฟทุกชนิด	 เป็นต้น 

ซึ่งมีวิธีดับไฟ	 คือ	 กำจัดออกซิเจน	 ทำให้อับอากาศ 

โดยคลุมดับ	ใช้ผงเคมีแห้ง	ใช้ฟองโฟมคลุม	

 ไฟประเภท C	 มีสัญลักษณ์เป็นรูป	C	 สีขาวหรือดำ 

อยู่ในวงกลมสีฟ้า	 โดยไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะ 

เป็นของแข็งท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่	 เช่น	 อุปกรณ์ไฟฟ้า 

ทุกชนิด	 การอาร์ค	 การสปาร์ค	 ซึ่งมีวิธีดับไฟ	 คือ	

ตัดกระแสไฟฟ้า	 แล้วจึงใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 หรือ 

น้ำยาเหลวระเหยที่ไม่มี	 CFC	 ไล่ออกซิเจนออกไป	 และ 

ไฟประเภท D 	 มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว	D	สีขาวหรือดำ	

อยู่ในดาว	 5	 แฉก	 สีเหลือง	 ไฟประเภท	 D	 คือไฟที่ 

เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นโลหะและสารเคมี 

ติดไฟ	เช่น	วัตถุระเบิด,	ปุ๋ยยูเรีย	(แอมโมเนียมไนเตรท),	

ผงแมกนีเซียม	 ฯลฯ	 ซ่ึงวิธีดับไฟ	 คือ	 การทำให้อับอากาศ		 

หรือใช้สารเคมีเฉพาะ	 ห้ามใช้น้ำเป็นอันขาด	 ซ่ึงต้องศึกษา

หาข้อมูลแต่ละชนิดของสารเคมีหรือโลหะนั้นๆ

 นายกิติศักด์ิ	 กล่าวต่อไปว่า	 เคร่ืองดับเพลิงข้ันต้น 

เป็นเครื่องดับเพลิงขนาดเล็ก	 ซึ่งมีติดตั้งไว้ตามอาคาร 

สถานที่ต่างๆ	 หากมีเหตุอัคคีภัยสามารถหยิบใช้และ 

เคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที	 มีอยู่	 6	 ชนิด 

ได้แก่	

 1)  เครื่องดับเพลิงชนิดกรดโซดา ( Soda  Acid ) 

ใช้ดับไฟประเภท	 A	 อย่างเดียว	 ซึ่งบรรจุในถังสีแดง 

ไม่มีสาย	 ไม่มีคันบีบ	 เวลาใช้ต้องทำให้หลอดบรรจุกรด

ผู้เชี่ยวชาญด้านอัคคีภัยแนะบุคลากร ม.รามคำแหง
‘เตรียมพร้อมป้องกัน ฝึกใช้เครื่องมือ และอพยพคนเมื่อเกิดเหตุ’

(อ่านต่อหน้า 8)

โซดาแตกโดยการทุบปุ่มเหนือถัง	 เพื่อทำปฏิริยากับน้ำ	

เกิดแก๊สขับดัน	 และให้ถือถังคว่ำลง	 แล้วน้ำจะพุ่งผ่าน 

หัวฉีดเข้าดับไฟ	แต่ยุ่งยากซับซ้อนตรวจสอบยาก	

 2)  เคร่ืองดับเพลิงชนิดฟองโฟม  ( Foam ) ใช้ดับไฟ 

ประเภท	 B	 และ	 A	 ซ่ึงบรรจุในถังอะลูมิเนียมสีครีมหรือ 

ถังสแตนเลสมีหัวฉีดเป็นหัวฝักบัว	 บรรจุอยู่ในถังที่มี 

น้ำยาโฟมผสมกับน้ำแล้วอัดแรงดันเข้าไว้	 เวลาใช้ 

ถอดสลักและบีบคันบีบแรงดันจะดันน้ำผสมกับโฟม 

ผ่านหัวฉีดฝักบัวพ่นออกมาเป็นฟอง	 กระจายไปปกคลุม 

บริเวณที่ เกิดไฟไหม้ทำให้อับอากาศขาดออกซิเจน 

และลดความร้อน

 3)  เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดัน ( Water 

Pressure)	 ใช้ดับไฟประเภท	 A	 ซึ่งบรรจุน้ำอยู่ในถัง	 

แล้วอัดแรงดันน้ำเข้าไว้เรียกว่า		“น้ำสะสมแรงดัน”

 4) เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

หรือ ซีโอทู		(Carbon	dioxide)	ใช้ดับไฟประเภท	C	และB 

ซ่ึงบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในถังท่ีทนแรงดันสูง	

ประมาณ		800	-	1,200	ปอนด์	ต่อตารางน้ิว	ท่ีปลายสายฉีด 

จะมีลักษณะเป็นกระบอกหรือกรวย		เวลาฉีดดับเพลิง 

จะมีเสียงดังเล็กน้อย	 พร้อมกับพ่นหมอกหิมะออกมา 

ไล่ความร้อน	 และออกซิเจนออกไป	 ควรใช้ภายในอาคาร

ท่ีต้องการความสะอาด	 โดยฉีดเข้าใกล้ฐานของไฟให้มาก

ที่สุด	ประมาณ	1.5	-	2		เมตร			เมื่อใช้งานแล้วจะไม่มีสิ่ง

สกปรกหลงเหลือ

 5) เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical 

Powder)	 ใช้ดับไฟประเภท	 B	 ผงเคมีไม่เป็นสื่อไฟฟ้า	

และสามารถดับไฟประเภท	 C	 ได้	 แต่อุปกรณ์ไฟฟ้า 

อาจเสียหาย	 การดับไฟประเภท	 A	 ต้องมีความชำนาญ 

และควรใช้น้ำดับถ่าน	ซ่ึงบรรจุผงเคมี	มีหลายชนิดไว้ในถัง 

และอัดแรงดันเข้าไป	 เวลาใช้	 ผงเคมีจะถูกดันออกไป 

คลุมไฟทำให้อับอากาศและสารเคมีตัดกระบวนการ 

ทางเคมี	 ควรใช้ภายนอกอาคาร	 เพราะผงเคมีเป็นฝุ่นละออง 

ฟุ้งกระจายทำให้เกิดความสกปรก	 และเป็นอุปสรรค 

ในการเข้าผจญเพลิงอาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพง 

เสียหายได้	

 6) เคร่ืองดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยฮาโลตรอน 

(Halotron)	 ใช้ดับไฟประเภท	 C	 และ	 B	 ส่วนไฟ 

ประเภท	 A	 ใช้ได้แต่ต้องมีความชำนาญ	 สามารถฉีด 

ใช้ได้ไกลกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 คือระยะ	3	 -	 4	 เมตร 

ซึ่งบรรจุน้ำยาเหลวระเหยชนิดโบรโมคลอโร	ไดฟลูออโร 

เป็นสาร	 CFC	 ไว้ในถัง	 ใช้ดับไฟได้ดีแต่มีสารพิษ	



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น และอาเซียน-จีน
    อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                                       คณะนิติศาสตร์

	 ระหว่างวันที่	 13-15	

ธันวาคม	พ.ศ.	2556	ท่ีผ่านมา 

มีการประชุมอาเซียน-ญ่ีปุ่น	

สมัยพิเศษ	 ที่กรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อฉลอง 

ครบรอบ	 40	 ปี	 ของความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น	 และ 

ผลจากการประชุมนั้น	 ที่ประชุมได้ร่วมรับรองเอกสาร

สำคัญ	2	ฉบับ	ได้แก่

 (1)	 ถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ว่าด้วยมิตรภาพและ 

ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น	 :	 วิสัยทัศน์ร่วม	 อัตลักษณ ์

ร่วมอนาคตร่วม	 (Vision	Statement	 on	ASEAN-Japan	

Friendship	 and	Cooperation	 :	 Shared	Vision,	 Shared	

Identity,	Shared	Future)	และแผนดำเนินงาน	และ

	 (2)	ถ้อยแถลงร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญ่ีปุ่น 

สมัยพิเศษ	 :	 มือประสานมือ	 รับมือกับประเด็นท้าทาย 

ระดับภูมิภาคและระดับโลก	(Joint	Statement	of	ASEAN-

Japan	Commemorative	Summit	“Hand	in	hand,	facing	

regional	and	global	challenges”)

	 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น	ได้ประกาศข้อริเริ่มใหม่เพื่อ 

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น 

โดยครอบคลุมทั้งด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม 

และวัฒนธรรม	 โดยจะให้เงินสนับสนุนต่ออาเซียน 

จำนวนรวม	 2	 ล้านล้านเยน	 ภายในระยะ	 5	 ปี	 โดย 

ในด้านการเมือง	 นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่นได้ประกาศนโยบาย 

การมีส่วนร่วมกับสันติภาพเชิงรุก	 (Proactive	Contribution 

to	 Peace)	 โดยเพิ่มบทบาทของญ่ีปุ่นด้านการเมืองและ 

ความมั่นคงในภูมิภาคมากขึ้น	 ในด้านเศรษฐกิจมุ่งเน้น

การส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งทางบก	ทะเล	 และอากาศ	

และเพิ่มเม็ดเงินให้กับกองทุนการรวมตัวญี่ปุ่น-อาเซียน		

(Japan-ASEAN	 Integration	 Fund:	 JAIF	 2.0)	 จำนวน	

100,000	 ล้านเยน	 เพื่อสนับสนุนการลดช่องว่างด้าน 

การพัฒนาในภูมิภาค	 ในด้านสังคมและวัฒนธรรม	 

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ประกาศแนวนโยบายส่งเสริม

วัฒนธรรมสองทาง	 ผ่านข้อริเริ่ม	 WA	 project	 จำนวน	

20,000	 ล้านเยนและข้อเสนอในการเสริมสร้างศักยภาพ 

ในการรับมือภัยพิบัติด้วยการให้ความช่วยเหลือแบบ 

ให้เปล่าจำนวน	300,000	ล้านเยน

	 สำหรับประเทศไทยได้มุ่งเน้นประเด็นสำคัญ 

ได้แก่	 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนสามด้าน	 (3P	 Partnership) 

ได้แก่	 หุ้นส่วนเพ่ือสันติภาพ	 หุ้นส่วนเพ่ือความเจริญม่ังค่ัง	

และหุ้นส่วนเพื่อประชาชน	 โดยมุ่งให้เกิดสันติภาพและ 

เสถียรภาพในภูมิภาค	 เน้นให้ญ่ีปุ่นส่งเสริมความเช่ือมโยง 

ในภูมิภาคและสร้างโอกาสใหม่ด้านธุรกิจด้วยนวัตกรรม 

ผ่านการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม	 และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 และมุ่งเน้น 

การแลกเปล่ียนด้านประชาชน	 วัฒนธรรม	 และการท่องเท่ียว 

รวมถึงรับมือความท้าทายรูปแบบใหม่	 เช่น	 ภัยพิบัติ	

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 ข้อท่ีน่าสังเกต	 คือ	 หน่ึงในเน้ือหาท่ีปรากฏอยู่ท้ังใน 

“แผนดำเนินงานถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ว่าด้วยมิตรภาพ 

และความร่วมมืออาเซียน-ญ่ีปุ่น	:	วิสัยทัศน์ร่วม	อัตลักษณ์ 

ร่วมอนาคตร่วม”	และ	 “ถ้อยแถลงร่วมการประชุมสุดยอด 

อาเซียน-ญี่ปุ่น	 สมัยพิเศษ	 :	 มือประสานมือ	 รับมือกับ 

ประเด็นท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลก”	 ต่างระบ ุ

ถึงปัญหาทะเลจีนใต้เอาไว้อย่างชัดเจนแบบอ้อมๆ	

กล่าวคือ	 ระบุถึงการเคารพตามหลักกฎหมายทะเลของ 

สหประชาชาติ	 และระงับข้อพิพาทโดยสันติ	 ซึ่งล้วน 

มุ่งเป้าไปสู่มหาอำนาจอีกขั้วอย่างชัดเจน	 ซึ่งเป็นการ 

ตอกย้ำให้จีนยอมรับตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ

ในการเรียกร้องเขตแดนทางทะเล	 ซ่ึงเหตุท่ีญ่ีปุ่นออกโรง 

เช่นน้ีก็เป็นเพียงเพราะต้องการปกป้องผลประโยชน์ 

ของเอกชนของตนที่ต้องเดินทางผ่านพื้นที่พิพาทหรือ 

เข้ามาลงทุนในพื้นที่นี้เท่านั้น	

	 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นก้าวที่สำคัญ 

ของอาเซียน	 เพราะความจริงแล้วอาเซียนมีเวทีที่จะคุย

กับญี่ปุ่นอยู่เหมือนกัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุม 

อาเซียน+3	 แต่การที่อาเซียนต้องมาเน้นความสำคัญ 

ของญ่ีปุ่นโดยส่วนตัว	ก็น่าจะเข้าใจได้ว่าเป็นการท่ีอาเซียน 

ต้องพยายามรักษาสมดุลของมหาอำนาจอีกด้านหนึ่ง 

ในภูมิภาค	 คือ	 จีน	 เพราะพึ่งผ่านการประชุมสุดยอด

อาเซียน-จีน	 ครั้งที่	 16	 ณ	 บันดาร์เสรีเบกาวัน	 บรูไน	

ดารุสซาลาม	 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา	 ซึ่งสำคัญกับ 

ประเทศไทยเป็นอย่างย่ิง	 เน่ืองจากเป็นประเทศผู้ประสานงาน 

ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน	 ผลจากที่ประชุมนี้	 ได้รับรอง 

แถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน	

ครั้งที่	 16	 ว่าด้วยการฉลองครบรอบ	 10	 ปี	 ของความ 

เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน	 (Joint	 Statement 

on	Commemoration	of	 the	10th	Anniversary	of	ASEAN-

China	 Strategic	 Partnership)	 ซ่ึงเป็นเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ 

เก่ียวกับทิศทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือ  

และความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน

กับจีน	 โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อคงความเป็นเพื่อนบ้าน 

ที่ดี	 มิตรที่ดี	 และหุ้นส่วนที่ดี	 เพื่อประโยชน์ร่วมกัน	 

รวมทั้งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์  

อาเซียน	-	จีนให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	เพื่อเป็นเสาหลัก 

สำคัญในการเสริมสร้างสันติภาพ	เสถียรภาพ	และความ 

เจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค (อ่านต่อหน้า 8)

 จีนได้เสนอข้อเสนอ	2+7	ซึ่งที่ประชุมฯ	เห็นพ้อง 

และให้การสนับสนุน	 โดยข้อเสนอของจีน	 มุ่งท่ีจะส่งเสริม 

ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน	 และ 

แสวงหาฉันทามติใน	2	ประเด็นหลัก	คือ

	 1	 การส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศาสตร ์

และ	 2	 การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 สำหรับ 

ข้อเสนอ	7	ประการ	ได้แก่	

	 (1)	 หารือเกี่ยวกับการลงนามสนธิสัญญาว่าด้วย 

ความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี	 มิตรภาพและความร่วมมือ 

อาเซียน-จีน	

	 (2)	การเพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนและขยายความ 

ร่วมมือด้านความมั่นคง	 โดยจีนเสนอให้พัฒนากลไก 

การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

อาเซียน-จีน	 และส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกัน 

และการบรรเทาภัยพิบัติ	 ความมั่นคงทางไซเบอร์	

อาชญากรรมข้ามชาติ	 การบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน	

และความมั่นคงรูปแบบใหม่	

	 (3)	การยกระดับความตกลงเขตการค้า เสรี  

อาเซียน-จีน	 (ASEAN-China	 Free	 Trade	 Area:	 ACFTA) 

การกำจัดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี	 กำหนด 

เป้าหมายการค้าใหม่ในปี	 พ.ศ.	 2563	 เป็น	 1	 ล้านล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐ	 และสนับสนุนการเจรจาความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอาเซียน	(Regional	Comprehensive 

Economic	Partnership)	

	 (4)	การส่งเสริมความเชื่อมโยง	 และพัฒนาระบบ 

โครงสร้างพื้นฐาน	 โดยจีนเสนอจัดตั้งกลไกระดมทุน 

ของภูมิภาคในรูปแบบของการจัดต้ังธนาคารเพ่ือการลงทุน

ด้านโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย	 (Asian	 Infrastructure	

Investment	Bank)	

	 (5)	การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความ 

ร่วมมือด้านการเงินในภูมิภาค	 เพ่ือรับมือกับความผันผวน 

ของเศรษฐกิจโลก	 รวมท้ังเพ่ิมพูนความร่วมมือด้านการเงิน 

ผ่านมาตรการริเร่ิมเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี	 (Chiang 

Mai	 Initiative	 Multilateralization:	 CMIM)	 ในกรอบ 

ความร่วมมืออาเซียน+3	

	 (6)	การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือทางทะเล 

อาเซียน-จีน	ที่ครอบคลุมสาขาต่าง	ๆ 	อาทิ	ความเชื่อมโยง 

ทางทะเล	 การค้นหาและกู้ภัยทางทะเล	 โดยจีนให้ความ 

สำคัญเป็นพิเศษในเร่ืองการประมง	 รวมท้ังผลักดันการสร้าง 

เส้นทางสายไหมทางทะเล	 (Maritime	 Silk	 Road)	

ในศตวรรษที่	21	



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านอัคคีภัยฯ              (ต่อจากหน้า 6)

และในปัจจุบันองค์การสหประชาชาติ	 ประกาศให้เลิกผลิต 

พร้อมทั้งให้ทุกประเทศ	 ลด	 ละ	 เลิกใช้	 เพราะเป็นสาร 

ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโลก	 บางประเทศถือว่าเป็นสิ่งผิด 

กฎหมาย	

 สำหรับ	 การบำรุงรักษาเคร่ืองดับเพลิง	 เคร่ืองดับเพลิง 

เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างยิ่ง 

จึงควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพในระยะยาวนาน	 ขั้นตอนที่สำคัญในการ 

บำรุงรักษา	 คือ	 อย่าติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในท่ีมีอุณหภูมิสูง 

และมีความช้ืน	 หรือเกิดความสกปรกได้ง่าย	 ควรทำความสะอาด 

ตัวถังและอุปกรณ์ประกอบเป็นประจำ	 อย่างน้อยเดือนละ 

1	 ครั้ง	 และควรเคลื่อนผงเคมีที่บรรจุอยู่ภายใน	 โดย 

ยกถังพลิกคว่ำ-พลิกหงาย	 5-6	 ครั้ง	 จนแน่ใจว่าผงเคม ี

แห้งไม่จับตัวเป็นก้อน	 อย่างน้อยเดือนละ	 1	 คร้ัง	 รวมท้ัง 

ตรวจสอบสลากวิธีใช้	 ป้ายบอกจุดติดตั้ง	 ป้ายแสดง 

กำหนดการบำรุงรักษา		และผู้ตรวจสอบ	(Maintenance	Tag)

ให้สามารถอ่านออกได้ชัดเจนตลอดเวลาด้วย

 นายกิติศักด์ิ กล่าวอีกด้วยว่า	 ผลกระทบท่ีเกิดจาก 

อัคคีภัยทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต	 ดังนั้น 

ควรจัดระเบียบในการเก็บรักษาสิ่งของที่จะเกิดอัคคีภัย 

ได้ง่ายให้ถูกต้องตามลักษณะทั้งภายนอกและภายใน 

อาคารให้เรียบร้อย	 ตรวจตราซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ต่างๆ	 และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย	 รวมทั้งศึกษาหาความรู	้ 

ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	 โดยการฝึก 

การใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง	 

ตลอดจนการฝึกซ้อมในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน 

เมื่อเกิดเพลิงไหม้	 และต้องมีน้ำเตรียมไว้สำหรับสาดรด 

นานาสาระฯ                                 (ต่อจากหน้า 7)

 (7)	การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม	

โดยจีนเสนอให้ปี	พ.ศ.	2557	 เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยน 

วัฒนธรรมอาเซียน-จีน	นอกจากน้ี	 จีนได้ประกาศผลักดัน 

ความร่วมมือด้านการศึกษา	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

การสาธารณสุข	 โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความเช่ือมโยง 

ในระดับเยาวชน	นักวิชาการ	ตลอดจนสื่อมวลชน	และ

ประกาศจะมอบทุนการศึกษาของรัฐบาลสำหรับนักเรียน

นักศึกษาจากอาเซียนจำนวน	15,000	ทุน	ภายใน	3-5	ปี	

โดยเริ่มตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557

	 ที่ประชุมยินดีที่อาเซียนและจีนเริ่มการหารือ 

เรื่องการจัดทำแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้	 (Code	

of	Conduct	of	Parties	 in	 the	South	China	Sea:	COC)	

อย่างเป็นทางการเป็นคร้ังแรกในระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส 

และสนับสนุนการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติ

ของภาคีในทะเลจีนใต้	 (Declaration	 on	 the	 Conduct 

of	 Parties	 in	 the	 South	China	 Sea:	DOC)	อย่างเต็มที่ 

และมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศของความ 

ร่วมมือ	 ความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน

ควบคู่ไปกับการรักษาพลวัตของการหารือเรื่อง	COC	

	 สุดท้ายสนับสนุนข้อเสนอของไทยให้ความ 

เช่ือมโยงเป็นหน่ึงในสาขาความร่วมมือเร่งด่วนในกรอบ 

อาเซียน-จีน	 และยินดีกับข้อเสนอของจีนท่ีให้มีการจัดต้ัง

กลไกระดมทุนในภูมิภาคเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

 จากท่ีกล่าวมา	ผลจากการประชุมของอาเซียนกับญ่ีปุ่น 

และจีนนั้น	 มีหลายประเด็นที่คล้ายคลึงกัน	 จึงจะต้อง 

รอดูต่อไปครับว่าการที่อาเซียนเดินเกมให้	2	มหาอำนาจ 

คานอำนาจกันในภูมิภาคนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปและ 

นอกจากนี้	 ประเทศในอาเซียนยังคงต้องระวังการรักษา

ความสมดุลของสัมพันธ์ระหว่างฝ่ังเอเชียและฝ่ังพันธมิตร 

ท่ีเป็นฝร่ังให้ดีๆ	 ท่ีแม้จะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในบ้าน 

ของตน	 แต่ก็ยังถือตนว่าเป็นรัฐมหาอำนาจที่พร้อม 

จะสั่งสอนใครก็ตามที่กล้าพอจะเลือกเดินในฝั่งตรงข้าม

กับตนเช่นกัน

 
เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00	-	09.10	น.
เพลงสดุดีมหาราชา/

เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

เพลงสดุดีมหาราชา/

เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

เพลงสดุดีมหาราชา/

เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

เพลงสดุดีมหาราชา/

เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

เพลงสดุดีมหาราชา/

เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

09.10	-	09.30	น.	 รายการข่าวมหาวิทยาลัย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

09.30	-	10.00	น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ	5	นาที

และรายการ	IT	CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ	past	time

10.00	-	10.30	น.	
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

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

11.00	-	11.30	น.
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

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

จารึกไทย	+	ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	ม.ร.

	RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

เวลา วันเสาร์และวันอาทิตย์

09.00	-	09.10	น.
เพลงสดุดีมหาราชา/

เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

09.10	-	09.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30	-	09.35	น. รายการธรรมะ	5	นาที

09.35	-	10.00	น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00	-	10.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30	-	11.00	น. รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ

11.00	-11.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30	-	12.00	น. รายการของดีไทยในอาเซียน

RERUN

 หมายเหตุ : ผังรายการน้ีนำเผยแพร่ 

ทางอินเทอร์เน็ต www.techno.ru.ac.th, 

www.totiptv.com อีกหนึ่งช่องทาง 

และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ภายใน ม.ร. RU ITV” เดือนกรกฎาคม 2557

เพ่ือให้อาคารเปียกชุ่มก่อนไฟจะมาถึง	 รวมท้ังเตรียมทราย 

และเครื่องมือดับเพลิงเคมีไว้ให้ถูกที่ถูกทางสำหรับ 

ดับเพลิงชั้นต้น	 ตลอดจนรู้จักการใช้เครื่องดับเพลิงด้วย

และควรระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วต้องรีบ 

แจ้งสถานีดับเพลิงใกล้เคียงโดยด่วน	 หากดับเพลิงช้ันต้น 

ไม่ได้ให้เปิดประตูหน้าต่างบ้านและอุดท่อทางออกต่างๆ	

ที่อาจเป็นทางผ่านความร้อน	ก๊าซ	และควันเพลิงด้วย

 “เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ข้ึน ทุกคนอย่าต่ืนตระหนก 

ควรตั้งสติ แล้วออกจากที่เกิดเหตุโดยต้องช่วยเหลือเด็ก 

คนชรา และคนท่ีช่วยตัวเองไม่ได้ออกไปอยู่ในท่ีปลอดภัยด้วย 

ห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อน ให้ใช้บันไดหนีไฟและ 

ห้ามเดินสวนทางกับคนที่กำลังหนีไฟ และพยายาม 

ขนย้ายเอกสาร ทรัพย์สิน ส่ิงท่ีจำเป็นออกจากสถานท่ีน้ัน 

ท้ังน้ีก่อนเปิดประตูและหน้าต่าง ควรสำรวจควันไฟและ 

เพลิงไหม้โดยรอบเสียก่อน เมื่อมีควันไฟในห้องมาก  

ให้ก้มตัวลงต่ำราบกับพ้ืนและพยายามออกมาให้เร็วท่ีสุด 

เท่าน้ีก็จะสามารถรักษาชีวิตและทรัพย์สินเม่ือเกิดเหตุ 

เพลิงไหม้ได้ไม่มากก็น้อย” 



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ถาม กระผมชื่นชมและชื่นชอบติดตามข่าวสาร 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาโดยตลอดเป็นเวลา 

นานหลายปีมาแล้ว	แต่กระผมไม่มีโอกาสที่จะได ้

เข้ามาศึกษาในสถาบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงเลย	 

ซ่ึงเป็นสถาบันอันดับหน่ึงของประเทศไทยท่ีมีช่ือเสียง 

เป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศและต่างประเทศ 

ทั่วโลก	 เป็นสถาบันดีเด่นและยอดเยี่ยมที่สุดในเรื่อง 

การศึกษาด้านกฎหมายและอื่น	ๆ	อีกมากมาย

 กระผมสำเร็จการศึกษาจาก	กศน.อำเภอลาดบัวหลวง 

จังหวัดอยุธยา	 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ม.6)	 ไม่ทราบว่า 

กระผมจะมาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ไหม	 

ถ้าได้กรุณาแจ้งให้กระผมทราบพร้อมรายละเอียดด้วย 

มีรุ่นพี่หลายท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แนะนำให้กระผมมาสมัครเป็นนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงหลายท่านแล้ว	 ท่านบอกว่าจะศึกษา 

ระบบทางไกลก็ได้สำหรับคนที่ทำงานไม่มีเวลา 

มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 กระผมทำงาน 

อยู่ตลอดเวลาต้องการศึกษาในระบบทางไกลแต่กระผม 

ไม่ทราบว่าจะสมัครแบบไหน

	 ช่วยกรุณาแจ้งช่องทางการรับสมัครให้ทราบด้วย 

เพราะกระผมชื่นชอบและใฝ่ฝันที่จะศึกษาต่อกับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีโอกาสเลย	

ตอบ	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2551	 ข้อ	 5	 ผู้มีสิทธิ 

เข้าศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบัติ

	 5.1	 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)	 หรือ 

เทียบเท่าหรือ

	 5.2	 เป็นข้าราชการซ่ึงมีตำแหน่งและเงินเดือน 

ตั้งแต่ระดับ	 2	 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและเป็นผู้สำเร็จ 

การศึกษาภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	(มัธยมศึกษา 

ตอนต้น)	หรือเทียบเท่า	หรือ

	 5.3	 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ	 พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ	 หรือลูกจ้างของรัฐซ่ึงได้ปฏิบัติงานมาแล้ว 

รวมกันไม่น้อยกว่า	 5	 ปีและเป็นผู้สำเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 (มัธยม- 

ศึกษาตอนต้น)	หรือเทียบเท่า	หรือ

	 5.4	 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	 สมาชิก 

สภากรุงเทพมหานคร	 สมาชิกสภาจังหวัด	 สมาชิกสภา- 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 สมาชิกสภาเขต	 สมาชิก 

สภาเมืองพัทยา	 สมาชิกสภาเทศบาล	 สมาชิกสภาตำบล	

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	 หรือกรรมการ 

สุขาภิบาล	 หรือกำนัน	 ผู้ใหญ่บ้านและเป็นผู้สำเร็จ 

การศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(มัธยมศึกษาตอนต้น)	หรือเทียบเท่าหรือ

	 5.5	 เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา 

แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

 ดังน้ัน	 เม่ือจบมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ม.6)	 จาก	 กศน. 

จึงสามารถเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีการรับสมัครนักศึกษาใหม่	 ใน	 1	 ปีการศึกษา  

มี	2	คร้ัง	คือ	ในภาค	1	(ประมาณเดือนพฤษภาคม)		และในภาค	2	

(ประมาณเดือนพฤศจิกายน)	 โดยมหาวิทยาลัยบริการ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่หลายช่องทาง	เช่น	ทาง	Internet,	

ทางไปรษณีย์	 และสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย	 

ส่วนกำหนดวันท่ีแน่นอนในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ในแต่ละภาคการศึกษา	 มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบ 

ทางสือ่ตา่ง	ๆ 	ของมหาวทิยาลยั	เชน่	ทางขา่วรามคำแหง,	

ทาง	Internet	ที่	www.ru.ac.th

	 มหาวิทยาลัยมีบริการการศึกษาหลายช่องทาง 

โดยไม่ต้องไปนั่งฟังการบรรยายที่มหาวิทยาลัยแต่ไม่มี

ระบบการเรียนทางไกล	 นักศึกษาสามารถเลือกใช้บริการ

ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้	 ซึ่งนักศึกษาต้องไป

สอบด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด

	 นักศึกษาสามารถใช้บริการทางการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยในการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชาได้ 

เช่น	ตำราเรียน	นักศึกษาสามารถศึกษาจากตำราเรียน 

ของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งมีจำหน่ายที่อาคารสำนักพิมพ	์

ชั้น	 3	 รามฯ1,	มีบริการซีดี,	 ดีวีดีการบรรยายของ 

ท่านอาจารย์ในแต่ละกระบวนวิชา	 ซ่ึงสามารถติดต่อได้ท่ี 

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ	 กทม.10240,	 มีบริการ 

ถ่ายทอดสดการบรรยายผ่านทาง	Internet	 โดยให้นักศึกษา 

เข้าไปใน	 www.ru.ac.th	 เลือกหัวข้อส่ือการเรียนการสอน, 

ถ่ายทอดสดการเรียนจากห้องเรียน,	 เลือกวิชาที่จะฟัง

บรรยาย,ฟังบรรยายจากวิทยุกระจายเสียงที่	 AM	 837	

หรือ	www.e-ru.TV,	สามารถฟังการบรรยายย้อนหลัง

ได้จาก	www.ru.ac.th

 ดังน้ัน	ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทางใดทางหน่ึง 

หรือหลายทางรวมกันก็ได้	 ซ่ึงถ้าผู้เรียนมีความต้ังใจจริง 

การเรียนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จก็เป็นไปได้ไม่ยาก

กองบรรณาธิการ

  
                                

  
                                

อ.อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

แนวสังเขปวิชา

 ศึกษาแนวความคิด		ทฤษฎีทางสังคมวิทยา 

และมานุษยวิทยาที่สำคัญตั้งแต่ศตวรรษที่	 18	 จนถึง 

ปัจจุบัน	 ประโยชน์ของแนวความคิดทฤษฎีที่มีต่อ 

การพัฒนา	การวิจัยและการแก้ปัญหาทางสังคม

เอกสารประกอบการเรียน

 - หนังสือ SO 483 และ SO 499 (S) จำหน่าย 

ที่ศูนย์หนังสือหรืออ่านจากตำราเรียนในเว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย

 - เอกสาร SO 483 ประวัติแนวคิดทางสังคมวิทยา 

โดย รศ.สุนทรี พรหมเมศ 

 นักศึกษาสามารถถ่ายสำเนาได้ท่ีร้านถ่ายเอกสาร

คณะมนุษยศาสตร์	ชั้น	1

วันเวลาและสถานที่เรียน  W	09:30	VKB	301

หัวข้อหลัก

	 -	 ศัพท์ควรรู้

	 -	 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและทฤษฎีทาง 

	 	 มานุษยวิทยา

	 -	 ประโยชน์ของแนวความคิด

แนวทางการวัดผล  (สำหรับนักศึกษาส่วนกลางภาคปกติ)

	 -	 คะแนนเต็ม	100	คะแนน	แบ่งเป็นข้อสอบ 

ปรนัย	30	คะแนนและอัตนัย	70	คะแนน

	 -	 สำหรับผู้ที่เข้าเรียนประจำ	 สามารถสะสม 

คะแนนเก็บบางส่วนๆละ	10-30	คะแนนจากรายงาน 

กลุ่มที่ต้องส่งตามวันที่กำหนดระหว่างเทอมและ 

นำเสนอในชั้นเรียน	(จำกัดจำนวนกลุ่ม)	โดยคะแนน 

รายงาน	 1	 ฉบับสามารถทดแทนคะแนนการสอบ 

อัตนัย	1	ข้อ

	 	-	 การทำรายงานมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม 

ให้นักศึกษาค้นคว้า	 ฝึกคิดวิเคราะห์	 ฝึกการทำงาน 

เป็นกลุ่มและมีโอกาสนำเสนอผลงาน	 ซ่ึงการทำรายงานน้ี 

ไม่มีผลต่อการสอบได้หรือไม่	 (นักศึกษาไม่จำเป็น 

ต้องทำทุกคน)	 และไม่มีการทำรายงานเพ่ิมเติมทุกกรณี 

ในการสอบซ่อม	

 สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค (หลักสูตรเก่า) 

การวัดผล	เป็นข้อสอบอัตนัย	4	ข้อ	ไม่มีการทำรายงาน	

(นักศึกษาควรติดต่อศูนย์เพ่ือดูเทปการบรรยายสรุป

ของส่วนภูมิภาคในเทอม	 2/54	 หรือดูการถ่ายทอด 

การเรียนการสอนจากห้องเรียนของส่วนกลางตาม 

วันเวลาเรียนที่แจ้งด้านบนในเทอม	1/57)

วันและเวลาสอบ 	(สำหรับนักศึกษาส่วนกลางภาคปกติ)

	 TU	11	NOV.	2014	A	(09:30-12:00)	

ข้อแนะนำ

   -	 ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้	ควรศึกษา 

บทเรียนจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	 โดยศึกษาแต่ละทฤษฎี 

ให้เข้าใจและนำไปประยุกต์ในการมองปรากฏการณ์ต่างๆ 

ของสังคมปัจจุบัน		สำหรับการตอบข้อสอบอัตนัย 

ภาค 1 / 2557

SOC 4083
 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

(SOCIOLOGICAL  AND  ANTHROPOLOGICAL  THEORY)

นักศึกษาไม่ควรท่องจำ	 แต่ต้องสามารถเขียนอธิบาย 

และยกตัวอย่างให้ชัดเจน

	 -	 เน่ืองจากอัตราอาจารย์ประจำภาควิชา	 ไม่เพียงพอ 

ต่อจำนวนวิชาหลักที่ต้องเปิดในแต่ละภาคการศึกษา		 

ทางภาควิชาฯจึงต้องมีการบริหารจัดการการเปิดสอน 

และสอบในแต่ละวิชา	สลับกันในแต่ละภาคการศึกษา	

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด		นักศึกษาจึงควรวางแผน 

การศึกษาล่วงหน้าตามแผนการบรรยายและสอบดังนี้

	ภาค 1	เปิดให้สอบและบรรยายสด	(ตามแผนการศึกษา 

ของหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

	 -	 โดยแนวทางการวัดผลปลายภาคแบ่งเป็น	

ปรนัย	30	คะแนนและอัตนัย	70	คะแนน

	 -		 สำหรับแนวทางการวัดผลในการสอบซ่อม

แบ่งเป็นปรนัย	20	คะแนนและอัตนัย	80	คะแนน

 ภาค 2	 เปิดให้สอบแต่ไม่บรรยายสด	 นักศึกษา 

สามารถศึกษาได้จากวิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง 

เทอม1/57

	 -	 โดยแนวทางการวัดผลปลายภาคเป็น	ปรนัย	

100	คะแนน

	 -	 สำหรับแนวทางการวัดผลในการสอบซ่อม 

แบ่งเป็นปรนัย	80	คะแนนและอัตนัย	20	คะแนน

	ภาคฤดูร้อน	ไม่เปิดสอบ



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

  

 งานกีฬา	 กองกิจการนักศึกษาจัดโครงการ 

อบรมผู้นำนันทนาการ	 ระหว่างวันที่	 16	 -	 18 

กรกฎาคม	2557	ณ	สโมสรอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 

ตำบลสัตหีบ	อำเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี

 ผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถนำประสบการณ์ 

และความรู้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ต่อส่วนรวมได้อย่างดียิ่ง	 ทั้งยังสามารถนำไปใช ้

ในการจัดประชุมสัมมนา	 การจัดกิจกรรมนักศึกษา	

การพัฒนาความรู้	ทักษะ	ตลอดจนการจัดกิจกรรม

รับน้องใหม่ได้ด้วย

 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ	 ได้ท่ี 

งานกีฬา	กองกิจการนักศึกษา	อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

ช้ันล่าง	(รับจำนวนจำกัด)	โดยเตรียมรูปถ่าย	จำนวน	

1	รูป	และค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	จำนวน	27	บาท	

(ฟรีตลอดรายการ)

  

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี

ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี	ได้แก่	

 	คณะนิติศาสตร์	

    	คณะบริหารธุรกิจ					

 	คณะมนุษยศาสตร์				

 	คณะศึกษาศาสตร์	

 	คณะวิทยาศาสตร์			

 	คณะรัฐศาสตร์		

 	คณะเศรษฐศาสตร์				

 	คณะสื่อสารมวลชน		

 	คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		

	 ประจำภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2557	 (ครั้งที่	 2) 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. กำหนดการจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

  1.1 จำหน่ายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(รามฯ 1)	 ชุดสมัครด้วยตนเอง	 จำหน่ายตั้งแต่วันที่	 

14 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2557  

ท่ีอาคาร	สวป.		ช้ัน	1  ราคาชุดละ 120 บาท

  1.2 การสมัครผ่านทางอินเทอร์ เน็ต 

ไม่ต้องซื้อระเบียบการรับสมัครสามารถ	 Download	 

ได้ที่	www.iregis.ru.ac.th 

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้สมัคร	 ผู้มีสิทธิสมัคร 

ต้องมีคุณวุฒขิ้อใดข้อหนึ่ง		ดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(มัธยมศึกษาตอนปลาย)	หรือเทียบเท่าขึ้นไป	(ม.ศ.5 

หรือ	ม.6)		หรือ

	 	 2.2			จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 (มัธยมศึกษาตอนต้น)	 หรือเทียบเท่า	 

(ม.3	หรือ	ม.ศ.3	หรือ	ม.6	เดิม)		และต้องมีคุณสมบัติ		 

ดังนี้

	 	 	 2.2.1	 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	 

ซ่ึงมีตำแหน่งและเงินเดือน	ต้ังแต่ระดับ	2	หรือเทียบเท่า 

ขึ้นไป		หรือ

	 	 	 2.2.2	 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ 

หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 หรือเป็นลูกจ้างของรัฐ 

ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือ										

   2.2.3	 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	 สมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด		สมาชิกสภาเขต  

สมาชิกสภาเมืองพัทยา	สมาชิกสภาเทศบาล	สมาชิก 

สภาตำบล	 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล	 หรือ 

กรรมการสุขาภิบาล	 หรือกำนัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 หรือ 

  2.3	 เป็นผู้ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา 

แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  3.1 รับสมัครผ่ านทางอิน เทอร์ เน็ต  

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)	 ระหว่าง 

วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2557 

สมัครได้ที่เว็บไซต์		www.iregis.ru.ac.th

 นอกจากน้ัน	 มหาวิทยาลัยได้ให้สิทธิรับเทียบโอน 

หน่วยกิต	 สำหรับผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง		หรือจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น		โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะ- 

กรรมการประจำคณะที่รับเข้าศึกษากำหนด	 ทั้งนี้จะ 

ต้องไปสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เท่านั้น

  3.2 การรับสมัครท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(รามฯ 1) ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ถึงวันที ่

6 กรกฎาคม 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	 ตั้งแต ่

เวลา	 08.30	 -	 15.30	 น.	 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช	

	 โดยดำเนินการสมัครได้	2	กรณี	ดังนี้

	 	 	 3.2.1	 กรณีซ้ือเล่มระเบียบการรับสมัคร	

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร	(อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร) 

แล้วนำมาสมัคร

   3.2.2	 กรณี	ไม่เสียค่าใบสมัคร	ให้กรอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต	 ผ่านเว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย	 www.ru.ac.th	 ผู้สมัครต้องพิมพ์ 

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิก 

ข่าวรามคำแหงออกมา	แล้วนำมาสมัคร

 4. หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร  (ถ่ายสำเนาขนาด	 

A4	เท่านั้น)

  4.1	 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

(ม.ร.2)

	 	 4.2	 สำเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตร	จำนวน	

2	 ฉบับ	 (กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ระดับ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไปต้องถ่ายสำเนาคุณวุฒิ		

จำนวน	4	ฉบับ	)	

	 	 	 4.2.1	 กรณีคุณวุฒิที่ จบหลักสูตร 

เป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้ 

จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร	 โดย 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษา 

(อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ติดต่อสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและ 

ประเมินผลอุดมศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียม 

การจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด 

รายละ 500 บาท ในวันที่สมัครด้วย

   4.2.2	 ผู้สมัครท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษา- 

ตอนต้น	(ม.3)	หรือเทียบเท่ามาสมัครเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี			ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับ 

หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

  4.3	 สำเนาหลักฐานต่างๆ	 หากมีการเปล่ียนแปลง	 

ชื่อตัว	หรือนามสกุล	หรือกรณีสมรส	หรือกรณีหย่า	 

ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิ	นั้น

	 	 4.4	 สำเนาทะเบียนบ้าน	จำนวน	2	ฉบับ	 

และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน		(หน้า-หลัง)			จำนวน			3		ฉบับ 

          สำหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ใช้สำเนา

บัตรประจำตัวคนพิการ  จำนวน 2 ฉบับ

						 	 4.5	 รูปถ่ายสีหน้าตรง	 ขนาด	 2	 นิ้ว	 

จำนวน	1	รูป

        4.6	 แผ่นระบาย	(ม.ร.	25	)	จำนวน	1		แผ่น 

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ)							 	

	 	 4.7	 ใบรับรองแพทย์	จำนวน	1	ฉบับ	(ขอได้ 

ท่ีงานแพทย์และอนามัย		ค่าธรรมเนียม	ฉบับละ	20	บาท)

	 	 4.8	 ใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำแหง	

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ)

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ-สามเณรและ 

ไม่ได้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตให้ดำเนินการสมัคร 

ทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่  

www.iregis.ru.ac.th 

 ทั้งนี้ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมี 

สถานภาพนักศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดียวกัน 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่อีกไม่ได้  

											ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร		สำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล	(อาคาร	สวป.	ชั้น	3)	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง		แขวงหัวหมาก		เขตบางกะปิ		กรุงเทพฯ	

10240		โทร.	0-2310-8615,	0-2310-8623

อบรมผู้นำนันทนาการ



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิถุนายน 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

ม.ร. จับมือฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)

ด้วยรักและผูกพัน                      (ต่อจากหน้า 12)

 โอกาสน้ี	 นางเพ็ญศรี	 กล่าวว่า	 กรมการจัดหางาน  

มีภารกิจหลัก เกี่ ยวกับการส่ง เสริมการมีงานทำ 

ให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนท่ีว่างงาน	 และผู้ประสงค์ 

จะทำงาน	 ได้มีงานทำที่มั่นคงต่อเนื่อง	 ตลอดวัยทำงาน	

รวมทั้งให้บริการกับนายจ้าง	สถานประกอบการ	ที่ต้อง 

การสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการ 

ตอบสนองนโยบายดังกล่าว	 จึงได้กำหนดจัดงานตลาดนัด 

แรงงานเชิงคุณภาพ	ภายใต้ชื่องาน	“นัดพบแรงงาน	’57 

ตลาดงานเชิงคุณภาพ@รามคำแหง”	 ขึ้น	 ระหว่างวันท่ี	

12-13	 มิถุนายน	 2557	 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน 

แรงงาน	 ลดปัญหาการว่างงาน	 เพิ่มโอกาสการจัดงาน 

ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่	 ประชาชนที่ว่างงานในเขต 

กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสสมัครงาน

กับนายจ้าง	สถานประกอบการจำนวนมากได้โดยตรง

	 ทั้งนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้ 

บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับสมัครงานให้ได้รับ 

ความสะดวก	 รวดเร็วยิ่งขึ้น	 โดยเปิดโอกาสให้มีการ 

ลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 

ทำให้ลดขั้นตอนระยะเวลาในการสมัครงาน	 การกรอก 

เอกสารต่างๆ	 สำหรับผู้ท่ีไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถ

มาลงทะเบียนสมัครได้

 นอกจากการให้บริการรับสมัครงานแล้วยังมีบริการ 

ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ	 ทดสอบภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสมัครงาน	 การแนะแนวอาชีพ	 การให้คำปรึกษา 

แนะนำในการสมัครงาน	 การสาธิตอาชีพและฝึกปฏิบัต ิ

วันละ	 20	 อาชีพ	 รวม	 50	 อาชีพ	 และได้เชิญหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงแรงงานมาให้บริการประชาชน	 

ตลอดจนมีการแสดงสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำ 

ที่บ้านด้วย

 จากน้ัน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ	กล่าวว่า	 รู้สึก

ยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีส่วนร่วม 

ในการจัดงานนัดพบแรงงาน	’57	“ตลาดงานเชิงคุณภาพ	 

@รามคำแหง”	 การจัดงานคร้ังน้ีเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะทำงาน 

ได้มีโอกาสพบปะกับสถานประกอบการโดยตรง	 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

นักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีงานทำอยู่แล้ว	 และ 

มาสมัคร เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง	

เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา	 ทำให้เม่ือจบไปแล้วไม่มีปัญหา 

เรื่องการว่างงาน	 และจากผลสำรวจภาวะการมีงานทำ 

ของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในปีน้ีพบว่า	 80	 เปอร์เซ็นต์	

เป็นผู้มีงานทำแล้ว	 ถือเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ที่ลูกศิษย์ที่จบการศึกษาไปแล้ว	 สามารถ 

เข้าสู่ตลาดแรงงานได้เป็นจำนวนมาก	

	 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังมีวิชา 

สหกิจศึกษา	 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานกับสถาน- 

ประกอบการจริง	 เป็นการฝึกประสบการณ์	 ฝึกการทำงาน 

ในบริษัทต่างๆ	 ซึ่งมีบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งที่รับ 

นักศึกษาวิชาสหกิจศึกษาเข้าทำงานในบริษัท	 หลังจาก 

จบการศึกษา		 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย

ตลาดวิชา	และเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เข้าศึกษาในระบบ	 Pre-degree	 ซ่ึงมีลูกศิษย์ท่ีจบการศึกษา 

จากระบบดังกล่าวกว่า	 10,000	 คน	 ทำให้นักศึกษา	 

Pre-degree	 สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้น	 ส่งผล 

ให้โครงสร้างของตลาดแรงงานมีการเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก 

มีผู้ที่อายุยังน้อย	 แต่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้แล้ว	 

และเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพด้วย”		

 ต่อจากน้ัน	 นางอัญชลี กล่าวว่า	 การจัดงานคร้ังน้ี	 

ให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนท่ีว่างงาน	 และผู้ประสงค์ 

จะทำงาน	 ได้มีงานทำท่ีม่ันคงต่อเน่ือง	 ให้บริการกับนายจ้าง 

สถานประกอบการท่ีต้องการสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน 

การจัดงานแต่ละครั้งจะได้รับความสนใจจากผู้ที่เพิ่ง 

สำเร็จการศึกษา	 และประชาชนท่ีว่างงานในเขตกรุงเทพ-

มหานคร	 ซ่ึงการจัดในสถานศึกษาทำให้มีนักศึกษาท่ีมาเรียน

ในมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลข่าวสาร	 และรับรู้ถึงลักษณะ 

การจัดหางานว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร	 เพ่ือเป็นการเตรียม

ความพร้อมก่อนจบการศึกษา	

 “สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีมีงานทำแล้ว แต่บางท่านอาจจะต้อง 

การเปลี่ยนสายงาน เพราะตำแหน่งงานที่มาในวันนี ้

มีความหลากหลาย ทำให้ผู้ประสงค์จะทำงานน้ัน สามารถ 

เลือกได้ตามความเหมาะสมของตนเอง กรมการจัดหางาน 

จึงได้พยายามที่จะสนับสนุนตำแหน่งงานสำหรับผู้ที่ 

จบปริญญาตรี และนอกจากกิจกรรมนัดพบแรงงานแล้ว 

ยังมีการฝึกอบรมอาชีพอิสระ และมีตำแหน่งงานกว่า 

12,000 อัตรา จึงถือเป็นโอกาสท่ีดีของผู้ท่ีกำลังมองหางาน 

และเป็นโอกาสที่ดีของนายจ้าง อีกด้วย”

พวกนักศึกษาหรือนักเรียน	ว่าจะสอนภาษาอังกฤษให ้

อะไรให้แล้วก็พาไปทำเสื่อมเสียในบ้านเราเองนี่แหละ 

อย่างน้ีเป็นต้นเพราะฉะน้ันก่อนท่ีจะอยากจะเรียนภาษา 

อยากจะก้าวหน้า	 อยากจะได้	 อยากจะดี	 อะไรก็ต้องคิด	

คิดให้ถ่องแท้เสียก่อน	 ก่อนที่จะไปทำอะไรต่อมิอะไร	

อย่างที่ถูกหลอกไปนั้นเห็นว่าคนที่หลอกไปเขาต้องไป 

ปลอมว่ากำลังเรียนมหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยนี้ 

อะไรต่าง	 ๆ	 หลักฐานต่าง	 ๆ	 ก็ไม่ตรง	 แล้วก็จากการ 

ไปทำงาน	 พอเขาสัมภาษณ์ขึ้นเรื่องก็แดง	 เป็นปัญหา 

ที่จะต้องส่งถึงตำรวจ	 เจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเขา	 หรือ 

ไม่อย่างดีที่สุดเขาก็ส่งกลับ	แล้วใครจะออกค่าเครื่องบิน

ก็ยังมีปัญหา	กลับอย่างไรก็มีปัญหานี่อย่างนี้เป็นต้น	

 อีกเร่ืองหน่ึงก็คือเร่ืองท่ีครูพูดถึง	 มีทหารไปยึดทรัพย์ 

ทหารเท่ียวไปทำอะไรต่อมิอะไร	 ไปค้นบ้านท้ังหมู่บ้านก็มี 

อะไรอย่างน้ีเป็นต้น	ทางฝ่ายทหารเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำ 

ไม่มี	 เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็ควรรีบบอกผู้ใหญ่บ้าน 

กำนัน	 หรือพวกที่มีหน่วยสื่อสารอะไรต่าง	 ๆ	 หรือไม่ก็ 

โทร.ไปที่โรงพัก	หรือโทร.ไปที่กรมกองทหารที่อยู่ใกล้นี ่

อย่างนี้เป็นต้น	 เพราะฉะนั้นก็ควรจะหาเบอร์เหล่านี้ไว ้

หาแนวทางช่องทางติดต่อไว้	 เพราะข้ึนช่ือว่ามิจฉาชีพน้ัน 

ก็ต้องหาช่องทางที่จะหลอกลวง	 ต้มตุ๋น	 ทำมาหากิน 

โดยท่ีไม่สุจริตท้ังส้ินท้ังปวงน่ันแหละ	 มิฉะน้ันจะเรียกว่า 

มิจฉาชีพทำไม

	 ทราบหรือยังว่า	 อยู่ให้เป็นคืออยู่อย่างไรคืออยู่ให้ 

อยู่รอดได้	 ไม่ใช่เอาตัวรอด	 แต่ว่าอยู่ให้รอดจากส่ิงท่ีเลว 

ร้ายได้น่ันคือความมุ่งหมายท่ีครูพูดกับลูกศิษย์ในวันน้ี	

เอาไว้พบกันฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ

ม.ร.เชิญร่วมงานฯ                     (ต่อจากหน้า 12)

เพราะอาจเป็นช่องทางให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ 

อันจะกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้	 และ 

มหาวิทยาลัยไม่รับผิดชอบต่อผลที่ เกิดขึ้นจากการ 

กระทำของกลุ่มบุคคลข้างต้น	

ม.ร.ชี้แจงฯ                                   (ต่อจากหน้า 1)

เก่ียวกับโทษของยาเสพติดและการหลีกเล่ียง	โดยวิทยากร

จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่	เป็นต้น

	 ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดงานในวันที่	 7	 กรกฎาคม	 2557 

เวลา	 13.00	 น.	 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธาน	 

ณ	ลานกิจกรรม	(หน้าธนาคารออมสิน)	วิทยาเขตบางนา	

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี	พรรคพลังราม	ม.ร.	หมายเลขโทรศัพท์ 

086-430-8390

 วางพวงมาลา นายจักรกฤช	 ศรีธนกฤช 

ผู้อำนวยการกองกลาง	 ม.ร.	 เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม 

ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เนื่ องในโอกาสวันที่ี ระลึกพระบาทสมเด็จ - 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว		เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา- 

กรุณาธิคุณ	 และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ 

ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานัปการ 

เมื่อวันที่	 30	 พ.ค.	 57	ณ	พระบรมราชานุสาวรีย์	 - 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว		หน้าอาคารรัฐสภา	



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๐) วันที่ ๒๓ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

พรรคพลังรามรณรงค์
ทำความสะอาดในวันสิ่งแวดล้อม

    
 
 
 
 
 
 

	 ลูกศิษย์ท่ีรักท้ังหลาย	 ในภาวะปัจจุบัน	 ก็ต้อง 

บอกกันหน่อยว่า	 ภาวะปัจจุบันน้ันก็คือสภาพท่ีเกิดข้ึน 

สภาพที่เป็นอยู่	 เราก็ต้องตั้งสติให้มั่น	 จะต้องรู้จัก 

วิเคราะห์สังเคราะห์	 จะต้องรู้จักพินิจพิจารณา	 ว่าอะไร

ก็อย่าไปว่าตามกันเสียท้ังหมด	 เห็นแย้งก็ไม่เห็นจะต้อง

ด้ินรนอะไรมากมาย	 เห็นด้วยก็ไม่จำเป็นจะต้องกระโดด

โลดเต้นก็เดินสายกลางไว้ก็จะเป็นการดี

	 ครู ไปเห็นข่าวที่นักศึกษาถูกหลอกลวง 

ไปทำงานต่างประเทศ	 ก็ย่ิงเป็นห่วง	 เห็นข่าวท่ีอ้างว่า 

เป็นทหารไปยึดทรัพย์ชาวบ้านตามบ้านนอก	 

แต่งตัวดีไปกันแล้วก็ไปเที่ยวค้นเที่ยวอะไรต่าง	ๆ	

ไปอ้างว่าเป็นทหารไปดำเนินการ

 ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ี...	 เร่ืองแรกน้ันการท่ีนักศึกษา 

ไปทำงานท่ีต่างประเทศ	 นักศึกษาไม่ได้พินิจพิจารณา 

ให้ถี่ถ้วนก็ถูกหลอกลวงเป็นเรื่องธรรมดา	 นักศึกษา 

ยังไม่มีประสบการณ์พอที่จะพินิจพิจารณาได้ก็จะ 

ต้องศึกษา	 สอบถามคนอื่นให้ถ่องแท้	 สอบถาม 

ครูบาอาจารย์	 อาจารย์ท่ีปรึกษาก็ดี	 อาจารย์ท่ีเก่ียวข้อง 

กับกิจการนักศึกษาท้ังหลายเขาก็มีอยู่ทุกมหาวิทยาลัย	 

ดังน้ันการท่ีมีการหลอกลวงไปทำงานในต่างประเทศ 

ในตอนปิดเทอมนั้น	 ก็เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่ง	

ต่อสวัสดิภาพ	 ต่ออนาคตของนักศึกษาเอง	 และ 

ที่สำคัญนั้นไปถูกหลอกลวงเข้าไปอยู่ในประเทศ 

ของเขา	 ก็จะได้รับการปฏิบัติอย่างที่เราไม่เคยชิน 

อย่างน้อยอาหารการกินในที่ควบคุมตัว	 อย่างน้อย 

การควบคุมตัวก็คงไม่สะดวกสบายอะไร	 และท่ีสำคัญ 

ที่สุดขวัญหนีดีฝ่อ	 พ่อแม่ทางบ้านก็ห่วงแทบขาดใจ

อย่างนี้เป็นต้น	

	 ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็เป็นเพราะว่า	 เราไม่ได ้

อยู่ตามสภาพท่ีควรมีควรเป็น	 เราเป็นนักศึกษา	 ถ้าหากว่า 

ภาษาเราไม่ดี	 เราก็ไม่จำเป็นต้องไปทำงานเป็นกรรมกร 

ต่างประเทศภาษาถึงจะดีได้	 เราอยู่ในประเทศเรานี ้

เราจะฝึกฝนอย่างไรเราก็มีทางฝึกฝนเยอะแยะ 

มากมายอยู่ที่ตัวนักศึกษาเองที่ ใคร่ เรียนใคร่รู้  

อยู่ที่ตัวนักศึกษาเองจะขยันหมั่นเพียรก็สามารถ 

จะฝึกตนได้	 ไม่จำเป็นจะต้องไปพูดกับคนที่พูด 

ภาษาฝรั่ง	 หรือว่าไปพูดกับฝรั่งโดยเฉพาะและ 

ที่สำคัญนั้น	 เดี๋ยวนี้ฝรั่งนั้น	 มีฝรั่งหลายประเภท	

ท่ีเราล้อกันว่าฝร่ังข้ีนกม่ัง	 อะไรม่ังก็มี	 บางคนมาจาก

ประเทศบางประเทศก็มาอ้างตัวว่าเป็นคนอังกฤษม่ัง	

คนอเมริกันมั่ง	ซึ่งครูเคยพบ	คุยไปคุยมาเป็นพวกที ่

เราเรียกกันว่าแขกขาว	 อย่างนี้เป็นต้น	 ครูก็ไม่อยาก 

ขยายความให้มากความไป	 เอาเป็นว่าพวกนี้ก็พอ 

จะพูดภาษาอังกฤษได้บ้างหรือคล่องบ้าง	 ก็มาเท่ียวหลอก 

อยู่ให้เป็น

(อ่านต่อหน้า 11)

    
 
 

ม.ร.เชิญร่วมงาน “เปิดโลกกิจกรรม 
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด”

(อ่านต่อหน้า 11)

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ขอเชิญนักศึกษาใหม่ 

และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ	“เปิดโลกกิจกรรม: 

เยาวชนคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด”	เพื่อส่งเสริม 

การทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์	

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ

ของการเสพส่ิงเสพติด	 พร้อมท้ังสร้างเครือข่ายต่อต้าน 

สิ่งเสพติดระหว่างกลุ่ม	 ชมรมที่ทำกิจกรรมร่วมกัน 

ในสถานศึกษา	 และหอพักกิจกรรมในโครงการ	

ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557 ณ ลานกิจกรรม 

(หน้าธนาคารออมสิน) วิทยาเขตบางนา 

	 ภายในงานมีกิจกรรม	4	 โซน	คือ	Exhibition 

Zone	นิทรรศการต่อต้านสิ่งเสพติด	Art Zone	สอน 

การวาดภาพ	 สอนเล่นมายากล	 สอนงานประดิษฐ์	

Stage Zone	การแสดงบนเวที		และ The Palungram Zone 

แนะนำพรรคพลังราม	 จัดแสดงผลงานและการก่อต้ังพรรค  

กิจกรรมการสร้างภาคีเครือข่ายรับน้องปลอดส่ิงเสพติด 

การปฏิญาณตนรับน้องปลอดส่ิงเสพติดและไม่ยุ่งเก่ียว 

กับสิ่งเสพติดตลอดการศึกษาในสถานศึกษา	 เสวนา 

หัวข้อ	“พัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรม”	โดยนายกองค์การ- 

นักศึกษา	 นายกสโมสรนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 

และการแสดงบนเวทีโดยกลุ่มนักศึกษา	การแบ่งปัน 

ประสบการณ์การทำกิจกรรมเพ่ือสังคม	 การให้ความรู้ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภโชค เดชะราช	 ผู้ช่วย 

อธิการบดีฝ่ายอำนวยการ	 กล่าวในโอกาสที่เป็น 

ประธานเปิดงาน	“RU	Big	Cleaning	Day:	พลังนักศึกษา 

สร้างมหาวิทยาลัยสะอาดและน่าอยู่	 ครั้งที่	 3”	 โดย 

พรรคพลังราม	 ว่าการจัดงานในวันนี้ตรงกับวัน 

สิ่งแวดล้อมโลก	 5	 มิถุนายน	 2557	 การที่นักศึกษา 

จัดโครงการนี้ขึ้น	 นับว่าเป็นความคิดที่ดีเพราะเป็น 

การปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ	 ให้นักศึกษาร่วมกัน 

พัฒนาสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่เจ้าหน้าที่ 

ของม.ร.อาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง	 ทั้งนี้เพื่อให้รามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีน่าอยู่และสวยงามย่ิงข้ึน	โดยกิจกรรม

ครั้งนี้มีนักศึกษาในโครงการร่วมกันทำความสะอาด

บริเวณโดยรอบม.ร.	เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	ที่ผ่านมา

 นักศึกษาปริญญาโทโครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต	 จังหวัดสมุทรสาคร	 รุ่นที่	 5																					

สักการะบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน 

รามคําแหงมหาราช	 และเยี่ยมชมสาขาวิทย-

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา	 รวมท้ัง

ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาทับทิม	จำนวน	3,000	ตัว 

ลงสู่บ่อน้ำธรรมชาติภายในสาขาวิทยบริการฯ 

โดยมี	รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า	รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา	 พร้อมด้วย 

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิทยบริการฯ	 ให้การ 

ต้อนรับ	เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2557	ณ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

 โอกาสนี้	 รศ.สมพล ทุ่งหว้า กล่าวว่ายินดีต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโทโครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต	 จังหวัดสมุทรสาคร	 รุ่นที่	 5	 ที่เดินทางมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	

และเยี่ยมชมสาขาวิทยบริการฯ	 ในครั้งนี้	 และขอขอบคุณที่ได้นำพันธ์ุปลาทับทิมมามอบให้กับทางสาขาฯ	และ 

ได้ทำบุญปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติร่วมกัน	 ทั้งนี้	 สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสงขลา	 สัญญาว่าจะดูแล 

ปลาทับทิมเหล่านี้ให้เจริญเติบโตอยู่คู่กับสาขาวิทยบริการฯแห่งนี้ต่อไป

 นักศึกษา M.B.A. สมุทรสาคร เยี่ยมชมรามฯ สงขลา

ม.ร.เปิดลงทะเบียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2557 เพิ่มเติม 
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557 (ทุกรหัส) ที่อาคารเวียงคำ
รวมทั้งให้สิทธินักศึกษาเก่าที่ขาดการลงทะเบียนในปีการศึกษา 2556 
ไม่ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพเมื่อมาลงทะเบียน ภาค 1/2557 รายละเอียด โทร. 0-2310-8610


