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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 ๑๒ 

วันที่ ๗ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ปีที่ ๔๔

ม.ร.จัดประชุมวิชาการประชาคมอาเซียน+3
เชิญนักวิชาการระดมความคิดขับเคลื่อนอาเซียน

   
 

   
 

            
   
         
  

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

      มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ 

“สัปดาห์รณรงค์ป้องกันภัยสิ่งเสพติด” 

 รวมพลังชาวรามคำแหงและนักศึกษา ร่วมเดิน 

รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดในสถานศึกษา 

และชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย พร้อมจัด 

ประกวดร้องเพลง “RU Singing Contest 

ต่อต้านส่ิงเสพติด คร้ังท่ี 2 รอบชิงชนะเลิศ” 

 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิด 

ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้ อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง กล่าวรายงานว่ากองกิจการนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

จัดโครงการ “สัปดาห์รณรงค์ป้องกันภัยส่ิงเสพติด” และการประกวดร้องเพลง “RU Singing Contest 

ต่อต้านสิ่งเสพติด ครั้งที่ 2” รอบชิงชนะเลิศ  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

โดยเห็นว่าบทเพลงต่างๆสามารถถ่ายทอดถึงวิถีชีวิตและ (อ่านต่อหน้า 2)

   
 

  ในนามของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงขอต้อนรับ 

นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา  2557 ด้วยความยินดีย่ิง

 ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ 

แก่สังคมว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงทำหน้าที่ของ 

สถาบันอุดมศึกษา ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งด้าน 

การสอนการวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 

และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้สังคม ประสบความสำเร็จ  

สร้างเกียรติยศชื่อเสียงแก่ตนเองและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องที ่

นักศึกษาในฐานะสมาชิกใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงควรช่ืนชมและภาคภูมิใจ

 เม่ือนักศึกษาตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของมหาวิทยาลัยแห่งน้ีแล้ว 

ขอให้มั่นใจว่านักศึกษาจะได้รับการอบรมบ่มเพาะให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วย 

ความรู้ความสามารถทางวิชาการ สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

ในอนาคต และเป็นบัณฑิตที่บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมจริยธรรม

สารนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2557 ด้วยความยินดียิ่ง

 ในนามมหาวิทยาลัย อาจารย์ในฐานะผู้รับผิดชอบ 

มหาวิทยาลัยแห่งน้ีและครูบาอาจารย์ทุกคนต้ังใจจะจัด 

การเรียนการสอนให้นักศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ท่ีจำเป็น 

สำหรับการประกอบวิชาชีพในอนาคต นอกจากน้ีขอให้ 

นักศึกษามั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยจะดูแลนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและ 

การใช้ชีวิตในรั้วรามคำแหง ให้มีความอบอุ่น ปลอดภัย และมีความสุข

 ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนต้ังใจศึกษาหาความรู้และแสวงหาประสบการณ์ 

ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ขอให้มีความมานะพยายาม อดทน ประพฤติตน 

เป็นคนดี และช่วยกันรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีนักศึกษานับถือรวมท้ัง 

พระบารมีแห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (อ่านต่อหน้า 2)

 ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยยูนนาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ  

เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประชาคมอาเซียน +3 : ความท้าทาย 

ทางสังคมการเมือง อัตลักษณ์ และความแตกต่าง ในวันที่ 16-17 

กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  บุบผะศิริ 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 

ในประเทศไทย และอีกหลายสถาบันจาก 

ต่างประเทศ เช่น จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี มาเลเซีย 

สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ท่ีได้รับการรับรอง 

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายมหาวิทยาลัย 

อาเซียน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติประชาคมอาเซียน+3 

: ความท้าทายทางสังคมการเมือง อัตลักษณ์ และความแตกต่าง 

ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557   ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 

ชาวรามคำแหงรณรงค์ป้องกันภัยสิ่งเสพติด



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ได้โปรดอำนวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสุข 

ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ ที่จะศึกษาจนสำเร็จ

สมดังที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ

สารอธิการบดฯี                             (ต่อจากหน้า 1)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สะท้อนภาพความเป็นไปในสังคมแต่ละยุคสมัย 

สามารถกล่อมเกลาจิตใจ ส่งเสริมสุนทรียภาพ 

ทางอารมณ์ ซ่ึงจะส่งผลให้นักศึกษามีจิตใจท่ีเข้มแข็ง 

มีสมาธิ และห่างไกลสิ่งเสพติด อีกทั้ง ในวันที่ 26 

มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จึงได้นำ 

สองโครงการมาจัดในวันเดียวกันและหวังว่าบุคลากร 

นักศึกษา และประชาชนจะได้ตระหนักถึงโทษภัย 

สิ่งเสพติดที่เป็นภัยใกล้ตัวด้วย

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดกิจกรรมต่อต้านส่ิงเสพติด 

ชาวรามคำแหงฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่เธอมา

ด้วยศรัทธาเปี่ยมล้นและด้วยหวัง

จะประสิทธิ์ความรู้คู่พลัง

ให้เธอตั้งในความรู้คู่ความดี

เราจึงมีความยินดีเป็นที่สุด

จะดูแลประดุจลูกและศิษย์อย่างเต็มที่

ให้เธอสร้างตำนานไม่นานปี

เธอจะมีปริญญาค่าอนันต์ 

รับขวัญลูกพ่อขุนฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ด้วยรักและผูกพัน
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร-ร้อยกรอง)

 ง า น บ ริ ก า ร แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการ “ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม 

ให้กับนักศึกษาพิการ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล  ทองประยูร   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

ม ีอาจารย์สมหมาย            สุระชัย               รองอธิการบดีฝ่าย 

กิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

และนักศึกษาผู้พิการ ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 16 

มิถุนายน 2557 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคาร- 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

 โอกาสน้ี นายสำราญ คำแพ รักษาราชการ

แทนหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กล่าวว่าตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดระบบ 

การศึกษาที่ คำนึ งถึ งความเท่ า เที ยมกันตาม 

ยุทธศาสตร์หลักของสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา คือ การสร้างโอกาสทางการศึกษา 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้พิการ 

พัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมการมีงานทำของ 

ผู้พิการ นั้น

 “โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม 

ให้กับนักศึกษาพิการ จึงเป็นภารกิจหลักของ 

กองกิจการนักศึกษา ท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนให้กับ 

นักศึกษาพิการได้ เข้าถึงการเรียนการสอนใน 

มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพิการ 

ท่ีเป็นนักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจการให้บริการ 

สื่อการเรียนการสอน ข้อบังคับ ระเบียบของ 

มหาวิทยาลัย และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

ทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม” 

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย กล่าวว่า การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพิการคร้ังน้ี เป็น 

ภารกิจหลักท่ีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับช้ัน 

คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีให้ความสำคัญ เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ 

ได้เข้าใจถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยและสามารถ 

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 

ได้เป็นอย่างดี       โดยเฉพาะนักศึกษาพิการ     ท่ีมหาวิทยาลัย 

เห็นว่านักศึกษาจะสามารถพัฒนาไปเป็นทรัพยากรบุคคล 

ท่ีช่วยดูแลสังคมได้อีกทางหน่ึง จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษา- 

พิการได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ ฝึกประสบการณ์ชีวิต 

จนสามารถจบไปเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติ 

ต่อไป

 ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยมีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 

เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษาพิการ 

ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ารับคำปรึกษาหรือติดต่อ 

ประสานงานเก่ียวกับการเรียนการสอนได้ตลอดจนจบ 

การศึกษา พร้อมทั้งรับฟังการแนะแนวการศึกษา 

ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วด้วย ฉะนั้น  

ขอให้นักศึกษาพิการได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ 

ตามคำแนะนำจากหน่วยงานต่างๆเพ่ือจะได้มีแนวทาง              

มีกำลังใจ และมีความสุขในการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดปฐมนิเทศนักศึกษาผู้พิการ

เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และชุมชนใกล้เคียงได ้

ตระหนักถึงภัยของสิ่งเสพติด ซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวและ 

เป็นวาระของประเทศท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเน่ือง 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหายาเสพติดอยู่มาก

ในสังคม ถ้ามองด้านหนึ่งจะเห็นว่ามีการจับกุมและ

กวาดล้างส่ิงเสพติดอยู่เสมอ แต่อีกมุมหน่ึงก็สะท้อน 

ให้ เห็นถึงความล่อแหลมและขบวนยาเสพติด 

ที่ยังแฝงอยู่ในสังคมด้วย 

 “สิ่งเสพติดเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ต้องขจัดไปจาก 

สังคมไทย เป็นส่ิงผิดกฎหมายท่ีเป็นต้นเหตุให้นำสู่ภัย 

อื่นๆตามมา เช่น อาชญากรรม หรือลักทรัพย์ ฉะนั้น 

พวกเราทุกคนที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา และ 

นักศึกษารามคำแหง ถือเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกัน 

รณรงค์ป้องกันและขจัดสิ่งเสพติดให้หมดไปจาก 

ประเทศ และยังเป็นพลังที่สามารถช่วยเป็นหูเป็นตา 

ให้กับเจ้าหน้าที่ของบ้านเมือง ซึ่งประเทศไทย 

ต้องจริงจัง และสร้างให้คนในชาติตระหนักถึงภัย 

ของสิ่งเสพติด เมื่อพวกเราช่วยกันคนละมือแล้ว  

เชื่อว่าสิ่งเสพติดจะเบาบางลงได้อย่างแน่นอน อีกทั้ง 

ขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาท่ีประกวดร้องเพลง 

RU Singing Contest รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ 

เพราะเป็น เวทีที่นักศึกษาได้มาแสดงออกถึง 

ความกล้า ความมั่นใจในการทำสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่าง 

ให้เกิดประโยชน์ และช่วยให้นักศึกษาห่างไกลจาก 

ยาเสพติดด้วย”

อันจะนำมาซ่ึงความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเอง ครอบครัว 

สังคม และประเทศชาติ 

 ขออำนวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีสุขภาพ

แข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีความเพียร- 

พยายามในการศึกษา เล่าเรียน และในการดำเนินชีวิต 

เพ่ือจักได้ประสบความสุขและความสำเร็จในอนาคต

สารนายกฯ                                   (ต่อจากหน้า 1)

(นายวิรัช  ชินวินิจกุล)

นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ที่ผ่านมา ม ี

มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผู้หนึ่ง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 เป็นบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา 

การบริหารจัดการกอล์ฟ

 นอกจากจะแสดงความยินดีแล้ว 

“ข่าวรามคำแหง” ยังรู้สึกช่ืนชมเป็นอย่างย่ิง

จนอดที่จะนำมากล่าวขวัญถึงมิได้

 เนื่องเพราะ มหาบัณฑิตผู้นี้มีอายุ  

๗๗ ปีแล้ว

 เขามาสมัครเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาโท เมื่ออายุ ๗๔ ปี และสำเร็จ 

การศึกษา เมื่ออายุ ๗๖ ปี 

 ไม่มีใครที่แก่เกินเรียนจริงๆ 

 เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ าจากคณะวิศว-

กรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แล้วทำงานที่การไฟฟ้านครหลวง

 เขาบอกว่าสนใจมาสมัครเรียนระดับ

ปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการกอล์ฟ 

ก็เพราะชอบเล่นกอล์ฟและเม่ือได้มาเรียนแล้ว

 เขาประทับใจอาจารย์ผู้สอนทุกคน 

เพราะอาจารย์คอยให้คำแนะนำ ความรัก 

ความห่วงใย และเป็นกันเองกับนักศึกษา 

 เขาเลยเป็นทั้งลูกศิษย์และลุงของ 

ทุกคนในห้องเรียน

 เรียกว่า เรียนกันอย่างมีความสุข  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกรอบปฏิบัติ  

ภาคสนาม

 เขาบอกว่า ภูมิใจมากที่สุดที่ได้สำเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 มหาวิทยาลัยก็ภูมิใจในตัวนายช่างใหญ่

แห่งการไฟฟ้านครหลวง

  คุณสงกรานต์ ภิบาลชนม์

 คณาจารย์ระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนในเขต 

กรุงเทพฯและปริมณฑล กล่าวถึงความพร้อมในการนำ 

ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนมัธยม ภายหลังร่วม 

โครงการอบรมความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แก่ครูระดับ 

มัธยมศึกษา ท่ีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม และ 10 มิถุนายน 2557 ณ 

ห้องประชุมชั้น 8 คณะเศรษฐศาสตร์

 น.ส.จารุวรรณ เทียนทอง 

อาจารย์จากโรงเรียนราชวินิตมัธยม 

กล่าวว่าเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาบังคับ

ในระดับมัธยมต้น ท่ีมีเน้ือหาและ 

ศัพท์เฉพาะค่อนข้างเข้าใจยาก 

และ ปัจจุบันอาจารย์ที่มีความรู ้

และสอนเศรษฐศาสตร์ได้สนุก 

มีจำนวนไม่มากนัก ทำให้นักเรียนให้ความสนใจน้อยกว่า 

วิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์  ส่งผลให้ไม่ค่อยมีนักเรียน 

สนใจที่จะเรียนเศรษฐศาสตร์ต่อระดับชั้น ม.ปลายและ 

ระดับอุดมศึกษา

 “จากการเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ วิทยากร 

ทุกท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและบรรยายได้ละเอียด 

เข้าใจได้ง่าย สื่อการสอนชัดเจน เป็นประโยชน์ สามารถ 

นำไปปรับใช้ในการสอนนักเรียนได้ วิชาเศรษฐศาสตร ์

สำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น รวมอยู่ในหมวดสังคม ซึ่ง 

ประกอบด้วย 4 วิชา คือ ศาสนา ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

และหน้าท่ีพลเมือง  การสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ นอกจากครู 

จะต้องมีความรู้แล้ว ต้องอาศัยเทคนิคในการสอนให้สนุก 

มีเทคนิคที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจได้ง่าย จึงจะทำให้ 

นักเรียนสนใจท่ีจะเรียนต่อในระดับ ม.ปลาย และอุดมศึกษา 

ต่อไป ดังนั้น จึงอยากให้รามคำแหงจัดอบรมสำหรับครู

ชั้น ม.ต้นด้วย ก็จะเป็นประโยชน์มาก”

 นางสปัน สาขามุละ อาจารย์ 

จากโรง เรี ยนสมุทรปราการ 

กล่าวว่า การอบรมวันนี้สามารถ 

นำไปประยุกต์ใช้ในแผนการเรียน 

การสอนและเทคนิคการสอน 

แ ล ะ ท ำ ใ ห้ เ ห็ น ภ า พ ร ว ม ว่ า 

เศรษฐศาสตร์เป็นการมองภาพรวม 

ทิศทางของเศรษฐศาสตร์จะเป็นตัวกำหนดนโยบาย 

บริหารรัฐบาล การบริหารจัดการทรัพยากร

 “ครูต้องสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ ต่อยอดได้ 

มีความรู้เบื้องต้น ปลูกฝังให้เข้าใจความสำคัญของ 

เศรษฐศาสตร์ เพราะเนื้อหาของวิชาไม่ได้ยาก ในขณะ 

เดียวกันครูต้องมีใจรัก ศึกษา ค้นคว้า จึงจะถ่ายทอด 

วิชานี้ได้ดี   ครูควรจะทำแผนการสอน และปรับเทคนิค 

การสอนให้เหมาะสม เพื่อให้เด็กหันมาสนใจเรียนต่อ 

คณะเศรษฐศาสตร์มากข้ึน  เช่น การสอนเร่ืองเศรษฐกิจ- 

พอเพียง หรืออธิบายว่าจะนำหลักเศรษฐศาสตร์มาใช ้

ในชีวิตประจำวันด้านใดได้บ้าง” 

  นายธีระวัฒน์ สีหาบุญลี  

อาจารย์จากโรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห์ สิงหเสนี) 4 กล่าวว่า 

นักเรียนชั้น ม.ปลายสนใจวิชา- 

เศรษฐศาสตร์น้อยลง เพราะ 

เนื้ อหาและเทคนิคการสอน 

ของผู้สอนบางครั้งไม่น่าสนใจ 

นักเรียนเรียนแล้วไม่เข้าใจ ทำให้เลิกสนใจเรียนวิชานี้ไป 

ฉะน้ัน  เทคนิคการสอนจึงมีผลอย่างมากกับการเรียนของเด็ก 

 “เน้ือหาจากการอบรมคร้ังน้ีสามารถนำไปอธิบาย 

ให้นักเรียนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ได้เทคนิคเพิ่มสำหรับใช ้

ในการสอน ได้ความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันท่ีสามารถ 

นำมาใช้ประยุกต์ใช้ในการสอนมากข้ึน และได้เรียนรู้ว่า 

ไม่ควรสอนแต่ทฤษฎีมากเกินไป”

        นายกิตติพัศ ไชยสิทธิ์  

อาจารย์จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

 เตรี ยมอุดมศึกษาน้อม เกล้ า 

กล่าวว่า การสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ต้องชี้ให้เห็นว่าเศรษฐศาสตร์ 

เกี่ ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 

ของทุกคน ตั้งแต่การตัดสินใจ 

การวางแผนค่าใช้จ่าย  ต้องเปรียบเทียบทฤษฎีและเช่ือมโยง 

เข้ากับสิ่งใกล้ตัว ต้องสร้างจุดสนใจ ให้นักเรียนเห็น 

ความสำคัญของวิชา  จะทำให้นักเรียนเข้าใจวิชาน้ีได้ดีย่ิงข้ึน 

และครูต้องสนับสนุนให้นักเรียนสนใจที่จะศึกษาต่อ 

ในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ

ต่อไป

 “การอบรมในวันนี้ เป็นประโยชน์อย่ างยิ่ ง  

เพราะนอกจากจะได้ความรู้และเทคนิคไปถ่ายทอดแล้ว  

เนื้อหาที่อบรมตรงกับที่ เตรียมแผนการสอนให้กับ 

นักเรียน มีทั้งส่วนเนื้อหาในภาพรวมกว้าง ๆ  และเชิงลึก 

เป็นประโยชน์กับครูผู้สอนเอง มีข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบัน 

ที่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม ด้วยระยะเวลาอบรมเพียง 2 วัน 

คอ่นข้างน้อยเกินไปสำหรับเน้ือหาท่ีอบรม อยากให้ ม.ร. 

จัดโครงการอบรมเพิ่มอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจัด 

ในชว่งโรงเรยีนปดิเทอมเดอืนตลุาคม หรอืเดอืนเมษายน 

ครูจะเข้าร่วมอบรมได้อย่างเต็มที่”

        นางรัตนา อุทก อาจารย์ 

จากโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 

กล่าวว่าโครงการอบรมครั้งนี้ 

เป็นการเพิ่มมุมมองและความรู้ 

ให้ครูนำไปปรับแผนการสอน 

นักเรียนได้ เอกสารประกอบ 

การอบรมอ่านเข้าใจง่าย สามารถ 

นำไปถ่ายทอดให้นักเรียนได้ ในการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ผู้สอนต้องมีความเข้าใจเนื้อหา ต้องทำการบ้านมาแล้ว 

อย่างดี เพราะถ้าผู้สอนไม่เข้าใจจะสอนนักเรียนให้เข้าใจ 

ไม่ได้อย่างแน่นอน นอกจากนั้น ยังต้องมีสื่อการสอน 
(อ่านต่อหน้า 9)
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 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร.นำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ 

คว้า 4 รางวัล จากการประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

คร้ังท่ี 4 พร้อมลงนามทางวิชาการร่วมกับกรมทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนนักวิจัยรามฯ ยังได้รับ 

คัดเลือกเป็นนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

แห่งประเทศไทย คนใหม่ด้วย

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เผยแพร่ 

ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ในงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถและการประชุมวิทยาศาสตร์  

ทางทะเล ครั้งที่ 4 “วิทยาการในโลกของทะเลสีคราม 

(Blue Ocean Science)” 

 จัดโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานวิจัยความ 

เป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา- 

นครินทร์ และสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย 

ร่วมกับ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2557 

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 ภายในงานนอกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้ร่วมออกบูธในนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯแล้ว 

ยั ง ได้ลงนามบันทึกความเข้ า ใจในความร่วมมือ 

ทางวิชาการกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

และมหาวิทยาลัยอีก 6 แห่ง โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมลงนาม        

 สำหรับความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว  

เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 

ทางทะเล ส่งเสริมให้บุคลากรทำการศึกษาวิจัยร่วมกัน 

เปิดโอกาสให้มีการทำงาน การฝึกงาน การฝึกอบรม  

และการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาส 

เรียนรู้ในการทำการวิจัย และการฝึกงาน ร่วมกับ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 อีกท้ัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังได้ร่วมนำเสนอ

ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท 

และเอก ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จำนวน 20 เรื่อง 

โดยผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัล จำนวน 

4 รางวัล ได้แก่  รางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย ในการ 

นำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มนิเวศวิทยาแนวปะการัง และ 

ปะการังเทียม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 

ในการประกวดภาพถ่ายทางทะเลในหัวข้อพฤติกรรม 

ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายและความสมบูรณ์ของ

ทะเลไทย

 

 นอกจากน้ี ในการประชุมใหญ่ของสมาคมวิทยาศาสตร์ 

ทางทะเลแห่งประเทศไทย ยังได้มีการสรรหานายกสมาคมฯ 

คนใหม่ โดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการ 

คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ 

ทางทะเลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและ 

แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้รับการยอมรับทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

ในระดับชาติด้วย 

คณะวิทย์ฯร่วมมือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เผยแพร่ผลงานและพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

การจัดบูธนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย

และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร. ธรรมศักดิ์  ยีมิน  อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธานในการนำเสนอผลงาน

ภาคบรรยายในหัวข้อระบบนิเวศแนวปะการััง

 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมนักศึกษา 

เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรม

นักศึกษา รุ่นที่ 1 โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธาน และมีนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการอบรมจำนวน 

130 คน ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 

ที่ผ่านมา

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย  สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่ากิจกรรมนักศึกษา 

เป็นกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่นักศึกษา 

ได้รับจากประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงเป็น 

การพัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห์ เกิดความสัมพันธ์ 

กับบุคคลอื่นในการทำงาน และประสานงานร่วมกัน 

การพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

สร้างความเป็นผู้นำของสังคม ดังน้ันกิจกรรมนักศึกษา

จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสำคัญควบคู่กับการเรียน 

การสอน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพตามลักษณะ 

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

 จากนั้น อธิการบดี กล่าวว่านักศึกษาเป็นผู้ม ี

ส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญย่ิงต่อการดําเนินงานประกัน- 

คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจึงควรมี 

บทบาทในการเป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้ 

การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ 

สถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะ

ผลการดําเนินงานที่ดีมีคุณภาพย่อมส่งผลโดยตรงต่อ

นักศึกษา 

  สำหรับบทบาทนักศึกษาในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ของสถาบันอุดมศึกษาน้ันคือ จะต้องให้ความร่วมมือ 

ให้ข้อมูลเพ่ือนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาด้วยการให้ข้อมูลท่ีตรงไปตรงมาให้ข้อเท็จจริง 

มากที่สุดเพื่อให้ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษา 

เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

ต่อไป 

  ท่ีสำคัญในฐานะท่ีเราทำกิจกรรม เราต้องฉลาด

ที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น สามารถโยง 

เข้ามากับกิจกรรมของเราได้จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง 

ส่วนเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข นักศึกษา 

อย่าส่งเสริมในสิ่งเหล่านี้ และที่สำคัญเมื่อนักศึกษา 

ทำกิจกรรมต่างๆจบแล้วให้นักศึกษาเดินทางกลับบ้าน

เพื่อความปลอดภัยของตัวนักศึกษาเอง

 “นักศึกษาจะทำสิ่งใดก็ตามขอให้คำนึงว่า 

มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นสถาบันการศึกษา เป็นบ้านของ 

อธิการบดีให้ข้อคิดการทำกิจกรรม นศ.
ต้องยอมรับความแตกต่างทางความคิด

(อ่านต่อหน้า 8)
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ตอน  ประเทศไทยได้อยู่บนถ้วยบอลโลก

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้คาดหมาย 

กันว่าจะมีเงินหมุนเวียนสะพัดเป็นจำนวนมหาศาล 

แต่จะมากมายแค่ไหนก็ข้ึนกับการพยากรณ์ของแต่ละ 

สำนักเช่น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดหมายว่าจะมีเงิน 

สะพัดไปยังธุรกิจที่ เกี่ยวข้องในช่วงการแข่งขัน 

ฟุตบอลโลกกว่า 21,600 ล้านบาท โดยธุรกิจกลุ่ม 

อุปกรณ์การรับชม จะได้อานิสงส์ไปมากที่สุดคือราว 

13,500 ล้านบาท รองลงไปเป็นกลุ่มธุรกิจอาหาร  

และเครื่องดื่ม และกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้ากีฬา แต่ถ้าไปด ู

ตัวเลขของศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะคาดหมายว่า มีเม็ดเงินสะพัดกว่า 69,245 ล้านบาท 

ซ่ึงสูงกว่าตัวเลขของศูนย์วิจัยกสิกรไทยมาก ซ่ึงท่ีจริงก็คงไม่แตกต่างกันสักเท่าไร 

เพราะตัวเลขที่สูงกว่านั้นรวมเงินนอกระบบที่ เกิดจากการพนันฟุตบอล 

ที่คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดอยู่ที่ประมาณ 43,530 ล้านบาทเข้าไปด้วย และเม็ดเงิน 

จากการพนันน้ีอาจต่ำกว่าท่ีคาดหมายมากถ้ามีการกวดขันจับกุมอย่างเข้มงวด

 ในการแข่งขันฟุตบอลโลกนั้น ประเทศที่ชนะเลิศเป็นแชมป์โลกจะได้รับ 

การจารึกชื่อไว้ที่ใต้ฐานของถ้วยซึ่งปัจจุบันมีสลักชื่อไปแล้ว 10 ประเทศ และ 

ยังมีพื้นที่เหลือให้สลักชื่อได้อีก 4 ชื่อเท่านั้น หรือก็คือชื่อสุดท้ายที่จะได้รับการ 

จารึกลงบนถ้วยนี้คือประเทศที่ชนะเวิลด์คัพปี 2573 หรืออีก 16 ปีข้างหน้า 

ซึ่งตอนนั้นไทยเราอาจได้เข้าไปแข่งบอลโลกกับเขาบ้างแล้วก็ได้

 อ่านถึงตรงน้ีบางคนอาจต้ังข้อสงสัยว่าบอลโลกเขาแข่งกันมาต้ังนานแล้ว 

ทำไมจึงจารึกไว้แค่ 10 ชื่อ เรื่องนี้ตอบได้ว่าถ้วยใบนี้สร้างขึ้นใหม่ ใบแรกนั้น 

ตกเป็นของบราซิลเนื่องจากมีข้อตกลงว่าประเทศที่ได้ครองถ้วย 3 ครั้งจะได้เป็น 

กรรมสิทธิ์ แต่ถ้วยใบที่ว่านั้นได้หายสาบสูญไปแล้วตั้งแต่ปี 2526 โดยโดนขโมย 

ไปจากที่ตั้งแสดงที่บราซิลนั่นเอง 

 ข้อสงสัยอีกเรื่องหนึ่งถ้าอ่านจากชื่อตอนนี้ก็คือประเทศไทยจะได้อยู่ 

บนถ้วยบอลโลกได้อย่างไรในเมื่อยังไม่เคยเข้าแข่งในรอบสุดท้ายแม้แต่ครั้งเดียว 

ข้อนี้ต้องอธิบายยาวหน่อยและขอถือโอกาสขยายความถึงถ้วยบอลโลกถ้วยแรก

ที่หายไปด้วย

 สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือ FIFA จัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 

เป็นครั้งแรกในปี 2472 และจัดทำถ้วยรางวัลให้แก่ประเทศที่เป็นผู้ชนะด้วย 

เรียกว่าถ้วย Victory ซึ่งแปลว่าชัยชนะเพราะทำเป็นรูปของเทพธิดากรีกไนกี ้

(Nike) ซึ่งเป็นเทพแห่งชัยชนะ แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นถ้วย ชูลส์ ริเมต์ 

(Jule Rimet) เพื่อให้เกียรติกับประธาน FIFA ที่ริเริ่มการแข่งฟุตบอลโลกขึ้น  

เมื่อถ้วยใบแรกนี้ตกเป็นของบราซิล FIFA จึงได้จัดทำถ้วยใบใหม่ขึ้นโดยเริ่ม 

ใช้เป็นคร้ังแรกในฟุตบอลโลกปี 2517 ถ้วยใบน้ีทำด้วยทอง 18 กะรัตหนัก 5 กิโลกรัม 

ทำเป็นรูปคน 2 คนชูลูกโลก 

 ประเทศไทยอยู่บนถ้วยบอลโลกได้อย่างไร?  ขอให้สังเกตว่าผมบอกว่า 

ประเทศไทยไม่ใช่ชื่อของประเทศไทยนะครับ เพราะชื่อประเทศจะไปอยู่บนถ้วย

ได้ก็ต้องเป็นแชมป์เท่านั้น ท่านผู้อ่านลองดูรูปประกอบสิครับ (ถ้ายังเห็นไม่ชัด 

ก็ลองหาดูจากท่ีอ่ืนก็ได้) ด้านหน้าของถ้วยบอลโลกซ่ึงก็คือด้านท่ีเห็นตัวหนังสือ 

สลักไว้ว่า FIFA World Cup นั้น เมื่อกวาดสายตาสูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งตามมือ 

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

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ยานพาหนะ 
phương tiện giao thông (เฟือง เตี่ยน ซาว ธง)

 

 หากใครเคยได้ไปประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ ๆ 

ของประเทศเวียดนาม ภาพหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจคือ บนท้อง

ถนนจะมีพาหนะหลากหลายทั้งรถจักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ รถแท็กซี่ 

รถเมล์ และอื่น ๆ  แต่ที่เห็นจำนวนมากที่สุด คือ จักรยานยนต์ที่วิ่งกันขวักไขว ่

อยู่บนท้องถนน ครั้งนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับชื่อเรียกพาหนะต่าง ๆ 

เป็นภาษาเวียดนาม 

  

    

 

 ยานพาหนะบางอย่างท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีอยู่แต่เฉพาะในประเทศเวียดนาม 

เท่าน้ัน เช่น xe xích lô รถสามล้อ ซ่ึงจะพบเห็นได้ตามถนนหนทางโดยท่ัวไป 

ส่วนมากมีไว้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อนั่งชมบรรยากาศของเมือง  thuyên 

thúng (เทวี่ยน ทุ้ง) เรือกระจาด หรือ เรือกระทง จะทำด้วยการจักสาน 

คนจะลงไปอยู่ในกระจาดใบใหญ่ ใช้ไม้พายพายราวกับเป็นเรือชนิดหนึ่ง 

และ thuyên rông (เทวี่ยน ส่ง) เรือมังกร ที่เป็นเรือขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 

แล่นในท้องทะเล หรือแม่น้ำใหญ่ พบเห็นได้มากตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 

เช่น อ่าวฮาลอง หรือใช้ประกอบในพิธีกรรมต่าง ๆ รวมถึงประเพณีการแข่งเรือ

ของชาวเวียดนาม

ความหมายภาษาไทย ภาษาเวียดนาม คำอ่านภาษาเวียดนาม

รถจักรยาน 2 ล้อ xe đạp แซ ด่าบ

รถจักรยาน 3 ล้อ xe xích lô แซ ซิก โล

รถจักรยานยนต์ xe máy แซ มั้ย

รถไถ máy cáy มั้ย ไก่

รถทัวร์ xe chở khách  du lịch แซ เจ๋อ ค้าก ซู ลิก

รถโดยสาร xe khách แซ ค้าก

รถไฟ xe lưa แซ เหลือ

รถไฟฟ้า xe tàu điện แซ เต่า เดี่ยน

รถสิบล้อ xe tải mười bánh แซ ต๋าย เหมื่อย บ๊าญ

เครื่องบิน máy bay มั้ย ไบ

เรือยนต์ tàu เต่า

เรือแจว thuyên เทวี่ยน

รถยนต์ xe แซ

̀

xe xích lô thuyên thú ng̀ thuyên rông̀ ̀

̀

̀ ̀

ของคนท่ีชูลูกโลกข้ึนไปก็จะเห็นประเทศไทยเด่นชัดอยู่บนลูกโลกด้านหน้าน่ันเอง  

ส่วนการท่ีช่ือของประเทศไทยจะได้จารึกไว้ท่ีฐานของถ้วยน้ีหรือไม่น้ันไม่อยากพูด 

เอาเป็นว่าขอให้ได้มีสิทธิเข้าแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกับเขาบ้างก็พอใจแล้ว



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

การเปล่ียนแปลงวันสอบซ่อมภาค 2
และภาคฤดูร้อน/2556 ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีส่วนกลาง

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีการ 

เปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2557 จึงทำให้การสอบซ่อมภาค 2 

และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 มีการเปล่ียนแปลง 

จากท่ีเคยประกาศไว้ในม.ร.30 เดิมจากท่ีเคยประกาศไว้ 

6-11 สิงหาคม 2557 เป็นวันที่ 16-21 สิงหาคม 

2557 นั้น 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับปฏิทิน- 

การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงให้เปล่ียนแปลง 

วันสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 

2556 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลาง  

เป็นดังนี้

วันสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

วันสอบเดิม เปลี่ยนแปลงเป็น

6 สิงหาคม 2557 16 สิงหาคม 2557

7 สิงหาคม 2557 17 สิงหาคม 2557

8 สิงหาคม 2557 18 สิงหาคม 2557

9 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2557

10 สิงหาคม 2557 20 สิงหาคม 2557

11 สิงหาคม 2557 21 สิงหาคม 2557

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการเปล่ียนแปลง 

ปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง ปีการศึกษา 2557 ทำให้ 

การลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2556 ต้องเลื่อนวันลงทะเบียนจากวันที่ 

5-8 กรกฎาคม 2557 เป็นวันที่ 18-21 กรกฎาคม 

2557 นั้น

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับปฏิทิน- 

การศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล จึงได้เปล่ียนแปลงการลงทะเบียนเป็น ดังน้ี

การลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2

 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

วันลงทะเบียนเดิม วันลงทะเบียนใหม่

5 กรกฎาคม 2557 18 กรกฎาคม 2557

6 กรกฎาคม 2557 19 กรกฎาคม 2557

7 กรกฎาคม 2557 20 กรกฎาคม 2557

8 กรกฎาคม 2557 21 กรกฎาคม 2557

การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน
ระดับปริญญาตรีส่วนกลาง
สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้การลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 

และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่  

18 - 21  กรกฎาคม 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดช่วงรหัสนักศึกษาลงทะเบียน

สอบซ่อมในแต่ละวัน ดังนี้

 นักศึกษาดำเนินการย้ายคณะแล้ว ให้ดูช่วงรหัส

ประจำตัวนักศึกษาตามคณะเดิมในการลงทะเบียน 

ทุกครั้ง

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีการเปล่ียนแปลง 

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาคของภาค 1 

ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลา 

ของผู้สมัครในระดับปริญญาตรี จึงทำให้มีการเปล่ียนแปลง 

กำหนดวันสอบไล่ จากที่ประกาศไว้ในคู่มือการ- 

ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบ 

ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 1 

ปีการศึกษา 2557 และวันสอบที่ปรากฏในใบเสร็จ 

รับเงินลงทะเบียนเรียน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2557 

ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้วนั้น

 ดังนั้น เพื่อให้วันเวลาสอบไล่สอดคล้องกับ 

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงให ้

เปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค เป็นดังน้ี 

วันสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

วันสอบเดิม เปลี่ยนแปลงเป็น

ส. 29 พฤศจิกายน 2557 ส. 6 ธันวาคม 2557

อา. 30 พฤศจิกายน 2557 อา. 7 ธันวาคม 2557

ส. 6 ธันวาคม 2557 ส. 13 ธันวาคม 2557

อา. 7 ธันวาคม 2557 อา. 14 ธันวาคม 2557

การเปลีี่ยนแปลงวันสอบไล่
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ส่วนภูมิภาค ) ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

 เนื่องจากมีความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ 

ม.ร.30 และคณะศึกษาศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการ 

ไม่สามารถเปิดสอบกระบวนวิชา LIS 4109 และ 

PSY 3309 ท่ีประกาศเปิดสอบซ่อมใน ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน 

 ปีการศึกษา 2556 นี้ได้ 

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอบซ่อมกระบวนวิชา 

ดังกล่าว ในการสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2556 นี้

การเปล่ียนแปลงการจัดสอบ (คร้ังท่ี 2)
ในการสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/56
 เนื่องด้วยเกิดความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ 

ม.ร.30 จึงมีความจำเป็นบางประการได้ขอเปล่ียนแปลง 

การจัดสอบของกระบวนวิชา PSY2002, PSY2202 

และMCS4400 ในการสอบไล่ภาคซ่อม 2 และภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2556 ดังนี้

             เดิม        แก้ไขเป็น

PSY2002  คณะจัดสอบเอง TH 07 AUG.2014 B 

PSY2202  TH 07 AUG.2014 B คณะจัดสอบเอง

MCS4400  W 06 AUG.2014 A  W 06 AUG.2014 B

การงดสอบกระบวนวิชา  (ครั้งที่ 1) 

ในการสอบซ่อมภาค 2  และภาคฤดูร้อน/56

กำหนดรหัสนักศึกษาลงทะเบียน 
สอบซ่อมภาค 2 และ ภาคฤดูร้อน / 2556

คณะ
ช่วงรหัสนักศึกษาและ

วันลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5501501059-5601519944

5602011370-5602522160

5503503038-5603513275

5604013838-5604511724

5505007699-5605502680

5606020930-5606544418

5607000196-5607501466

5654022150-5654508539

5656003083-5656501318

5690503171-5690530380

18
 ก

รก
ฎา

คม
 2

55
7

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์์

Pre-degree

5401033062-5501501042

5402083066-5602011362

5403041295-5503503020

5504019836-5604013820

5305502451-5505007681

5406525971-5606020922

5407003614-5607000188

5654007821-5654022143

5656000261-5656003075

5690024525-5690503163

19
 ก

รก
ฎา

คม
 2

55
7

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์์

Pre-degree

5201056537-5401033054

5202113634-5402083058

5203080717-5403041287

5404004458-5504019828

5205006538-5305502444

5306031484-5406525963

5207006049-5407003606

5454501940-5654007813

5556000197-5656000253

5590042049-5690024517

20
 ก

รก
ฎา

คม
 2

55
7

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์์

Pre-degree

4901000010-5201056529

4902000019-5202113626

4903000018-5203080709

4904000017-5404004441

4905000016-5205006520

4906000015-5306031476

4907000014-5207006031

4954000016-5454501932

5356000017-5556000189

4990000012-5590042031

21
 ก

รก
ฎา

คม
 2

55
7



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.totiptv.com
ต้ังแต่วันท่ี  14 กรกฎาคม 2557 - 22 สิงหาคม 2557 (วันจันทร์ - วันศุกร์) 

 
เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00 - 09.10 น.
เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

09.30 - 10.00 น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ past time

10.00 - 10.30 น. 
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

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

11.00 - 11.30 น.
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

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

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

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

17.00 - 18.00 น. วิชา THA 1002 (TH 102) วิชา POL 2300 (PA 200) วิชา MCS 3400 (MC 340) วิชา LAW 1003 (LA 103) วิชา LAW 1003 (LA 103)

18.00 - 19.00 น. วิชา MCS 1300 (MC 130) วิชา POL 3301 (PA 270) วิชา MGT 3204 (GM 422) วิชา STA 2016 (ST 206) วิชา STA 2016 (ST 206)

19.00 - 20.00 น. วิชา BIO 2202 (BI 203) วิชา MCS 2200 (MC 220) วิชา POL 4350 (PA 382) วิชา POL 3300 (PA260) วิชา POL 3300 (PA 260)

20.00 - 21.00 น. วิชา POL 2102 (PS 202) วิชา MCS 3301 (MC 331) วิชา LAW 3007 (LA 307) วิชา POL 2200 (PS 120) วิชา POL 2200 (PS 120)

21.00 - 22.00 น. วิชา POL 2103 (PS 205) วิชา MGT 2201 (MC 221) วิชา LAW 3008 (LA 308) วิชา ACC 2134 (AC 234) วิชา ACC 2134 (AC 234)

22.00 - 23.00 น. วิชา LAW 2011 (LA 211) วิชา LAW 2032 (LA 232) วิชา LAW 4010 (LA 410) วิชา MGT 3102 (GM 306) วิชา MGT 3102 (GM 306)

23.00 - 24.00 น. วิชา MCS 3104 (MC 314) วิชา LAW 3010 (LA 310) วิชา POL 4100 (PS 420) วิชา MGT 3203 (GM 307) วิชา MGT 3203 (GM 307)

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

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

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

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30 - 09.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที รายการธรรมะ 5 นาที

09.35 - 10.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00 - 10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

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

11.00 - 11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการของดีไทยในอาเซียน รายการของดีไทยในอาเซียน

12.00 - 13.00 น. วิชา ACC 1101 (AC 101) วิชา ACC 1101 (AC 101)

13.00 - 14.00 น. วิชา ENG 1001 (EN 101) วิชา ENG 1001 (EN 101)

14.00 - 15.00 น. วิชา MTH 1003 (MA 103) วิชา MTH 1003 (MA 103)

15.00 - 16.00 น. วิชา ECO 1101 (EC 111) วิชา ECO 1101 (EC 111)

16.00 - 17.00 น. วิชา STA 1003 (ST 103) วิชา STA 1003 (ST 103)

17.00 - 18.00 น. วิชา ENG 2001 (EN 201) วิชา ENG 2001 (EN 201)

18.00 - 19.00 น. วิชา PSY 1001 (PC 103) วิชา PSY 1001 (PC 103)

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

ต้ังแต่วันท่ี  19 กรกฎาคม 2557 - 24 สิงหาคม 2557 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

 หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

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

 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดอบรม 

“เพ่ิมสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง” รอบที่ 5 โดยนักศึกษา 

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพ

มาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียนผู้สมัครต้องมี 

คุณสมบัติ ดังน้ี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ระดับปริญญาตรี และไม่เป็นผู้ลงทะเบียนขอจบการศึกษา 

ในภาคปัจจุบัน จัดอบรมวันท่ี 16 - 28 กรกฎาคม 2557 

 หลักฐานการสมัคร ดังน้ี รูปถ่าย 1 น้ิว 2 รูป 

สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา 1 ฉบับ สําเนาบัตร- 

ประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ และสําเนาใบเสร็จ 

ลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด 1 ฉบับ

 อบรม วันจันทร์  พุธ  ศุกร์  ท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

(หัวหมาก) นักศึกษาเลือกเวลาอบรมได้ดังนี้

 - เวลา 09.00 - 12.00 น. (รับจํานวน 80 คน)

 - เวลา 14.00 - 17.00 น. (รับจํานวน 80 คน)

 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาอบรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสอบผ่านครบตามหลักสูตร

จึงจะได้รับประกาศนียบัตร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 

บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่สถาบันภาษา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 4 ห้อง 

408 โทร. 0-2310-8903-4 หรือที่ www.ril.ru.ac.th

ม.ร.เพ่ิมสมรรถนะนักศึกษา
จัดอบรมภาษาอังกฤษฟรี



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

รามฯ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: 

ภาวะผู้นำและทักษะการเป็นผู้นำ โดยมีผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ ดร.นิภา   แก้วศรีงาม  บรรยายพิเศษ 

หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ ความสำคัญของผู้นำ 

และการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรม 

การบริหารของผู้นำแบบต่างๆ” โดยมีนักศึกษา 

ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 

19 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย 301 

อาคารนพมาศ

 ผศ.ดร.นิภา กล่าวว่า ผู้นำ เป็นส่วนหนึ่ง 

ของการบริหารหรือการจัดการ ผู้จัดการหรือ 

ผู้บริหารมีหน้ าที่ ว างแผนและจัดระ เบี ยบ 

ให้งานดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย แต่ผู้นำ 

มีหน้าที่ทำให้ผู้อื่นตาม และการที่คนอื่นตามผู้นำ 

ก็ไม่มีใครรับรองว่า ผู้นำจะนำไปในทิศทางที ่

ถูกต้องเสมอ ดังนั้น คนที่เป็นผู้นำที่เข้มแข็ง 

ก็อาจจะไม่ใช่ผู้จัดการ หรือบริหารท่ีดีได้ ในทำนอง 

เดียวกันผู้บริหาร-ผู้จัดการที่ดีก็อาจไม่ใช่ผู้นำ 

ท่ีดีก็ได้ ดังน้ัน ถ้าเป็นไปได้ องค์การหน่ึงองค์การใด 

ที่ต้องการประสบความสำเร็จก็ย่อมต้องการ 

ผู้บริหาร หรือผู้จัดการที่มีลักษณะเป็นผู้นำ ต้องมี 

ความฉลาด มีวุฒิภาวะทางสังคมและใจกว้าง 

ต้องมีแรงจูงใจภายใน และต้องมีเจตคติที่ดีและมี

มนุษยสัมพันธ์  

  สำหรับการเป็นผู้นำนักศึกษาจะต้องใช้

ปัญญาในการมองเหตุการณ์ต่างๆให้รอบด้าน 

ต้องฟังอย่างมีสติ อย่าคล้อยตาม โดยหลักสำคัญ 

ของการเป็นผู้นำนั้นจะต้องมี 6 Q ได้แก่ I.Q.  

(Intelligent Quotient) คือความฉลาดทางปัญญา 

E.Q. (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ 

A.Q. (Adversity Quotient) ความฉลาดในการแก้ปัญหา 

M.Q. (Moral Quotient) ความฉลาดทางด้านจริยธรรม 

คือการมีศีลธรรม รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ไม่เห็นแก่ตัว 

 งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตามกำหนดการดังนี้

วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่

7 ก.ค. 57

15.00-18.00 น.
กิจกรรม “เพลินกิจกรรม.....ณ ลานฝ้ายคำ รามฯ 2” ลานฝ้ายคำ

17 ก.ค. 57

10.00-14.00 น.
กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ลานกิจกรรม อาคาร KTB ชั้นล่าง

17 ก.ค. 57

11.00-15.00 น.
กิจกรรมการประกวดแข่งขันตำส้มตำ ลานกิจกรรม อาคาร KTB ชั้นล่าง

24 ก.ค. 57

11.00-15.00 น.
กิจกรรมประกวดดนตรีโฟล์คซอง ลานกิจกรรม อาคาร KTB ชั้นล่าง

24 ก.ค. 57

11.00-15.00 น.
กิจกรรมดูหนัง ฟังแนวคิด จากนิตยสาร Starpics ลานกิจกรรม อาคาร KTB ชั้นล่าง

31 ก.ค. 57

11.00-15.00 น.
กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ลานกิจกรรม อาคาร KTB ชั้นล่าง

15 ก.ค.-30 ก.ย. 57

09.30-11.30 น.
กิจกรรมอบรมนาฏศิลป์ไทย ห้องกิจกรรม อาคารอำนวยการ ช้ัน 2

ก.ค.- ก.ย. 57

10.00-12.00 น.
กิจกรรมอบรมการวาดภาพลายไทยขั้นพื้นฐาน อาคาร PRB ชั้น 3

31 ก.ค. 57

08.00-15.00 น.
กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดอยุธยา จังหวัดอยุธยา

14 ส.ค. 57

08.00-14.00 น.

กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ 

ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

26 ส.ค. 57

08.00-14.00 น.

กิจกรรมศึกษาศิลปวัฒนธรรม 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

27 ส.ค. 57

09.30-15.30 น.
กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและมารยาทไทย อาคาร PRB ชั้น 4

28 ส.ค. 57

08.00-14.00 น.

กิจกรรมศึกษาศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ณ พระบรม-

มหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว 

สนามหลวง กรุงเทพฯ

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสมัครได้ท่ี งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รามฯ 2) โทร. 0-2397-6314

และไม่คิดเอาแต่ได้ P.Q. (Play Quotient) คือความ 

ฉลาดที่เกิดจากการละเล่น  ทำให้รู้สึกสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน ผู้ที่มีความสุขมีอารมณ์ดีจากการละเล่น 

เท่ากับเป็นการช่วยพัฒนาการด้านสมองให้ดียิ่งขึ้น 

C.Q. (Creative Quotient) เป็นความฉลาดในการริเร่ิม 

สร้างสรรค์ มีความคิดจินตนาการ รวมถึงความคิดเห็นใหม่ๆ  

ซึ่งในการทำสิ่งต่างๆ คนที่มี C.Q. สูงกว่าคนอื่นๆ  

ก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมหรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 

ได้มากกว่าคนทั่วไป

 “มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพอยู่ ในตนอย่าง 

มากมาย เพียงแต่รอให้เจ้าของศักยภาพตระหนัก 

และคัดสรรออกมาพัฒนา เพื่อสร้างให้เกิดคุณภาพ 

ในงานและความสำเร็จของชีวิต” ผศ.ดร.นิภา 

กล่าวในตอนท้าย  

กองกิจฯ เตรียมปั้น
นักศึกษาให้มีภาวะผู้นำ

คนหมู่มากที่มีความหลากหลายทางด้านความคิด 

มีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่าง ดังนั้นเมื่อเราอยู่ที่นี ่

จะต้องมีการฝึกความเป็นประชาธิปไตย ต้องพร้อมที ่

จะอยู่กับความแตกต่าง พร้อมยอมรับความคิดเห็นของ 

ผู้อื่นที่มีความคิดต่างจากเราในทางการเมือง ถ้าสามารถ 

ฝึกสิ่งนี้ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการขัดเกลาจิตใจ 

ของเรา อย่างน้อยที่สุดให้เรามีความอดทนต่อสิ่งที่ม ี

เหตุผลและไม่มีเหตุผล การท่ีนักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ 

พร้อมทำกิจกรรมไปด้วยเป็นส่ิงท่ีดี เพราะส่ิงน้ีจะหล่อหลอม 

ให้นักศึกษามีความแข็งแกร่ง แต่สิ่งหนึ่งที่นักศึกษา 

จะต้องไม่ลืมคือต้องเรียนรู้และศึกษา พร้อมทำกิจกรรม 

อย่างปัญญาชน ต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ชัดเจนว่าเรา 

ทำอะไรอยู่ ถ้าเราสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากในหนังสือ 

และจากองค์ความรู้ต่างๆได้”  อธิการบดี  กล่าวในตอนท้าย

อธิการบดีฯ                                   (ต่อจากหน้า 4)



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ถาม ผมต้องการย้ายคณะ ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการ 

ในช่วงเวลาไหน ย้ายภายในภาคเรียนนี้ได้หรือไม ่

แล้วย้ายได้ตั้งแต่วันไหน ผมจะได้ไม่เสียเวลาบ้านผม 

อยู่ไกลจากรามฯ  (หัวหมาก)

ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2521 

 ข้อ 18 การย้ายคณะและการเปล่ียนสาขาวิชา

      18.1 นักศึกษาท่ีประสงค์จะย้ายคณะหรือ 

เปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดำเนินการขอย้ายโดยยื่นคำขอ 

ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์วิธีการ

และสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

      18.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือ 

เปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ

      18.3 การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา  

จะต้องยื่นคำขอย้ายก่อนเรียนจบครบหลักสูตร

      ดังนั้น ถ้านักศึกษาได้มีการลงทะเบียนเรียน 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษามีสิทธิ 

ไปดำเนินการทำเรื่องย้ายคณะได้ทุกวันในเวลาราชการ 

โดยนักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา, ใบเสร็จ 

ลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบันของนักศึกษา, ค่าธรรมเนียม 

200 บาท ไปติดต่อที่ งาน One Stop Service  

อาคาร KLB ชั้น 1 (อาคารกงไกรลาศ)  มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก)

ถาม	ลงทะเบียนไว้ภาค 1/2556 ไม่ได้ไปสอบและ 

ไม่ได้ลงภาค 2/2556 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

หรือไม่ และถ้าอยากย้ายสาขาต้องทำอย่างไรรบกวน

ช่วยแนะนำข้ันตอนการลงทะเบียน และการดูรายวิชา 

ที่จะต้องลงเพราะไม่ค่อยเข้าใจกับระบบเลยไม่ได้ 

ลงทะเบียน 

ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน 

และค่าบำรุงการศึกษา ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2543

 ข้อ 8 นักศึกษาผู้ใดค้างชำระค่ารักษาสถานภาพ 

นักศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน  

โดยไม่ชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาในวันสุดท้าย 

ของกำหนดวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 

ปกติถัดไป ให้ถอนช่ือนักศึกษาผู้น้ันออกจากทะเบียน

นักศึกษา

 นักศึกษาได้ลงทะเบียนในภาค 1/2556 แต่ไม่ได้ 

ลงทะเบียนในภาค 2/2556 ดังนั้น นักศึกษาจึงมีสิทธ ิ

ลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2557 และ 2/2557 ได้  

แต่ถ้าวันลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2557 สิ้นสุดลง 

และนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยจะ 

ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที

 การย้ายสาขาให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษา, 

ใบเสร็จลงทะเบียนภาคสุดท้ ายของนักศึกษา  

ท่ีเข้าใจได้ง่าย และ หลากหลาย จะช่วยปรับมุมมองของ

นักเรียนที่ไม่ชอบเศรษฐศาสตร์ เช่น อาจจัดกิจกรรม 

หรือพาไปดูการแข่งขันท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองเศรษฐศาสตร์ 

เพื่อกระตุ้นความสนใจนักเรียน 

 “รู้สึกยินดีมากที่ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ 

เพราะวิทยากรทุกท่านให้ความรู้เข้มข้น  แต่เข้าใจง่าย 

สิ่งสำคัญในการสอนเศรษฐศาสตร์ คือ การสร้างความ 

เข้าใจให้นักเรียนต้ังแต่ช้ัน ม.ต้น เพ่ือให้สามารถเรียนต่อ 

ในชั้น ม.ปลายได้  ทั้งนี้ การสอนในระดับ ม.ต้น ต้อง 

อาศัยการขยายความในเนื้อหาหลักสูตรให้เข้าใจง่าย 

อาศัยสื่อช่วยในการสอน เพราะนักเรียนชั้น ม.ต้น 

ยังตีความได้ไม่ดีเท่าเด็ก ม.ปลาย” 

        น.ส. ศรีสุดา ลิขิตวงศ์ 

อาจารย์จากโรงเรียนราชดำริ 

กล่าวว่าวิทยากรในการอบรม 

คร้ังน้ี มีความสามารถสูง ถ่ายทอด 

ได้ชัดเจน ทำให้ครูสามารถนำไป 

ถ่ายทอดกับนักเรียนได้  ตรงกับ 

เนื้อหาที่สอนที่โรงเรียน เอกสาร

ประกอบการอบรมเตรียมได้ดีมาก 

 “หลายคนมองเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องตัวเลข 

มีศัพท์เฉพาะ มีบริบทและรายละเอียดซับซ้อน แต่หาก

ครูสามารถสอนให้เป็นเร่ืองใกล้ตัว เป็นเร่ืองท่ีอยู่ในชีวิต 

ประจำวัน เช่น การออม และต่อยอดขยายผลต่อไป 

จะทำให้นักเรียนเข้าใจได้ดีข้ึน ครูต้องจัดการสอนให้เหมาะ 

กับเด็ก ตามความรู้และศักยภาพของนักเรียน”

ครูมัธยมมั่นใจฯ                           (ต่อจากหน้า 3)

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม                      ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เป็นการนำเอา 

หลักการทางคณิตศาสตร์มาจำลองสถานการณ์ 

ท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละองค์กร แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

มีมากมายหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับปัญหาแต่ละปัญหา 

แต่หลักการส่วนใหญ่คือการใช้ทรัพยากรที่มี  

อยู่อย่างจำกัดเพื่อยังประโยชน์สูงสุดขององค์กร  

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือสำหรับ 

ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ

 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่นำเสนอ 

ในบทความน้ีคือกำหนดการเชิงเส้นเป็นแบบจำลอง 

ทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วย  ฟังก์ชันเป้าหมาย  

เงื่อนไข ข้อจำกัดและตัวแปรที่ใช้ในการตัดสินใจ

 รูปแบบกำหนดการเชิงเส้น

ฟังก์ชันเป้าหมาย  หาค่าสูงสุด (ต่ำสุด)   z  =  k
1
x  +  k

2
y

เงื่อนไขหรือข้อจำกัด                   a
1
x + b

1
y   ≤  c

1

                                                    a
2
x + b

2
y   ≥  c

2

ตัวแปรที่ใช้ในการตัดสินใจ                  x, y  ≥  0

 การหาคำตอบของกำหนดการเชิงเส้นคือ 

หาค่าตัวแปรท่ีใช้ในการตัดสินใจท่ีสอดคล้องกับเง่ือนไข 

ซึ่งแทนด้วยบริเวณของคำตอบที่เป็นไปได้ที่ทำให้ 

ได้ค่าที่ดีที่สุดของฟังก์ชันเป้าหมาย สำหรับคำตอบ 

มีทฤษฎีบทที่รับรองว่าถ้ากำหนดการเชิงเส้น

มีคำตอบแล้วคำตอบจะอยู่ที่จุดมุมของบริเวณ 

ของคำตอบที่เป็นไปได้นั้น  พิจารณาตัวอย่างต่อไปน้ี       

 ตัวอย่าง ร้านขายข้าวหน้าเป็ด ข้าวมันไก่  

โดยที่แต่ละวันเขาใช้เป็ดและไก่ไม่เกิน  20  ตัว 

เป็ดแต่ละตัวขายได้  8  จาน ราคาจานละ 60  บาท  

ไก่แต่ละตัวขายได้  10  จาน ราคาจานละ 50  บาท 

ถ้าในแต่ละวันเขาขายไม่เกิน  184  จาน อยากทราบว่า 

เขาต้องขายเป็ดและไก่วันละก่ีตัวท่ีทำให้มีรายได้สูงสุด            

 วิธีทำ  สมมติ ขายเป็ด  x  ตัว  ขายไก่  y  ตัว  

มีรายได้  z  บาท

 เป้าหมายรายได้สูงสุด    z  =  480x  +  500y                                                                                           

 เงื่อนไข จำนวนเป็ด ไก่      x  +  y ≤  20

  จำนวนจาน      8x + 10y ≤ 184

           x, y ≥  0   

 จากการแทนค่าที่จุดมุมของบริ เวณของ 

คำตอบที่เป็นไปได้   พบว่าใช้เป็ด  8  ตัว ไก่  12  ตัว 

ทำให้มีรายได้สูงสุด เท่ากับ 480(8)  +  500(12)  =  

3840 + 6000  =  9840  บาท กองบรรณาธิการ

(ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2556 

และภาค 1/2557 ให้นักศึกษาไปชำระค่ารักษาสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษาที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี  

ชั้น 1 ก่อน) ค่าธรรมเนียม 200 บาท ไปติดต่อที่งาน 

One Stop Service (อาคาร KLB ชั้น 1) มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาควรลงวิชาเ รียน 

ตามหลักสูตรที่นักศึกษาสมัครเรียน (ดูได้จากระเบียบ 

รับสมัครฯ ท่ีนักศึกษาได้ซ้ือไว้ในวันสมัครเป็นนักศึกษาใหม่) 

และม.ร.30 ประกอบกัน (ม.ร.30 คือตารางลงทะเบียนเรียน) 

ซึ่งดูได้ทาง www.ru.ac.th และการลงทะเบียนเรียน 

มหาวิทยาลัยมีบริการให้กับนักศึกษา 3 ช่องทางด้วยกัน 

คือ 1. การบริการให้นักศึกษาลงทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัย 

คือ ท่ีอาคารเวียงคำ (VKB) ช้ัน 1 

 2. การบริการให้นักศึกษาลงทะเบียนผ่านทางไปรษณีย์ 

 3. การบริการให้นักศึกษาลงทะเบียนผ่านทาง 

Internet ซึ่งการบริการทั้ง 3 ช่องทางนักศึกษาต้องด ู

กำหนดช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ดำเนินการ 

ได้เพราะถ้าเลยกำหนดเวลาตามแต่ละช่องทางแล้วนักศึกษา 

จะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในแต่ละช่องทางนั้น 

(รายละเอียดในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละช่องทาง 

นักศึกษาสามารถดูคำแนะนำได้ทาง www.ru.ac.th)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

  
                                

  
                                

ANT 4053 
วัฒนธรรมโลก (GLOBAL CULTURE)

ผศ.คนึงนิตย์		จันทุรัตน์

  วันเวลาสถานที่บรรยาย พุธ 09.30-11.20 น. 

SWB 503 

  วันเวลาสอบ 11 พ.ย. 57 เวลา 09.30-12.00 น.

  คำอธิบายรายวิชา ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อเขียน 

ประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจรูปแบบเนื้อหา 

และกลเม็ดต่างๆ ที่ผู้เขียนใช้ รวมทั้งการจับเจตนา 

ของผู้เขียน (A study and practice of reading various 

literary works in order to gain a full understanding 

of forms, tactics, contents and purpose of the writers)

  จุดประสงค์

1.  อธิบายคำ วลี โครงสร้างประโยคในบทอ่านได้

2. อธิบายการใช้คำ วลี ที่ใช้สื่อความโดยนัยได้

3. อธิบายการใช้คำ วลี ประโยคท่ีทำให้เกิดภาพพจน์ได้

4. อธิบายรูปแบบการเรียบเรียงเนื้อหาในบทอ่านได้

5.  สามารถอ่านทำความเข้าใจได้ในระดับตัวอักษร

6.  สามารถอ่านทำความเข้าใจได้ในระดับตีความ

7.  สามารถอ่านทำความเข้าใจได้และมีความซาบซึ้ง 

 กับเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในบทอ่าน

  เค้าโครงการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่    หัวข้อ    

 1   Introduction 

 2   Reading for comprehension

 3    Denotation/connotation  

 4   Connotation in advertising

 5   Connotation in political persuasion

 6   Connotation in literature  

 7   Figurative language

 8   Unnecessary difficult language

 9   Unnecessary difficult language

 10   Circumlocution / euphemism, cliches

 11   Sentence arrangement

 12   Review

  วิธีจัดการเรียนการสอน

  1. บรรยาย  

  2. ทำแบบฝึกหัด 

  สื่อการเรียนการสอน

  เอกสาร (ติดต่อขอถ่ายเอกสารได้ท่ีศูนย์ถ่ายเอกสาร 

 คณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 1)

  การประเมินผลการเรียน

  1. การสอบปลายภาค 100% (เขียนคำตอบส้ันๆ 

 จับคู่ เลือกคำตอบ)

ภาค 1 / 2557

ENG 4301 (EN 307)
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความซาบซึ้ง
(English Reading for Appreciation)

 วันเวลาและสถานท่ีเรียน  TH 09.30 น. (VPB 502)

 เอกสารประกอบการเรียน เอกสารคำสอน ANT 

2013 โบราณคดีเบื้องต้น และเอกสารประกอบการเรียน 

ANT 2013 (S) โบราณคดีเบื้องต้น โดย อ.อัญชลา 

โภชนสมบูรณ์ นักศึกษาสามารถถ่ายสำเนาได้ที่ร้าน 

ถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์ 

 แนวสังเขปวิชา การศึกษาสาระความเป็นมา 

ของโบราณคดี วิธีการศึกษาทางโบราณคดี และประโยชน์ 

ที่ได้รับ เกณฑ์และการจัดยุคสมัย  ข้อมูลทางโบราณคด ี

สมัยต่างๆในประเทศไทย ศึกษาความสัมพันธ์ของส่ิงแวดล้อม 

ท่ีมีต่อมนุษย์และหลักฐานทางโบราณคดี โดยแสดงให้เห็น

ถึงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม  

 หัวข้อหลัก

 -  ประวัติความเป็นมา

 -  หลักฐานทางโบราณคดี

 -  วิธีการศึกษาทางโบราณคดี

 -  การแบ่งยุคสมัยทางโบราณคดี

 -  แหล่งโบราณคดีที่สำคัญ

 -  โบราณคดีต่างประเทศและมรดกโลก

 แนวทางการวัดผล

 - คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบ 

ปรนัย 40 คะแนน และอัตนัย 60 คะแนน

 - สำหรับผู้ที่เข้าเรียนประจำ สามารถสะสม 

คะแนนเก็บบางส่วนจากรายงานกลุ่มเรื่องมรดกโลก 

โบราณสถานในกรุงเทพฯ และ รายงานจากการทัศนศึกษา 

พิพิธภัณฑ์ ที่ต้องส่งตามวันที่กำหนดระหว่างเทอม 

พร้อมนำเสนอในช้ันเรียน (จำกัดจำนวนกลุ่ม) โดยคะแนน 

รายงาน 1 ฉบับสามารถทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย 1 ข้อ

 - การทำรายงานมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม 

ให้นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการทำงาน 

เป็นกลุ่มและมีโอกาสนำเสนอผลงาน ซ่ึงการทำรายงาน 

นี้ไม่มีผลต่อการสอบได้ (นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าเรียน 

ไม่จำเป็นต้องทำ) และไม่มีการทำรายงานเพ่ิมเติมทุกกรณี 

(หลังจากเกินกำหนดเวลาส่ง หรือ เพ่ือใช้ในการสอบซ่อม)  

 ข้อแนะนำ

 - ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้ ควรอ่าน 

ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องตามวารสารต่างๆและติดตาม

ข่าวสารทางโบราณคดี เช่น การค้นพบโบราณวัตถุสถานใหม่ 

ทั้งในไทยและต่างประเทศ หรือการตีความหลักฐานเดิม 

ด้วยแนวคิดใหม่  เพราะในชั้นเรียนจะมีการนำเสนอ 

ข้อมูลใหม่ๆที่จะมีการอภิปรายและนำมาใช้ในการ 

ประเมินผล

 - การเรียนเน้นนำเสนอหลักฐานทางโบราณคดี

จากภาพถ่าย

 - ตามหลักสูตรกำหนดให้วิชานี้เปิดบรรยาย 

ในภาค 1 (ไม่เปิดในภาค 2 เพราะต้องเปิดวิชาต่อคือ 

ANT 3013 สำหรับนักศึกษาเอกสังคมฯแผน 1)

 วันและเวลาสอบ

 W 05 NOV 2014 B (14.00-16.30 น.)

ANT 2013 โบราณคดีเบื้องต้น
 (INTRODUCTION TO ARCHAEOLOGY)

อ.อัญชลา		โภชนสมบูรณ์

 แนวสังเขปวิชา ศึกษาการเกิดวัฒนธรรมชาติ  

กระบวนการกลายเป็นวัฒนธรรมโลก ปัญหาและ 

ผลกระทบจากการกลายเป็นวัฒนธรรมโลก 

 เอกสารประกอบการเรียน ติดต่อขอบทความ 

จากอาจารย์ในห้องเรียน (หรือ HOB 1204 W 11.30-13.20 น.) 

 วันเวลาและสถานท่ีเรียน  W 13.30 น. SWB 506

 แนวทางการวัดผล

 - ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ (100 คะแนน)

 - สำหรับผู้ที่เข้าเรียนประจำ สามารถสะสม 

คะแนนเก็บบางส่วนจากรายงานเดี่ยวและกลุ่มที่ต้อง

ส่งตามวันท่ีกำหนดระหว่างเทอมและนำเสนอในช้ันเรียน 

โดยคะแนนรายงาน 1 ฉบับสามารถทดแทนคะแนน 

การสอบอัตนัย 1 ข้อ

 - การทำรายงานมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม 

ให้นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการทำงาน 

เป็นกลุ่มและมีโอกาสนำเสนอผลงาน ซ่ึงการทำรายงานน้ี 

ไม่มีผลต่อการสอบได้ (นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าเรียน 

ไม่จำเป็นต้องทำ) และไม่มีการทำรายงานเพ่ิมเติมทุกกรณี

ในการสอบซ่อม 

 ข้อแนะนำ

 นักศึกษาควรฝึกคิดวิเคราะห์ว่าความทันสมัย 

และการส่ือสารท่ีรวดเร็วและกว้างไกลเช่น อินเทอร์เน็ต 

ภาพยนตร์ต่างประเทศ มีผลต่อรูปแบบวัฒนธรรมโลก 

อย่างไร ปัจจัยใดที่ทำให้เกิดความแตกต่างของรูปแบบ

ของวัฒนธรรมที่หลากหลายของโลก 

 วันและเวลาสอบ

 TH 13 NOV. 2014 A (09.30-12.00 น.)

อ.อัญชลา		โภชนสมบูรณ์

การงดสอนกระบวนวิชาภาค 1 ปีการศึกษา 2557

 ด้วยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอ 

เปิดสอบซ่อมกระบวนวิชา MIC2101/MIC2151 และ 

MIC4501/MIC4551 เพ่ิมเติม จากท่ีได้ประกาศไว้เดิมใน 

ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2556

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอบกระบวนวิชา

ดังกล่าว เพิ่มเติมได้เป็นกรณีพิเศษในการสอบซ่อม 

ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 โดยให ้

คณะดำเนินการจัดสอบเองทุกกระบวนวิชา

การเปิดสอบกระบวนวิชา เพิ่มเติม
ในการสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน / 56

  ด้วยคณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีความ 

จำเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา 

ATF3006, ATF4403, ATH4202, ATS3205,

COS2206, COS2256, COS2266, ECO3503,

HEC3104, HEC3406, HEC4206, HRM4322, 

HRM4324, INB4194,  INT3152, และPSY4489    

ประกาศเปิดสอนใน ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 น้ีได้

  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา 

ดังกล่าวใน ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 นี้



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ กรกฎาคม 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.จัดประชุมฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.จัดกิจกรรมฯ                       (ต่อจากหน้า 12)

  คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการสัมมนา 

บุคลากร  “สร้างบัณฑิตไทยอย่างไรให้ก้าวไกล 

สู่อาเซียน”  เมื่อวันที่  14 - 15 มิถุนายน 2557 

ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จ.ชลบุรี 

เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการ 

เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน โดยมี รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนา 

เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการ 

เตรียมความพร้อม ช่วยกันระดมสมอง การพัฒนา 

หลักสูตร และกระบวนวิชาต่างๆ ท่ีมีอยู่ให้ก้าวทันสมัย 

เน้นให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 

และทัศนคติที่มีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

และมี นายชิบ จิตรนิยม ผู้จัดและผู้ดำเนินรายการ 

เอเซียคอนเน็ค เป็นวิทยากร บรรยายแนวทางการ 

สร้างบัณฑิตรามคำแหงท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีต้องการ

ของตลาดการทำงานในอาเซียน 

 การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที

ให้นักวิชาการ นักศึกษา เอ็นจีโอ ผู้กำหนดนโยบาย 

และตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆได้นำเสนอผลงาน 

แลกเปล่ียน ร่วมกันป้องกัน และหาทางออกเก่ียวกับ

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากความหลากหลายเมื่อมีการ 

รวมตัวของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ทั้งยังเป็นการ 

ส่งเสริมนโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบาย 

ของประเทศที่ส่งเสริมให้ประชาชนตื่นตัวและ 

เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 

 “สำหรับจุดเด่นในงานเป็นการประชุมและ 

สัมมนาเชิงลึกท่ีเน้นการแลกเปล่ียนการศึกษาปัญหา 

และแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่เกิดได้ดีกว่า 

ศึกษาในวงแคบเพียงแต่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง

หรือในกรอบของอาเซียนเพียงอย่างเดียว การที่มีอีก 

3 ประเทศ คือ จีน เกาหลี และญ่ีปุ่น เข้ามาเป็นส่วนหน่ึง 

ของการศึกษาครั้งนี้ มุมมองที่แตกต่างจะนำมาสู่ 

การขับเคล่ือนในด้านการจัดการและนโยบายทางสังคม

วัฒนธรรมและการเมือง ซึ่งศึกษาจนเกิดความเข้าใจ

ต่อประเด็นที่สังคมต้องการทางออกมากขึ้น”

 ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.เตช บุนนาค 

อดีตเอกอัครราชทูตไทยและอดีตปลัดกระทรวง 

การต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานเปิดงาน 

และศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน  นักวิชาการด้าน 

รัฐศาสตร์ เป็นองค์ปาฐก

 อีกทั้ง ได้เชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจาก 

ประเทศอาเซียนและท่ัวเอเชีย เข้าร่วมเสนอความคิด 

และมุมมองในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ 

ในการจัดงาน หรือมุมมองภายนอกต่ออาเซียน อาท ิ

Professor.Dr.Duan Lisheng, Yunnan University, 

China. Professor.Dr.Masao Ayabe, Tokyo Metropolitan 

University, Japan. และ Dr.John Blaxland, Senior 

Fellow,Strategic and Defence Studies Centre, ANU 

College of Asia and the Pacific,Australia รวมถึง 

นักวิชาการจากประเทศฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลี 

มาเลเซีย บรูไน รัสเซีย และอินเดีย มาเป็นวิทยากร”

 ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา เอ็นจีโอ 

ผู้กำหนดนโยบาย และผู้สนใจท่ัวไปเข้าร่วมการประชุม 

โดยสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 

www.eascram.net (ไม่เสียค่าใช้จ่ายและรับจำนวนจำกัด) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศึกษาเอเชีย- 

ตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โทร.0-2310-8497

และประชาชนท่ัวไป ตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบ

จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมใจกัน ลด 

ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 

เทศกาลเข้าพรรษา เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรม 

อันดีงามตามรอยพระพุทธศาสนา จนถือเป็นธรรมเนียม

ประเพณีปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

 กิจกรรมภายในงาน ช่วงเช้า เวลา 07.00 น. 

เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

จัดพิธีทำบุญตักบาตร  ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 

ทอดผ้าป่าสามัคคี และไฮไลท์สำคัญ คือ การประกาศ 

เจตนารมณ์ ลด ละ เลิก งดเหล้าเข้าพรรษา โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน พร้อมชวน 

ผู้เข้าร่วมงานเขียนประกาศเจตนารมณ์ติดบนต้นไม้

ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ ต่อด้วยการแสดงธรรมเทศนา 

โดยพระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต วัดหินหมากเป้ง 

อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  และ เวลา 15.00 น. 

ขบวนพาเหรดรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยบุคลากร 

และนักศึกษา ในพิธีเปิดกีฬาบุคลากร “สุพรรณิการ์เกมส์” 

ณ สนามกีฬากลาง ม.ร.

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

 ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา 

และประชาชนทั่วไปร่วมงาน ‘ชาวรามฯ ร่วมใจ 

งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง” ในวัน 

เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ผู้ แสดงต้องไม่น้อยกว่ าครูก็คือจะต้องอดทน 

หม่ันฝึก และต้องเข้าใจบทบาทต่างๆ ท่ีตนเองจะต้อง 

แสดงน่ีอย่างน้ีเป็นต้น และเม่ือนำไปแสดงในต่างประเทศ 

ก็มีเคร่ืองแต่งกายครบถ้วนตามโบราณกาล ครบถ้วน 

ตามลักษณะของโขน เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้ชม 

เป็นอย่างยิ่งทุกครั้งมา โดยเฉพาะไปที่เซี่ยงไฮ้นั้น 

กล่าวได้ว่านับครั้งไม่ถ้วนและก็ได้รับความชื่นชม 

ยินดี มาเป็นอย่างย่ิง นอกจากไปเซ่ียงไฮ้แล้วยังเลยไป 

ถึงฮาร์บิน ที่อยู่ทางด้านเหนือสุดของประเทศจีน 

อย่างน้ีเป็นต้นก็ได้รับความสนอกสนใจเป็นอย่างมาก 

ซ่ึงการไปท่ีฮาร์บินในคร้ังน้ัน (ปีท่ีแล้ว) ได้มีวงดนตรี 

ของเราไปแสดงด้วย มีนักร้องซึ่งเป็นนักศึกษา 

ของเรา ไปร้องแล้วก็มีระบำ มีรำ ไปแสดงด้วย 

มีครูบาอาจารย์ไปแสดงด้วย ก็คัดนักศึกษาไปด้วย 

นีอ่ย่างนี้เป็นต้น  ทีนี้ในการแสดงครั้งนี้นอกจากจะ 

แสดงยกรบแล้ว ก็ยังมีแสดงโขนชุดตามกวาง แล้วก็ 

ชุดจัดนาง วันหลังครูจะเล่ารายละเอียดให้ฟัง ส่วน 

ระบำนั้นเรื่องการรำโนรา แล้วก็ระบำพื้นบ้านต่าง ๆ 

มีความสนุกสนานมีความคึกคะนองมีความน่าดูน่าชม 

ไปนำเสนอให้กับคนจีนและคนต่างชาติที่ไปเที่ยว 

เมืองจีนได้ชม 

 ท่ีครูบอกกล่าวตรงน้ีเพ่ือจะบอกว่าใครมาเรียนโขน 

หรือเรียนรำ         เรียนร้อง         เรียนระบำ           พูดง่าย ๆ  ว่ามาเรียน 

ที่คณะศิลปกรรมนอกจากจะมีการแสดงในประเทศ 

แล้วเราก็ยังพาลูกศิษย์คัดลูกศิษย์ไปแสดงท่ีต่างประเทศด้วย 

แล้วก็ไม่เฉพาะที่จีน ถ้ามีโอกาสรับเชิญไปที่อื่นๆ 

เราก็ไป แล้วก็แสดงมาแล้วเกือบจะกล่าวได้ว่าหลายทวีป 

น่ีอย่างน้ีเป็นต้น ปีน้ีใครสนใจรีบมาสมัครเสียแต่เน่ิน ๆ 

ทั้ งสมัครการแสดงโขนซึ่ งการแสดงโขนนั้น 

เราไม่จำกัดว่าเป็นนักศึกษาหรือไม่ก็ตามก็มาฝึก 

ได้มาร่วมกันกับคณะโขนรามฯได้ แต่ว่าถ้าหากว่า 

จะมาสมัครเป็นนักศึกษาก็กำลังมีการเปิดรับสมัคร 

และถ้าหากว่าสมัครไม่ทันตรงน้ี ขณะน้ีก็น่าจะได้ติดต่อ 

คณะศิลปกรรม เพราะนอกจากจะมีโขน มีละคร 

การร้องเล่นเต้นรำ เล่นระบำอะไรต่าง ๆ แล้วยังม ี

ภาคดนตรี ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงและที่สำคัญที่เปิดใหม ่

ก็คือเพลงเพื่อชีวิตที่อาจารย์แอ๊ด คาราบาว จะมา 

ร่วมสอนด้วยตนเอง เอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ 

สวัสดีครับ



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๒) วันที่ ๗ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

 ครูกำลังจะเล่าเรื่อง โขนรามฯไปเมืองจีน 

ให้ลูกศิษย์ฟัง ว่าเราจะไปทำอะไร แล้วก็การไปแสดง 

ที่ต่างประเทศนั้นโขนรามฯไปเป็นคณะฯ รวมทั้ง 

การแสดงอื่น ๆ 

 เฉพาะผู้ท่ีแสดงน้ันเป็นผู้ท่ีอยู่ในคณะโขน 

รามคำแหง เป็นนักศึกษาก็มี เจ้าหน้าท่ีก็แทรกอยู่บ้าง 

และเป็นนักเรียนสาธิตฯเป็นนักศึกษาของ 

คณะศิลปกรรม เป็นผู้แสดงที่มาจากภายนอก 

ที่มาฝึกโขนอยู่ด้วยก็มี อย่างนี้เป็นต้น 

 การแสดงโขนเป็นเร่ืองของการเต้น การแสดง 

ในเร่ืองอ่ืนน้ัน อย่างเช่นมีฟ้อน มีรำ มีอะไรต่าง ๆ 

ก็เป็นส่วนหนึ่งแยกออกไป การเล่นโขนนั้น 

เขาใช้คำว่าเต้น ถ้ามีท่ารำท่าอะไรต่างๆ ก็มีระบำ  

หรือการรำ ทีนี้โขนที่เราไปครั้งนี้เป็นโขนชุดเล็ก 

ถ้าโขนชุดใหญ่ท่ีเคยไปแสดงในยุโรป เช่นไปแสดง 

ที่เดนมาร์ก  แสดงที่สวีเดน  ก็รวมกันไปแล้ว 

ก็ประมาณ 70 คน แต่ที่ไปที่จีนคราวนี้ไปแสดงที่        

เซี่ยงไฮ้  ไปกันประมาณ 20 คน แตกต่างกันถึง  

50 คน

    การแสดงคร้ังน้ีแบ่งออกเป็นการแสดงโขน 

แสดงการยกรบ ทำให้เห็นว่า เวลาจะรบกัน เวลา 

จะยกทัพจับศึก ก็จะมีพลฝ่ายยักษ์ฝ่ายลิง แล้วก ็

ฝ่ายมนุษย์  คือฝ่ายพระรามพระลักษมณ์  ฝ่ายพระราม 

พระลักษมณ์ ก็ร่วมกันกับฝ่ายลิง ฝ่ายยักษ์ก็มี 

เทือกเขาเหล่ากอของทศกัณฐ์เหล่านี้ เป็นต้น 

หรือว่าพวกของทศกัณฐ์ก็มี การยกรบนั้นเป็น 

การแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเต้นโขน 

ในระดับที่น่าดูน่าชม เพราะว่าการยกรบนั้น 

เป็นการเต้นโขนที่แสดงความพร้อมเพรียง 

ท่าทางต่าง ๆ แล้วก็ในขณะเดียวกันนั้น  กิริยา 

ท่าทางของผู้ท่ีสวมหน้ากากน้ัน หรือสวมศีรษะโขนน้ัน 

เวลาแสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นท่าทางใด เป็นภาษา 

ท่าทาง จะทำให้ผู้ชมได้ทราบกันคร่าว ๆ  ว่า ตัวแสดง 

ต้องการสื่อว่าอย่างไร ผู้แสดงต้องการบอกผู้ชม 

หรือแสดงให้ผู้ชมดูว่าเขาพูดว่าอะไร ด้วยการพากย์ 

ก็มี  ด้วยการร้องก็มี  แล้วก็ในขณะเดียวกันไม่มี

พากย์ไม่มีร้อง แต่เต้นและแสดงเป็นภาษาท่าทาง 

ภาษากายก็ดีอย่างน้ีเป็นต้น  จะเห็นได้ว่าการแสดงโขน 

นั้นเป็นการแสดงที่ลำบากและต้องการแสดง 

ด้วยความชำนิชำนาญ ต้องการครูผู้ฝึก ซ่ึงจะต้อง

มีความรู้ความสามารถและก็ต้องอดทนอดกลั้น 

เป็นอย่างมาก 

โขนรามฯ ไปจีน

(อ่านต่อหน้า 11)

 

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

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญคณาจารย์ 

ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

ร่วมกิจกรรมในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ โครงการ 

‘ชาวรามฯร่วมใจงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความด ี

ถวายในหลวง’ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม 

ประกาศเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก งดเหล้าเข้าพรรษา 

และขบวนพาเหรดรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และสนามกีฬากลาง ม.ร.

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.ร. ประธาน 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาของสังคม เปิดเผยว่า ตามมต ิ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบ 

กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็น “วันงด 

ด่ืมสุราแห่งชาติ” และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทั้งภาครัฐและ 

เอกชนจัดกิจกรรม “งดด่ืมสุราแห่งชาติ ทำความดี 

ถวายในหลวง” โดยให้มีการลงนามปฏิญาณตน 

งดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พร้อม 

ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา 

วันงดด่ืมสุราแห่งชาติ รวมถึงพิษภัยและผลกระทบ

จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นั้น

 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการช้ีนำป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาของสังคม ม.ร. ได้ให้ความสำคัญ 

กับปัญหาท่ีมาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

และเห็นควรจัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากร 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันต่อต้าน 

ป้องกันปัญหาและพิษภัยจากสิ่งเสพติดมาอย่าง 

 เยี่ยมชม คณะผู้บริหารและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต- 

ปตัตาน ี           เยีย่มชมมหาวทิยาลยัรามคำแหง 

และพบปะกับผู้บริหาร และคณาจารย์ ม.ร. 

เพ่ือศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและ 

ดูแลนักศึกษาต่างชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ 

รำไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

พร้อมด้วย อาจารย์สาธิน สุนทรพันธ์ุ  

ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 3   

ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ม.ร.จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

 เด็กชายชาญชวิน หมัดนุรักษ์ นักเรียน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (หลักสูตรภาคปกติ) ได้รับ 

การคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปจูงมือ 

นักเตะลงสนามในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก 

จากการเข้าร่วมกิจกรรม แมคโดนัลด์ เพลย์เยอร์ 

เอสคอร์ท (McDonald’s Player Escort) ท่ีเปิดโอกาส

ให้เยาวชนไทยจูงมือนักฟุตบอลลงสนามแข่งขัน

และสัมผัสกับบรรยากาศยิ่งใหญ่ของการแข่งขัน

ฟุตบอลโลก 2014 ที่ประเทศบราซิล

 นอกจากน้ีทางส่ือมวลชนของช่อง 3 แฟมิล่ี 

ได้สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการในโรงเรียนเก่ียวกับ 

การใช้ชีวิตประจำวัน การใช้เวลาว่าง กิจกรรม 

หลังเลิกเรียน รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนไป

ประเทศบราซิล ของเด็กชายชาญชวิน เมื่อวันที่ 

12 มิถุนายน 2557 

“หลานพ่อขุนฯ เป็นเยาวชนไทย
ร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก”

 
ต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการ ‘ชาวรามฯร่วมใจงดเหล้า 

เข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง’ เพื่อรณรงค์ 

ให้บุคลากร นักศึกษา (อ่านต่อหน้า 11)


