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(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

	 สม เด็ จพระ เทพรั ตนร าชสุ ด าฯ -	

สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส 

ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะกรรมการ 

จัดงานกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปี    2555 

และปี 2556 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าฯ 

ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน 

สภากาชาดไทยจากการออกร้านกาชาด ปี 2555 

และ ปี 2556 จำนวน 3,000,000 บาท เมื่อวันที่ 

24 พฤษภาคม 2557 ณ ศาลาดุสิดาลัย

ม.ร.ทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์	 ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ผู้นำกิจกรรมนักศึกษา เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมี อาจารย์สมหมาย	 สุระชัย	

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธี 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 501 อาคารนพมาศ และ 

โรงแรมบ้านสวนฝน จังหวัดกาญจนบุรี

 โอกาสนี้ อาจารย์สมหมาย	 สุระชัย กล่าวว่าการอบรม 

เชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมนักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพ 

การศึกษากับการจัดกิจกรรมนักศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษา 

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย กระบวนการ 

ม.ร. ปลื้ม ศิษย์เก่าคว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากวุฒิสภา

   
 

   
 
  

คณะมนุษยศาสตร์อบรมภาษาสเปนม.ร.ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา
ภาค 2 ปีการศึกษา 2556

 สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. จัดอบรมภาษาสเปน 

ครั้งที่ 43 สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

 SP1 อบรมวันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น. 

ระหว่างวันท่ี	19	ก.ค.-27	ก.ย.	57 ค่าอบรม 3,200 บาท 

(42 ชั่วโมง) + ค่าเอกสาร 100 บาท

 Conversation1 อบรมวันเสาร์เวลา 09.00 - 

12.00 น. ระหว่างวันที่	 19	 ก.ค.	 -	 20	 ก.ย.	 57	

รับเฉพาะผู้ที่จบระดับ SP1 หรือระดับที่สูงกว่า 

ค่าอบรม 3,800 บาท (30 ชั่วโมง) + ค่าเอกสาร  

100 บาท(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 2)

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

กำหนดไว้ว่านักศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียน 

ในภาคปกติ และมีผลการสอบอักษร 

ระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ของจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 

ทั้งหมด และผลการสอบอักษรระดับ 

คะแนน A น้ัน ต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 ปรากฏว่ าในการสอบไล่ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์	 ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แสดงความยินดีกับนางนิจจารีย์	 ภาคินปริพรรห ์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัล 

วิทยานิพนธ์“ดีเด่น” ระดับปริญญาโท  ในโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูล 

ทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี 

พ.ศ. 2556 จากผลงานวิทยานิพนธ์ 

เรื่อง “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการ 

ถอดถอนสมาชิกสภาและผู้บริหาร 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

โ ด ย มีรอ งศ าสตร า จ า ร ย์ท อ ง สุ ก 

กรัณยพัฒนพงศ์	คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธีรนิติ์	 เทพสุเมธานนท์	 อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ร่วมยินด ี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องทำงานอธิการบดี อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์	 อธิการบดี	 ม.ร.	 กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย ์

ที่ได้นำผลงานวิทยานิพนธ์ออกไปเผยแพร่จนได้รับรางวัลดีเด่น
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ม.ร.ปลื้มฯ																																				(ต่อจากหน้า	1)

จากวุฒิสภา ซึ่งเป็นองค์กรระดับประเทศและทำงาน 

เก่ียวข้องกับด้านนิติบัญญัติโดยตรง ท้ังยังแสดงให้เห็น 

ถึงคุณภาพของบัณฑิตรามคำแหงที่ ได้ออกไป 

สร้างชื่อเสียงและแสดงศักยภาพจนเป็นที่ประจักษ์ 

แก่สังคมด้วย เชื่อว่าวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล 

คร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของบ้านเมือง 

และช่วยสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา 

ได้เป็นอย่างดี จากนี้ไปขอให้ตั้งใจศึกษาต่อ อย่าหยุด 

การเรียนเพียงเท่านี้ ขอเป็นกำลังใจและอวยพรให ้

ประสบแต่ความเจริญทั้งในชีวิตและหน้าที่การงาน

ตลอดไป

 ด้าน นางนิจจารีย์	 ภาคินปริพรรห์ ศิษย์เก่า 

คณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า ดิฉันมีความภูมิใจท่ีสามารถ 

สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และครั้งนี้กลับมา 

เพ่ือระลึกถึงครูบาอาจารย์ท่ีรามคำแหง ซ่ึงรามคำแหง 

เป็นเหมือนบ้านและเป็นสถาบันที่ เปิดโอกาส 

ทางการศึกษาให้แก่ตนเอง รางวัลคร้ังน้ีถือเป็นเกียรติคุณ 

ในชีวิต เพราะได้ทราบมาว่าเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัย

รามคำแหง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ที่ได้รับรางวัลงานวิจัยกฎหมายจากด้านนิติบัญญัติ  

ถือเป็นรางวัลงานวิจัยสูงสุดระดับประเทศ อีกทั้ง 

รางวัลดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ดิฉันได้สร้างคุณงาม

ความดีให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ โดยต้ังใจ

จะนำความรู้ท่ีได้จากรามคำแหงไปพัฒนาการทำงาน 

ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วย

 ในการจัดงาน RU Road Show 2014 ครั้งที่ 3 

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เมื่อวันที่  

20 - 22 มิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้สนใจหลายคนตัดสินใจ

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในงานเพราะได้รับความสะดวก 

ในการสมัครโดยใช้บัตรประจําตัวประชาชนเพียงใบเดียว 

อีกทั้ง ม.รามคําแหงยังให้สิทธิพิเศษอีกเพียบ!!! 

ท้ังการอบรมภาษาต่างประเทศ อบรมคอมพิวเตอร์และ

ลุ้นรับสมาร์ทโฟนให้ผู้โชคดีทุกวัน

 สําหรับน้องใหม่ผู้ โชคดีได้รับสมาร์ทโฟน 

ในงานท้ัง 3 วัน ได้แก่ นางสาวนพรัตน์	ฉัตรเสถียรพงศ์	

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวนริศร์	 จิตปัญโญยศ	

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ นางเสาวลักษณ์	 คุณพุทธิวณิช 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

 น า ง ส า ว นพ รั ต น์ 		

ฉัตรเสถียรพงศ์ กล่าวว่า ดีใจ 

ที่ได้รับสมาร์ทโฟนในวันน้ี 

จ า ก ก า ร ม า ส มั ค ร เ ป็ น 

นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่ ใ น ง า น 

RU Road Show 2014 ที่ 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มาอำนวยความสะดวกให้กับ 

ผู้สนใจสมัครนักศึกษาใหม่ ในห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน  

โดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว ท้ังยัง 

ให้สิทธิพิเศษมากมายแก่ผู้สมัครเรียนด้วย

 “ตั้งใจมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เพราะเชื่อมั่น 

ในคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน 

ทางด้านภาษาของมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดการพัฒนา 

ตนเองได้ตรงตามความต้องการ ท้ังน้ีตนเองชอบหาความรู้

เพ่ิมเติมด้านภาษาญ่ีปุ่นตลอดเวลาและต้ังใจว่าเม่ือสำเร็จ 

การศึกษาแล้วจะหาโอกาสไปทำงานที่ญี่ปุ่น เพราะม ี

ญาติอาศัยอยู่ที่นั่นด้วย”

 น า ง ส า ว น ริ ศ ร์ 	

จิตปัญโญยศ เลือกเรียนสาขา 

วิชาภาษาอังกฤษ กล่าวว่า 

รู้สึกตื่น เต้นและดี ใจ เป็น

อ ย่ า ง ม า ก ที่ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล 

สมาร์ทโฟนในงาน  RU  Road 

Show 2014 ครั้งนี้ ทีแรก 

ต้ังใจจะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(หัวหมาก) จึงได้เข้าไปดูรายละเอียดการสมัครในเว็บไซต ์

ของมหาวิทยาลัยและทาง Facebook PR Ramkhamhaeng 

University ทำให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีการจัดงานที ่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ไม่ทราบมาก่อนว่ามี 

การลุ้นรับสมาร์ทโฟน และได้รับสิทธิอบรมภาษา 

ต่างประเทศ หรือคอมพิวเตอร์ แต่คิดว่าอยู่ใกล้บ้าน 

และสะดวกในการเดินทางมาสมัคร 

 “ตัดสินใจเลือกเรียนที่รามคำแหง เพราะเป็น

สถาบันท่ีเปิดโอกาสให้กับทุกคน สามารถแบ่งเวลาเรียน 

และการทำงานได้ ไม่บังคับว่าจะต้องเข้าช้ันเรียน ต้ังใจ 

ว่าจะใช้เวลาอ่านหนังสือที่บ้าน และทำงานไปด้วย 

ปัจจุบันทำอาชีพเป็นนักแปลอิสระจึงอยากเลือกเรียน 

ภาษาเพิ่มเติม เพื่อที่จะแปลได้หลายภาษา ที่ผ่านมา 

จะแปลเฉพาะภาษาเกาหลี จึงอยากเรียนภาษาอังกฤษ 

และภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม จะได้มีทางเลือกในการแปล 

ภาษามากข้ึน และคิดอยู่เสมอว่าคนเราจะต้องมีการเรียนรู้

ตลอดชีวิต”

 น า ง เ ส า ว ลั ก ษ ณ์ 	

คุณพุทธิวณิช อายุ 58 ปี 

ก ล่ า ว ว่ า ม า ส มั ค ร เ ป็ น 

นักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ 

พร้อมกับลูกชายและลูกสาว 

โดยลูกชายขณะนี้ เรียนอยู่  

ชั้น ม. 5 สมัครเรียนในระบบ 

Pre-degree และลูกสาวสมัครเรียนระบบปริญญาตร ี

ท้ังน้ี ได้ต้ังใจกับลูกๆ แล้วว่า จะเรียนให้สำเร็จการศึกษา 

พร้อมกันทั้ง 3 คน ช่วยกันเรียน เพราะขณะนี้ 

ตนเกษียณแล้ว มีเวลาสามารถเรียนได้เต็มที่ 

 “รามคำแหงมีชื่อเสียงด้านการเปิดโอกาส 

ทางการศึกษา ไม่มีการจำกัดอายุของผู้เรียน และเป็น 

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เป็นที่รู้กันว่าใครจบจาก 

รามคำแหงถือว่าเป็นคนเก่ง และมีความรับผิดชอบ 

ดิฉันตั้งใจว่าจะเรียนและรับปริญญาจากรามคำแหง 

พร้อมกันทั้ง 3 คนแม่ลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันนี ้

โชคดีได้รับโทรศัพท์ เป็นผลพลอยได้จากความตั้งใจ 

ที่มาสมัครในวันนี้ รู้สึกคุ้มค่าที่ต่ืนตั้งแต่ตี 4 เดินทาง 

มาจากจังหวัดชลบุรี”

ผู้โชคดีรับสมาร์ทโฟนเผย RU Road Show 2014
สะดวก รวดเร็ว และให้สิทธิพิเศษมากมาย

 ขอเชิญนักศึกษาพิการเข้าร่วมโครงการ 

อบรม “พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

พิการ” เพื่อช่วยเหลือให้นักศึกษาพิการมีความรู ้

ความเข้าใจและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

สามารถสอบผ่านวิชาบังคับภาษาอังกฤษของ

คณะได้ ระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557 

ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 201 อาคาร 

SLB ศรีจุฬาลักษณ์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติม 

และสมัครได้ท่ีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ งานบริการ 

และสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 1 ต้ังแต่บัดน้ี-วันท่ี 

16 กรกฎาคม 2557 โทร. 0-2310-8306

ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาส่วนกลาง 

อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเรียนดีตามระเบียบข้างต้น 

จำนวน 112 ราย ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการยกเว้น 

ค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียน 

ปกติถัดไป ท้ังน้ีไม่รวมค่าปรับในการลงทะเบียนเรียน 

ไม่ตรงตามกำหนดและค่าข่าวรามคำแหง 

ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีฯ																			(ต่อจากหน้า	1)

  ดังน้ันเพ่ือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ต้ังใจ 

ศึกษาเล่าเรียนให้ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  

ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาส่วนกลางดังกล่าว 

ในภาค 1 ปีการศึกษา 2557 โดยให้นักศึกษาที่มี 

ผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ อาคาร สวป.ชั้น 1 ช่อง 4 

  อน่ึง หากนักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว 

ขอให้นำหลักฐานการชำระเงินเพื่อขอรับเงิน 

ค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษาคืน ภายในวันที่	

24	ตุลาคม	พ.ศ.	2557

 อบรมท่ี อาคารศิลาบาตร ช้ัน 3 (SBB) ห้อง 301 และ 302 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่สาขาวิชาภาษาสเปน หรือ 

เลขานุการภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-

16.00 น.) โทร. 0-2310-8268, 089-144-1997, 086- 

885-2887, 086-905-5835 ขอใบสมัครได้ที่ Email: 

spanishram@windowslive.com 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ																					(ต่อจากหน้า	1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ท่ีตรงน้ี “ข่าวรามคำแหง” เคยพูดถึง 

มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่มีอายุถึง ๗๗ ปี มาแล้ว

 ถึงจะมิได้เป็นบัณฑิตอายุมากท่ีสุด 

แต่ก็นับว่ามากพอสมควร

 วันน้ี อยากพูดถึงบัณฑิตอีกคนหน่ึง 

สำเร็จการศึกษาในวัยเพียง ๑๘ ปี 

 ถึงจะมิได้เป็นบัณฑิตอายุน้อยท่ีสุด 

แต่ก็นับว่าน้อยพอสมควร

 บัณฑิตคนน้ีเป็นรัฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ เขาคือ

 นายรวินันท์		พินทุโยธิน

 รวินันท์  มาเข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์ 

ในระบบ Pre-degree  

 ขณะท่ีเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ บดินทรเดชา 

(สิงห์ สิงหเสนี)

 เรียนสะสมหน่วยกิตได้ถึง ๑๔๕ 

หน่วยกิต

 มาเทียบโอนเรียนเพ่ิมอีก ๖ หน่วยกิต 

ก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 เขาบอกว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ได้สร้างความภาคภูมิใจให้ทั้งตนเอง 

และครอบครัว

 รวมท้ัง ยังทำให้ชีวิตได้พบสิ่งที่ชอบ

 ให้พร้อมที่ จะก้ าว เดินต่อไป 

ในอนาคต

 “ข่าวรามคำแหง” และครูบาอาจารย์ 

ในมหาวิทยาลัยแห่งน้ี ก็ภูมิใจในตัวเธอ

 รวินันท์		พินทุโยธิน

 ‘ขิง’	 จุฬาลักษณ์	 ฤมิตร นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน  

คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง RU Singing 

Contest โชว์เสียงใสชนะใจกรรมการและกองเชียร์ 

ด้วยบทเพลง ‘ฝนซาฟ้าใส’ ของศิลปินลูกทุ่งอมตะ 

‘พุ่มพวง ดวงจันทร์’

 กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และสถาบันคอมพิวเตอร์ 

จัดประกวดร้องเพลง ‘RU Singing Contest ต่อต้าน 

ส่ิงเสพติด คร้ังท่ี 2’ ประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศ 

ให้นักศึกษาที่มีความสามารถในการร้องเพลง 

จำนวน 9 รางวัล โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์	

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ อาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์	อธิการบดี	ม.ร.กล่าวว่า 

การแข่งขันหรือการประกวดในรายการใดก็ตาม 

ย่อมมีผู้แพ้และผู้ชนะ ไม่ว่านักศึกษาจะได้รับรางวัลใด 

ขอให้มีกำลังใจที่จะพัฒนาทักษะของตนเองต่อไป  

วันน้ีได้เห็นลูกศิษย์แสดงความสามารถในการร้องเพลง 

ที่แต่ละคนล้วนทำด้วยใจ อารมณ์ และความรู้สึก  

เชื่อว่าความเชื่อมั่นและการแสดงออกบนเวทีแห่งนี้ 

จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพิ่ม 

ทักษะให้กับนักศึกษาของรามคำแหงได้ 

 ที่สำคัญ มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีคณะศิลป-

กรรมศาสตร์ที่เปิดสอนด้านการขับร้องเพลงและ 

ดนตรีหลายแขนง ซึ่งเวทีนี้ก็มีนักศึกษาของคณะ- 

ศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลอยู่หลายคน ทำให้เห็นว่า

คณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถฝึกฝนลูกศิษย์ให้เก่ง 

ก้าวขึ้นสู่เวทีประกวดได้อย่างภาคภูมิ และมีแววจะ 

ก้าวไปเป็นศิลปินหน้าใหม่ได้ต่อไป ท้ายท่ีสุด ขอแสดง 

ความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ก้าวมาถึงจุดนี้ได้  

ถือเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งในชีวิต ขอให้มุ่งมั่น 

พัฒนาทักษะและช่วยกันสร้างความดีงามให้แก่ 

สังคมด้วย

 ด้าน ‘ขิง’	จุฬาลักษณ์		ฤมิตร ผู้ชนะการประกวด 

เผยความรู้สึกว่า บทเพลง ‘ฝนซาฟ้าใส’ ท่ีใช้ประกวด 

ครั้งนี้เป็นเพลงที่ตนเองถนัดที่สุด และคว้ารางวัล 

มาได้หลายเวที ซึ่งล่าสุดได้เข้าประกวดร้องเพลงกับ

รายการชุมทางเสียงทองสัญจร จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึงจากบทเพลงน้ีมาด้วย 

 “วันนี้รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้รับรางวัล  

ไม่ได้คาดหวังเพราะเพื่อนๆ ที่ร่วมประกวดก็เก่งและ 

มีความสามารถกันท้ังน้ัน  แต่ ‘ขิง’ ก็ทำเต็มท่ี ด้วยใจ 

ที่ชอบฟังเพลงและการร้องเพลงมาตั้งแต่ยังเด็ก  

การประกวดเวทีของรามคำแหงครั้งนี้ ทำให้ขิงม ี

ประสบการณ์และรู้เทคนิคในการร้องเพลงจากอาจารย์ 

และคณะกรรมการฯมากขึ้น จากนี้ถ้ามหาวิทยาลัย 

มีกิจกรรมใดๆขิงก็พร้อมที่จะช่วยด้วยความจริงใจ 

และเต็มความสามารถค่ะ”   

 สำหรับผลการประกวด	RU	Singing	Contest	

ครั้งที่	2 มีดังนี้

 รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวจุฬาลักษณ์		ฤมิตร 

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับหน่ึง คือ นางสาวพรทิพย์	 บุญนำรัตน์ นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง	 

คือนางสาวธิราภรณ์	 อุ่นเรือนปลูก	 นักศึกษาคณะ 

สื่อสารมวลชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม คือ 

นางสาวสุธาวัลย์	 ทองเกล้ียง	 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

รางวัลชมเชย	มี		4		รางวัล  ได้แก่  นางสาวอุมาพร						สุขชัย 

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ นางสาวนลพรรณ	

เผ่าเงินงาม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นางสาวกาญจนา	

จันทร์ไผ่  นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และนางสาว 

เมญาณี	เทียบเทียม นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

และรางวัล	 Popular	 Vote คือ นางสาวกาญจนา	

จันทร์ไผ ่  นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

 คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย อาจารย์ 

ดร.สมศักด์ิ	 เกตุแก่นจันทร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

อาจารย์วณี	 ลัดดากลม	 อาจารย์มนตรี	 นุชดอนไผ่	

อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์  นายวินัย		พันธุรักษ์	

ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการดนตรี และคุณนนทิยา	จิวบางป่า	

ครูสอนร้องเพลงและศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 ในงาน RU Road Show 2014 ที่ศูนย์การค้า 

เซ็นทรัลพลาซา สาขาพระราม 3 เม่ือวันท่ี 20-22 มิถุนายน 

ที่ผ่านมา มีนักเรียน ม.ปลายและประชาชนทั่วไป 

สมัครเรียนรามคำแหงทั้งระบบ Pre-degree และ 

ภาคปกติ โดยแต่ละคนตั้งใจจะมาค้นหาความชอบ 

ของตนเอง และเพิ่มพูนความรู้ที่มีหลากหลายใน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง    

 นายณัฐยศ		ย้ิมอยู่  สมัคร- 

เรียนระบบ Pre-degree คณะ- 

ศึกษาศาสตร์ ปัจจุบันกำลังเรียน 

ชั้น ม.6 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

โ ร ง เ รี ย น ช ล กั น ย า นุ กู ล 

จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สนใจ 

เรียนสาขาภาษาอังกฤษ เพราะตั้งใจจะเป็นครูสอน 

ภาษาอังกฤษ เม่ือทราบข่าวการรับสมัครจากโฆษณา 

ทางโทรทัศน์จึงรีบมาสมัครในวันนี้ โดยตั้งใจว่าจะ 

อ่านหนังสือในการเรียนคณะศึกษาศาสตร์ควบคู่กัน

ไปกับการเรียน ม.ปลาย

 “วันน้ีผมเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี มาสมัครเรียน 

พร้อมคุณแม่และพี่สาวในสาขาและคณะเดียวกัน 

การจัดงานรูปแบบน้ี เข้าถึงได้ง่าย สะดวก โดยคุณแม่ 

แนะนำว่าเป็นโอกาสต่อยอดในการเรียนได้เร็วขึ้น 

การเรียนที่ ม.ร.เป็นการเรียนแบบเสริมความรู้ 

จะช่วยกันเรียน อ่านหนังสือ ขยัน และเรียน 

ให้ประสบความสำเร็จให้ได้”  

 นายพบธรรม	 วงศ์สมาโนดน์	

สมัครเรียนระบบ Pre-degree 

คณะบริหารธุรกิจ  ปัจจุบัน 

กำลังเรียน ชั้น ม.5 โรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษา กทม. กล่าวว่า 

ต้ังใจจะสมัครเรียนท่ีรามคำแหง 

อยู่แล้ว เมื่อเห็นข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานจาก 

หนังสือพิมพ์ในวันน้ีจึงรีบมาสมัคร ต้ังใจว่าการเรียน 

Pre-degree จะเป็นโอกาสให้จบได้เร็วเพราะสามารถ 

เรียนด้วยตนเองมีสื่อช่วยเรียนทางอินเทอร์เน็ต 

เหมือนเป็นการอ่านหนังสือเสริมในวิชาท่ีตรงกับ 

ที่เรียนม.ปลาย ซึ่งขณะนี้เรียนแผนวิทย์ฯ จึงเลือกสาขา 

การบริหารจัดการ ลองเรียนหลายอย่างว่าตัวเองชอบอะไร 

 “คุณพ่อและคุณแม่เป็นศิษย์เก่ารามฯช่วยแนะนำ

เรื่องการลงทะเบียนเรียน โดยตั้งใจจะแบ่งเวลาอ่าน

หนังสือของท่ีโรงเรียนเป็นหลัก ส่วนเวลาว่างจะอ่าน

หนังสือสอบของรามคำแหง ผมสนใจรูปแบบการ 

รับสมัครแบบวันนี้ เพราะได้เข้าถึงมหาวิทยาลัย 

มากข้ึน และระบบ Pre-degree เป็นโอกาสท่ีได้เพ่ิมเติม

ความรู้และสามารถจบได้เร็วขึ้น”  

 น.ส.ดารณี		วาสนาพิตรานนท์	

สมัครเรียนระบบ Pre-degree 

คณะนิติศาสตร์ ปัจจุบันกำลัง 

เรียนชั้น ม.4 โรงเรียนยอแซฟ- 

อุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า 

คุณป้าแนะนำให้มาเรียนและ 

เพื่อนๆ ที่โรงเรียนก็สมัครเรียนไปแล้ว ทำให้อยาก 

มาเรียนล่วงหน้าจะได้ค้นหาตัวเองว่าจริงๆแล้วเรา 

ชอบเรียนสาขาวิชาไหน จะได้มีโอกาสเลือกและ 

เพิ่มเติมความรู้ด้านกฎหมายไปพร้อมกับการเรียน 

ม. ปลาย 

 “เลือกมาสมัครเรียนที่งาน RU Road Show 

สาขาพระราม 3 เพราะใกล้บ้านของผู้ปกครอง และ 

ได้ใกล้ชิดมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

ให้การต้อนรับและอธิบายการเรียนจนเข้าใจ ดิฉัน 

หวังว่าจะได้ความรู้ด้านกฎหมาย เรียนก่อนที่จะจบ 

ม.ปลาย ทำให้เรียนจบเร็วข้ึน และอยากให้รามคำแหง 

จัดงานเช่นน้ีอีก เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจ 

และประชาชนจะได้รู้จักรามคำแหงมากขึ้นด้วย” 

 น.ส.ณัฏฐณิชา		ลายเมฆ	

สมัครเรียนระบบ Pre-degree 

คณะนิติศาสตร์ ปัจจุบันกำลัง 

เรียนชั้น ม.6 โรงเรียนปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สมัคร 

เรยีนคณะนติศิาสตร ์เพราะเคย 

อ่านกฎหมายและชอบ จึงอยากมาเรียนให้ลึกซึ้ง 

มาเรียนล่วงหน้า จะได้จบเร็วขึ้น และตั้งใจจะสอบ 

แอดมิชช่ันสาขานิติศาสตร์อยู่แล้วด้วย การได้มาเรียน 

ในระบบน้ีต้ังใจค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์ชีวิต 

ในรั้วมหาวิทยาลัย และเลือกมาสมัครเรียนที่งานนี ้

สะดวก รวดเร็วและทำให้รู้แนวทางในการเรียนระบบ 

Pre-degree มากข้ึน ส่วนการเรียนท่ีรามฯเม่ือมีเวลาว่าง 

จะจัดสรรเวลามาเรียนและสอบเก็บหน่วยกิต 

ให้ได้มากๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในอนาคตค่ะ 

 น.ส.รุจรวี		สุวรรณศิร ิ 

สมัครเรียนระบบ Pre-degree 

คณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบัน 

กำลังเรียนช้ัน   ม.4 โรงเรียนราชินี 

กทม. กล่าวว่า คุณแม่สนับสนุน 

ให้มาเรียนรามฯและเพื่อนๆ 

ก็ชวนมาเรียนด้วยกัน เลือกเรียนระบบ Pre-degree 

เพราะอยากมีความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ  

ก่อนที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเต็มตัว ตั้งใจ 

ว่าจะเรียนอย่างจริงจังให้จบระดับปริญญาตรีเร็วๆ 

ส่วนการเรียนที่โรงเรียน แผนวิทย์-คณิต ซึ่งเป็นวิชา 

ที่แตกต่างกัน เมื่อ จบ ม.6 จะได้มีทางเลือกในการ 

สอบแอดมิชชั่นและช่วยให้เรามีความรู้ที่มากกว่า 

เพื่อนๆคนอื่นด้วย

 “อยากให้มีการจัดงานเช่นนี้อีก เพราะทำให ้

นักเรียน นักศึกษาได้เข้ามารู้จักมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด 

เข้าใจระบบการเรียนการสอนท่ีชัดเจนจากเจ้าหน้าท่ี 

และช่วยในการตัดสินใจให้เลือกเรียนได้ตรงสาขาวิชา 

ที่สนใจด้วย”    

 น.ส.กัณฐิกา	 ศรีวัฒนคุณ	

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

กล่าวว่า เห็นข่าวว่าจะมีการจัดงาน 

RU Road Show 2014 ท่ีเซ็นทรัลพลาซา 

พระราม 3 ซ่ึงอยู่ใกล้บ้าน ไม่ต้อง 

เดินทางไกล จึงตัดสินใจมาสมัคร 

ท่ีน่ี ก่อนหน้าน้ีเคยเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ต้ังแต่รหัส 54 และเรียนควบคู่กับสถาบัน 

อ่ืนด้วย ทำให้สอบไม่ค่อยผ่าน การเรียนคณะนิติศาสตร์ 

ต้องใช้เวลาอ่านหนังสืออย่างเต็มท่ี ถ้าอ่านได้ไม่เต็มท่ี 

ก็จะสอบไม่ผ่าน จึงตัดสินใจย้ายมาเรียนคณะบริหาร

ธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  ซ่ึงก็มีความยากแตกต่างกัน 

แต่ก็จะพยายามเก็บสะสมหน่วยกิตไปเรื่อยๆ  

เพราะรามคำแหงให้โอกาสในการศึกษาได้ถึง 8 ปี 

ทำให้ไม่ต้องเครียดมากจนเกินไป

 น.ส.แพรเพชร	 วงษ์ช่างหล่อ	

นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  

กล่าวว่า ตั้งใจจะสมัครเป็น 

นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงอยู่แล้ว พอเห็นงาน 

RU Road Show 2014 ท่ีเซ็นทรัล- 

พลาซา พระราม 3 จึงตัดสินใจสมัครทันที จะได ้

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปสมัครที่หัวหมากและ 

สมัครท่ีงานก็สะดวกรวดเร็ว ใช้บัตรประจำตัวประชาชน 

เพียงใบเดียวก็สมัครได้และยังได้สิทธิอบรมอีกด้วย 

 “ปัจจุบันเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 แต่อยากเรียน 

คณะนิติศาสตร์ของม.รามคำแหง ควบคู่ไปด้วย 

เพราะคณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง เป็นคณะที่ม ี

ช่ือเสียง และมีคุณภาพ อีกท้ังพ่อแม่เป็นทนายความด้วย 

จึงสนับสนุนให้เรียนคณะนิติศาสตร์ เพ่ือจะได้สืบทอด 

กิจการทางบ้าน รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

ดังนั้นคนที่จะเรียนจบได้จะต้องมีทั้งความเก่งและ 

ขยันด้วย ต้องใช้ความพยายามและความมีวินัยเป็น 

อย่างมาก จึงจะสามารถเรียนจบได้” 

น้องใหม่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตั้งใจค้นหาตัวเอง-เพิ่มเติมความรู้



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม quân áoตอน  เวียดนามเฉือนชนะบราซิล

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 ช่วงที่เขียนตอน “เวียดนามเฉือนชนะบราซิล” อยู่นี้เป็นเวลาที่กำลัง 

มีการแข่งขันฟุตบอลโลกที่บราซิลพอดีและอาจทำให้ท่านผู้อ่านอาจสงสัยได้ 

เพราะเวียดนามไม่ได้ไปแข่งฟุตบอลโลกสักหน่อย (ห้ามแซงหน้าไปก่อนไทย 

เด็ดขาด) และถึงได้ไปจริงโอกาสที่จะชนะบราซิลได้คงน้อยมาก

 เวียดนามเฉือนชนะบราซิลแบบที่เรียกว่าล้มยักษ์ได้จริง ๆ แต่ไม่ใช ่

แข่งฟุตบอลนะครับเป็นการเอาชนะในเรื่องการส่งออกกาแฟซึ่งบราซิล 

ครองความยิ่งใหญ่เป็นผู้ส่งออกกาแฟอันดับ 1 ของโลกมานาน แต่ในปี 2555 

ก็ต้องเสียแชมป์ให้กับเวียดนามเป็นครั้งแรก เรื่องนี้ฟังดูแล้วคุ้น ๆ  ไหม?  

ประเทศไหนหนอที่เคยเป็นแชมป์ส่งออกข้าวแล้วถูกเวียดนามแซงหน้าไปได้ 

นึกออกไหมครับ

  ประเทศเวียดนามแม้จะมีการปลูกกาแฟ 

มานานแล้ว แต่เพิ่งจะปลูกเพื่อส่งออกอย่างจริงจัง 

เมื่อราว 30 ปีมานี่เองพื้นที่เพาะปลูกค่อย ๆ เพิ่มขึ้น 

จากประมาณ 100,000 ไร่จนมาเป็นราว ๆ 300,000 ไร่ 

ในปัจจุบัน (ใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีปลูกกาแฟในประเทศไทย) 

 แต่ท่ีสำคัญกว่าการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีเพาะปลูกก็คือ 

 ผลผลิตต่อไร่ซึ่งว่ากันว่าสูงขึ้นหลายเท่าจาก 

ผลของการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต เช่นระบบ 

ชลประทานบนท่ีสูงประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ 

ของสภาพภูมิศาสตร์และสภาพอากาศบนที่ราบสูงทางตอนกลางของเวียดนาม

ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นมาก 

 อย่างไรก็ตาม การที่เวียดนามสามารถเบียดแซงบราซิลขึ้นเป็นแชมป ์

ส่งออกกาแฟได้นั้นไม่ใช่ฝีมืออย่างเดียว แต่เป็นโดยโชคช่วยด้วยเพราะบราซิล 

ซึ่งเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 มายาวนานเกิดปัญหาสภาวะอากาศเลวร้ายผลผลิต 

เสียหาย เปิดโอกาสให้เวียดนามซึ่งเบียดแทรกประเทศอื่นจนขึ้นมาเป็นอันดับ 2 

อยู่หลายปี มีโอกาสแซงหน้าไปได้

 กาแฟท่ีเวียดนามส่งออกเป็นหลักน้ันเป็นสายพันธุ์โรบัสตา ซ่ึงแม้จะว่ากันว่า 

เป็นกาแฟที่คุณภาพสู้สายพันธ์ุอาราบิกาไม่ได้    แต่การที่มีปริมาณคาเฟอีนสูง 

ทำให้นิยมนำไปผลิตกาแฟรสเข้มข้นอย่างเอสเพรสโซ และกาแฟชงสำเร็จต่างๆ 

ออกขายท่ัวโลกได้ดี และท่ีสำคัญก็คือสามารถใช้กลยุทธ์ราคาถูกในการแข่งขันได้ 

อย่างไรก็ตามข้อเสียอย่างหนึ่งของกลยุทธ์ราคาถูกก็คือเกษตรกรถูกกดราคา 

รับซื้อทำให้ชาวไร่กาแฟเวียดนามไม่ได้ประโยชน์จากการเป็นแชมป์ส่งออก 

สักเท่าไหร่ ก็เหมือนท่ีเขาแซงเป็นแชมป์ส่งออกข้าวได้แต่ชาวนายังต้องทนยากจน

อยู่อย่างเดิมนั่นแหละครับ 

 การที่ราคากาแฟตกต่ำทำให้รัฐบาลเวียดนามต้องมีมาตรการควบคุม 

ไม่ให้ขยายพื้นที่ปลูกกาแฟเพิ่มอีกเพราะตามหลักเศรษฐศาสตร์นั้นถ้าปริมาณ 

ผลิตออกสู่ตลาดมีมากโดยที่ปริมาณความต้องการซื้อเพิ่มได้ไม่มากพอก็จะทำให้

ราคาตกต่ำลง

 ในอีกทางหน่ึงท่ีเวียดนามจะแก้ปัญหาการผลิตกาแฟได้ก็คือการเปล่ียนไป 

เน้นด้านคุณภาพให้มากขึ้นเพราะกาแฟสายพันธ์ุอาราบิกาซึ่งคุณภาพสูงจะได้ 

ราคาดีกว่า และเวียดนามก็มีพื้นที่ซึ่งสภาพเหมาะกับการปลูกกาแฟสายพันธ์ ุ

อาราบิกาอยู่ไม่น้อยคือพื้นที่สูงเกิน 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง  

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

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 หากท่านนึกถึงเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มของประเทศเวียดนาม หลายท่าน 

คงนึกถึงชุดประจำชาติเวียดนามที่หญิงสาวชาวเวียดนามนิยมสวมใส่ 

ไม่ว่าจะในโอกาสใดก็ตาม นั่นคือ ชุด áo dài อ๋าวส่าย (ตามสำเนียง 

ของภาคเหนือ) หรือ อ๋าว หญ่าย (ตามสำเนียงของภาคกลาง และภาคใต้)

 ชุดอ๋าว ส่าย หรือ อ๋าว หญ่ายนั้น เป็นชุดที่หญิงสาวชาวเวียดนาม 

คุ้นเคย ตั้งแต่เป็นชุดนักเรียนมัธยมที่มักจะเป็นสีขาว ชุดนักศึกษา ในวันที ่

มีงานเทศกาลสำคัญ อาจมีสีสันเพิ่มขึ้นมานิดหน่อย แต่ยังคงเป็นสีสุภาพ

ชุดแต่งงาน ที่นิยมสีแดง รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ ประจำปี

 ชุดอ๋าว ส่ายนี้ บ่งบอกความเป็นสตรีเพศของชาวเวียดนามได้อย่างดี  

ใครเห็นก็ประทับใจในความงามท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชาวเวียดนามอย่างแท้จริง

นอกจากชุดอ๋าว ส่ายแล้ว ชาวเวียดนามยังมีเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มอื่น ๆ ใช้อีก 

โดยจะมีคำศัพท์เรียกขาน ชุดอื่น ๆ ดังนี้

   

 เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มของชาวเวียดนามโดยทั่วไป ก็เฉกเช่นเดียวกับ 

ชาติอื่น ๆ ทั่วไป แฟชั่นตามสมัยนิยมก็เป็นสิ่งที่ชาวเวียดนามให้ความสนใจ 

เช่นกัน สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ การแต่งกายที่เหมาะสม กับกาลเทศะและ 

ความสะอาด เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ความหมายภาษาไทย ภาษาเวียดนาม คำอ่านภาษาเวียดนาม

เสื้อ áo (อ๋าว)

เสื้อยืด áo thun (อ๋าว ทุน)

เสื้อคลุม áo choàng (อ๋าว จว่าง)

เสื้อสูท áo vét (อ๋าว แว้ท)

เสื้อเชิ้ต áo sơ mi  (อ๋าว เซอ มี)

เสื้อกันหนาว áo rét (อ๋าว แส้ท)

เสื้อกล้าม áo may ô (อ๋าว ไม โอ)

กางเกง quân (ก่วน)

กางเกงขาสั้น quân soóc (ก่วน ส้อก)

กางเกงขายาว quân dài  (ก่วน ส่าย)

กางเกงขาสามส่วน quân dài trong ba phân (ก่วน ส่าย จอง บา เฟ่ิน)

กางเกงยีนส์ quân bò (ก่วน บ่อ)

กระโปรง váy đâm (หวาย เดิ่ม)

โสร่ง váy Sà rông (หวาย ซาโรง)

ผ้าซิ่น váy phụ nữ (หวาย ฟุ หนือ)

̀

̀

̀

̀
̀

และยังเป็นดินภูเขาไฟเก่าที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วย

 ถ้าเวียดนามประสบความสำเร็จในการส่งออกกาแฟสายพันธ์ุอาราบิกา 

แทนที่พันธ์ุโรบัสตา ก็จะเปรียบได้เหมือนกับเขาปรับมาปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อ 

ส่งออกแทนข้าวราคาถูกที่ขายแข่งกับไทยในปัจจุบันนั่นแหละครับ

̀

̀

̀



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง	(ฝ่ายประถม)	ปล้ืมผลการประเมิน- 

คุณภาพการศึกษา	ได้คะแนนระดับดีมากทุกตัวบ่งชี้	ผลสอบ	O-NET	มีคะแนน 

สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศทุกวิชา	 และหลานพ่อขุนฯ	สอบ	O-NET	 ได้คะแนน	

100	คะแนนเต็ม	12	คน

 รองศาสตราจารย์นพคุณ			คุณาชีวะ	 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  

และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) เป็นประธาน

ในโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ 

อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้บรรยายให้ผู้ปกครองเข้าใจเกี่ยวกับ 

นโยบาย หลักการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งผลการดำเนินงานด้านต่างๆ 

ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา   

 โอกาสน้ี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้ช้ีแจงนโยบายการดำเนินงานในการจัด 

การเรียนการสอนให้แก่ผู้ปกครอง และสรุปผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ 

ของโรงเรียนฯ ตลอดปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีผลการดำเนินงานในหลายด้าน 

ที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนฯ ดังนี้  

 	1.	 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม	 

(พ.ศ.	 2554-2558)	 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน)	หรือ	สมศ.	ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

  ผลการประเมินระดับปฐมวัย	  ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ทุกตัวบ่งชี้  

และได้คะแนนผลการประเมินโดยรวม  98.90 จากคะแนนเต็ม  100 คะแนน  

ระดับคุณภาพ  ดีมาก

 	ผลการประเมินระดับประถมศึกษา   ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก   ทุกตัวบ่งช้ี  

และได้คะแนนผลการประเมินโดยรวม  92.77  จากคะแนนเต็ม 100  คะแนน  

ระดับคุณภาพ  ดีมาก

	 2.	 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพครู	ซ่ึงมีผลการประเมิน  ดังน้ี

 ผลการประเมินประสิทธิภาพครูโดยนักเรียน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.55 อยู่ใน 

ระดับดีมาก และผลการประเมินประสิทธิภาพครูโดยผู้ปกครอง  ได้คะแนนเฉลี่ย 

4.42  อยู่ในระดับดี

	 3.	 รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	

(O-NET)	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6		ปีการศึกษา	2556 ดังนี้

วิชา
จำนวนนักเรียน

เข้าสอบ

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)

โรงเรียน สังกัด (สาธิต) ประเทศ

1. ภาษาไทย 734,820 58.85 59.52 45.02

2. คณิตศาสตร์ 734,622 73.24 68.22 41.95

3. วิทยาศาสตร์ 734,817 51.41 51.72 37.40

4. สังคมศึกษาฯ 734,781 50.13 51.11 38.31

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 734,815 75.89 75.21 61.69

6. ศิลปะ 734,372 58.83 58.38 47.14

7. การงานอาชีพแและเทคโนโลยี 734,329 68.86 67.01 53.16

8. ภาษาอังกฤษ 734,822 57.79 57.41 33.82

หมายเหตุ	: ผลการทดสอบของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)  

   ในส่วนของค่าเฉล่ีย สูงกว่า ค่าเฉล่ีย  ระดับประเทศทุกรายวิชา และ 

   สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของระดับสังกัด (สาธิต) จำนวน 5 วิชา ได้แก่  

   วิชาคณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและ 

   เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ

	 	4.	 ผลผลิตของโรงเรียนด้านนักเรียน 

	 		รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)100	คะแนนเต็ม	จำนวนทั้งสิ้น	12	คน	ได้แก่	

วิชาคณิตศาสตร์	(จำนวน	10	คน)

 1. เด็กชายสัมฤทธิ์  คงทรัพย์สุนทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

 2. เด็กชายพีรวิชญ์  ฐาปนวงศ์เวช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

 3. เด็กหญิงวรรณกร  ช่างไม้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

 4. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศรีนาราง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

 5. เด็กหญิงสิริรัช  เชนวรรณกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

 6.  เด็กหญิงพิชญ์สินี  หวังวัฒนาภรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

 7.  เด็กชายกษิดิศ  ดวงจันทร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

 8. เด็กหญิงญาตาวี  รัตนกูล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

 9. เด็กชายภควัตร   พูลสวัสดิ์กิติกูล   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 EP

 10. เด็กหญิงรัญชิดา  กิติเรืองแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 EP 

	 วิชาภาษาอังกฤษ	(จำนวน	1		คน)

 1.  เด็กชายคุณากร    ลีฬหคุณากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 EP  

 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา	(จำนวน	1		คน)

     1.  เด็กหญิงวรรณกร    ช่างไม้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

   รายช่ือนักเรียนท่ีมีผลงานและสร้างช่ือเสียงให้ทางโรงเรียน 

ระดับประเทศ	ดังนี้

 ด้านสังคม

 1. เด็กชายคุณากร  ลีฬหคุณากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 EP  

ได้รับคัดเลือกเป็น “ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ”  ประจำปีการศึกษา 2557  

 ด้านวิชาการ

 1. เด็กชายศิระ  ดวงเนตร   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  

  รางวัลเหรียญทองและโล่รางวัล		

  - การแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์  ระดับนานาชาติ  รอบเขตพื้นที่ 

การศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)   

  - การแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัย- 

ราชภัฏพระนคร 

  รางวัลเหรียญเงิน

  - การแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ รอบประเทศ  

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

  - โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)  

จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

  รางวัลเหรียญทองแดง

  - โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  จากสถาบันส่งเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) 

 2.  เด็กชายภณภพ  ตันติสุวณิชย์กุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

  รางวัลเหรียญทองและโล่รางวัล			  

  -  การแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์  ระดับนานาชาติ รอบเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา กรุงเทพมหานครและรอบประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

  รางวัลเหรียญทองแดง		 (อ่านต่อหน้า 7)

สาธิต ม.ร. (ประถม) ปฐมนิเทศผู้ปกครองพร้อมแจงผลการดำเนินงาน



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

  - โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

(TME) จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  3.  เด็กชายภวัต  อุ่นจิตต์วรรธนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 EP  

   รางวัลเหรียญทองและโล่รางวัล			

  -  การแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์  ระดับนานาชาติ รอบเขตพื้นที่ 

การศึกษา กรุงเทพมหานครและรอบประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   

 4.  เด็กชายกิจการ  นำสว่างรุ่งเรือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  

    รางวัลเหรียญเงิน		

  -  การแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์    โดยมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร

  รางวัลเหรียญทองแดง

  -  การแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ รอบประเทศ 

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   

 ด้านกีฬา

            1. เด็กหญิงณฐชนก  ตันวรรณรักษ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 EP 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ 3 รายการ                            

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 ได้แก่

  รายการที่ 1  Junior World Golf Championship 2013

  รายการที่ 2  World  Masters  of  Junior Golf Tournament 2013 

  รายการที่ 3  USKG  World  Championship 2013

  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกอล์ฟคลาส E                                                                        

  - รายการ “สิงห์-ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ  พรีเมียชิพ 2013”

  -   รายการ “True Vision Singha Junior Golf Championship 2013”

 2.  เด็กชายมณฑ์ปราชญ์  ตันวรรณรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2EP 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ 3 รายการ                                

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 ได้แก่ 

  รายการที่ 1  San Diego Junior Masters 2013

  รายการที่ 2  World  Masters  of  Junior Golf Tournament 2013  

  รายการที่ 3  USKG  World  Championship 2013 

  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกอล์ฟคลาส E                                                                        

  - รายการ “สิงห์-ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ  พรีเมียชิพ 2013”

 3.  เด็กชายเศรฐพงศ์  ศศิพิกุลพงศ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 EP

 รางวัลชนะเลิศและโล่รางวัล	 

  -  ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ กรังด์ปรีซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย 

งานแม็กซ์พลอยส์   ครั้งที่ 26

  -  ครอสเวิร์ดเกม “Brand’s Crossword  King’ s Cup”  มหกรรมการ 

แข่งขันเกมกีฬา  เพื่อการศึกษาแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม  ชิงแชมป์ประเทศไทย 

และนานาชาติ  ครั้งที่ 28 

 4.  เด็กชายพันธ์ุทรัพย์  ดิเรกวัฒนะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 EP  

 รางวัลชนะเลิศและโล่รางวัล		

  -   Crossword Junior Students At Harrow International School  คร้ังท่ี 13 

 5. เด็กหญิงฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 EP 

  รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับที่	1

  -  Crossword Junior Students At Harrow International School  คร้ังท่ี 13  

 6. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ่ำโพธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  

 รางวัลชนะเลิศ	

  - การแข่งขัน The 2 Guest international competition on the 

rhythmic gymnastic club for “Zhong ling cup” ประเภทบุคคลอุปกรณ์บอล 

บุคคลอุปกรณ์เชือก บุคคลฟรีแฮนด์ และคะแนนรวมทีม  

 7.  เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธิบดี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 

 รางวัลชนะเลิศ

  - การแข่งขัน The 2 Guest international competition on the rhythmic 

gymnastic club for “Zhong ling cup” ประเภท บุคคล Group ฟรีแฮนด์ 

 8.  เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองจุล  และเด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ่ำโพธ์ิ   ช้ันประถม- 

ศึกษาปีที่ 6  ได้เป็นตัวแทนนักกีฬายิมนาสติก เขต  10  กรุงเทพมหานคร  และ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1

  - การแข่งขันยิมนาสติก  สปอร์ต  แอโรบิก  ประเภทเยาวชนทรีโอ  

จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 29 “มหาสารคามเกมส์”

 9.  เด็กหญิงบูชิตา  จินต์ประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  

 รางวัลชนะเลิศ

  - การแข่งขันรายการ “Asia Pacific Dance Competition”  ครั้งที่ 15 

ณ ประเทศฟิลิปปินส์   ประเภท  National solo และ Modern jazz  solo 

 10. เด็กหญิงบัญจรัตน์  ตันติวิเศษศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2EP  

  - ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะท่ีได้สร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทย 

จากการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับนานาชาติ  C.S.T.D 15  Asia Pacific Dance 

Competition,  Philippines.

 ด้านดนตรีไทย

 1. เด็กหญิงทรรศญา  ตลับเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 

 รางวัลเหรียญทอง

  -  ประกวดเดี่ยวดนตรีไทย  ประเภท จะเข้  จากเทศกาลดนตรี  ACT 

Music Festival  2013

 รางวัลรองชนะเลิศ		อันดับที่	2

  - การแข่งขันเด่ียวจะเข้  ระดับช้ัน ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรม  นักเรียน 

ภาคกลางและ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 63

  ผลการสำรวจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	6	 (ปีการศึกษา	2556)	 ศึกษา 

ต่อระดับมัธยมศึกษา ดังนี้

 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 48 คน

 2. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จำนวน 18 คน

 3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  จำนวน 15 คน

 4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  จำนวน 5 คน

 5. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จำนวน 3 คน

 6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  จำนวน 3 คน

 7. โรงเรียนหอวัง    จำนวน 2 คน

 8. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จำนวน 2 คน

 9. โรงเรียนโยธินบูรณะ   จำนวน 2 คน

 10. โรงเรียนสตรีวิทยา 2   จำนวน 1 คน

 11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (ภาคภาษาอังกฤษ)  จำนวน 1 คน

 12. Keera-Pat International School จำนวน 1 คน

 13. Bromsgrove International School  จำนวน 1 คน

 	ความสำเร็จของศิษย์เก่า	รุ่นที่	5	

   ผลการสำรวจจำนวนนักเรียนศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 (ปีการศึกษา 2550) ศึกษาต่อ 

ระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆ  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  จำนวน 6 คน

 2. มหาวิทยาลัยรามคำแหง   จำนวน 6 คน

 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จำนวน 5 คน

 4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จำนวน 2 คน

 5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จำนวน 2 คน

 6. มหาวิทยาลัยมหิดล   จำนวน 1 คน 

 7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จำนวน 1 คน 

 8. มหาวิทยาลัยบูรพา   จำนวน 1 คน 

 9. ศึกษาต่อต่างประเทศ   จำนวน 4 คน 

หมายเหตุ	 รอผล Admission  (ประกาศ เดือนกรกฎาคม)   จำนวน 56 คน 

 สาธิต	ม.ร.	(ประถม)	ฯ																																																													(ต่อจากหน้า	6)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ตารางบรรยายสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
เริ่มบรรยาย 8 กรกฎาคม - 22 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

กระบวนวิชา	(หน่วยกิต) วัน-เวลาบรรยาย สถานที่บรรยาย

ACC1101(3)
W 08.30 - 11.10

VDO TAPE TU 15.30 - 16.30
BNB 1 - 6
KLB301

ACC1130 (3) M 11.25 - 14.05 KTB 501 

AGR1003 (3) M 11.25 - 14.05 BNB 803

ANT3057 (3) W 11.30 - 13.20 KLB 401

ARA1001 (3)
LEC. F 08.30 - 11.10 

LAB. W 09.30 - 11.20

BNB 801

AV1

ART1003 (2) M 08.30 - 11.10 PBB 201 - 301

BIO1001 (3) M 11.25 - 14.05 PBB 501

BIO1105 (3) M 11.25 - 14.05 KTB 401

BIO2202 (3) TU 09.30 -11.20 VPB 301

CHI1001 (3) TH 11.25 - 14.05 KTB 301

CMS1003 (3) W 08.30 - 11.10 BNB 801

CMS1004 (3) W 11.25 - 14.05 BNB 801

CMS1101 (3) F 08.30 - 11.10 KTB 301

CMS1103 (3) W 14.20 - 17.00 KTB 201

COS1101 (3) TH 11.25 - 14.05 PBB 201

ECO1003 (3) F 08.30 - 11.10 PBB 201 - 301

ECO1101 (3) F 11.25 - 14.05 KTB 201 - 501

ECT1301 (3) M 09.30 - 11.20 สถาบันคอมฯ ICB 202

EDF1104 (3) TH 08.30- 11.10 BNB 801

ENG1001 (3) 

TU 08.30 - 11.10

VDO TAPE 01 W 14.20 - 17.00

VDO TAPE 02 F 11.25 -14.05

BNB 1 - 6

BNB 1 - 6

BNB 1 - 6

FRE1001 (3) TH 11.25 - 14.05 BNB 801

GEO2101 (3) F 11.30 - 13.20 NCB 101

GER1001 (3) W 11.25 - 14.05 BNB 803

GRK1001 (3) TU 11.25 - 14.05 BNB 801

HED1101 (2) F 14.20 - 17.00 KTB 201

HED1111 (3) F 11.25 - 14.05 BNB 802

HIN1001 (3) F 08.30 - 11.10 BNB 802

HIS1001 (3) M 11.25 - 14.05 KTB 201 - 301

HIS1002 (3) TU 14.20 - 17.00 PBB 401 - 501 

HIS1003 (3) TH 08.30 - 11.10 PBB 201 - 501

HIS1201 (3) TH 14.20 - 17.00 PBB 201 - 301

HPR1001(1) 

SEC.01 TU 15.30 - 17.00

SEC. 02 W 13.30 - 15.20

SEC. 03 TU 07.30 - 09.20

SEC. 04 F 09.30 - 11.20

SEC. 05 M 07.30 - 09.20

GB 4

GB 4

GB 4

GB 4

GB 4

INT1001 (3) F 13.30 - 15.20 SCL 204

INT1004 (3) F 08.30 - 11.10 KTB 201

INT1005 (3) TH 08.30 - 11.10 KTB 401 - 501

JPN1001 (3) TH 11.25 - 14.05 PBB 301

กระบวนวิชา	(หน่วยกิต) วัน-เวลาบรรยาย สถานที่บรรยาย

JPN1101 (3) TU 08.30 - 11.10 BNB 803

KHM1001 (3) F 08.30 - 11.10 BNB 803

KOR1001 (3) F 08.30 - 11.10 BNB 804

LAO1001 (3) TU 11.25 - 14.05 BNB 802

LAW1001 (2) TH 14.20 - 17.00 BNB 1-6

LAW1002 (2) 
SEC. 01 M 11.25 - 14.05

SEC. 02 TU 09.30 - 11.10

PBB 201 - 301

KLB 201

LAW1004 (3) TU 11.25 - 14.05 BNB 1 - 6 

LIS1001 (2) 

M 11.25 - 14.05

สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

รหัส51...เป็นต้นไปลงทะเบียนเรียน

BNB 1 - 6

LIS1003 (1) 

M 14.20 - 16.20

วิชานี้มีบรรยาย 8 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง

ห้ามนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

ลงทะเบียนเรียน

BNB 1 - 6, 10 - 11

MAL1001 (3) M 11.25 - 14.05 BNB 801

MMR1001 (3) TU 11.25 - 14.05 BNB 804

MSA1003 (2) TU 11.25 - 14.05 KTB 501

MTH1003 (3) TU 11.25 - 14.05 KTB 401

MTH1101 (3) TH 08.30 - 11.10 KTB 201

MTH1103 (3) TH 11.25 - 14.05 KTB 501

PHI1000 (3) TU 08.30 - 11.10 KTB 401

PHI1001 (3) F 14.20 - 17.00 PBB 401 - 501

PHI1003 (3) M 08.30 - 11.10 PBB 401 - 501

PHI1005 (3) M 11.25 - 14.05 PBB 401

PHI1007 (3) F 11.25 - 14.05 PBB 501

PHY1001(3) W 11.25 - 14.05 PBB 301

PHY1101(3) W 14.20 - 17.00 KTB 301

PHY1105(3) M 08.30 - 11.10 KTB 201

POL1100(3) W 11.25 - 14.05 BNB 1 - 6

POL1101(3) M 08.30 - 11.10 BNB 1 - 6, 10 - 11

POR1001(3) TH 11.25 - 14.05 BNB 805

PSY1001(3) TH 11.25 - 14.05 BNB 1 - 6

RAM1000(0) TH 15.30 - 17.20 KLB 401

RUS1001(3) TH 11.25 - 14.05 BNB 802

SCI1003(3) TU 11.25 - 14.05 KTB 201 - 301

SOC1003(3) TU 11.25 - 14.05 PBB 201 - 501

SPN1001(3)
LEC. W 11.25- 14.05

LAB. W 14.20 - 17.00

BNB 804

BNB 804 

STA1003 (3) W 11.25 - 14.05 PBB 401

STA2003(3) W 09.30 - 11.20 KLB 401

THA1001(3) TU 14.20 - 17.00 BNB 1 - 6

THA1003(3) TU 08.30 - 11.10 KTB 201 - 301

VNM1001(3) F 08.30 - 11.10 BNB 805



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ถาม ในการลงทะเบียนนอกจากการไปลงทะเบียน 

ด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัยแล้ว ผมทราบว่ามหาวิทยาลัย 

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วย

ใช่ไหม ช่วยอธิบายวิธีการเข้าสู่ระบบด้วย  

ตอบ  การเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต 

มีดังนี้

 1. เข้าโฮมเพจหน้าหลักของมหาวิทยาลัย 

(www.ru.ac.th)

 2. เลือกรายการลงทะเบียนเรียน นักศึกษา 

ปริญญาตรีส่วนกลางทางอินเทอร์เน็ต (www.iregis. 

ru.ac.th) เพ่ือเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

จะประกอบด้วยรายการหลักคือตรวจสอบข้อมูล

ก่อนการลงทะเบียนเรียน

  1. ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอน

   (ใช้กระบวนวิชาที่มี 7 หลัก)

  2. คำแนะนำการลงทะเบียนเรียน

 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 การลงทะเบียนเรียน

 1. ข้ันตอนการขอรหัสผ่าน (ป้อนข้อมูลส่วนตัว 

ให้ถูกต้อง)

 2. ลงทะเบียนเรียน (ป้อนรหัสประจำตัวนักศึกษา 

 และรหัสผ่านก่อนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียน)

  3. พิมพ์ใบชำระเงิน และนำใบชำระเงินไป 

ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน  

3 วันทำการ นับจากวันที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

 4. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

   4.1 ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนรายวิชา

  4.2 ตรวจสอบผลการชำระเงิน

 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เม่ือมหาวิทยาลัย 

ได้รับเงินจากธนาคารแล้ว นั่นคือภายใน 3 วันทำการ 

นับจากวันที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

 หากพบปัญหาการลงทะเบียนเรียนให้สอบถาม 

ไปที่ 0-2310-8626

  หากพบปัญหาเก่ียวกับระบบลงทะเบียนเรียน

ทางอินเทอร์เน็ต ให้สอบถามไปที่ 0-2310-8825

ถาม ถ้าลงทะเบียนเรียนและเข้าสอบตามปกติ 

ปรากฏว่าผลสอบออกมาเป็นตก แล้วนำวิชานั้นไป 

ลงซ่อมปรากฏว่าผลสอบซ่อมเป็นตกอีกจะมีสิทธิ 

ซ่อมอีกไหม แล้วลงทะเบียนซ่อมอย่างไรเหมือนซ่อม

คร้ังแรกหรือเปล่า ซ่อมได้ก่ีคร้ังแล้วส้ินสุดคืออย่างไร  

(ตก 2 รอบ ซ่อมครั้งที่ 3 ได้หรือไม่ อย่างไร)

ตอบ	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

 ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น 16.9 ของ 

ข้อ 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย

การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 กองบรรณาธิการ

ทฤษฎีการตัดสินใจ

  รองศาสตราจารย์ทศพร  คล้ายอุดม       ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

 16.9 กรณีที่ไม่ผ่านการวัดผลและการประเมิน 

ผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบซ่อมหน่ึงคร้ัง 

ต่อภาคเรียนปกติ โดยผู้มีคุณสมบัติคือเป็นนักศึกษา 

ที่สอบตกหรือขาดสอบในภาคปกติหรือภาคฤดูร้อน 

การใช้สิทธิให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

   16.9.1 กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค 1 

ของภาคปกติ นักศึกษาที่จะใช้สิทธิสอบซ่อมต้อง 

ดำเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของป ี

การศึกษาเดียวกันนั้น ส่วนกระบวนวิชาที่สอบตก 

ในภาค 2 ของภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน นักศึกษา 

ที่จะใช้สิทธิสอบซ่อมต้องดำเนินการลงทะเบียนและ

สอบซ่อมในภาค 1 ของปีการศึกษาถัดไปเท่านั้น เมื่อ

นักศึกษาได้ใช้สิทธิสอบซ่อมไปแล้วถือว่าสิทธิในการ

สอบซ่อมสิ้นสุดลง

   16.9.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดำเนินการ 

ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และต้องไม่ลงทะเบียน

สอบซ่อมกระบวนวิชาที่มีการสอบซ้ำซ้อนในวันเวลา

เดียวกัน เว้นแต่ได้แจ้งขอจบการศึกษาของภาคนั้น

 จากข้อบังคับฯ ดังกล่าวนักศึกษาจะลงซ่อมในวิชา 

ที่สอบตกได้ไม่จำกัดครั้ง แต่ทั้งนี้ในภาคที่นักศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน 

วิชาน้ันด้วย และเม่ือสอบตกอีกนักศึกษามีสิทธิลงทะเบียน

สอบซ่อมอีก นักศึกษาจะใช้สิทธิสอบซ่อมในภาคอ่ืน ๆ 

ที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่ได้ ส่วนการ- 

ลงทะเบียนสอบซ่อมมหาวิทยาลัยจะกำหนดช่วง 

วันเวลาให้นักศึกษาไปลงทะเบียนทุกครั้ง นักศึกษา 

จึงต้องไปลงทะเบียนตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

โดยต้องไปลงทะเบียนที่ อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 1  

จะไปลงด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นไปลงแทนก็ได้

 การตัดสินใจเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ที่มีส่วนสำคัญในการวางแผนเพื่อเลือกหนทาง 

ที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองหรือองค์กร การตัดสินใจเป็น 

เทคนิคท่ีใช้กับสถานการณ์ท่ีแน่นอนและสถานการณ์

ท่ีไม่แน่นอน  สำหรับสถานการณ์ท่ีแน่นอนผู้ตัดสินใจ 

ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง มีความม่ันใจตัดสินใจได้ถูกต้อง 

ร้อยเปอร์เซ็นต์  แต่ในความเป็นจริงการตัดสินใจ 

จะใช้กับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนคือคาดคะเนอะไร 

ไม่ได้เลยเพราะข้อมูลไม่เพียงพอ สำหรับในบทความน้ี 

จะได้กล่าวถึงกรณีการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจ 

3  ประเภท กับปัญหาการตัดสินใจต่อไปนี้

 ปัญหา  ปัญหาการตัดสินใจต่อไปน้ีเป็นปัญหา 

การเลือกทำงานของผู้ท่ีจบ ICT โดยมีข้อมูลเงินเดือน 

ทั้งงานประจำและงานอิสระ  ดังตาราง  คำถามคือ 

ตัดสินใจเลือกอาชีพอะไร

อาชีพ รายได้สูงสุด      

(บาท ต่อ เดือน)

รายได้ต่ำสุด

(บาท ต่อ เดือน)

งานประจำ

งานอิสระ

30,000

50,000

15,000

0

 กรณีที่	1  ผู้ตัดสินใจเป็นประเภทมองโลก 

ในแง่ร้าย คิดว่าอย่างไรก็ตามคงต้องเสีย ดังน้ันถ้าจะ 

ได้บ้างก็ดีกว่าไม่ได้เลย  เทคนิคที่ใช้ คือ

 (1) พิจารณาผลตอบแทนต่ำสุดของแต่ละ 

ทางเลือก   

 (2)  เลือกผลตอบแทนสูงสุดจากข้อ (1)  

สรุปการเลือกสำหรับกรณีที่ 1 คือ เลือกงานประจำ

 	 กรณีที่	 2  ผู้ตัดสินใจเป็นประเภทมองโลก 

ในแง่ดี  มีความมั่นใจสูง จึงมองผลตอบแทนสูงสุด 

โดยไม่มองผลตอบแทนต่ำสุดเลย เทคนิคที่ใช้ คือ

 (1) พิจารณาผลตอบแทนสูงสุดของแต่ละ 

ทางเลือก  

 (2)  เลือกผลตอบแทนสูงสุดจากข้อ (1)

สรุป การเลือกสำหรับกรณีที่ 1 คือ เลือกงานอิสระ

 กรณีที่	3  ผู้ตัดสินใจไม่มีความมั่นใจ  จะต้อง 

หาตัวช่วยในการตัดสินใจซ่ึงอาจเป็นผู้มีประสบการณ์ 

ในการทำงาน สมมติสอบถามคน  10  คน มีคนมองโลก 

ในแง่ร้าย  6  คน และมีคนมองโลกในแง่ดี  4  คน  

จะได้ตัวถ่วงน้ำหนัก คือ 0.6  และ 0.4  ตามลำดับ   

ดังนั้น ผลตอบแทนของงานประจำ เท่ากับ (0.6) 

(15,000) + (0.4) (30,000) = 21,000 บาท และ 

ผลตอบแทนของงานประจำ เท่ากับ (0.6) (0) + (0.4) 

(50,000)  =  20,000 บาท 

สรุป การเลือกสำหรับกรณีที่ 3 คือ เลือกงานประจำ

 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 คณะครู และ 

นักเรียน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จัดโครงการอบรม 

คุณธรรมจริยธรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-ยุวกาชาด 

ประจำปีการศึกษา 2557 โดยขอใช้สถานที่ปลูกต้นไม ้

ในพื้นที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

เพชรบูรณ์ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ 

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาส่ิงแวดล้อม โดย 

นายอุดม	 เศษโพธ์ิ ผู้ประสานงานสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวต้อนรับ 

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมและ 

นำกล่าวคำบูชาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อเป็น 

การสักการะ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 400 คน  

โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เช่น ต้นมะค่า ต้นสัก 

ต้นพะยอม ต้นพญาสัตบรรณ จำนวน 1,000 ต้น 



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

รองศาสตราจารย์	ดร.นงนภัส		ตาปสนันทน ์

	 วัน-เวลา-สถานที่เรียน		 อังคาร  13.30-15.20 น.   

อาคาร SLB 602   (อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

 ตำราเรยีน																											-	ภาษาฝรัง่เศสพืน้ฐาน	4		-	FR	202	(S) 

ช่ือผู้รับผิดชอบหน้าปก         ภาควิชาภาษาตะวันตก  ม.ร. ซ้ือตำรา 

ท่ีศูนย์ตำรามหาวิทยาลัย  ถ้าไม่มีตำราขาย  ให้ติดต่อหัวหน้า 

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสหรือหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา           (ตามหลักสูตร)  ศึกษาภาษา 

ฝร่ังเศสต่อจาก FRE 2001 (FR 201) โดยฝึกความเข้าใจ 

และการใช้ภาษาฝรั่งเศสด้านการอ่าน ฟัง พูด เขียน 

ในระดับที่สูงขึ้น

 การวัดผล	 ข้อสอบอัตนัย  5 ข้อ  คะแนนเต็ม 

100 คะแนน เวลาสอบ 2 ชั่วโมงครึ่ง วัน-เวลาสอบ 

ตามใน ม.ร. 30    

ภาค 1 / 2557

FRE 2002  (FR 202)
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4

 แนวสังเขปวิชา		วิเคราะห์ครอบครัวในฐานะ 

เป็นหน่วยทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ 

อิทธิพลที่มีต่อระบบครอบครัวและเครือญาติ ศึกษา 

ระบบครอบครัวในประเทศต่างๆ ในแง่ชาติพันธ์ุวิทยา 

และประวัติศาสตร์โดยเน้นสังคมไทยและศึกษาระบบ 

เครือญาติเปรียบเทียบด้วย

	 เอกสารการเรียน	 ตำรา AN278 ครอบครัวและ 

เครือญาติ โดย รศ.ศิริพันธ์ ถาวรทวีวงษ์ (หากตำราหมด 

สามารถถ่ายเอกสารได้ท่ีร้านถ่ายเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์ 

ชั้น 1 หรือ อ่านจาก e-Book ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย) 

 วันเวลาและสถานที่ติดต่ออาจารย์ นักศึกษา 

สามารถศึกษาบทเรียนจากวิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง 

ในเทอม 2/56 จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก 

ไม่มีการบรรยายสดในเทอม 1 (วิชาน้ีเปิดบรรยายทุกเทอม 2) 

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหลังจาก 

การศึกษาบทเรียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์แล้ว สามารถ 

เข้าพบอาจารย์ได้ตามเวลาน้ี  W 11.30-13.20 น. HOB 1204 

 หัวข้อหลัก ครอบครัว การเลือกคู่สมรส การสมรส 

ระบบเครือญาติ ครอบครัวในสังคมต่างๆ ครอบครัว 

และการเปลี่ยนแปลง

	 แนวทางการวัดผล

 - คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 

60 คะแนน และอัตนัย 40 คะแนน

 วันและเวลาสอบ

 M 27 OCT. 2014 A 09.30-12.00 น.

 ข้อแนะนำ

 - นักศึกษาควรศึกษาประเด็นตามหัวข้อหลักๆ และ 

ทำความเข้าใจกับแผนผังเครือญาติ (นักศึกษาควรนำดินสอ 

ไม้บรรทัด ยางลบ ปากกาสี มาในวันสอบ) 

 - เน่ืองจากอัตราอาจารย์ประจำภาควิชา ไม่เพียงพอ 

ต่อจำนวนวิชาหลักที่ต้องเปิดในแต่ละภาคการศึกษา   

ทางภาควิชาฯจึงต้องมีการบริหารจัดการการเปิดสอน 

และสอบในแต่ละวิชา สลับกันในแต่ละภาคการศึกษา 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  นักศึกษาจึงควรวางแผน 

การศึกษาล่วงหน้าตามแผนการบรรยายและสอบดังนี้

  ภาค 1 เปิดให้สอบแต่ไม่บรรยายสด  นักศึกษา 

สามารถศึกษาได้จากวิดีโอ คำบรรยายย้อนหลังเทอม2/56 

  - โดยแนวทางการวัดผลปลายภาคแบ่งเป็น 

   ปรนัย 60 คะแนนและอัตนัย 40 คะแนน

  - สำหรับแนวทางการวัดผลในการสอบซ่อม 

   แบ่งเป็นปรนัย 50 คะแนนและอัตนัย  

   50 คะแนน

 	ภาค 2 เปิดให้สอบและบรรยายสด 

 	 - โดยแนวทางการวัดผลปลายภาคเป็น  

   ปรนัย 40 คะแนนและอัตนัย 60 คะแนน

  - สำหรับแนวทางการวัดผลในการสอบซ่อม 

   แบ่งเป็นปรนัย 30 คะแนนและอัตนัย  

   70 คะแนน

 	ภาคฤดูร้อน ไม่เปิดสอบ

ANT 2078 
ครอบครัวและเครือญาต ิ
(FAMILY AND KINSHIPS)

รองศาสตราจารย์	ดร.นงนภัส		ตาปสนันทน ์

 วัน-เวลา-สถานที่เรียน (ตาม ม.ร.30) พฤหัสบดี  

11.30 - 13.20 น. อาคาร PSA ห้อง 301 (อาจมีการ 

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ให้ดูประกาศ 

หน้าห้องเรียนด้วย)

 ตำราเรียน                             ติดต่อผู้สอน                   (ใช้เอกสารประกอบการสอน) 

 ขอบเขตเน้ือหาวิชา		 ศึกษาจากบทอ่านวรรณกรรม 

ฝรั่งเศสคริสต์ศตวรรษที่ 20  เพื่อให้เป็นความรู้พื้นฐาน

ต่อเนื่องจากกระบวนวิชาปริทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศส 

โดยสังเขป (FRE 2501) จึงครอบคลุมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 

ต้ังแต่ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เร่ือยมาจนปัจจุบัน  นักเขียน 

และผลงานในช่วงเวลาดังกล่าวมีอยู่มากหลาย  ท่ีมีช่ือเสียง 

มักคุ้นในความสนใจของคนไทยเช่น  ฌอง-ปอล ซาร์ตร์     

อัลแมร์  กามูส์ อีโอเนสโก  ซามูเอล เบคเคท และอื่น ๆ

 ข้อแนะนำ ควรมีพ้ืนความรู้ด้านประวัติวรรณคดี 

ฝรั่งเศสเบื้องต้น  สามารถอ่านตัวงานวรรณกรรมภาษา 

ฝรั่งเศสได้ออก รู้เรื่องและเข้าใจพอสมควร   ควรมาเข้า 

ชั้นเรียน  หรือติดต่อผู้สอนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หรือรับคำแนะนำ 

 การวัดผล   ข้อสอบอัตนัย  5 ข้อ  เวลาสอบ  2 ช่ัวโมงคร่ึง  

วัน-เวลาสอบตามใน ม.ร.30 

FRE 2502  (FR 234)
ปริทรรศน์วรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย

รองศาสตราจารย์	ดร.นงนภัส		ตาปสนันทน ์

 วัน-เวลา-สถานที่เรียน  (ตาม ม.ร.30) พฤหัสบด ี

15.30-17.20 น. อาคาร SWB ห้อง 506 (อาจมีการ 

เปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและความเหมาะสม  

ให้ดูประกาศหน้าห้องด้วย)

 ขอบเขตเน้ือหาวิชา   ศึกษาความเป็นมาโดยสังเขป 

ของศาสตร์การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศฝรั่งเศส   

ฝึกปฏิบัติการอ่านและเขียนวิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศส 

เบ้ืองต้น  โดยเลือกศึกษาจากบทอ่านวรรณกรรมท่ีตัดตอน 

มาทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง

 ตำราเรยีน		      มเีอกสารประกอบการสอน  ใหต้ดิตอ่- 

ผู้สอน

 ข้อแนะนำ	 ควรมีพื้นฐานความรู้ด้านประวัต ิ

วรรณคดีฝรั่งเศส  และควรอ่าน ภาษาฝรั่งเศสออก เข้าใจ 

รู้เรื่องพอสมควร   เนื่องจากผู้สอนอยู่ในระหว่างเขียน 

ตำราวิชานี้ ผู้สนใจเรียนจึงควรต้องมาเข้าชั้นเรียนหรือ

พบผู้สอนด้วย

 การวัดผล	   ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ  คะแนนเต็ม 100  คะแนน 

เวลาสอบ  2 ชั่วโมงครึ่ง   วันเวลาสอบตามใน ม.ร.30

FRE 3505  (FR 331)
การวิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น

รองศาสตราจารย์	ดร.นงนภัส		ตาปสนันทน ์

 วัน-เวลา-สถานที่เรียน (ตาม ม.ร.30) อังคาร  

15.30-17.20 น.  อาคาร SBB ห้อง 309  (อาจมีการเปล่ียนแปลง 

ได้ตามความเหมาะสม ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

 ตำราเรียน						  (FR 435) วรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัย 

ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 1- 2 (ค.ศ. 1919 - 1939)   ผู้เขียน 

รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์ 

 วรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัย	 2	 และการวิจารณ์ 

วรรณคด ี (FR 435 - S)  ผู้เขียน ดร. สิทธา  พินิจภูวดล  

ซื้อได้ที่ศูนย์ตำราฯ

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา    ศึกษาสภาพสังคม  พัฒนา 

การแนวคิดของนักเขียนฝร่ังเศสในการสร้างงานวรรณกรรม 

ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1   -สงครามโลกครั้งที่ 2 

(ค.ศ.1919-1939) และศึกษาตัวอย่างผลงานของนักเขียน

ที่มีชื่อเสียงหลายคนในช่วงเวลาดังกล่าว  เช่น  Marcel 

Proust, Georges Duhamel, François Mauriac, Marcel 

Pagnol,  Saint-Exupéry, André Malraux  เป็นต้น  เพื่อ 

ความรู้ที่กว้างและลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดต่อมนุษย์ 

และสังคมจากวรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยนักเขียน 

เหล่านั้น

	 การวัดผล    ข้อสอบอัตนัย  5  ข้อ  เวลาสอบ  2 ช่ัวโมงคร่ึง   

วัน-เวลาสอบตามใน ม.ร.30  

 ข้อแนะนำ	 ควรมีพื้นฐานความรู้ด้านวรรณคดี- 

ฝรั่งเศส   และควรอ่านตัวงานวรรณกรรมฝรั่งเศสรู้เรื่อง 

เข้าใจพอควร  ถ้าไม่มาเข้าชั้นเรียน    ควรติดต่อผู้สอน 

เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น  รับรู้แนวการเรียนการสอน 

การสอบด้วย

FRE 4517  (FR 435)
วรรณคดีฝรั่งเศสระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่ 1-2

อาจารย์อัญชลา		โภชนสมบูรณ ์



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ 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

อธิการบดี	ม.ร.	แนะฯ																			(ต่อจากหน้า	1) ด้วยรักและผูกพัน																							(ต่อจากหน้า	12)

จัดทำแผน การเขียนโครงการ การประเมินผล รวมถึง 

ให้เข้าใจถึงแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการจัด

กิจกรรมนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาสามารถจัด 

ทำแผนการเขียนโครงงาน การประเมินผลโครงงาน 

อีกท้ังจะทำให้การจัดกิจกรรมนักศึกษาเกิดประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

มากขึ้นในตลอดปีการศึกษานี้

 กิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้

นอกห้องเรียนที่นักศึกษาได้รับจากประสบการณ์ 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนา 

ทักษะการคิดการวิเคราะห์ เกิดความสัมพันธ์กับ 

บุคคลอื่นในการทำงาน และประสานงานร่วมกัน 

การพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

สร้างความเป็นผู้นำของสังคม ดังน้ันกิจกรรมนักศึกษา 

จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสำคัญควบคู่กับการเรียน 

การสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามลักษณะ 

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยม ี

ผู้ร่วมโครงการเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา 

นักศึกษาผู้แทนคณะ วิทยาเขต และนักศึกษาจาก 

สาขาวิทยบริการฯ รวม 120 คน

 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ	ลาภเจริญทรัพย์ 

กล่าวว่า การฝึกอบรมเรื่องการเขียนโครงการ- 

การประเมินผล ถือเป็นเร่ืองท่ีสำคัญอย่างมาก การเขียน 

โครงการ คือ การแปลความคิด           ไปสู่การปฏิบัติ           ดังน้ัน 

นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งแนวปฏิบัติ  

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้วย 

นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญ คือ การเรียนนั้นจะต้องควบ

คู่ไปกับการทำกิจกรรมพิเศษด้วย เพราะการทำกิจกรรม 

จะเป็นเบ้าหลอมให้นักศึกษาเป็นคนที่มีความ 

รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ฝึกความเป็นผู้นำ 

และผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับ 

ตนเอง อีกด้วย 

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ความสำคัญ และ 

ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษามาโดยตลอด เพราะเล็งเห็นว่า 

กิจกรรมจะฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะรู้จัก 

ช่วยเหลือผู้อ่ืน มีจิตใจอ่อนโยน เห็นคุณค่าของเพ่ือนมนุษย์ 

สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรู้จักการเอาใจเขามา

ใส่ใจเราด้วย 

 สังคมในปัจจุบันให้ความสำคัญกับคนเก่ง 

ในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ 

จนลืมไปว่าคนเราจะมีความเก่งอย่างเดียวไม่ได้ 

แต่จะต้องมีคุณธรรมด้วย ดังนั้นรองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จึงได้ริเริ่มให้มีวิชาความรู้ควบคู่คุณธรรม ให้นักศึกษา 

รามคำแหงทุกคนต้องเรียนจึงจะจบเป็นบัณฑิต 

สิ่งที่อยากฝากให้กับนักศึกษาที่ทำกิจกรรม คือ 

จะต้องมีความรับผิดชอบต่องานท่ีทำพร้อมกับต้องมี 

ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เช่นการบริหารจัดการ 

งบประมาณ  จะต้องบริหารจัดการให้ดี  และจะต้องใช้ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

วันที่ 22-25 กันยายน 2557 เวลา 17.00 - 21.00 น.  

จำนวน 8 วัน วันละ 4 ชั่วโมง 

  SECTION	2	

  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันที่ 20, 21, 27, 28 

กันยายน 2557 เวลา 08.30-17.30 น. จำนวน 4 วัน 

วันละ 8 ชั่วโมง 

  สถานท่ีอบรมห้อง SCL 204 ช้ัน 2 อาคาร SCL 

(อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  สอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 

0-2310-8406, 091-403-0624

 อนึ่ง กรณีนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนวิชานี ้

สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้ที่งาน ADD-DROP	 

อาคาร	KLB	ชั้น	1

  -	 นักศึกษารหัส	 56	ลงทะเบียนเพิ่มได้ตั้งแต ่

บัดนี้ - 5 สิงหาคม 2557 (เว้นวันหยุดราชการ)

 -	 นักศึกษารหัส	57	ลงทะเบียนเพ่ิมได้ระหว่าง 

วันที่ 13 สิงหาคม - 4 กันยายน 2557 และ วันที่ 15-

30 กันยายน 2557

เปิดอบรมวิชา	INT	1005ฯ										(ต่อจากหน้า	12)

ลงมาเล่นพวกนี้เขาก็ลงมา นั่นหมายความว่า  

มันเป็นตลาดที่ ใหญ่มากและก็กำลังเป็นตลาด 

ที่กำลังคึกคะนองก็ว่าได้ อย่างบริษัทสิงห์นะครับ 

สิงห์ท่ีขายโซดาสิงห์ หรืออะไรเหล่าน้ีสิงห์คอร์ปอเรช่ันเว็บ 

นะครับนี่อย่างนี้เป็นต้น อย่างนี้เยอะแยะมากมาย 

บริษัทของฝรั่ง ไม่ว่าจะเป็นอเมซอนที่ดังไปทั่วโลก 

ครับและก็อย่างอื่นอีกสุดที่จะพรรณนานับ

 ทีนี้หันมาทางผู้ซื้อ ขอให้ลูกศิษย์ระมัดระวัง 

ตรวจตราให้ถ่ีถ้วน ว่าเขาดำเนินการกันอย่างไรกันแน่ 

อย่าได้ทดลองโดยที่ไม่มีความรู้หรือไม่มีตัวอย่าง 

ให้เห็น หรือว่าเราไม่สามารถที่จะศึกษาได้ เราก ็

อย่าเพิ่งไปสั่งซื้อเลย ถ้าหากว่าศึกษาถ่องแท้ดีแล้ว 

ถึงวิธีการจ่ายเงิน แล้วก็วิธีการท่ีจะรับส่งของ วิธีการ 

ท่ีนำของเข้าออก วิธีการเสียภาษี แม้กระท่ังวิธีการขนส่ง 

วิธีการที่เขาจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ และที่เลวร้าย 

ไปกว่าน้ันมีคนกล่าว ครูก็ไม่อยากจะยืนยัน ว่าของท่ี 

ส่งทางไปรษณีย์นั้นบางทีก็มีการแกะข้าวของ 

ให้เกิดความเสียหายได้ อันนี้ก็ไม่ยืนยันว่ามีมากมาย 

เท่าไร มีคนพูดกันเท่านั้นเองซึ่งอาจจะเป็นธรรมดา 

หรือว่าผิดธรรมดาครูก็ไม่กล้ายืนยันอีกเช่นกัน 

ทีน้ีการส่ังซ้ือของผ่านเว็บ ลูกศิษย์จะต้องมีความเส่ียง 

ทางใดบ้าง สุ่มเสี่ยงทางใดบ้าง เช่นวิธีจ่ายเงินเราม ี

ความสุ่มเส่ียงอย่างไร เราต้องคิดได้เสียให้ได้ หรือว่า 

สินค้าเราก็จะต้องมีหลักประกันอย่างไรหรือผู้ส่ง 

เขามีหลักประกันอย่างไร เราต้องศึกษาตรงนี้นั่นเอง 

ท่ีอยากจะให้ลูกศิษย์ทราบและเข้าใจ และให้ทราบว่า 

ทุกวันน้ีเราซ้ือเราขายไปได้ท่ัวโลก และเราดำเนินการ 

กิจการท่ีเป็นอุตสาหกรรมบริการ จะค้าขายแลกเปล่ียน 

จะทำอะไรต่อมิอะไร เราใช้เว็บเป็นเครื่องมือเป็น 

แนวทางผ่าน ที่จะทำให้เราสามารถดำเนินการได ้

ลองศึกษาดู น่าจะมีอาชีพใหม่ ๆ กันข้ึนได้อย่างเยอะแยะ 

มากมาย ใครมีความเห็นอย่างไรบอกครูบ้างจะได้แชร์กัน 

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วม 

โครงการ “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน” ในวันท่ี	

25	 กรกฎาคม	 2557 ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3  

ห้อง 0301 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยวิทยากรที่มี 

ประสบการณ์จากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 

(มหาชน) และวิทยากรจากบริษัทเซ็นทรัลเทรดด้ิง 

จำกัด ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตต้ิง ในหัวข้อ “เทคนิค

การสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน” “การเตรียมตัว 

เข้ารับการสัมภาษณ์งาน” ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ 

เกียรติบัตรและการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งสิ้น ฟรี	เอกสาร+อาหารว่าง

 ผู้สนใจสมัครได้ที่งานแนะแนวจัดหางาน 

และทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร 

(ชั้นลอย) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 

โทร. 0-2310-8126

งานแนะแนวฯจัดอบรม
สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๓) วันที่ ๑๔ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

 ในการค้าขายในการซ้ือขายแลกเปล่ียนให้ 

หรือว่าทำกิจการค้าใด ๆ ก็ตามแต่ ทุกวันนี้นั้น 

จะเห็นว่ามีคนทำธุรกรรม มีคนทำธุรกิจต่าง ๆ 

ในทางการค้าในทางการแลกเปลี่ยนหรือกิจการ 

อะไรต่าง ๆ ที่คล้าย ๆ กันเช่นบริการให้เช่า 

บริการค้าขาย บริการอุตสาหกรรม บริการอะไร 

เหล่านี้ก็ใช้เว็บเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ

 เม่ือประมาณปี 2540 หรืออาจจะก่อนหน้าน้ัน 

สักปีหน่ึง ครูเคยชักชวนกันกับเจ้าหน้าท่ีในรามคำแหง 

ของเรา ทำธุรกรรมเกี่ยวกับการค้าขายผ่านเว็บ 

(E-Commerce)

 ที่ครูกล่าวถึงตรงนี้นั้นก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้ 

มองไปทางไหน  ๆ  หรือหากเราสนใจข้อมูลข่าวสาร 

หากเราสนใจในเร่ืองต่าง ๆ อย่างกว้างขวางจะพบว่า 

ผู้คนมีการซ้ือขายข้าวของต่าง ๆ ผ่านเว็บ ซ้ือสินค้า 

จากต่างประเทศ ส่ังสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขาย 

หรือว่ามีกิจการอะไรต่าง ๆ ก็ลงโฆษณาในเว็บหรือ 

ว่ามีเรื่องราวต่าง ๆ  ทั้งหลายที่อยากจะสื่อต่อผู้คน 

ในเชิงการค้าหรืออะไรต่าง ๆ ก็ตามหรือไม่ใช่การค้า 

ก็ตาม แม้กระท่ังเป็นการโฆษณาเป็นการชวนเช่ือ 

อะไรต่าง ๆ ก็ตาม มักจะอาศัยเว็บในการติดต่อ

สื่อสารใช้เป็นแนวทางสื่อสารผ่านทางเว็บกัน  

ขอให้ส่งสินค้าตัวน้ันตัวน้ีให้กับมารดาเราในวันเกิด 

หรือว่าเพื่อนฝูงเราในวันเกิด หรือว่าแม้กระทั่ง 

บริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง ถ้าจ่ายเงินที่กรุงเทพฯ 

แล้วก็ให้สาขาของบริษัทเขาท่ีขอนแก่น ไปส่งของ 

ให้ท่ีขอนแก่น อย่างน้ีก็ได้เช่นเดียวกันกับระยะทาง 

จากกรุงเทพฯ ไปขอนแก่นก็คือระยะทางไปต่างประเทศ 

ไปญี่ปุ่น ระยะทางไปได้ทั่วโลก ก็ซื้อขายกันไป 

โดยลักษณะเดียวกันอย่างนี้ได้ไปทั่วโลก ส่วน 

รายละเอียดเร่ืองอ่ืน ๆ  น้ัน เดี๋ยวครูจะบอกไว้คร่าว ๆ  

 คนท่ีชอบซ้ือของแบรนด์เนม ซ้ือของต่างประเทศ 

ก็อาจจะซ้ือผ่านเว็บและในขณะเดียวกันเราโฆษณา 

ข้าวของต่าง ๆ ของเราก็เอาข้ึนเว็บข้ึนมา แม้กระท่ัง 

การเช่าพระ ก็เอารูปพระออกไปแล้วก็ใส่เว็บเข้าไป 

เพื่อจะให้คนอื่นเขาได้ เห็นภาพและเขาก็จะ 

ติดต่อตกลงซื้อขายราคากัน แล้วก็จัดส่งให้ทาง 

ไปรษณีย์อย่างน้ีเป็นต้นหรือสินค้าอย่างอ่ืนก็ทำได้

คล้าย ๆ กัน เดี๋ยวนี้มีตำราหรือมีหนังสือเกี่ยวกับ 

การซื้อของผ่านเว็บ เยอะแยะมากมายแล้วก็ที ่

สำคัญที่สุดก็คือบริษัทใหญ่ ๆ ที่ไม่เคยคิดว่าจะ 

ค้าขายผ่านเว็บ

(อ่านต่อหน้า 11)

ครบรอบ 12 ปี รามฯ หนองบัวลำภู

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์		

ไทรเล็กทิม รองอธิการบดีฝ่าย 

วิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู 

จัดพิธีทางศาสนา เนื่องในวันก่อตั้ง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทย- 

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

หนองบัวลำภู ครบรอบ 12  ปี  โดยมี 

ดร.สมาน	 วงศ์วรายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้พิพากษา 

หัวหน้าศาล คณะเจ้าหน้าท่ี ส่วนราชการ สถานศึกษา นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน จำนวน 150 คน ร่วมทำบุญ 

ถวายภัตตาหารเพล  เม่ือวันท่ี  25 มิถุนายน 2557 ณ  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำภู

 ศูนย์สื่อการสอนทางอิ เล็กทรอนิกส์  

ร่วมกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดสุโขทัยขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัยและบุคคลท่ัวไป 

ร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้บทเรียน e-Learning 

ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2557 โดยไม่เสีย 

ค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักเรียน  

นักศึกษาและบุคลากรในจังหวัดสุโขทัยให้มี 

ความรู้จากการใช้ประโยชน์และมีทักษะในการ 

ใช้บทเรียน e-Learning รวมทั้งได้รับรู้ข่าว 

กิจกรรมของม.ร. และการเรียนการสอนในระบบ 

e-University ของมหาวิทยาลัย

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัคร 

ได้ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 ท่ีสาขา- 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย  

โทร. 055-945-112-4

เปิดอบรมวิชา INT 1005 

ใช้เทียบผลสอบภาค 1/57

ม.ร. จัดอบรม การใช้ e-Learning 
ท่ีสาขาวิทยบริการฯ จ.สุโขทัย   ฟรี

 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  ขอเชิญนักศึกษา 

พิการทุกประเภทที่จดทะเบียนคนพิการยื่นแบบ 

แสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา 

สำหรับนักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรี  

ประจำภาคสอบซ่อมที่ 2, ฤดูร้อน /2556 ได้ตั้งแต ่

บัดนี้ถึงวันที่	20	กรกฎาคม	2557 นักศึกษาสนใจ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอย่ืนแบบแสดง 

ความจำนงได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ   

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองกิจการ- 

นักศึกษา  อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 1 หมายเลข 

โทรศัพท์ 0-2310-8306 ในวันและเวลาราชการ
 ส ำ นั ก ส ห กิ จ ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า อ า ชี พ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: 

การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำและทักษะการเป็นผู้นำ 

 โดยหลักสูตร “การทำงานเป็นทีม” อบรม 

ในวันท่ี 21-22 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. 

และหลักสูตร “ภาวะผู้นำและทักษะการเป็นผู้นำ” 

อบรมในวันท่ี 13-14 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ อาคารนพมาศ ชั้น 3 ห้อง 301 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

และนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรด้วย

 ผู้สนใจสอบถามและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไปที่สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 โทร. 0-2310-8503

 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เปิดโครงการอบรมความรู้ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

(INT 1005) ในภาค 1/2557 โดยนักศึกษาสามารถ 

ใช้ผลการอบรมนำไปเทียบกับผลสอบในภาค	1/2557 ได้ 

อบรมระหว่างวันที่ 15 - 28 กันยายน 2557  

ตามรายละเอียดดังนี้ 

 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับ 

การอบรม	

  1. เฉพาะนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน 

วิชา INT 1005 ในภาค 1 ปีการศึกษา 2557 และ	

  2.  แจ้งขอจบในภาค 1 ปีการศึกษา 2557 หรือ	

  3. เคยลงทะเบียนวิชา INT 1005 (IT105) 

มาก่อนแล้วอย่างน้อย 2 ภาค (ภาค 1 หรือ 2 หรือ 

SUMMER) 

  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมตั้งแต่วันที่ 

11	สิงหาคม	-	15	กันยายน	2557 ทาง www.iregis 2. 

ru.ac.th/intcom ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร-

ไทยพาณิชย์ ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารคนละ 

2,500 บาท 

 อบรม	 วันที่ 15 - 28 กันยายน 2557  

(มี 2 SECTION) เลือกอบรมได้ 1 SECTION 

(จำนวน 32 ชั่วโมง) รับจำนวนจำกัด 

  SECTION	1 

  วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี วันที่ 15-18 

กันยายน 2557 และวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 
(อ่านต่อหน้า 11)


