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ม.ร.สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/56
วันที่ 16 - 21 สิงหาคม 2557

(อ่านต่อหน้า 2)

	 ที่สิบสองสิงหามหาสวัสดิ์	 	ธ	เคียงคู่จอมกษัตริย์นิรัติศัย
วันเฉลิมพระชนม์ล้นเกล้าฯของชาวไทย	 	ราษฎร์พร้อมใจน้อมเกล้าฯถวายพระพร
ชาวรามฯกราบก้มบังคมบาท	 	ด้วยจิตสุดสะอาดประภัสสร
ด้วยซาบซึ้งพระมหากรุณาทรงอาทร	 	ทรงดับร้อนทุกข์ภัยไทยทุกคน
ได้อยู่เย็นเป็นสุขกันถ้วนหน้า	 	ได้ลืมตาอ้าปากทุกแห่งหน
มีศักดิ์ศรีที่สุดมนุษยชน	 	มีสุขล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง	 	วอนทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงเกื้อหนุน
ทรงเคียงคู่วงศ์จักรีที่ค้ำจุน	 	นับเป็นบุญของชาวไทยไปนิรันดร์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราขินีนาถ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม	ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์		ลาภเจริญทรัพย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(รองศาสตราจารย์ประทีป		วาทิกทินกร	-	ร้อยกรอง)

(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 2)

นักศึกษาคหกรรมฯ คว้ารางวัลถ้วยพระราชทาน
ประกวดแกะสลักผักผลไม้ งานใบตอง และดอกไม้สด

      
 ม.ร.แข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ จัดอบรมทักษะการเป็นผู้นำ

 นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ จากการประกวด 

งานแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงาน- 

ใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 16 

ในหัวข้อ “โขนพระราชทาน ศิลปะไทยล้ำค่าทั่วจักรวาล” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ร่วมกับ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน จัดเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 82 พรรษา เมื่อวันที่ 24 

กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน โดยมี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ท่านผู้หญิงภรณี  มหานนท์ เป็นผู้แทนมอบรางวัล

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

เ ปิ ด รั บ ส มั ค ร นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ศิ ษ ย์ เ ก่ า  

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “ภาวะผู้นำและทักษะการเป็นผู้นำ” 

รุ่นที่ 4 ในวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2557  

ณ อาคารนพมาศ ชั้น 3 ห้อง 301 (ไม่เสีย- 

ค่าใช้จ่ายใดๆ) ผู้ท่ีผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

 ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

ส ำ นั ก ส ห กิ จ ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า อ า ชี พ 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 หรือ โทร. 

0-2310-8503

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันท่ี 16 - 21 สิงหาคม 2557  รวมทำการสอบ 

6 วันโดยสอบวันละ 2 คาบเวลา คาบเช้าเวลา 09.30 - 12.00 น. 

คาบบ่ายเวลา 14.00 - 16.30 น.

 สถานที่สอบ  ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2 

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

รามฯ 2  อาคาร  BNB 801- 803, BNB 11, KTB และ PBB  

 สถานที่สอบพิเศษ

 สถานที่สอบซ้ำซ้อน  สอบกรณีพิเศษ  ห้องสโมสรอาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 สถานท่ีสอบพระภิกษุสามเณร  อาคารเวียงคำ 101  (VKB 101)  

รามคำแหง 1

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 นักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษา Pre-degree ติดต่อขอรับ 

ได้ที่ อาคารพระมาส (PRB) ชั้น 1 รามคำแหง 2 ตั้งแต่วันที่ 5 - 21 

สิงหาคม 2557 

 นักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษา Pre-degree ติดต่อขอรับ 

ได้ที่ (ONE STOP SERVICE) อาคาร KLB ชั้น 1  รามคำแหง 1 

 คณะรัฐศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาร่วมแข่งขัน 

ตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และ 

รัฐประศาสนศาสตร์  ในวันที่ 3 กันยายน 2557 

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 

ตั้งแต่บัดนี้ - 22 สิงหาคม 2557  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์  

เปิดเผยว่า คณะรัฐศาสตร์จะจัดแข่งขันตอบปัญหา 

วิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการแก่บัณฑิต 

คณะรัฐศาสตร์ให้มีคุณภาพ โดยรับสมัครนักศึกษา 



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ม.ร.สอบซ่อมภาค 2ฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

นักศึกษาคหกรรมฯ  คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานฯ                                                            (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.แข่งขันตอบปัญหาฯ              (ต่อจากหน้า 1)

 สำหรับนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาว 

ปรินทร บ้านแก้ว นางสาวปรีชยา สอนพรม 

นางสาวป่านตะวัน ชูแตง และนางสาวสุทธญาณ์ 

ธนูศร โดยมี อาจารย์ภูชิษย์ สว่างสุข เป็นที่ปรึกษา 

ผลงานท่ีได้รับรางวัลคร้ังน้ี ทางทีมฝ้ายคำ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ได้เลือกตอน “จองถนน” เป็นตอนที ่

พระรามจะกรีธาทัพเข้าตีกรุงลงกาของทศกัณฐ์ 

เป็นแนวคิดในการประกวดใช้ เวลาเตรียมงาน 

แกะสลักประมาณ 1 เดือน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดี 

คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า การทำงานแกะสลักผัก 

ผลไม้ งานใบตองและดอกไม้สด เป็นงานเครื่องสด 

ของไทยแต่โบราณ ต้องใช้ความสามารถท่ีต้องชำนาญ 

และอดทน ในการสร้างสรรค์งานถือเป็นภูมิปัญญา 

ตั้งแต่วันที่ 5 - 21 สิงหาคม 2557 

 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล 

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัย 

จัดทำให้  ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ 

หมายเลข 0-2310-6000 และ 0-2310-6100 ตั้งแต่ 

วันที่ 5 -21 สิงหาคม 2557

 2. จากระบบข้อมูลข่า วสารทางคอมพิวเตอร์ 

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย  คือ อาคารเวียงผา ช้ัน 1  

สถาบันคอมพิวเตอร์

 3. จากระบบ INTERNET  ที่เว็บไซต์  www.

ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download  ออกดูสถานที่สอบ  

หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็น 

หลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และ

สามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม  2557       

 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ    เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลข- 

ท่ีน่ังสอบ  รหัสประจำตัว  ช่ือ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย  

ซ่ึงมีรอยปรุทุกระยะ  1  น้ิว   สามารถฉีกออกเป็นรายช่ือ 

ของนักศึกษาแต่ละคน  และนำไปติดที่นั่งสอบได้   

 เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา    เป็นเอกสาร 

ท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับแถว ท่ีน่ัง วิชา ช่ือ-นามสกุล 

ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีนักศึกษาทุกคนจะต้องลงลายมือช่ือ

ของตนเองทุกครั้งที่เข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา  

เพื่อแสดงว่าได้ เข้าสอบกระบวนวิชานั้นๆจริง  

ก่อนลงลายมือช่ือให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชา 

เข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่บัดน้ี - 22 สิงหาคม 2557 และ 

จัดการแข่งขันในวันท่ี 3 กันยายน 2557 ณ ห้องศิลปาชีพ 

และห้องประชุมนักบริหาร ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ 

การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

 1. ประเภท Freshman รับสมัครนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 (รหัส 57) หรือเป็นนักศึกษาที่มีหน่วยกิต 

สะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต แข่งขันเกี่ยวกับความรู ้

รอบตัวทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

 2.  ประเภท Junior รับสมัครนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 

และปีที่ 3 หรือนักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมตั้งแต ่

36 หน่วยกิตขึ้นไป แต่ไม่เกิน 105 หน่วยกิต  แข่งขัน 

เก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานรัฐศาสตร์ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ ์

ระหว่างประเทศ และการบริหารรัฐกิจ ใช้เนื้อหา 

วิชาใน 3 แผนการศึกษารวมกันได้แก่ วิชารัฐศาสตร์- 

เบื้องต้น การเมืองการปกครองไทย ความสัมพันธ์- 

ระหว่ างประเทศเบื้ องต้นและความรู้ รอบตัว 

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

 3. ประเภท Senior รับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ 

ชั้นปีที่ 4 หรือมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 105 หน่วยกิต 

ข้ึนไป  แข่งขันความเช่ียวชาญทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์

เฉพาะสาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ 

 นักศึกษาที่สนใจติดต่อสมัครที่หน่วยกิจการ-

นักศึกษา ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ หรือสมัครผ่านทาง 

www.pol.ru.ac.th พร้อมแนบหลักฐานส่งมาที่  

politicalru@gmail.com   

ของประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ชื่อ

ว่าแกะสลักผัก ผลไม้เป็นที่หนึ่ง มีชื่อเสียงโดยเฉพาะ 

ท่ีประเทศญ่ีปุ่น จะรู้จักทีมงานแกะสลักของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นอย่างดี นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ยังเป็นแหล่งรวบรวมงานประวัติศาสตร์ทางด้านนี้ 

โดยมีงานวิจัยเรื่อง “งานดอกไม้ บายศรี แกะสลักผัก 

ผลไม้ สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง” ซึ่ง

ได้รับรางวัลงานวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2554 

ระดับดี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

จึงได้ริเริ่มจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ โดยศึกษาและ 

รวบรวมให้เกิดการปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเสนอองค์การศึกษา 

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 

(UNESCO) ในโอกาสต่อไป 

ที่จะสอบและชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาว่าถูกต้อง

หรือไม่  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับกระบวนวิชาใน- 

ตารางสอบไล่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปที่ ฝ่ายจัดตารางสอน

และลงทะเบียนเรียน สำนักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

10240  โทร. 0-2310-8610 ก่อนการสอบ

ด.ญ.บูชิตา จินต์ประเสริฐ 

นักเรียนระดับชั้น ป.6/2 

ได้รับรางวัล 7 รางวัล 

จากการเข้าร่วมแข่งขัน 

CSTD Thailand Dance 

Competition 2014 เมื่อ 

วันท่ี 13-15 มิถุนายน 2557 

จากประเภทต่างๆ ดังนี้

ประเภทบุคคล

 1. รางวัลที่ 1 ได้รับ 2 รางวัล

  - ประเภท Lyrical Solo

  - ประเภท Modern Solo

 2. รางวัลท่ี 3 ได้รับ 1 รางวัล

  - ประเภท Novelty Solo

 3. รางวัลชมเชย ประเภท National Solo

ประเภทกลุ่ม

 1. รางวัลที่ 1 ได้รับ 1 รางวัล 

  - ประเภท Classical  & Lyrical Group Open Age 

 2. รางวัลที่ 2 ได้รับ 1 รางวัล 

  - ประเภท All Style Group 15 & under

 3. รางวัลชมเชย ประเภท Classical Group 

12 & under

 การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้จัดขึ้นจาก 

ความร่วมมือกันของสถาบัน C.S.T.D. ออสเตรเลีย, 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาชิก 

ในประเทศไทย เพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีความสามารถ 

เป็นแชมป์ในระดับชาติ แล้วยังมีโอกาสในการ 

ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนของประเทศไทย 

ไปแข่งขันในระดับนานาชาติอีกด้วย ในการแข่งขัน  

Thailand Dance Competition 2014 ครั้งที่ 16 

ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

ทั้งหมด 11 ประเทศ วันที่ 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 57

ด.ช.มณฑล ดวงแก้ว 

นักเรียนระดับชั้น ป.4/2 

ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ช ม เ ช ย 

โ ล่ แ ล ะ เ งิ น ร า ง วั ล 

5,000.- บาท จากการ 

เข้าร่วมแข่งขันประกวด 

สูตรอาหารแซนด์วิช “แซนด์วิช 

จานเด็ด คนเก่ง” คร้ังท่ี 13 

จัดโดย บริษัทฟาร์มเฮ้าส์ โดยเด็กชายมณฑล  

ได้รับคัดเลือกจากผู้สมัครทั้งหมด 600 กว่าสูตร 

เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เม่ือวันท่ี 29 มิ.ย. 57

หลานพ่อขุนฯคนเก่ง



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 เหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนไป 

ตลอดเวลา จึงในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ 

เรามี

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๗

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ

 เมื่อก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้  

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

จำนวน ๒๐๐ คน และ

 ๑ ใน ๒๐๐ คนนั้นคือ

 ท่ านอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์

 “ข่าวรามคำแหง ”  ขอแสดงความยินดี 

ต่อท่านอธิการบดี

 เป็นความยินดีในระนาบเดียวกับ

เม่ือคร้ังอธิการบดีคนหน่ึงของมหาวิทยาลัย

รามคำแหงได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา

 ท่านรองศาสตราจารย์รังสรรค์  

แสงสุข กล่าวแก่ “ข่าวรามคำแหง”  

ที่ ไ ป แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี อ ย่ า ง น่ า รั ก 

เป็นที่สุดว่า

 เขาให้แก่ “รามคำแหง”

 ทำให้ “ข่าวรามคำแหง” ได้คิด 

และรู้สึกภูมิใจมาโดยตลอดว่า

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้ 

อยู่ใน “สายตา” ของผู้บริหารประเทศ 

ทุกยุคทุกสมัย 

 นับเป็นเรื่องที่ควรยินดีมิใช่หรือ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2557 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์  

คงสง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

และนักศึกษารุ่นพ่ี ร่วมต้อนรับ เม่ือวันท่ี  28 มิถุนายน 2557 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารลายสือไท

 โอกาสน้ี ผศ. ดร.วรานนท์  คงสง รักษาราชการ 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา  คือ หน่ึงมหาวิทยาลัย 

สองระบบ จัดการเรียนการสอนท้ังระบบเปิดและระบบ 

ปิดพร้อมกัน ซ่ึงเกิดจากองค์ความรู้ของสังคมหลายแห่ง 

มาบูรณาการเป็นตลาดวิชา ดังพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง พ.ศ. 2514 เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า ให้จัดต้ัง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

แบบตลาดวิชาและใน พ.ร.บ. ที่มีการปรับปรุงเมื่อ 

พ.ศ. 2541 ก็ยังคงเอกลักษณ์นี้เอาไว้   โดยการก่อตั้ง 

มหาวิทยาลัยในช่วงแรกรัฐบาลได้สนับสนุนเงิน 

งบประมาณ จำนวน 5 ล้านบาท และใช้ศูนย์ 

แสดงสินค้าที่หัวหมากเป็นสถานที่เปิดการเรียน 

การสอน ซึ่งในขณะนั้นมหาวิทยาลัยและนักศึกษา 

ได้รับการดูถูกดูแคลนจากคนภายนอกอย่างมาก  

และเมื่อบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สำเร็จการศึกษา ในปี 2518 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯมา  

ทรงเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและ 

พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรก ยังความ 

ปลื้มปิติยินดีแก่ชาวรามคำแหงทุกคน และทำให้ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับการยอมรับจากสังคม

ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 “ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มาเป็นลูกพ่อขุนฯ อย่างเต็มภาคภูมิ 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นั้น เป็นพิธีการสำคัญ 

ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รู้จัก 

สถาบันการศึกษา และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

ต่างๆ อีกทั้งแนะแนวการเรียน การทำกิจกรรม และ 

แนะนำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่จะคอยช่วยให้คำปรึกษา 

ในระหว่างเรียนด้วย ซึ่งช่วยให้นักศึกษาใหม่ใช้ชีวิต 

ระหว่างเรียนได้ดียิ่งขึ้น ครูอาจารย์ พร้อมที่จะดูแล 

ทางด้านวิชาการ เติมเต็มความรู้ให้กับนักศึกษา เพื่อ 

ให้สำเร็จเป็นบัณฑิตตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ขณะเดียวกัน 

เจ้าหน้าที่ ก็พร้อมอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

ให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่”

 ผศ.ดร.วรานนท์ กล่าวต่อไปว่า เป็นเวลา  

43 ปีแล้ว ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ให้โอกาส 

ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เปิดการเรียนการสอน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ทุกระดับ รวมท้ังได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสาขา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัดทั่วประเทศ 

และต่างประเทศอีกกว่า 30 ประเทศ ซ่ึงได้ผลิตบัณฑิต 

ออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 8 แสนคน เป็นท่ียอมรับ 

ของสังคมและนายจ้างว่าบัณฑิตรามคำแหง มีคุณภาพ 

มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความรู้คู่คุณธรรม ทำงาน 

ร่วมกับผู้อื่นได้ดี ซึ่งขณะนี้มีลูกศิษย์ของรามคำแหง 

ออกไปประกอบอาชีพในทุกวงการท้ังภาครัฐ และเอกชน 

ถือเป็นสิ่งที่ชาวรามคำแหงทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจ 

กับการทำหน้าที่ด้านการศึกษาและยืนยันที่จะ 

ทำหน้าที่นี้ต่อไป ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดการเรียนการสอนรุ่นแรก 

ในปี 2540 ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดสอน 

ในระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม วิศวกรรม-

คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมพลังงาน และเปิดสอน 

ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 1 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม

 “นักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งน้ี 

มีความแตกต่างกันท้ังคุณวุฒิ วัยวุฒิ ดังน้ัน การจะอยู่ 

ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจนสำเร็จการศึกษา นักศึกษา 

ต้องยึดถือในกฎ ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย มีความรัก 

ความสามัคคี และเคารพซ่ึงกันและกัน รวมท้ังต้องมี 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักศึกษา คณาจารย์ และ 

เจ้าหน้าท่ี ตลอดจนให้ความร่วมมือกับทางคณะ และ

มหาวิทยาลัยในการร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงพัฒนาไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด และเป็น

สถาบันการศึกษาท่ีได้รับการยอมรับจากสังคมต่อไป”

 ผศ.ดร.วรานนท์ กล่าวอีกด้วยว่า ขอให้นักศึกษา 

คำนึงถึงผู้มีพระคุณ บิดา มารดา และผู้ปกครอง 

ที่คอยเฝ้าดูด้วยความห่วงใยและรอคอยแสดง 

ความยินดีอยู่เบื้องหลัง นักศึกษาต้องไม่ทำให้ท่าน 

เหล่านี้ผิดหวัง ขอให้ตั้งใจศึกษาหาความรู้ ขยัน 

อดทน รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสำเร็จเป็นบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพ มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม ออกไปประกอบ 

อาชีพและพัฒนาสังคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติต่อไป 



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 

จัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 (หัวหมาก) และรุ่นที่ 6 

(วิทยาเขตบางนา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ

แนะแนวการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน และ 

มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษารุ่นพ่ีให้การต้อนรับ 

อย่างอบอุ่น เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 

ชั้น 5 อาคารบริการและบริหาร

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

กล่าวว่า ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ- 

อุตสาหกรรม เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นลูกพ่อขุนฯ อย่างเต็มตัว มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา คือ เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัย 

2 ระบบ ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ มีระบบการเรียนการสอนท้ังระบบเปิดและ 

ระบบปิด ถ้านักศึกษาประสงค์มาเรียนก็มีห้องเรียนให้ 

มีอาจารย์สอนทุกกระบวนวิชา เหมือนมหาวิทยาลัยปิด 

ส่วนนักศึกษาท่ีไม่สะดวกมาเข้าเรียนหรือต้องทำงาน 

ไปด้วยเรียนไปด้วย ก็มีสื่อการเรียนการสอนต่างๆ  

ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและการเรียนการสอนทางไกล 

ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 

และเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยไม่จำกัดเพศ 

อายุ และฐานะ ซ่ึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ทุกคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ช่วยกันพัฒนา 

อธิการบดีฝากนักศึกษา ป.โท การจัดการอุตสาหกรรม
‘ตั้งใจเรียน ไม่ทุจริตในการสอบ และเป็นครูคนละอย่าง’

มหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งขึ้นในปี 2514 

จนถึงวันนี้ 43 ปีแล้ว ได้ให้โอกาสทางการศึกษา 

อย่างต่อเน่ืองเปิดการเรียนการสอนทุกระดับ รวมท้ัง 

ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัดท่ัวประเทศ และต่างประเทศ 

อีกกว่า 30 ประเทศ ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้ 

สังคมแล้วกว่า 8 แสนคน เป็นที่ยอมรับของสังคม 

และนายจ้างว่าบัณฑิตรามคำแหง มีคุณภาพ มีวินัย 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความรู้คู่คุณธรรม ทำงานร่วมกับ 

ผู้อื่นได้ดี ซึ่งขณะนี้มีลูกศิษย์ของรามคำแหงออกไป 

ประกอบอาชีพในทุกวงการทั้งภาครัฐและเอกชน   

ถือเป็นสิ่งที่ชาวรามคำแหงทุกคนภาคภูมิใจกับการ

ทำหน้าที่ด้านการศึกษาและยืนยันที่จะทำหน้าที่นี้ 

ต่อไป

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า การเรียนในระดับ 

บัณฑิตศึกษานั้นนักศึกษามีความหลากหลาย 

ทั้งอายุ  ฐานะ และหน้าที่การงาน จึงจำเป็นอย่างยิ่ง 

ท่ีจะต้องถอดหัวโขนเก็บไว้ และเข้ามาเป็นลูกพ่อขุนฯ 

เหมือนกันทุกคน อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคีกัน 

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ดังคำกล่าวของ รองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์  แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. ที่ว่า “คนเรา 

เป็นครูกันคนละอย่าง” และที่สำคัญต้องตั้งใจเรียน 

เก็บเกี่ยววิชาความรู้ และขอให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ไม่ทุจริตในการสอบ ทั้งนี้ หากมีปัญหา ข้อสงสัย 

ทางโครงการฯ จะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่คอยให้ 

คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

 “ขอให้กำลังใจนักศึกษาทุกคนท่ีต้ังใจมาเรียน

หนังสือ เพื่อพัฒนาความรู้ของตนเองทั้งด้านทฤษฎี 

และประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับจากอาจารย์ผู้ทรง 

คุณวุฒิในขณะที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และ 

นำกลับไปพัฒนาองค์กรให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 

สร้างรากฐานที่เข้มแข็ง สามารถแข่งขันในตลาด 

อุตสาหกรรมให้กับประเทศต่อไป อีกท้ังขอให้ร่วมกัน

ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้เกิดการบูรณาการ

ความรู้ท่ีเรียน และเกิดความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษา 

และคณาจารย์ด้วย”

 เรียนรู้ภาษาผ่านกีฬา     อาจารย์ประเสริฐ 

เย็นประสิทธิ์ สาขาวิชาภาษามลายู ภาควิชา 

ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

จัดโครงการเรียนรู้ภาษาผ่านกีฬา เมื่อวันที ่

24 - 27 มิถุนายน 2557  ณ โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 

อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริม 

และสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ 

เกี่ยวกับการกีฬาและส่งเสริมการออกกำลังกาย 

เสริมสร้างสุขภาพ  รวมท้ัง เสริมสร้างความสามัคคี 

ในหมู่คณะ อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมให้เกิด 

ความสงบสุข โดยมีกิจกรรมท่ีสำคัญคือ การสอน 

คำศัพท์ภาษามลายูที่ เกี่ยวข้องกับชนิดกีฬา 

แก่บรรดานักเรียนและมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนฯ 

 ชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(RU BAND) จัดกิจกรรมนันทนาการรับขวัญ 

น้องใหม่ชมรมฯ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น 

และสนุกสนาน ณ ห้องโถงชั้น 4 หน้าที่ทำการ 

ชมรมฯ อาคารกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 15 

กรกฎาคม 2557

 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีสมัครใหม่ในปีการศึกษา 

2557 ที่มีความประสงค์จะขอรับ “ทุนการศึกษา 

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ  

36 พรรษา” ติดต่อรับใบสมัครได้ที่งานแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร 

ช้ันลอย ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี 20 สิงหาคม 2557

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(ฝ่ายประถม) จัดโครงการ “JUST SAY NO” 

ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 

เป็นโครงการร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

ไม่ให้เกิดข้ึนในครอบครัว ชุมชน และสังคม และปลูกฝัง 

ให้กับนักเรียนรู้จักโทษและวิธีป้องกันยาเสพติด 

เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 

และมวลมนุษยชาติทั่วโลก

 นอกจากนี้โครงการ “JUST SAY NO”  

ไ ด้ ส นั บ ส นุ น อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ใ น ด้ า น 

“ชี้นำสังคม” ส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้แก ่

ผู้ เรียนให้ เกิดคุณลักษณะที่ดีต่อการชี้นำสังคม 

ให้เห็นโทษของยาเสพติด และเห็นคุณค่าในตนเอง 

จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์เพ่ือห่างไกล

จากยาเสพติด

      
 

โครงการ JUST SAY NO



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ตอน  อ้ังย่ี

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 คำว่า “อ้ังย่ี” น้ันปัจจุบันเราใช้ 

ใ น ค ว า ม ห ม า ย ว่ า เ ป็ น อ ง ค์ ก ร 

นอกกฎหมายของคนจีน ทำนองเดียว 

กับมาเฟียของคนอิตาลีหรือยากูซ่า 

ของญ่ีปุ่น แต่เขาว่าท่ีจริงแล้วสมาคม 

หรือองค์กรของคนจีนนี้ชื่อแต่เดิม 

คือ “เทียนต้ีหวย” แปลว่า “ฟ้า ดิน มนุษย์” หรือบางคนเรียกว่าพรรคฟ้าดินซ่ึงต้ังข้ึน 

เพ่ือต่อต้านการปกครองของแมนจู (ราชวงศ์ชิง) พรรคฟ้าดินน้ีแยกออกเป็นหลายกลุ่ม 

แต่ละกลุ่มมีช่ือต่างกัน แต่มีกลุ่มหน่ึงช่ืออ้ังย่ีซ่ึงแปลว่าหนังสือสีแดงจะด้วยเหตุใด 

ไม่แจ้งชัดไทยเรานิยมเรียกองค์กรลับนี้ว่าอั้งยี่จนเป็นคำที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไป

 อย่างไรก็ตามคำว่าอ้ังย่ีน้ีเพ่ิงนิยมใช้ในสมัยรัชกาลท่ี 5 น้ีเองท้ัง ๆ ท่ีอิทธิพล 

ของกลุ่มมาเฟียจีนเหล่านี้แพร่เข้ามามากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แล้ว โดยคำเรียก 

ที่ปรากฏในหนังสือพงศาวดารนั้นไม่ใช่อั้งยี่ แต่เป็น “ตั้วเหี่ย” ซึ่งมาจากคำว่า 

ต้ัวเฮียซ่ึงแปลว่าพ่ีใหญ่หรือหัวหน้าใหญ่น่ันเอง ผมเข้าใจว่าเน่ืองจากคำว่าต้ัวเห่ีย 

นั้นน่าหวาดเสียวที่จะสะกดหรืออ่านผิดพลาดเป็นคำเรียกสัตว์ประเภทตัวเงิน 

ตัวทองไปได้ จึงต้องเปลี่ยนไปเรียกเป็นอั้งยี่แทน

 มูลเหตุที่จะเกิดอั้งยี่ในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้นเป็นเพราะสยามสมัยนั้นห้าม 

การค้าฝิ่นแต่คนจีนติดฝิ่นกันมากจึงเกิดการลักลอบค้าฝิ่นขึ้นโดยองค์กร 

นอกกฎหมายเหล่าน้ี นอกจากน้ันก็เป็นเร่ืองของการแก่งแย่งผลประโยชน์ในธุรกิจ 

การนำเข้าแรงงานจากจีนซึ่งในขณะนั้นสภาพเศรษฐกิจย่ำแย่มากและยังมีภัย 

จากความแห้งแล้งเกิดข้ึนท่ัวไปจึงมีคนจำนวนมากอพยพหวังไปตายเอาดาบหน้า  

คนจีนยุคน้ันเดินทางไปต้ังหลักแหล่งอยู่ท่ัวไปไม่ว่าจะเป็นอเมริกา ออสเตรเลีย แต่ท่ีสะดวก 

ท่ีสุดและเสียค่าใช้จ่ายเดินทางน้อยท่ีสุดก็คือแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่ีเอง 

 พวกอั้งยี่ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งตามพงศาวดารยังเรียกว่าตั้วเหี่ยอยู่นั้น 

ได้ก่อความไม่สงบขึ้นหลายต่อหลายครั้ง จนต้องส่งกองทหารเข้าไปปราบปราม 

การก่อความไม่สงบครั้งสำคัญ ๆ ก็อย่างเช่นในปี 2390 ซึ่งพวกลักลอบขายฝิ่น 

ต่อสู้กับพนักงานจับฝิ่นเมืองสมุทรสาคร แล้วยิงพระยาพลเทพซึ่งเป็นหัวหน้า 

พนักงานจับฝ่ินเสียชีวิต คร้ังน้ันสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ต้องคุมกำลัง 

ไปปราบเองโดยฆ่าพวกอั้งยี่ไปประมาณ 400 คน แต่ครั้งที่ถือว่ารุนแรงที่สุด 

ก็คือ ในปี 2391 ซึ่งพวกอั้งยี่ก็กำเริบขึ้นที่เมืองฉะเชิงเทรา คราวนี้ถึงกับก่อกบฏ 

ฆ่าเจ้าเมืองคือพระยาวิเศษลือชัย แล้วเข้ายึดป้อมเมืองฉะเชิงเทราไว้เป็นที่มั่น  

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ยกกำลังไปปราบอีก คราวน้ีพวกอ้ังย่ีถูกฆ่าตาย 

ไปกว่า 3,000 คน แต่ที่น่าสลดใจก็คือพวกชาวบ้านพอเห็นเป็นคนจีนก็จับฆ่าเสีย 

โดยไม่ได้สอบสวนว่าเป็นพวกต้ัวเห่ียหรือไม่ ซ่ึงตามความในพงศาวดารเขียนไว้ว่า 

“ลาวเมืองพนัสนิคมอยู่ต้นทางก็สกัดฆ่าพวกจีน ศพกองอยู่แห่งละ 9 คน 20 คน 

30 คน เรี่ยรายอยู่ที่ทุ่งนาป่ารกเป็นอันมาก”  และอีกตอนหนึ่งก็คือ “พวกจีนตาย 
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อาจารย์ตูซาร์ นวย                                      aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

กีฬาในภาษาเมียนมา

 

กีฬาในภาษาเมียนมา 
         (อาจารย ตูซาร นวย) 

 

ในภาษาเมียนมาคําวากีฬา คือ tm;upm; [อา กะ ซา] และกีฬาท่ีเลนในประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม

ของชาวเมียนมาตั้งแตสมัยโบราณ คือ 

ตระกรอ   jcif;vHk;   ชี้น โลน 

ยิงธนู   ¹r‡m;ypf   มยา ปยิ 

ข่ีมา   jrif;pD;   มยี้น ซี 

ชกมวย    vufa0S@  และ เวะ 

มวยปล้ํา   eyef;owf  นะ บาน ตะ 

ศิลปะปองกันตัว  odkif;   ไต 

 
สมัยท่ีเริ่มติดตอกับตะวันตกแลวกีฬาตะวันตกท้ังหลายท่ีชาวพมามาเลนกัน คือ 

  วายน้ํา     a&ul;   เย กู 

ฟุตบอล   abmvHk;  บอ โลน 

วอลเลหบอล   abmvDabm  บอ ลี บอ 

  บาสเก็ตบอล   bwfpuufabm บะ ซแกะ บอ 

เทนนิส    wif;epf   ตี้ นิ 

  แบดมินตัน  bufrifwef  แบะ มีน ตาน 

ปงปอง    yifaygif   ปน เปา 

กรีฑา   tajy;   อ ปเย 

  ยิงปน    aoewfypf  ตะ นะ ปยิ 

  ยกน้ําหนัก  tav;r  อ เล มะ 

ออกกําลังกาย  udk,fvufavhusifhcef; โก แล เล จิน คาน 
 

คําสําหรับสถานท่ีตางๆท่ีเลนกีฬา เชน  

สระวายน้ํา    a&ul;uef   เย กู กาน  

สนาม (เด็ก) เลน  upm;uëif;  กะ ซา กวี้น 

สนามบอล  abmvHk;uëif;  บอ โลน กวี้น 

สนามบาสเก็ตบอล bufpuufabmuëif; บะ ซะ แก บอ กวี้น 

สนามเทนนิส  wif;epfuëif;  ตี้น นิ กวี้น 

โรงกีฬา   tm;upm;¶Hk  อา กะ ซา โยน 

สนามกีฬา  tm;upm;uëif;  อา กะ ซา กวี้น 

 

 เวลาเราเชียรนักกีฬาเราจะนั่งท่ี tm;upm;yëJ}unfhpif [อา กะ ซา ปแว จิ ซีน] แปลวา อัฐจรรย 
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 ชกมวย   และ เวะ

 มวยปล้ำ   นะ บาน ตะ

 ศิลปะป้องกันตัว   ไต

 สมัยที่เริ่มติดต่อกับตะวันตกแล้วกีฬาตะวันตกทั้งหลายที่ชาวพม่า 

มาเล่นกัน คือ
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 วอลเลย์บอล   บ้อ ลี บ้อ

 บาสเกตบอล   บะ ซแกะ บ้อ

 เทนนิส   ตี้ นิ

 แบดมินตัน   แบะ มีน ตาน

 ปิงปอง  ปีน เปา

 กรีฑา   อ ปเย้

 ยิงปืน   ตะ นะ ปยิ

 ยกน้ำหนัก   อ เล่ มะ

 ออกกำลังกาย   โก แล่ เล่ จิน ค้าน

 คำสำหรับสถานที่ต่างๆที่เล่นกีฬา เช่น
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 สนามบาสเกตบอล   บะ ซะ แก่ บอ กวี้น

 สนามเทนนิส   ตี้น นิ กวี้น

 โรงกีฬา   อ่า กะ ซ้า โยน

 สนามกีฬา   อ่า กะ ซ้า กวี้น

 เวลาเราเชียร์นักกีฬาเราจะนั่งที่                  [อ่า กะ ซ้า  

ปแว้ จิ ซีน] แปลว่า อัฒจันทร์

กีฬาในภาษาเมียนมา 
         (อาจารย ตูซาร นวย) 
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เทนนิส    wif;epf   ตี้ นิ 

  แบดมินตัน  bufrifwef  แบะ มีน ตาน 
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สระวายน้ํา    a&ul;uef   เย กู กาน  
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 เวลาเราเชียรนักกีฬาเราจะนั่งท่ี tm;upm;yëJ}unfhpif [อา กะ ซา ปแว จิ ซีน] แปลวา อัฐจรรย 
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ในภาษาเมียนมาคําวากีฬา คือ tm;upm; [อา กะ ซา] และกีฬาท่ีเลนในประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม

ของชาวเมียนมาตั้งแตสมัยโบราณ คือ 
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ข่ีมา   jrif;pD;   มยี้น ซี 

ชกมวย    vufa0S@  และ เวะ 

มวยปล้ํา   eyef;owf  นะ บาน ตะ 

ศิลปะปองกันตัว  odkif;   ไต 

 
สมัยท่ีเริ่มติดตอกับตะวันตกแลวกีฬาตะวันตกท้ังหลายท่ีชาวพมามาเลนกัน คือ 
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  บาสเก็ตบอล   bwfpuufabm บะ ซแกะ บอ 
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  ยกน้ําหนัก  tav;r  อ เล มะ 

ออกกําลังกาย  udk,fvufavhusifhcef; โก แล เล จิน คาน 
 

คําสําหรับสถานท่ีตางๆท่ีเลนกีฬา เชน  

สระวายน้ํา    a&ul;uef   เย กู กาน  

สนาม (เด็ก) เลน  upm;uëif;  กะ ซา กวี้น 

สนามบอล  abmvHk;uëif;  บอ โลน กวี้น 

สนามบาสเก็ตบอล bufpuufabmuëif; บะ ซะ แก บอ กวี้น 

สนามเทนนิส  wif;epfuëif;  ตี้น นิ กวี้น 

โรงกีฬา   tm;upm;¶Hk  อา กะ ซา โยน 

สนามกีฬา  tm;upm;uëif;  อา กะ ซา กวี้น 

 

 เวลาเราเชียรนักกีฬาเราจะนั่งท่ี tm;upm;yëJ}unfhpif [อา กะ ซา ปแว จิ ซีน] แปลวา อัฐจรรย 
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ของชาวเมียนมาตั้งแตสมัยโบราณ คือ 
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ข่ีมา   jrif;pD;   มยี้น ซี 

ชกมวย    vufa0S@  และ เวะ 

มวยปล้ํา   eyef;owf  นะ บาน ตะ 

ศิลปะปองกันตัว  odkif;   ไต 

 
สมัยท่ีเริ่มติดตอกับตะวันตกแลวกีฬาตะวันตกท้ังหลายท่ีชาวพมามาเลนกัน คือ 
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ออกกําลังกาย  udk,fvufavhusifhcef; โก แล เล จิน คาน 
 

คําสําหรับสถานท่ีตางๆท่ีเลนกีฬา เชน  
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 เวลาเราเชียรนักกีฬาเราจะนั่งท่ี tm;upm;yëJ}unfhpif [อา กะ ซา ปแว จิ ซีน] แปลวา อัฐจรรย 

 ขอเชิญนักถ่ายภาพ ประชาชนและบุคคลท่ัวไป ร่วมประกวดภาพถ่าย 

โครงการ “หอมแผ่นดิน” ปี 2 อุดมสุข (ความสุขของเกษตรกรไทย) 

ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท โดยผ่านเว็บไซต์รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน  

หรือ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2201-6071-76 www.nineentertain.tv 

และ www.baac.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีกองกิจการนักศึกษา 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ร. โทร. 0-2310-8074

 

ประกวดภาพถ่าย “หอมแผ่นดิน” ปี 2 อุดมสุข



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

(อ่านต่อหน้า 7)

	 กองกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ	 เรื่อง	 การไม่ละเมิด 

สิทธิส่วนบุคคลและการไม่ละเมิดทางเพศ	 เพื่อให ้

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการละเมิดสิทธิ  

ส่วนบุคคล	และการละเมิดทางเพศ	 โดยมี	อาจารย์ 

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม	 เลขานุการอัยการสูงสุด	

เป็นวิทยากร	พร้อมด้วย	บุคลากร	นักศึกษา	จำนวน	

100	 คน	 ร่วมฟังบรรยาย	 เมื่อวันที่	 10	 กรกฎาคม	

2557	ณ	ห้อง	301	อาคารสวรรคโลก

	 โอกาสนี้	อาจารย์ปรเมศวร ์	กล่าวว่า	การล่วง- 

ละเมิดทางเพศ	 หรือ	 การคุกคามทางเพศ	 (Sexual 

Harassment)	 หมายถึง	 การแสดงพฤติกรรมท่ีละเมิดสิทธิ 

ของผู้อื่นในเรื่องเพศลักษณะต่างๆ	ไม่ว่าจะด้วยการ 

ใช้คำพูด	 สายตา	 การใช้ท่าที	 หรือการกระทำที่ส่อ 

เจตนาล่วงเกินทางเพศ	 เช่น	 การพูดจาส่อนัยการ 

ดูถูกทางเพศ	 การตั้งคำถามเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ	

การสัมผัสใกล้ชิดโดยเจ้าตัวไม่ชอบ	 การแสดงท่าทาง

ที่สื่อความหมายทางเพศ	 และการแสดงอวัยวะเพศ 

ตลอดจนการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์	 การข่มขืน	 

และการกระทำอนาจารท่ีทำให้ผู้อ่ืนได้รับความอับอาย 

โดยที่ผู้ถูกกระทำไม่ยินยอมพร้อมใจอันเป็นการ 

ล่วงละเมิดอิสรภาพของมนุษย์ที่มีสิทธิที่จะดำรงอยู่

โดยสงบสุขและมีความปลอดภัยท้ังร่างกายและจิตใจ	

ส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจ	 อารมณ์และการดำรง

ชีวิตอย่างปกติสุข	 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของ

ผู้ถูกกระทำ	 ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีผิดกฎหมาย	 ศีลธรรมอันดี 

ของประชาชนและความสงบสุขของสังคมเป็นอย่างมาก 

 ลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศ 

หมายถึง	 รูปแบบการกระทำอนาจารต่อบุคคลอื่น 

ทั้งหญิงและชาย	 โดยการเรียกร้องความพึงพอใจ 

ท้ังทางกายและวาจา	 หรือเข้าแทรกแซงสภาพแวดล้อม 

อันดีในการดำเนินชีวิตของบุคคลอื่นอย่างไร้เหตุผล 

มีทั้งการกระทำที่รุนแรงและไม่รุนแรง	 ซึ่งแบ่งออก 

เป็นลักษณะ	คือ	

 1. ล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจา	 หมายถึง	 

การกระทำอนาจารต่อบุคคลอื่นด้วยคำพูด	 เพื่อ 

ตอบสนองความพึงพอใจของตนเองในเรื่องเพศ	 

ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่รุนแรง	เช่น	การวิพากษ์

วิจารณ์เก่ียวกับรูปร่างหน้าตาของผู้อ่ืนท่ีส่อไปในทาง

ลามกอนาจาร	การตามจีบ	ตามตื๊อพูดจาเกี้ยวพาราสี	

ทั้งๆที่รู้ว่าอีกฝ่ายไม่ชอบ	การเล่าเรื่องตลกลามก 

เร่ืองสองแง่สองง่ามในเร่ืองเพศ	การใช้คำพูดแทะโลม

หยาบคายเรื่องเพศ	 การใช้คำพูดเพื่อกระตุ้นอารมณ์

ทางเพศ	และการใช้โทรศัพท์พูดคุยเร่ืองเพศ	ลวนลาม

เพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของตน	

 2. การล่วงละเมิดทางเพศด้วยการกระทำ 

ท่ีไม่ถูกเน้ือต้องตัวร่างกาย หมายถึง	 การกระทำอนาจาร 

ต่อบุคคลอื่นด้วยการกระทำต่างๆ	อาจจะด้วยสายตา	

การอวดโชว์	 การใช้และเผยแพร่สื่อเพื่อตอบสนอง 

ในความพึงพอใจของตนเองในเร่ืองเพศ	 เช่น	 การจ้องมอง 

ของสงวน	 โดยเฉพาะหน้าอก	 อวัยวะเพศของผู้อื่น	

เป็นต้น	 การแอบดูที่เรียกว่า	 “ถ้ำมอง”	 การแอบติด 

กล้องวงจรปิด	 และการแอบถ่ายภาพนิ่งหรือแอบ 

ถ่ายคลิปในห้องน้ำ	 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	 ห้องนอน	

ห้องแต่งตัว	 หรือตามสถานที่สาธารณะต่างๆ	 การ 

อวดโชว์อวัยวะเพศต่อที่สาธารณะหรือบุคคลอื่นใด	

การอวดโชว์ภาพโป๊ลามก	 หรือภาพที่ส่อไปในการ 

กระตุ้นทางเพศ	 การเผยแพร่สื่อลามกทุกชนิด	 และ 

การแพร่ภาพถ่ายคลิปวิดีโอลามกอนาจารทาง 

อินเทอร์เน็ต

 3. การล่วงละเมิดทางเพศท่ีเป็นการกระทำ 

อย่างชัดแจ้ง	 หมายถึง	 การกระทำอนาจารด้วย 

การกระทำอย่างชัดเจน	โดยการถูกเน้ือต้องตัวร่างกาย 

ของบุคคลอื่นที่ไม่ยินยอมพร้อมใจเพื่อตอบสนอง 

ความพึงพอใจของตนเองในเรื่องเพศ	 ซึ่งถือเป็น 

การกระทำที่รุนแรง	 เช่น	 การแตะเนื้อต้องตัวที่ไม ่

พึงประสงค์	 เช่น	การน่ัง	การยืน	การเดินท่ีใกล้ชิดเกินควร 

การเสียดสีร่างกาย		การแตะเน้ือต้องตัว		จับต้องเส้ือผ้า	

ร่างกาย	 เป็นต้น	 การกระทำอนาจาร	 เช่น	 กอดจูบ	 

ลูบคลำ	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นการแสดงความใคร่ทางเพศ	 

และการขอมีเพศสัมพันธ์	 การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ 

การข่มขืน

 อาจารย์ปรเมศวร ์	กล่าวต่อว่า	สาเหตุของการ 

ถูกล่วงละเมิดทางเพศ คือ 

 1. สถานภาพและความสัมพันธ์ของบุคคล 

เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหน่ึงของการถูกล่วงละเมิด 

ทางเพศ	 แบ่งออกเป็น	 2	 กรณี	 กรณีแรก คือ 

คนคุ้นเคย	 บุคคลที่มีความสัมพันธ์รู้จักใกล้ชิด 

สนิทสนมคุ้นเคยไว้วางใจกันเป็นพิเศษ	 และเพราะ 

ความใกล้ชิดน้ีเองทำให้เกิดการอยากถูกเน้ือต้องตัว 

เกินกว่าความเป็นมิตร	 หรือความเป็นญาติ	 หรือ 

ทำเป็นการล้อเล่นด้วยการใช้คำพูดหรือท่าทาง 

ที่ไม่เหมาะสม	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่องทางที่จะนำไปสู ่

การล่วงละเมิดทางเพศได้ง่าย	กรณีท่ีสอง คนแปลกหน้า 

บุคคลที่ไม่รู้จักหรือคุ้นเคยกันมาก่อน	 เช่น	 บุคคล 

ผู้ประพฤติตนเป็นนักเลงอันธพาล	 บุคคลติด- 

สารเสพติด	 บุคคลที่มีบุคลิกภาพผิดปกติ	 ป่วยเป็น 

โรคจิตประสาททางเพศ	 เป็นต้น	 โดยบุคคลดังกล่าว 

ส่วนใหญ่มักจะขาดสติย้ังคิด	 และมีอารมณ์ทางเพศสูง 

หรือ	 เพราะบุคลิกภาพที่มีความเก็บกดทางเพศ 

ตั้งแต่เด็ก	 ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแสดง 

พฤติกรรมที่ เป็นการล่วงละเมิดทางเพศออกมา 

ในช่วงเวลาที่มีโอกาสได้

 2. สภาพการทำงานท่ีเกิดการล่วงละเมิดทางเพศ 

เช่น	 การทำงานในสถานท่ีทำงาน	 โรงงาน	 หรือรับใช้ 

ในบ้านอาจถูกกระทำโดยนายจ้าง	สมาชิกครอบครัว

นายจ้างหรือผู้ร่วมงาน	 ซึ่งไม่สามารถป้องกันตนเอง	

การถูกหลอกลวงมาจากต่างจังหวัดให้มาหางานทำ 

ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย	 ที่ทำงาน	 โดยที ่

ไม่รู้จักใคร	 และไม่รู้จะไปไหน	 เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ 

ขึ้นมาจึงไม่กล้าหนี	 จำเป็นต้องทนต่อการถูกกระทำ 

ที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือการทำร้ายร่างกาย 

ทั้งทางด้านจิตใจหลากหลายรูปแบบ	การถูกกระตุ้น 

จากสื่อต่างๆ	 ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ลามก	 เว็บไซต์ที่เน้น 

เร่ืองเพศต่างๆ	 คลิปวิดีโอโป๊ลามกอนาจาร	 การไม่รักนวล 

สงวนตัว	 โดยการแต่งกายที่ล่อแหลม	 ไม่มิดชิด 

เช่น	 สวมเสื้อคอลึก	 กางเกงหรือกระโปรงที่สั้นหรือ 

บางเกินไป	 การแสดงท่าทีกิริยา	 บุคลิกท่ีไม่เหมาะสม 

หรือไม่ระมัดระวังท่ีทำให้ส่อถึงการย่ัวยุ	 เช่น	 การก้ม 

จนเห็นของสงวน	 บุคคลที่ถูกกระทำบางครั้งอาจม ี

ระดับสติปัญญาด้อยกว่าบุคคลปกติ	 หรือมีร่างกาย 

ไม่สมประกอบไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้	หรือ 

เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุยังน้อยไม่รู้เท่าทันโลก	 จึงเป็นเหตุุ

ให้ถูกล่อลวงด้วยวิธีการต่างๆและเกิดการล่วงละเมิด 

ทางเพศได้ง่าย	

 อาจารย์ปรเมศวร์ กล่าวอีกว่า	การป้องกันและ 

การถูกล่วงละเมิดทางเพศ	 คือ	 การไม่เปิดโอกาส 

ให้เกิดเหตุและรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการ 

เผชิญเหตุ	 เช่น	 ไม่ควรอยู่ตามลำพังกับบุคคลที่ม ี

พฤติกรรมท่ีจะส่อไปในทางท่ีจะละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

ในเรื่องเพศตามลักษณะต่างๆ	 ไม่ควรเดินบนถนน 

ตรอก	ซอย	 ท่ีมืดและเปล่ียว	บริเวณท่ีดินหรือตึกรกร้าง 

โดยเฉพาะเวลากลางคืน	 ควรหลีกเลี่ยงการรอรถ 

ประจำทางที่ป้ายเพียงลำพัง	 หลีกเลี่ยงการสวมหูฟัง	

วิทยุ	 เครื่องเสียง	 ขณะเดินทาง	 หรือขณะที่จอดรถ 

ประจำทาง	 หรือยืนข้างถนน	 แล้วถ้าหากมีคนมา 

ถามทางโดยมีท่าทางพิรุธ	 ควรระมัดระวังตนเอง 

นักกฎหมาย แนะนักศึกษา วิธีป้องกันถูกล่วงละเมิดทางเพศ



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

โดยการเดินหนีห่างออกไป	 หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต ์

ตามลำพัง	 หรือใช้ลิฟต์ร่วมกับคนแปลกหน้าท่ีมีพิรุธ 

และไม่น่าไว้วางใจ	 ควรวางแผนการเดินทางไว้อย่าง 

ชัดเจน	 พร้อมท้ังสามารถปรับเปล่ียนได้ถ้าต้องเผชิญ 

กับปัญหาสถานการณ์เสี่ยงต่างๆ	 ควรหาเครื่องมือ 

ป้องกันตนเองติดตัวไปขณะเดินทาง	 เช่น	 สเปรย์- 

พริกไทย	หรือ	เครื่องช๊อตไฟฟ้า	เป็นต้น

 การเตรียมพร้อมเมื่ออยู่ที่บ้าน	บ้านถือว่าเป็น 

สถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด	 แต่ในขณะเดียวกันก็อาจมี

อันตรายแฝงอยู่	 โดยเฉพาะในเร่ืองของการล่วงละเมิด 

ทางเพศที่ไม่สามารถคาดคิดได้ว่าใครจะมาถึงตัว 

เมื่อไหร่	 หากมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา 

ก็จะสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการ 

ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้	 เช่น	 ควรตรวจสอบประตู	

หน้าต่างๆ	 โดยปิดให้เรียบร้อยก่อนเข้านอน	 ควรเปิดไฟ 

บริเวณบ้านในช่วงค่ำ	 ไม่เปิดประตูรับคนแปลกหน้า 

เข้ามาในบ้านไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม	 หากสงสัย 

หรือผิดสังเกตให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที เพื่อความปลอดภัย 

ของตัวเอง	 ควรเปิดวิทยุ	 หรือโทรทัศน์ในบ้านเพื่อ 

ให้คนภายนอกเข้าใจว่ามีคนอยู่หลายคนและไม่ควร

บอกให้ใครรับรู้ด้วยว่าอยู่บ้านเพียงลำพัง	

นักกฎหมายฯ                               (ต่อจากหน้า 6)  นอกจากนี้	 การติดตั้งเครื่องตอบรับโทรศัพท์

อัตโนมัติอาจก่อให้เกิดอันตรายได้	 เพราะในกรณีที ่

คนร้ายทราบหมายเลขโทรศัพท์และโทร.	เข้ามา	ซ่ึงหาก 

ไม่มีผู้รับสายเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติก็จะ 

ทำงาน	 ทำให้คนร้ายทราบได้ว่าไม่มีคนอยู่ในบ้าน	 

นับเป็นการเปิดโอกาสให้คนร้ายสามารถเข้ามาในบ้าน

ได้อย่างง่ายดาย	 ควรระมัดระวังตนเองในการอยู่บ้าน 

เพียงลำพังกับบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ	 

แม้จะเป็นบุคคลท่ีเป็นเครือญาติกันก็ตาม	ควรบันทึก 

หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจ	 เพ่ือน	และบุคคล 

ที่ วางใจที่ อยู่ ใกล้ เคี ยงกับบ้ านไว้ ในโทรศัพท์  

เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการขอความช่วยเหลือ	

การเล้ียงสุนัข	 เพราะสุนัขจะสามารถช่วยส่งสัญญาณเตือน

ให้ทราบได้ว่ามีบุคคลแปลกหน้าเข้ามา	 ทำให้สามารถ

เตรียมพร้อมในการระมัดระวังตนเองได้ทันที

 การเตรียมตัวของตนเอง	 สิ่งสำคัญที่สุดที่จะ 

สามารถช่วยในการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

ได้ดีที่สุดประการหนึ่ง	 คือ	 ตนเอง	 ซึ่งการเตรียมตัว 

ของตนเองให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิดทางเพศ 

ได้นั้น	 จะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย	 รัดกุมเหมาะสม 

กับวัย	 และรู้จักกาลเทศะ	 โดยไม่สวมใส่เสื้อผ้า 

ที่บางเกินไป	 กางเกงหรือกระโปรงสั้นเกินไป	 ทั้งนี ้

เพื่อไม่ให้เป็นการยั่วยุทางอารมณ์ของเพศตรงข้าม 

	 ส ำ นั ก ส ห กิ จ ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า อ า ชี พ	

กองกิจการนักศึกษา	 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	

“การทำงานเป็นทีม”	โดยมี	อาจารย์วิมลมาลย์  สมคะเน 

อาจารย์ภาควิชาพลานามัย	 คณะศึกษาศาสตร์	 พร้อม 

ทีมงาม	 เป็นวิทยากร	 มีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม 

ประมาณ	30	คน	ณ	ห้องบรรยาย	301	อาคารนพมาศ	

ช้ัน	 3	 	 เม่ือวันท่ี	 21	 กรกฎาคม	 ท่ีผ่านมา	 เพ่ือให้นักศึกษา

และบัณฑิตได้มีความรู้ความเข้าใจ	 และมีทัศนคต ิ

ที่ถูกต้องในการทำงานเป็นทีม	 รวมทั้งมีจิตสำนึก 

ในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงาน 

ให้มีประสิทธิภาพ	

 อาจารย์วิมลมาลย์ 	กล่าวว่าการที่จะทำให ้

องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ	 ต้องอาศัยกระบวนการและ 

เทคนิคที่เรียกว่า “ทีมเวิร์ค”	 การทำงานแบบทีมเวิร์ค

จะให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	

 “หน่ึงในหลาย ๆ ส่ิงท่ีจะทำให้การทำงานเป็นทีม 

(Teamwork) ประสบความสำเร็จนั้น ทีมงานต้อง 

ไม่หลงลืมที่จะสร้างจุด “โฟกัส” ให้กับการทำงาน  

เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างราบร่ืน ไม่เสียเวลาไปกับ 

สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เมื่อเราเข้าใจทิศทางของการ 

ทำงานอย่างถูกต้องครบถ้วนเหมือนกันแล้ว ก็จะทำ 

ให้การทำงานง่ายและสะดวกมากข้ึน อีกท้ังยังช่วยทำให้เกิด 

ความรู้สึกร่วมอันจะนำไปสู่ความสำเร็จของการทำงาน 

ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองได้	 หลีกเล่ียงการไปพบ 

หรือการรับสิ่งของจากคนแปลกหน้า	 หรือคนที่เพิ่ง 

รู้จักกัน	หลีกเลี่ยงการกลับบ้านในเวลาดึกดื่นมืดค่ำ 

เพียงลำพัง	 ควรจะให้พ่อแม่	 ญาติพี่น้องมาคอยรับ 

ที่ป้ายรถประจำทางสถานีขนส่ง	 หรือตามสถานที ่

นัดหมาย	 ซ่ึงหากจำเป็นจะต้องกลับบ้านดึกๆ	ก็ควรจะ 

มีเพื่อนกลับมาด้วย	

	 ควรบอกเล่าเหตุการณ์ที่ผิดปกติ	 เช่น	 มีคน 

ติดตามหรือมีท่าทีลวนลามพูดจาเกี้ยวพาราสี 	

ขณะกลับบ้าน	 ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ 

ที่เราไว้ใจให้ทราบ	 หลีกเลี่ยงสถานบันเทิงหรือ 

สถานการณ์ต่างๆที่ เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด 

ทางเพศ	 เช่น	 การอยู่ในที่ลับตากับเพศตรงข้าม	

การมั่วสุมดูสื่อที่ไม่เหมาะสม	 ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนชาย	

ญาติ	 คนรู้จัก	 หรือใครก็ตาม	 ควรรู้จักรักนวลสงวนตัว	

ไม่ปล่อยให้ถูกลวนลามหรือเปิดโอกาสให้ใกล้ชิด 

กับเพศตรงข้ามมากเกินไปจนขาดการระมัดระวัง 

ตนเอง	 ควรฝึกทักษะการป้องกันตัวจากการถูกล่วงละเมิด- 

ทางเพศต่างๆอย่างง่ายๆ	เช่น	ทักษะการปฏิเสธ	ทักษะ 

การตัดสินใจ	 ทักษะการป้องกันตัวเอง	 และเม่ืออยู่ใน 

สถานการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	 ต้องสามารถรู้จัก

ควบคุมอารมณ์ฝึกฝนตนเองให้มีสติ	 สามารถเผชิญ

ต่อปัญหาและหาทางแก้ไขอย่างรอบคอบ	

เป็นทีมอีกด้วย

 การจะทำให้การทำงานแบบทีม เวิ ร์ คมี  

จุดแข็งนั้น ทีมต้องไม่ละเลยที่จะสร้างความรู้สึกร่วม 

ให้มีแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกัน ไม่ใช่แต่จะ 

มาทำงานโดยท่ีต้องเฝ้ารอคำส่ัง ไร้ทิศทาง หรือปล่อย 

เวลาให้หมดไปวัน ๆ เท่านั้น ทุกคนในทีมต้องม ี

ความรู้สึกร่วมกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันโดยสร้าง 

ภาวะผู้นำให้กับทุก ๆ คนในทีม อีกท้ังยังต้องให้ทีมรับรู้ 

และเข้าใจตรงกันว่าจุดมุ่งหมายร่วมกันนั้นคืออะไร 

เพ่ือจะได้เกิดความรู้สึกร่วม และช่วยกันออกความคิดเห็น

ให้ไปในแนวทางเดียวกัน”

 “วิธีหนึ่งที่จะทำให้การทำงานแบบทีมเวิร์ค

สำเร็จได้นั้น ผู้ทำงานต้องรู้จักปลดปล่อยพลังในการ 

ทำงานให้ออกมามากท่ีสุด เพ่ือให้เกิดไฟในการทำงาน 

และศักยภาพที่เต็มเปี่ยม อันจะส่งผลให้ผลลัพธ ์

กลับมาสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงประเด็น 

และเป้าหมายท่ีทีมได้วางไว้ โดยไม่เสียเวลาไปกับส่ิงที ่

ไม่สำคัญ การส่งเสริมการปลดปล่อยพลังของคนทำงาน 

แทนการเก็บกดและปิดบังศักยภาพ ไม่เพียงแต่จะส่ง 

ผลดีต่อการทำงาน แต่ยังช่วยสร้างความรับผิดชอบ 

ร่วมกัน ไม่เก่ียงกันทำงาน ซ่ึงจะทำให้การทำงานเป็นทีม 

มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้น” อ.วิมลมาลย์	

กล่าวในตอนท้าย

กองกิจการฯ จัดอบรม “การทำงานเป็นทีม”

 งานแนะแนว	 จัดหางานและทุนการศึกษา	

กองกิจการนักศึกษา	 จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนา 

ศักยภาพนักศึกษา	 เรื่อง	 “สัมภาษณ์งานอย่างไร 

ให้ได้งาน	 “โดยมี	 นางนฤมล มนาป ี	 หัวหน้างาน 

แนะแนว	 จัดหางานและทุนการศึกษา	 เป็นประธาน 

เปิดงาน	 พร้อมด้วย	 นักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ร่วมพิธี	 เมื่อวันที่	 25	 กรกฎาคม	 2557	 

ณ	อาคารสุโขทัย	ชั้น	3	ห้อง	0301	

 โอกาสน้ี	นางนฤมล มนาปี กล่าวว่า	มหาวิทยาลัย 

มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้	 มีคุณธรรม	 ออกไป 

สู่อาชีพ	 ซึ่งนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาจะต้อง 

เป็นผู้รู้จักขวนขวายหาความรู้ประสบการณ์ซึ่งไม่มี 

ในช้ันเรียน	 เพ่ือนำความรู้และทักษะต่างๆ	 ไปพัฒนา 

ตนเองให้มีศักยภาพ	 และมีความพร้อมในทุกๆ	 ด้าน	

ในการสมัครงานนั้น	 การสัมภาษณ์เป็นขั้นตอน 

ท่ีสำคัญท่ีสุด	 นักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับ 

การสอบสัมภาษณ์	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการ 

สัมภาษณ์งาน	

อบรม “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน”



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

  สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม 

ครั้งที่	 7/2557	 เมื่อวันที่	 21	 กรกฎาคม	 2557	 โดยมี	

นายวิรัช ชินวินิจกุล	นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธาน	มีผลการประชุมที่น่าสนใจ	ดังนี้	

  1.  แต่งตั้งรองอธิการบดี

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่ งตั้ ง 

รองศาสตราจารย์ทองสุก	 กรัณยพัฒนพงศ์	 ดำรงตำแหน่ง 

รองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์	 ต้ังแต่วันท่ี	 2	 สิงหาคม	 

-	30	กันยายน	2557	

  2.  แต่งตั้งรองคณบด ี

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่ งตั้ ง	

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	ดังนี้

	 	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิมล		จันทร์แจ่ม

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

	 	 2.		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กรกฎ		นวคุณ	

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

	 	 3.	 รองศาสตราจารย์อรไท		สุขเจริญ

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

	 	 4.	 อาจารย์	ดร.สัญญา		กุดั่น

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ

	 	 5.	 อาจารย์	ดร.อรไท		ชั้วเจริญ

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

	 	 ทั้งนี้	 ตั้งแต่วันที่	 1	 สิงหาคม	 2557	 ถึงวันที่	 31 

	กรกฎาคม		2558

  3.  แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบัน

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่ งตั้ ง 

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	ดังนี้

1.		 อ.พรชัย		วงศ์วาสนา	 ประธานกรรมการ

2.		 อ.ยิ่งยง		เมฆลอย	 รองประธานกรรมการ

3.	 รศ.อดุลย์		ตะพัง	 กรรมการ

4.	 ผศ.ดร.วิมล		จันทร์แจ่ม	 กรรมการ

5.	 ผศ.ดร.วรานนท์		คงสง	 กรรมการ

6.	 อ.ดร.ปรัชญา		ปิยะมโนธรรม	 กรรมการ

7.	 อ.สาธิน		สุนทรพันธ์ุ	 กรรมการ

8.	 อ.ปาณิสรา		เผือกแห้ว	 กรรมการ

9.	 อ.ประหยัด		เลวัน	 กรรมการ

10.นายพิศิษฐ์		หิรัญกิจ												กรรมการและเลขานุการ

11.น.ส.สุภาภรณ์	อินทร์น้อย			กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ทั้งนี้	 	 ตั้งแต่วันที่	 1	 มิถุนายน	 2557	 ถึงวันที่	 

31	พฤษภาคม	2559

  4.  ลาออกจากหัวหน้าภาควิชา

    -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้อาจารย์ศุภรัตน์ 

ต่ีคะกุล	 ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2557	

  5.  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง 

อาจารย์วนิดา	 ฉัตรวิราคม	 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คณะศึกษาศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	27	มิถุนายน	2556

   -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง 

อาจารย์จิตรกร	 พูลโพธ์ิทอง	 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์		ตั้งแต่วันที่		18		มกราคม		2555

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง 

อาจารย์กรกช	ทวีสิน	ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	12	ตุลาคม	2554

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง 

อาจารย์พนารัตน์	 ขำวงฆ้อง	 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	12	พฤศจิกายน	2555

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง 

อาจารย์นุกูล	 อุบลบาน	 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	15	สิงหาคม	2555

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง 

อาจารย์วันชัย	 ปานจันทร์	 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		ต้ังแต่วันท่ี		20		พฤษภาคม	2556

  6.  ร่างข้อบังคับ

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ว่าด้วยการบริหารและการ 

ดำเนินงาน	คณะสื่อสารมวลชน	พ.ศ............

  7.  ปิดหลักสูตร

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม

  8.  ปรับปรุงหลักสูตร

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

ฉบับปี	พ.ศ.2555	(ปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร)

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยี 

อาหาร	ฉบับปี	พ.ศ.	2555	(แก้ไขแผนที่แสดงการกระจาย 

ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 

สู่รายวิชา)

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการสอน 

ภาษาไทย	ฉบับปี	พ.ศ.	2555	(ขอเปิดวิชาใหม่	TTH	6220	

ในหมวดวิชาเอกเลือก)

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ฉบับปี	พ.ศ.	2555	(ปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร)

  9.  แผนกลยุทธ์

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนกลยุทธ ์

ด้านการวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ประจำปี 

งบประมาณ	พ.ศ.	2557

  10. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

	 	 	 -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน	

ปีการศึกษา	2556	(ครั้งที่	1)	ดังนี้

  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	แบบ	1	(เทียบโอน) 

  1.	 นางสาวธัมมามนตร์	 	 คุณรัตนาภรณ์	 รหัสประจำตัว 

5519101018	ต้ังแต่วันท่ี	23	มิถุนายน	2557	

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(สังคมวิทยา)	แบบ	2	(เทียบโอน)

	 	 2.		 นางปิยฉัตร	ล้อมชวการ	รหัสประจำตัว	5519260071 

ตั้งแต่วันที่	27	มิถุนายน	2557	

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(สังคมวิทยา)	แบบ	1	(เทียบโอน)

	 	 3.		 นายวิศรุต	 ตันติพงศ์อนันต์	 รหัสประจำตัว	

5619261004	ตั้งแต่วันที่	30	มิถุนายน	2557	

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การบริหารการศึกษา)	แบบ	1 

	 	 4.	 นางสาวกมลทิพย์	 ใจดี	 รหัสประจำตัว	 5219470022 

ตั้งแต่วันที่	26	มิถุนายน	2557

  สถาบันการศึกษานานาชาติ

	 	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 (เศรษฐศาสตร์)	 ภาคภาษา- 

อังกฤษ	(แบบ	1)

	 	 5.	 นายธานินทร์	ไชยเยชน์	รหัสประจำตัว	5319900201 

ตั้งแต่วันที่	30	มิถุนายน	2557

  โ ค ร ง ก า ร ห ลั ก สู ต ร ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

	 	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)	

แบบ	2

	 	 6.	 นายประศักษ์	 สันตโยภาส	 รหัสประจำตัว	

5019480209	ตั้งแต่วันที่	30	มิถุนายน	2557

	 	 7.	 นางรุ่งอรุณ	 รังรองรัตน์	 รหัสประจำตัว	

5119480176	ตั้งแต่วันที่	30	มิถุนายน	2557

	 	 8.	 นางวัลลภา	 บุณยมานพ	 รหัสประจำตัว	

5119480190	ตั้งแต่วันที่	16	มิถุนายน	2557

	 	 -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตภาคฤดูร้อน	

ปีการศึกษา	2556	ภูมิภาค	(ครั้งที่	1)	ดังนี้

  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(สังคมวิทยา)		แบบ	1	(เทียบโอน) 

	 	 1.	 นายสุทัศน์	 บุญโฉม	รหัสประจำตัว	5629261801 

	(ขอนแก่น)	

	 	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(สังคมวิทยา)	แบบ	1	

	 	 2.	 นางสุภาภรณ์	 ปัญหาราช	 รหัสประจำตัว	

5029265001	(หนองบัวลำภู)	

	 	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(จิตวิทยาให้คำปรึกษา)	แบบ	2 

	(เทียบโอน)

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

(อ่านต่อหน้า 11)



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ถาม อาตมาทราบว่าทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้เปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณรสมัครเข้าศึกษา 

ได้ในระดับปริญญาตรี จึงอยากทราบว่ามีหลักเกณฑ์ 

ในการสมัครและเรียนของพระภิกษุ สามเณรอะไรบ้าง 

เพราะเพื่อนพระอาตมาหลายรูปสนใจจะศึกษา 

ต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตอบ	มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัย 

ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้ออก 

ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การอนุญาตให้พระภิกษุ  

สามเณรเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยมีข้อความ 

ในประกาศดังนี้

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนโยบาย 

ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนต่าง ๆ อย่าง 

กว้างขวางและท่ัวถึงย่ิงข้ึน เพ่ือเป็นการสนองตอบ 

ปรัชญาการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอด 

การเรียนรู้สู่สังคม จึงอนุญาตให้พระภิกษุ สามเณร 

เข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับ 

ปริญญาตรีหลักสูตรปกติได้ทุกคณะท้ังส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาคสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

ที่มหาวิทยาลัยมีการ เปิดรับสมัครโดย เห็น 

ควรให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เร่ืองไม่อนุญาตให้พระภิกษุ สามเณรสมัครเข้าศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนและเข้าสอบไล่ เม่ือวันท่ี 23 กันยายน  

พ.ศ. 2542 และกำหนดแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังนี้

 1. ให้ส่ังซ้ือใบสมัครประเภทสมัครทางไปรษณีย์ 

ท้ังระบุสมัครสอบส่วนกลางและสอบส่วนภูมิภาค 

โดยระบุมุมซองว่า “ชุดสมัครสำหรับพระภิกษุ 

สามเณร” ซึ่งรายละเอียดและกำหนดเวลาตาม 

ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ืองการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ทั้งระบบส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 2. การสมัครและการลงทะเบียนเรียน 

ให้ย่ืนทางไปรษณีย์เท่าน้ัน ตามวิธีการข้ันตอนและ 

เวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา

 3.  การเรียนไม่อนุญาตให้เข้ารับฟังคำบรรยาย

ในห้องเรียนปะปนกับคฤหัสถ์ชาย-หญิง แต่ทาง 

มหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวก โดยใช้ส่ือต่าง ๆ  

ที่มหาวิทยาลัยมีบริการจัดการเรียนการสอน

 4. ไม่ เสนอชื่อให้เข้าพิธีพระราชทาน- 

ปริญญาบัตร เว้นแต่ได้ลาสิกขาบทจากการเป็น 

บรรพชิตก่อนวันซ้อมรับปริญญาบัตร

กองบรรณาธิการ

คณิตศาสตร์ชาวบ้าน (2)

 ในฉบับท่ีแล้วได้นำเสนอคณิตศาสตร์ชาวบ้าน 

หรือภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้คณิตศาสตร์ในการทำ 

สิ่งต่าง ๆ หลายอย่างโดยที่ผู้ทำอาจไม่รู้เลยว่าเป็น 

หลักการทางคณิตศาสตร์ ในฉบับที่แล้วได้นำเสนอ

การวางแนวระดับกับแนวดิ่งไปแล้ว ในฉบับนี้จะได้

จะขอนำเสนอภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นเกร็ดความรู้

ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมดังนี้

 ปัญหาที่ 2  การแบ่งส่วนของเส้นตรง

 ใช้ในการแบ่งวัสดุที่มีความยาว เช่นท่อนไม้ 

ท่อน้ำ  วิธีการใช้เชือกเป็นเคร่ืองมือวัดความยาวสำหรับ 

การแบ่งเป็นส่วนๆ เท่ากันใช้ความยาวเชือกเท่ากับ 

ความยาววัสดุที่ต้องการแบ่งแล้วนำเชือกมาทบกัน 

เพื่อแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  3  ส่วน...  เท่า ๆกัน  แต่มี 

ภูมิปัญญาความรู้ เกี่ยวกับเส้นขนานมาแบ่งวัสดุ  

ที่มีความยาวได้  วิธีการลากเส้นขนานให้แต่ละเส้น 

ห่างเท่า ๆ กัน ถ้าแบ่ง 2 ส่วนใช้ 3 เส้น ถ้าแบ่ง 

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม                      ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก
3 ส่วนใช้ 4 เส้น... ตัวอย่างเช่นการแบ่งท่อนเป็น  

3 ท่อนเท่า ๆกัน ดังรูป

 ปัญหาที่ 3  การแบ่งครึ่งมุมฉาก

 ใช้ในการตัดแบ่งไม้ 2 อันแล้วนำมาประกบกัน

จะพอดีได้มุมฉาก เช่นการทำกรอบรูป กรอบประตู 

กรอบหน้าต่าง... เป็นต้น หลักในทางคณิตศาสตร ์

คือเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบ่งครึ่งมุมฉาก 

วิธีการใช้ไม้ที่จะทำกรอบวางพาดกันลากเส้นได้  

ส่ีเหล่ียมจัตุรัส 2 รูป ลากเส้นทแยงมุมและตัดตามแนวเส้น

ทแยงมุม ดังรูป

 ก ร ณี ที่ ไ ม่ ใ ช่ มุ ม ฉ า ก ก็ แ บ่ ง ค รึ่ ง ไ ด้ เ ช่ น กั น 

โดยทำให้แขนของมุมเท่ากัน ลากเส้นปิดมุม แบ่งครึ่ง 

เส้นปิดมุม ลากจากจุดยอดมุมมายังจุดแบ่งครึ่งจะได ้

เส้นแบ่งครึ่งมุมตามต้องการ

 ท่านผู้อ่านครับปัญหาที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นเพียง 

บางส่วนของคณิตศาสตร์ชาวบ้านเท่านั้นเอง 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดแสดงธรรมเทศนา 

เน่ืองในโอกาสจัดกิจกรรม ‘ชาวรามฯ ร่วมใจงดเหล้า 

เข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง’ โดยมี พระอาจารย์ 

บุญทวี  สีตจิตโต จากวัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ 

จังหวัดหนองคาย เป็นพระวิทยากร เมื่อวันที่ 9 

กรกฎาคม 2557 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสน้ี พระอาจารย์บุญทวี  สีตจิตโต กล่าวว่า  

การใช้ชีวิตต้องประกอบด้วย ศีล ควบคุมความประพฤติ 

ทางกาย วาจา และจิตใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงาม 

มีความปกติสุข และไม่มีการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน 

ในสังคม มีสมาธ ิ จิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบนิ่ง 

ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ตนเองและมีจิตสำนึก 

ต่อการดำรงชีวิต การทำงาน รวมท้ังช่วยให้ไตร่ตรอง 

ความคิดในเรื่องนั้นๆได้ถูกต้อง และปัญญาคือความรู้ 

ทั่ ว ถึ ง เ ห ตุ ถึ ง ผ ล อ ย่ า ง ชั ด เ จ น แ ย ก แ ย ะ ไ ด้ ถึ ง 

ความดีความชั่วสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำ และไม่หลงเชื่อ 

ส่ิงใดอย่างงมงาย เม่ือมีหลักธรรมประจำใจท้ัง 3 ส่ิงน้ี 

พระอาจารย์บุญทวี แนะหลักการใช้ชีวิตต้องมี “ศีล สมาธิ ปัญญา”

คือ ศีล สมาธิและปัญญา แล้วการดำรงชีวิตอยู ่

ร่วมกันในครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ 

ก็จะเกิดความสงบสุขอย่างแท้จริง

 “มนุษย์ เราย่อมมีกรรมเป็นของตนเอง 

มีความโลภ ความโกรธ ความหลง อยู่ในทุกคน  

เพราะฉะน้ันจะไปกำหนดหรือต้องการให้คนอ่ืนๆ 

รอบข้างเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้    

แม้กระทั่งตนเองบางครั้งยังควบคุมไม่ได้ ดังนั้น 

ควรทำความเข้าใจในกฎแห่งกรรม การเกิด แก่ เจ็บ 

ตาย และการพลัดพราก ตลอดจนการทำดีได้ดี ทำชั่ว 

ได้ชั่ว ซึ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นกรรม เป็นผลของ 

การกระทำท้ังน้ัน จึงจำเป็นต้องรักษาจิตใจของตนเอง 

ให้อยู่ในศีลธรรม ความดีงาม และทำหน้าที่ของเรา 

ให้สมบูรณ์โดยไม่ยึดมั่นถือมั่นใดๆ และยึดถือมงคล 

สูงสุด ที่ควรคือ การละเว้นจากการทำบาปทั้งกาย 

วาจา และใจ และใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท มีสติ 

ระลึกได้อยู่เสมอ รวมท้ังสะสมบุญกุศลให้สม่ำเสมอ 

โดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาตามเทศกาลต่างๆ” 



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
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GER 1001 (GN 101) 
ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
Fundamental German 1

  ผู้สอน ผศ.ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

  วันเวลาสถานที่เรียน วันพุธ 11.25 - 14.05 น.  

ห้อง BNB 803

  คำอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาและเข้าใจการใช ้

ภาษาเยอรมันในเร่ืองการทักทาย การแนะนำตัว การบอกเวลา 

ดินฟ้า อากาศ อาหารและเคร่ืองด่ืม การซ้ือของ การใช้เวลาว่าง 

การเดินทาง ทั้งนี้เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยค  

ศัพท์ และสำนวนภาษาเยอรมัน โดยฝึกทักษะการอ่าน 

ฟัง พูด และเขียน

  จุดมุ่งหมายกระบวนวิชา

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักพยัญชนะ และสระในภาษาเยอรมัน

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสะกดคำและออกเสียงเป็นภาษาเยอรมัน 

 ที่ถูกต้อง

3. เพื่อให้ผู้เรียนแต่งประโยคพื้นฐานในภาษาเยอรมัน  

 ได้แก่ ประโยคบอกเล่า และประโยคปฏิเสธ

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตั้งคำถาม ตอบคำถามเกี่ยวกับ 

 เรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน

5. เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาหลักการใช้ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 

 ในภาษาเยอรมัน

  เนื้อหากระบวนวิชา

1.  Konsonanten und Vokale/ Begrüßung und Abschied 

  (พยัญชนะและสระ การทักทายและการอำลา)

2. Zahlen, Datum und Uhrzeit (จำนวน การบอกวันที่ 

 และเวลา)

3. Personalpronomen und Konjugation der Verben 

  (คำสรรพนาม และการกระจายคำกริยา)

4. W-Fragen (wer, was, wo, woher, wohin, wann, wie, 

 warum) (การต้ังคำถามท่ีข้ึนต้นด้วย W-Fragen)

5. Entscheidungsfrage (การต้ังคำถามแบบตอบรับหรือปฏิเสธ) 

6. Possessivartikel und Genus (คำแสดงความเป็นเจ้าของ 

 และเพศในภาษาเยอรมัน)

7. Singular- und Pluralformen  (รูปเอกพจน์และพหูพจน์) 

8. Bestimmter und Unbestimmter Artikel (คำนามแบบท่ี 

 ชี้เฉพาะและแบบที่ไม่ชี้เฉพาะ)

9. Negation mit nicht und kein (การตอบปฏิเสธด้วย  

 nicht และ kein)

10. Trennbare Verben (คำกริยาแบบที่แยกจากกันได้) 

11. Nominativ und Akkusativ (รูปประธานและกรรม- 

 ตรงในประโยค)

12. Imperativsätze  (การใช้ประโยคคำส่ัง หรือขอร้อง)

  อุปกรณ์และส่ือการสอน ตำราเรียน ภาษาเยอรมัน 

พื้นฐาน 1 (โดย ผศ.ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์) และ 

คลิปวิดีโอประกอบบทเรียน e-Learning (หาซื้อได้ที ่

ร้านถ่ายเอกสาร ตึก 1 คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นล่าง)

  วิธีประเมินผล 

  - สอบปลายภาค ปรนัย 100 ข้อ 100 คะแนน

  - วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 คาบบ่าย

 ENG 2401 (EN 205)
 การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉทสั้นๆ
Sentences and Short Paragraphs

 วัน/เวลา/สถานที่เรียน  

Section 1  วันศุกร์ 09.30 - 11.20 น.  ห้อง VPB 502

Section 2   วันอังคาร 15.30 - 17.20 น. ห้อง VKB 402

เปลี่ยนเป็น วันพุธ 13.30 - 15.20 น.  ห้อง SLB 402

Section 3  วันพฤหัสบดี 13.30 - 15.20 น. ห้อง VPB 302

 อาจารย์ผู้สอน  

Section 1: รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

Section 2: อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

Section 3: อาจารย์กัลยาณี  สุภวัน   

 ตำราที่ใช้   EN 205 การเขียนประโยคต่าง ๆ และ 

อนุเฉทสั้น ๆ แต่งโดย รศ.รมณี กอวัฒนา

 คำอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาลักษณะของภาษาเขียน 

ฝึกเขียนประโยคชนิดต่างๆ ให้สื่อความหมายที่ต้องการ 

โดยเริ่มจากประโยคเดี่ยวไปสู่ประโยคความรวม  

และประโยคความซ้อน ตลอดจนฝึกเขียนอนุเฉทสั้น ๆ  

ตามเรื่องที่อ่านหรือภาพที่เห็น 

 จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

 1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบ 

ของประโยคพื้นฐาน

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความรวม 

และรู้จักใช้คำเชื่อมชนิดต่าง ๆ ได้

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความซ้อน 

ชนิดต่าง ๆ ได้

 4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความเดียว 

ชนิดซับซ้อนชนิดต่าง ๆ ได้

 5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคท่ีมี Gerund 

 หรือ Infinitive ได้ 

 6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนอนุเฉทสั้น ๆ เพื่อ 

อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้

 7. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบาย 

โครงสร้างของประโยคและอนุเฉทชนิดต่าง ๆ ได้

 แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ Power Point 

และฝึกทำแบบฝึกหัด

 เน้ือหาวิชา  ส่วนประกอบของโครงสร้างประโยค 

พ้ืนฐานชนิดต่าง ๆ รวมท้ังโครงสร้างของประโยคบอกเล่า 

ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคคำสั่ง ประโยค 

ขอร้อง  ประโยคท่ีมี “there” เป็นประธาน และประโยค 

กรรมวาจก ประโยคความรวมและคำเชื่อมชนิดต่าง ๆ 

ประโยคความซ้อนชนิดต่าง ๆ และประพันธสรรพนาม 

ประโยคความเดียวชนิดซับซ้อน ประโยคที่มี Gerund 

และ Infinitive รวมท้ังประโยคท่ีข้ึนต้นด้วย “it” การเขียน 

อนุเฉท ส่วนประกอบของอนุเฉทและโครงสร้างของ 

อนุเฉท
อ.ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

 ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ อัตนัย 110 คะแนน 

สอบวันพฤหัสบดีท่ี 13 พฤศจิกายน 2557  เวลา  14.00-16.30 น. 

 แบบฝึกหัดเพ่ิมเติม นักศึกษาสามารถหาแบบฝึกหัด 

เพิ่มเติมที่เป็นข้อสอบเก่าพร้อมคำเฉลยทำเพื่อเป็นการ 

เตรียมตัวในการสอบได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร อาคาร 1 

คณะมนุษยศาสตร์ 

 รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ  ข้อสอบแบ่งออก 

เป็น 5 part ดังนี้

 Part I. Combine each of the following  

sentences into a compound or complex sentence by 

using one of the connectors given below. Be sure to 

use each of them only  once and put the punctuation 

where necessary.  (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้มี 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน  

ให้นักศึกษาเอาประโยคสองประโยคมารวมกันโดยเลือก 

คำเชื่อมที่มีให้ในการทำ นักศึกษาจะต้องใช้คำเชื่อม 

ท่ีให้มาคำละคร้ังเดียวเท่าน้ัน ถ้าใช้คำเช่ือมซ้ำ ประโยคอ่ืนๆ  

ท่ีใช้คำเช่ือมซ้ำกันจะไม่นับคะแนนให้ นอกจากน้ี นักศึกษา

ต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

 Part II. Change each of the following complex 

sentences into a simple one by using participle  

modifiers in a suitable position. Use the correct  

punctuation where necessary. (20 marks)

 ข้อสอบ part น้ี ให้นักศึกษาเปล่ียนประโยคท่ีเป็น 

ประโยคความซ้อนให้เป็นประโยคความเดียวชนิด 

ซับซ้อน และนักศึกษาต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอน 

ตามความเหมาะสมด้วย

 Part III. Fill each of the following blanks 

with a suitable clause.  Be sure to use punctuation 

where necessary.  (30 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเติมอนุประโยคหรือ 

ประโยคหลักในช่องว่างที่กำหนดให้  และนักศึกษาต้อง 

ใส่เครื่องหมายวรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

 Part IV.  Change the word within the parentheses 

into the correct form of infinitive or  gerund. Be 

sure to use tense and voice correctly. (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเปลี่ยนคำกริยาที่ 

ให้ไว้ในวงเล็บเป็น Gerund หรือ  Infinitive ที่เหมาะสม 

ในการเขียนตอบ นักศึกษาจะต้องคำนึงถึงเร่ืองกาลและ 

วาจกด้วยว่าเป็น present หรือ past tense เป็น active 

voice หรือ passive voice  

 Part V.  Paragraph Writing 

 Choose One of the following topics to write 

a good paragraph of at least 8 sentences. Also underline 

the topic sentence. (20 marks)

 ข้อสอบ  part นี้ ให้นักศึกษาเลือกเขียนอนุเฉท 

หรือย่อหน้าหนึ่งย่อหน้าจากหัวข้อที่มีให้

 หมายเหตุ ในการสอบให้นักศึกษาเขียนด้วย 

ปากกาหมึกสีดำหรือน้ำเงินเท่าน้ัน ถ้าใช้ดินสอทำข้อสอบ  

อาจารย์ผู้ตรวจจะไม่ตรวจข้อสอบให้

ผศ.ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

หลังการศึกษาแล้ว ในระหว่างท่ีเราศึกษาเราหาความรู้ 

เรียนรู้ในเรื่องที่จะทำงานทำการอะไรต่าง ๆ เรียนรู้ 

เรื่องที่จะฝึกตน เรียนรู้เรื่องที่จะฝึกงาน ฝึกอาชีพ 

อย่างเช่นในวิชา RAM 3000 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ 

ฝึกอาชีพนี่อย่างนี้เป็นต้น เราจะฝึกได้เมื่อไร เราจะ 

ทำได้เมื่อไหร่ เราต้องเตรียมการไว้ และก็ในขณะ 

เดียวกันการเข้ามาอยู่กับคนหมู่มาก การที่จะมีเพื่อน 

มีอะไรต่าง ๆ นั้น เรามีเพื่อนดีที่สุดแล้ว เพราะว่า 

เราก็ต่างคนต่างมาจากต่างบิดามารดา ต่างพระศาสดา 

ต่างฐานะ ดังนั้นเรามีเพื่อนที่แตกต่าง เราจะต้องรู ้

ถึงการปรับฐานของความเป็นเพ่ือน เราต้องดูการพัฒนา 

ของความเป็นเพ่ือน เราจะคบใครสักคนหน่ึง เราควร 

ที่จะได้เรียนรู้ อะไรต่าง ๆ ให้ถ่องแท้ อย่าหลงเชื่อ 

คนง่าย ๆ เราจะตกเป็นเหย่ือของคนท่ีเขามีประสบการณ์ 

ในทางที่หลอกลวง ในทางที่อะไรต่อมิอะไรต่าง ๆ 

นี่อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งคนในสังคมนั้นมีทั้งดีและชั่ว 

ปนกัน อย่างที่เราทราบกันดี ดังนั้นการที่จะตัดสินใจ 

ว่าใครชั่วใครดีนั้นเราก็จะต้องพินิจพิจารณา ต้องม ี

หลักการ ต้องมีวิธีการ ไม่ใช่ใครบอกว่าคนน้ันดีเราก็ 

บอกว่าดีตามไปด้วย ใครบอกว่าคนนั้นชั่วเราก็ว่าชั่ว 

ไปด้วย น่ีอย่างน้ีเป็นต้น เราจะตัดสินคน ไม่ใช่ตัดสิน 

โดยมีคนอื่นเขามาบอกเรา แต่ว่าเราควรจะตัดสิน 

ตามที่เราทราบ ตามที่เรามีรากฐานของความรู ้

ในเรื่องนั้น ๆ และในทางที่เราสามารถพิสูจน์ได้ 

ก็น่าจะเป็นการดี ดีกว่าที่เราหลงเชื่ออะไรง่าย ๆ และ 

ที่สำคัญที่สุดไม่มีอะไรได้มาโดยง่าย ระวังการ 

หลอกลวง โดยการปูความคิด โดยการหลอกลวง 

ให้หลงให้อยากได้ของผู้อ่ืน ให้เกิดความละโมบโลภหลง 

จะมีการตกทอง ก็จะมีการหลอกลวง การลงทุน 

การหลอกลวงให้ไปทำงาน หลอกลวงอะไรทุกอย่าง 

จะก้าวไปตรงไหนจะต้องให้มีความรู้ หรือรู้เรื่อง 

ท่ีเราจะก้าวไปอย่าไปทำตัวเป็นคนท่ีใครพูดอะไรดี 

พูดอะไรเพราะ ใครว่าดีว่างามก็เดินตามเขาไป เป็นเร่ือง 

ท่ีไม่ได้ระมัดระวังตัว ไม่ได้ดูแลตัวเอง ท่ีพูดน้ีเป็นท้ัง 

หญิงท้ังชาย ต้องระมัดระวังในเร่ืองยาเสพติดนะครับ 

จะต้องไม่ไปยุ่งเก่ียวเลยแม้แต่น้อย เพ่ือนท่ีติดยาเสพติด 

หรืออะไรต่าง ๆ เราอย่าไปคบหาสมาคม จะต้อง 

ออกห่าง จะต้องอะไรต่าง ๆ ต้องระวังตัวให้มาก ๆ 

แล้วก็การพนันอีกอย่างหนึ่งจะไปทำ ถ้าถูกจับก็จะ 

เป็นประวัติติดตัวติดกายไปไม่สามารถที่จะเข้า 

รับราชการได้ ไม่สามารถที่จะเข้าทำงานได้ถ้าหาก 

เรามีประวัติอาชญากร คำว่าประวัติอาชญากรนั้น 

หมายความว่า ประวัติผู้กระทำผิดกฎหมายอาญา 

นี่อย่างนี้เป็นต้น  ดังนั้นความผิดอะไร   เล็ก ๆ  น้อย ๆ  

ความผิดอะไรต่าง ๆ ถ้าไปถูกพิมพ์มือ ไปถูกจับกุม 

คุมขังอะไรต่าง ๆ ก็เท่ากับตัดอนาคตของเราในทาง 

ที่จะไปทำงานทำการต่อไปในกาลข้างหน้า เอาไว ้

วันหลังครูจะพูด เรื่ อง เหล่ านี้ ให้ฟั งอีกทีหนึ่ ง 

วันน้ีเห็นสมควรแก่เวลาแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ 

สวัสดีครับ

ระหว่างกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ นำไป 

พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง 

 “ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม

ในคร้ังน้ี และหากอาจารย์ท่านใดต้องการให้มหาวิทยาลัย 

จัดอบรมเรื่องต่างๆที่สนใจก็สามารถแจ้งมาที่  

กองบริการการศึกษา ม.ร. ได้ ซึ่งจะได้จัดอบรม 

ตรงตามความต้องการของอาจารย์และเป็นประโยชน์ 

อย่างยิ่งในการจัดอบรมครั้งต่อไป”

อบรมการออกข้อสอบฯ              (ต่อจากหน้า 12)

 สักการะพ่อขุนฯ เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2557 

นายอุดม  เศษโพธิ์  ผู้ประสานงาน มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ

จังหวัดเพชรบูรณ์ นำอาจารย์ ดร.รุ่งศิริ  เข้มตระกูล 

และนักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

รุ่นท่ี 1 จำนวน 54 คน  ถวายพวงมาลัยดอกไม้  

สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง- 

มหาราช เพ่ือความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ 

และเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจนักศึกษา

 พิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม ่ เมื่อวันที่ 7 

กรกฎาคม 2557 นายอุดม  เศษโพธ์ิ  ผู้ประสานงาน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน 

เปิดโครงการ/กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2557 เพ่ือต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

โดยเน้นจัดกิจกรรมในด้านการดูแลท้ังด้านร่างกาย 

และจิตใจให้นักศึกษาเกิดความรักความอบอุ่น 

สร้างสายสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างคณาจารย์ 

นักศึกษารุ่นพ่ี รุ่นน้องในคณะเดียวกันหรือต่างคณะ 

ให้เกิดความรักความผูกพันในสถาบันการศึกษา 

มีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ  ตรวจสุขภาพร่างกาย 

เบื้องต้นโดยโรงพยาบาลหล่มสัก และสักการบูชา 

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 ผู้ร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ Pre-degree 

และเจ้าหน้าที่สาขาฯ 

 ทำบุญเลี้ยงพระ ชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม- 

ลานนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำบุญเลี้ยงพระ 

และรับน้องชมรมฯ ประจำปีการศึกษา 2557 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 ณ ที่ทำการชมรมฯ 

ห้อง 318 ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมรามฯ-เพชรบูรณ์

  3.	 นางยุพดี	 ธรรมชาติ	 รหัสประจำตัว	 5529430001 

(นครศรีธรรมราช)	

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(วิจัยการศึกษา)	แบบ	1	(เทียบโอน)

	 	 4.	 นายคำนึง	 เล่ือนแก้ว	รหัสประจำตัว	5429545001 

(หนองบัวลำภู)	

	 	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	แบบ	1

	 	 5.		 นางปรียานุช	 พรหมภาสิต	 รหัสประจำตัว	

5129801601	(สุโขทัย)	

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์)	แบบ	2	(เทียบโอน)

	 	 6.	 นางสายตา	 บุญโฉม	รหัสประจำตัว	5429901801 

(ขอนแก่น)	

  ลำดับที่	1	-	6	สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่		30	

มิถุนายน	2557

ผลการประชุมสภาฯ                     (ต่อจากหน้า 8)



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๗) วันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

 
    
 
 
 
 
 

 ลูกศิษย์ที่รักครับ ครูเขียนถึง  ครูพูดถึง 

การเข้ามาเป็นผู้เข้ามาใหม่ หลาย ๆ ตอน หลาย ๆ 

เรื่องไปแล้ว มีอีกหลายเรื่องที่อยากจะพูดให้ฟัง 

แต่ก็น่าจะเสียเวลากับเร่ืองน้ีมากเกินไป ก็เอาเป็นว่า 

เราจะพูดอย่างรวบรัด  คือจะพูดอย่างง่าย ๆ และก็ 

ฉบับอื่น ๆ เราจะได้พูดเรื่องอื่นกัน

 การเป็นนักศึกษารามคำแหงนั้น อย่าไป 

หลงคำว่าเรียนไม่จบ หรือว่ายาก เรียนหลายป ี

อะไรอย่างนี้ เพราะการเรียนหลายปีนั้น คนที่ 

เขาเรียนหลายปีก็เป็นเพราะว่าเขาเรียนไปหยุดไป 

เรียนไปแล้วก็ไปทำงานหรือว่ามีครอบครัว 

ไปแต่งงาน ไปอะไรไป พอว่าง พออะไรต่าง ๆ 

ก็กลับมาเรียนใหม่ พูดง่าย ๆ ว่าไม่ไปเรียนปะติด- 

ปะต่อ ไม่ได้เรียนโดยตรง ตั้งหน้าตั้งตาเรียน  

ถ้าตั้งหน้าตั้งตาเรียนไม่มีใครจะเรียนไปถึงสิบปี 

ย่ีสิบปีได้ น่ีอย่างน้ีเป็นต้น ให้นึกถึงความเป็นเหตุ 

เป็นผลอย่าไปนึกว่า มีคนเรียนต้ังหลายปี เป็นสิบปี 

เรียนก็ไม่จบ อะไรต่าง ๆ  สาเหตุที่ไม่จบนั้นก็ 

เพราะว่าไม่ได้มาเรียนหรือไม่ได้มาสอบต่างหาก 

ไม่ใช่เรียนแล้วไม่จบ ไม่มาสอบต่างหากที่ไม่จบ 

อย่างนี้เป็นต้น

 จ า ก ส า เ ห ตุห ล า ย ส า เ ห ตุที่ นั ก ศึ ก ษา 

เรียนจบช้า ก็เพราะว่าแวะข้างทางเสียก่อน  

การเดินทางโดยไม่หยุดก็ย่อมจะถึงปลายทาง 

ได้ตามความมุ่งหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

มีคนเขาเรียนจบ สองปี เรียนจบสองปีคร่ึง สามปี    

อะไรต่าง ๆ หรือสี่ปีตามเกณฑ์หลักสูตร หรือ 

นักศึกษา Pre-degree หรือเตรียมปริญญา  

เขาเข้ามาถึงเขาจบได้เลยก็มีอย่างนี้เป็นต้น ทีนี ้

เครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ในรามคำแหงที่จะช่วย 

ในการเรียนรู้ ช่วยในอะไรต่าง ๆ น้ัน นักศึกษาควรท่ี 

จะต้องศึกษาให้ถ่องแท้และวางแผนให้ถูกต้องว่า 

วิชาที่เราเรียนนั้นจะเอาไปใช้ในหลักสูตรไหน 

จะเอาไปใช้ด้วยกันในหลักสูตรอื่นได้หรือไม่ 

ถ้าเผื่อว่าเราเปลี่ยนภาควิชา เราเปลี่ยนสาขาวิชา 

หรือเปลี่ยนคณะวิชา เราก็ต้องเรียนไปแล้วก็ต้อง 

มองไปด้วยว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

ของเราบ้าง เราก็พยายามตัดอุปสรรคอันน้ันเสียง่าย ๆ 

ทำตัวง่าย ๆ และก็อยู่ในหลักการของการต้ังใจจริง 

มีความเพียร มีความพยายาม ไม่มีอะไรที่จะ 

พ้นความพยายามไปได้ เดินไปข้างหน้าอย่าหยุด 

เราจะต้องรู้ว่าชีวิตนั้นเราจะเริ่มต้นได้ดีที่สุด 

เรียนอย่างสบายๆ

(อ่านต่อหน้า 11)

 พล.ท. ยศนันท์  หร่ายเจริญ ผู้บัญชาการ 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมด้วย ผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ 

และประดับเลขหมายชั้นปีนักศึกษาวิชาทหาร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปีการศึกษา  2557 และ 

ให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 675 คน 

ณ  อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา  กล่าวว่า  การปฐมนิเทศและ 

พิธีประดับเลขหมายช้ันปีให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้รับ 

ความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์การฝึกเรียน 

วิชาทหาร สิทธิและหน้าที่  รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาวิชาทหาร  ให้เป็น 

ผู้ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม  มีระเบียบวินัย  รู้จักเสียสละ  

เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  พร้อมท่ีจะเป็นกำลังสำคัญ 

ในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

 ต่อจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

กล่าวว่า  การที่นักศึกษามีโอกาสศึกษาวิชาความรู้

ท่ีนอกเหนือจากการเรียนทางวิชาการในห้องเรียน 

จะทำให้นักศึกษาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น 

มีความพร้อมในทุกๆด้าน และมีจิตใจที่เข้มแข็ง 

นักศึกษาวิชาทหารจำเป็นที่จะต้องมีสุขภาพจิต 

ที่เข้มแข็งมีความพร้อมรับเหตุการณ์และปัญหา 

ต่างๆ ในสังคมได้

 “ขอให้พวกเราคิดไตร่ตรองอย่างมีสติ- 

สัมปชัญญะ ไม่เห็นผิดเป็นชอบ  ไม่สร้างปัญหา 

ให้กับชุมชน หน่วยงานท่ีทำงานอยู่ และไม่สร้างปัญหา 

ให้กับประเทศชาติ ตรงกันข้ามขอให้นักศึกษา 

วิชาทหารทุกคนช่วยกันทำประโยชน์ต่างๆ ให้กับ 

ตนเอง  ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานและประเทศชาติ  

ให้มีความเจริญงอกงามต่อไป”

 “วันนี้เป็นวันสำคัญของนักศึกษาวิชาทหาร

ที่ได้ประดับเลขหมายชั้นปีที่สูงขึ้น สิ่งนี้ นอกเหนือ 

จากเป็นตัวบ่งบอกถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจ 

ที่ได้รับแล้ว  ยังแสดงถึงการที่นักศึกษาวิชาทหาร 

จะต้องมีความรับผิดชอบสูงขึ้นตามมาด้วย ขอให ้

ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีท้ังด้านกิริยามารยาท 

สัมมาคารวะ สิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อน 

ไ ด้ ว่า นักศึกษา เ ป็น ผู้ท่ีไ ด้ รับการฝึกฝนอบรม 

มาเป็นอย่างดี  และขอให้ช่วยกันทำหน้าท่ีของการเป็น 

ลูกพ่อขุนฯท่ีดี เป็นนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีความรับผิดชอบ 

และทำประโยชน์ ให้กับประ เทศชาติต่อ ไป” 

อธิการบดีกล่าวในตอนท้าย 

 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคและการ 

ออกข้อสอบที่มีคุณภาพ” เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ 

และทักษะในการออกข้อสอบทั้งแบบอัตนัยและ 

ปรนัย รวมท้ังร่วมวิเคราะห์ วิจารณ์ คุณภาพตัวอย่าง 

ข้อสอบ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557  

ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

จัดการสอบวัดผลภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ดังนั้น 

ข้อสอบที่จะใช้วัดและทดสอบประเมินผล 

นักศึกษาในแต่ละกระบวนวิชามีความสำคัญยิ่ง 

จำเป็นต้องมีคุณภาพมาตรฐาน มีความเที่ยงตรง 

ถูกต้อง และสอดคล้องกับเน้ือหาวิชาท่ีต้องการวัดผล 

รวมท้ังต้องมีความยุติธรรม เพราะฉะน้ัน การจัดอบรม 

เชิงปฏิบัติการ จึงเป็นกลไกอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยพัฒนา 

อาจารย์ผู้สอนให้มีคุณภาพทั้งด้านการเรียน 

การสอนและการออกข้อสอบ ซึ่งอาจารย์รุ่นใหม่ 

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามาร่วมอบรมฝึกฝน 

และเรียนรู้เกี่ยวกับการออกข้อสอบ การวัดผล 

และประเมินผล รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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