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(อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัย- 

รามคำแหงเปิดงาน “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี คร้ังท่ี 10” 

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 โดยมี รศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. 

นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ พ.ต.ต.ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์ และมีคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ ตลอดจนศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันร่วมเดินแบบผ้าไทยด้วย เม่ือวันท่ี 

5  สิงหาคม 2557 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 เริ่มงานด้วยพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีฯ จากคณะผู้บริหารและ 

หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  จากน้ัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดี ม.ร. นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม- 

พระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ม.ร. จากทุกหน่วยงานร่วมในพิธีจำนวนมาก

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงาน “รามคำแหงรวมใจ 

แต่งผ้าไทย  เทิดไท้มหาราชินี” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติ

   
 

สำนักหอสมุดกลางจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด

(อ่านต่อหน้า 9)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง                เป็นประธานเปิดงาน สัปดาห์ห้องสมุด 

เรื่อง “Library Café” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย   จิตต์พานิชย์ 

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร 

นักศึกษา ม.ร. ร่วมพิธี  เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณ ช้ัน 1 

สำนักหอสมุดกลาง จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. 

 โอกาสนี้ ผศ.พรชัย กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดโครงการงานสัปดาห์ห้องสมุดเรื่อง “Library Café” ในรูปแบบ 

ของห้องสมุดยุคใหม่ ให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต ทั้งนี้เพื่อรับมือกับ

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างยั่งยืน (อ่านต่อหน้า 11)

 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง 

จับมือพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยบัญชา- 

ก า ร รั ก ษ า ดิ น แ ด น แ ล ะ ส ำ นั ก ง า น 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดงาน 

“เสริมสร้างความรักชาติ ยึดมั่นใน 

พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบัน 

พระมหากษัตริย์” ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

นายณัฐพัชร์  อินทุภูต ิ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พันเอก 

เธียรศักดิ์  รื่นเริง  รองผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง (อ่านต่อหน้า 2)

รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี

ม.รามคำแหงจับมือ 3 หน่วยงานใหญ่
จัดงานเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย์

      
 จัดอบรมภาษาสู่อาเซียนแก่ นศ. (ฟรี) รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพ 

กระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา
 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ขอเชิญชวนนักศึกษา (ส่วนกลาง) ทุกคณะฯ 

ทุกสาขาวิชาที่มีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่  

75 หน่วยกิตขึ้นไป เข้ารับการฝึกอาชีพ 

กระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา 

กับสถานประกอบการช้ันนำ ท้ังในหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน ระหว่างเดือนธันวาคม 

2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 ซ่ึงสามารถนำไป 

ทดแทนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ 9 หน่วยกิต 

(แล้วแต่โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละคณะ) 

ต้ังแต่บัดน้ี-31 สิงหาคม 2557

 คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมโครงการพัฒนา 

วิชาการสู่ความเป็นอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 

2557 จำนวน 9 โครงการ 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาลาว 

ภาษาจีน ภาษามาเลเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า 

ภาษาเขมร ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ นักศึกษา 

ท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อสอบถาม 

และสมัครได้ที่หน่วยทะเบียนและประเมินผล 

การศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ 

ได้ต้ังแต่บัดน้ี - วันท่ี 27 สิงหาคม 2557 (อบรมฟรี 

รับจำนวนจำกัด)



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

พระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปรีชาสามารถ 

พระวิริยอุตสาหะ พระขันติธรรม และด้วยพระราชหฤทัย 

ที่ทรงเมตตา ห่วงใยอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดิน 

เป็นสำคัญ และหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำริ คือ การศิลปาชีพ ที่ส่งเสริมให้คนไทย 

ในภูมิภาคต่างๆ ผลิตงานด้านศิลปหัตถกรรมเป็น 

อาชีพเสริมนอกเหนือจากเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลัก 

 การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 

รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยฯ     (ต่อจากหน้า 1)

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมแถลงข่าว 

การจัดงาน “เสริมสร้างความรักชาติ ยึดมั่นใน 

พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”  

เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน

รามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมกับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม- 

ราชูปถัมภ์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และสำนักงาน- 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะจัดโครงการ “เสริมสร้าง 

ความรักชาติ  ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา  และเทิดทูน 

สถาบันพระมหากษัตริย์” ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 

เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง-

มหาราช เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนและ 

ประชาชน เรื่องความหวงแหนในชาติ การยึดมั่น 

ในพระพุทธศาสนาและการแสดงออกถึงการเทิดทูน 

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเสริมสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

 “ในฐานะสถาบันการศึกษา จำเป็นต้องปลูกฝัง 

จิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวให้กับทุกคน โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในด้านพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบันมีข่าว 

การกระทำผิด และละเมิดศีลธรรมให้เห็นแทบทุกวัน 

จึงจำเป็นที่เยาวชนและประชาชนควรได้รับการ 

ฟื้นฟูและสร้างความเข้าใจในพระพุทธศาสนา 

อย่างแท้จริง ซึ่งผมเห็นว่าคำสอนของพุทธศาสนา  

สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงไม่ใช่ท่องอยู่แค่ในตำรา 

ม.รามคำแหง ฯ                             (ต่อจากหน้า 1)

ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังผล 

พลอยได้ในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 

ภูมิปัญญา ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ส่งเสริม 

พัฒนามรดกทางศิลปะของแผ่นดินให้รุ่ ง เรือง  

ทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการทรงใช้สอยงานศิลป- 

หัตถกรรมของไทยอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ 

ปลุกกระแสความนิยมในหมู่ปวงชนชาวไทย และ 

สร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์แห่งศิลปวัฒนธรรมไทย

สู่สายตาชาวโลก

 ท้ังน้ี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ 

เทิดพระเกียรติ “พระมหากรุณาธิคุณรินไหล สายใยไหม 

สู่ปวงชน” สาธิตการสาวไหมและกระบวนการทอผ้า 

จากกรมหม่อนไหม การเดินแบบชุดไทย โดยคณะ- 

ผู้บริหาร แขกรับเชิญกิตติมศักด์ิ นักศึกษาปริญญาโท 

นักศึกษานานาชาติและนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

เท่าน้ัน โดยเฉพาะเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม หากได้

รับการปลูกฝังและสร้างความตระหนักท่ีดีแล้วก็จะ 

ทำให้สังคมไทยเกิดความร่มเย็นยิ่งขึ้น”

 นายณัฐพัชร์  อินทุภูติ นายกพุทธสมาคมแห่ง 

ประเทศไทยฯ กล่าวว่าพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมรับฟังและปฏิบัติ รวมทั้ง 

จัดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย 

ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยช่วงเช้าเป็นการ 

บรรยายเร่ือง “พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 

ท่ีมีต่อชาติ และพระราชกรณียกิจท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา” 

โดย ผศ.รท.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ  และช่วงบ่ายเป็นการ 

บรรยายธรรมและนำปฏิบัติจิตตภาวนา เร่ือง “การสร้างเสริม 

ความปรองดองสมานฉันท์ของชนในชาติ ด้วยหลัก 

อัปริหานิยธรรมและพรหมวิหารธรรม” โดย 

พระราชยานกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม๙ 

กาญจนาภิเษก  ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทราบ 

ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ ตลอดจนเร่ืองราวเก่ียวกับ 

พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยในแต่ละ 

ยุคสมัย และจะมีการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

นอกจากนี้หลังจากฟังการบรรยายจบยังจัดให้มีการ 

ประกวดเรียงความสด ซ่ึงพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 

มีรางวัลเป็นทุนการศึกษาให้ด้วย 

 “เวลานี้เยาวชนและพุทธศาสนิกชนยังขาด 

การเรียนรู้และเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

จึงนำมาซ่ึงความเหินห่างในเร่ืองศีลธรรม ก่อให้เกิด 

ปัญหามากมายทั้งที่พุทธศาสนามีกรอบแนวทาง 

การดำเนินชีวิตที่ดี ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 

เร่งส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึง 

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น”

 ด้าน พ.อ.เธียรศักดิ์  รื่นเริง รองผู้บัญชาการ 

ศูนย์การกำลังสำรอง กล่าวว่าโครงการฯดังกล่าว 

จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคม ท่ีจะแสดงออก 

ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

และเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้น 

ในชาติบ้านเมืองด้วยการปลูกจิตสำนึกอุดมการณ์

ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  

ซึ่งหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้บรรจุเนื้อหา 

เกี่ยวกับวิชาการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 

ไว้ในหลักสูตรการฝึกเรียนวิชาทหารของโรงเรียน 

รักษาดินแดนด้วย เนื่องจากเห็นว่าในแต่ละปีจะม ี

นักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 320,000 คน ท่ัวประเทศ 

และเชื่อว่าส่วนหนึ่งจะเติบโตไปเป็นผู้นำประเทศ 

จึงจำเป็นต้องมีความรู้ มีความเข้าใจ และมีจิตสำนึกรัก 

ในสถาบันหลักของชาติทั้ง 3 สถาบัน เพื่อเป็น 

กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป

 “การจัดโครงการฯในครั้งนี้ จะมีนักศึกษา 

วิชาทหารจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และอาสาสมัคร 

รักษาดินแดน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วม 

โครงการฯนี้ จำนวนกว่า 1,600 คน นอกจากนี้ 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ยังจะจัดโครงการดีๆ 

ขึ้นอีกหลายโครงการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

อาทิ รด.อินไลน์.... slow keep right  ช่วยไทยคืนสุข 

เป็นต้น”

มหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม 

การแสดงนาฏศิลป์ไทย การออกร้านจำหน่ายผ้าไหม 

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตลอดจนสินค้าพื้นเมือง 

จากสาขาวิทยบริการฯและการประกวดแต่งกายผ้าไทย 

ประเภทผ้าไหม ผ้าฝ้าย และความคิดสร้างสรรค์ 

 นอกจากนี้ ยังมีการเดินแบบการแต่งกาย 

ด้วยผ้าไทยหลากหลายรูปแบบ นำโดย อธิการบดี ม.ร. 

คณะผู้บริหาร นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษานานาชาติ 

และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยมและผู้เดินแบบกิตติมศักด์ิ 

อาทิ รศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. 

นางสาวเขมนิจ            จามิกรณ์        (แพนเค้ก)     ดารานักแสดงช่ือดัง 

พ.ต.ต.ศักด์ิสุนทร เปรมานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ดร.เพชรยุพา  บูรณ์สิริจรุงรัฐ 

ศิษย์เก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำแหง” คงเหมือนกับ 

ผู้อ่านอีกหลายๆคนท่ีไม่ค่อยได้ดูละคร 

เวที

 แต่ปีนี้ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ ท่ีหอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร

 ต้ังใจจะไปดูละครเวทีสักเร่ืองหน่ึง 

คือ

 “ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสรา”

 บินหลา สันกาลาคีรี ผู้เป็นต้นคิด

ในการจัดละครเรื่องนี้ บอกว่า

 ชีวิตของคนดีเป็นชีวิตที่น่าสนใจ

น่าศึกษา

 “ศรีบูรพา” นอกจากจะเป็นนักเขียน 

นักคิด ยังเป็นนักข่าวที่ดี

 เป็นคนในแบบที่ประเทศไทย 

ต้องการ

 ละครเรื่องนี้จะว่าด้วยเรื่องราว

ของ “ศรีบูรพา” หรือ นายกุหลาบ 

สายประดิษฐ์ ในช่วงปีพุทธศักราช 

๒๔๙๕-๒๕๐๐

 นับตั้งแต่เขาถูกจับในข้อหากบฏ

สันติภาพ

 ถึงแม้ตัวจะถูกจองจำอยู่ แต่งานเขียน 

ของเขายังได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

อย่างต่อเน่ืองในนามปากกา  “ศรีบูรพา”

 น่ันคือนวนิยายเร่ือง  “แลไปข้างหน้า” 

 ซ่ึงกล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง 

เมืองกับชนบท การแบ่งแยกชนชั้น 

ทัศนคติ และค่านิยมที่ล้าหลังต่างๆ

 ด้วยการสนับสนุนของศรีภริยา 

ที่ชื่อ ชนิด สายประดิษฐ์

 “ข่าวรามคำแหง” หวังว่าจะได้พบ

กับหลายๆคนในการไปชมละครเร่ืองน้ี

  

 1.  กำหนดการสอบส่วนภูมิภาคประจำภาคสอบซ่อม 2 ปีการศึกษา 2556 จัดสอบระหว่าง วันเสาร์ - วันอาทิตย์ท่ี  

23, 24, และ 30 - 31 สิงหาคม 2557

 2. คาบเวลาสอบปกติและซ้ำซ้อน

  (ปกติ)  คาบเช้า 09.00-11.30  น.  คาบบ่าย  13.00-15.30  น.

  (ซ้ำซ้อน) คาบเช้า 09.00-12.30  น.  คาบบ่าย  13.00-16.30  น.

 3. กระบวนวิชาที่จัดสอบ   มีจำนวนแห่งละ  184 วิชา

  เป็นข้อสอบปรนัย    จำนวน    64   วิชา

  ANT3057, APR2101, ART1003, BUS3103, BUS3104, ECO1003, ECO1101, ECO1102,  ENG1001,  

ENG1002, ENG2001, ENG2002, HIS1001, HIS1003, HIS1201, HPR1001, HPR2101, HRM3206, HRM3207, 

INT1004, LAW1004 , LIS1001, LIS1003, MCS1100, MCS1101, MCS1300, MCS1400, MCS2100, MCS2106, 

MCS2108, MCS2200, MCS2203, MCS2603, MCS3100,  MCS3300, MCS3301, MCS3403, MCS4201, MCS4403, 

MGT2101, MGT2102, MGT2202, MGT3203, MGT3205, MGT3301, MKT2101, MTH1003, MTH1103, 

MTH1104, PHI1003, POL1100, POL1101, PSY1001, RAM1000, SCI1003, SOC1003, SOC2033, SOC2043, 

SOC2065, SOC4077, STA2016, THA1001, THA1002, THA1003

  เป็นข้อสอบอัตนัย    จำนวน  120  วิชา

 ACC1001, ACC1002, ACC2134, ANT1013, ANT4078, APR3107, BIO2202, FIN2101, FIN2203, 

GAS2802, LAW1001, LAW1002, LAW1003, LAW2001, LAW2002, LAW2003, LAW2004, LAW2005, 

LAW2006, LAW2007, LAW2008, LAW2009, LAW2010, LAW2011, LAW2012, LAW2013, LAW2015, 

LAW2032, LAW3001, LAW3002, LAW3003, LAW3004, LAW3005, LAW3006, LAW3007, LAW3008, 

LAW3009, LAW3010, LAW3011, LAW3012, LAW3015, LAW3033, LAW3035, LAW3038, LAW3054, 

LAW4001, LAW4002, LAW4003, LAW4004, LAW4005, LAW4006, LAW4007, LAW4008, LAW4009, 

LAW4010, LAW4011, LAW4012, LAW4013, LAW4017, MCS2201, MCS3104, MCS3204 MCS3205, 

MCS3206, MCS3208, MCS3309, MCS3400, MCS4103, MCS4106, MCS4304, MCS4603, MGT1001,  

MGT2201, MGT3101, MGT3102, MGT3204, MGT3401, MGT3402, MGT3403, MGT3404, MGT3405, 

MGT3408, MGT3409, MGT4004, MGT4006, MGT4007, MGT4206, MGT4207, MGT4208, MGT4209, 

PHI1000, POL2100, POL2102, POL2103, POL2200, POL2203, POL2300, POL2301, POL2302, POL2303, 

POL3300, POL3301, POL3302, POL3311, POL3313, POL3316, POL3329, POL3330, POL4100, POL4128, 

POL4310, POL4312, POL4348, POL4349, POL4350, SOC2091, SOC4074, SOC4083, STA1003,  

STA2003, 

 4. สถานที่สอบ  ประจำศูนย์สอบซ่อม 2 ปีการศึกษา 2556  และสาขาวิทยบริการฯ  จำนวน  26  แห่ง  คือ

 ลำดับ    ชื่อศูนย์        CODE      ชื่อโรงเรียน      ชื่อย่อ

 1 เชียงใหม่ 01 โรงเรียนพุทธิโศภน         PT

 2 เชียงราย 02 โรงเรียนดำรงราษฎร์- DS

                      สงเคราะห์        

 3 แพร่  03 โรงเรียนนารีรัตน์ NR

 4 อุดรธานี 06 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ RN

 5 นครพนม 07 โรงเรียนนาแก- NS

     สามัคคีวิทยา 

 6 ขอนแก่น 08 โรงเรียนบ้านไผ่ BP

 7 สุรินทร์ 09 โรงเรียนสิรินธร ST

 8 นครราชสีมา 10 โรงเรียนสุขานารี SN

 9 สุราษฎร์ธาน ี 17 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา SR

 10 นครศรีธรรมราช 18 วิทยาลัยเทคนิค- NT

    นครศรีธรรมราช 

 11 ตรัง 19 โรงเรียนสภาราชินี SP

 12 สงขลา 20 โรงเรียนวรนารีเฉลิม VC

 13 เพชรบูรณ์ 21 สาขาฯเพชรบูรณ์ NSB

 5. จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น   6,092   คน     คิดเป็นที่นั่งสอบ    25,079   ที่นั่งสอบ

 6. ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ ก่อนการสอบประมาณ 2 อาทิตย์ และนักศึกษา 

สามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ INTERNET ท่ี WEBSITE WWW.RU.AC.TH หัวข้อ 

สารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค) ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานที่สอบและหมายเลขห้องสอบ 

แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้

 ในกรณีที่มีปัญหา เกี่ยวกับตารางสอบไล่ให้นักศึกษาติดต่อไปที่ ฝ่ายจัดสอบ สำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  10240  โทร.  0-2310-8611

การสอบส่วนภูมิภาคประจำภาคสอบซ่อม 2

ปีการศึกษา 2556

ลำดับ      ชื่อศูนย์      CODE         ชื่อโรงเรียน             ชื่อย่อ

 14 ปราจีนบุรี        22 สาขาฯปราจีนบุรี PB

 15 อุทัยธานี          23 สาขาฯอุทัยธานี UT

 16 อำนาจเจริญ      24 โรงเรียนอำนาจเจริญ AM

 17 สุโขทัย             26 สาขาฯ สุโขทัย SU 

 18 ศรีสะเกษ         27 โรงเรียนสตรีสิริเกศ SK

 19 ลพบุรี              28 โรงเรียนเทศบาล DL

      เมืองลพบุรี 

 20 หนองบัวลำภู     29  โรงเรียนหนองบัว- NP

      พิทยาคาร 

 21 นครปฐม         30  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ PA

 22 ชัยภูมิ              32  โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร CK

 23 บุรีรัมย์            34  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ์ BT

 24 กาญจนบุรี       36  โรงเรียนบ่อพลอย- BC

      รัชดาภิเษก 

 25 น่าน                37  วิทยาลัยเทคนิคน่าน TN

 26 พังงา               39  โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา TW

วันชัย   เทียบพุฒ



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 พรรคพลังราม จัดโครงการอบรม “อัจฉริยะสร้างได้: เรียนอย่างไรให้เป็น 

อัจฉริยะ” เพ่ือแนะแนววิธีการเรียนให้นักศึกษามีผลการเรียนท่ีดี และเป็นอัจฉริยะ 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย เป็นประธาน พร้อมด้วย “หนูดี” วนิษา เรซ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมอง 

และการเรียนรู้ เป็นวิทยากรรับเชิญ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.บุญชาล กล่าวว่าในการเป็นอัจฉริยะนั้นนักศึกษาจะต้อง 

เป็นผู้ที่มีความฉลาดใน 3 ด้าน คือ ฉลาดเลือก ฉลาดเรียน และฉลาดรู้ นักศึกษา 

จะต้องศึกษาหาความรู้ทั้งจากการเรียนและการเข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆ  

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และต่อยอดให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมในอนาคต  

และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

 “การเป็นอัจฉริยะได้น้ันท่ีสำคัญคือจะต้องรู้จักการเลือกใช้ความรู้ความสามารถ

และการตัดสินใจที่ดี มีความถูกต้องตามครรลองครองธรรมของสังคม และต้องมี

คุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐาน”

 จากน้ัน “หนูดี” กล่าวว่าการท่ีจะเป็นอัจฉริยะได้น้ันต้องเร่ิมจากการบำรุงสมอง 

ซึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลจากภายนอก รวมทั้งสมองยังทำให้คิด วิเคราะห์แยกแยะ 

และตัดสินใจเป็น “ถ้าเรา “ดูแลสมอง สมองก็จะดูแลเรา” สิ่งสำคัญที่เราต้องดูแล 

สมองคือการบำรุงสมองด้วยอาหารอารมณ์ดี โดยในมื้อเช้าเราต้องเน้นโปรตีน 

เป็นหลัก น้ำตาลน้อยและอาหารที่มีเส้นใย (ผัก,ผลไม้) สำหรับอาหารอารมณ์เสีย 

ที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น คุ้กกี้ ขนมหวานมากๆ ชา-กาแฟในปริมาณที่มาก อาหาร 

ที่ไม่มีผักเคียง น้ำตาลทรายขาว และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป และ

ที่สำคัญการออกกำลังกายช่วยในการบำรุงสมองเป็นอย่างดี”

 จากน้ัน “หนูดี” แนะว่าในช่วงเวลาอ่านหนังสือส่ิงท่ีควรมีไว้บนโต๊ะ น้ันก็คือ 

ผลไม้แห้งต่างๆท่ีไม่มีน้ำตาล น้ำเปล่า หากต้องการกินของหวานแนะนำให้ทานน้ำผ้ึง 

1 ช้อนชา สามารถลดความต้องการความหวานได้และทำให้ลดปริมาณของน้ำตาล 

ที่จะบริโภคได้

 “นักศึกษาควรใช้เวลาอ่านหนังสืออย่างจริงจังและตั้งใจในช่วงเวลา 

45 นาที จากนั้นค่อยพักสมองด้วยการหาสิ่งต่างๆทำอย่างน้อย 15 - 20 นาที 

เพ่ือเป็นการผ่อนคลาย หลังจากน้ันค่อยมาอ่านหนังสือต่ออีกประมาณ 40 - 45 นาที 

โดยน้องๆต้องทำแบบน้ีสลับกันอย่างสม่ำเสมอ เน่ืองจากการอ่านหนังสือในช่วงเวลา 

40 - 45 นาทีแรกจะทำให้เราสามารถจดจำได้อย่างดีที่สุด แต่ถ้าอ่านหนังสือ 

อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยไม่มีการหยุดพักนั้นจะทำให้สมองเกิดการเหนื่อยล้า 

ไม่สามารถจดจำในสิ่งที่อ่านได้ ดังนั้นถ้านักศึกษานำวิธีการอ่านหนังสือดังกล่าว 

มาใช้จะทำให้มีความจำที่แม่นยำมากขึ้น”

‘แพนเค้ก’ แนะเทคนิคการเรียนให้สำเร็จ
แก่นักศึกษา ป.โท การจัดการอุตสาหกรรม

“หนูดี” แนะ “อัจฉริยะสร้างได้” 

 น.ส.เขมนิจ จามิกรณ์ 

“แพนเค้ก” ดารานักแสดง 

ชื่อดัง นักศึกษาปริญญาเอก

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

แนะนำเทคนิคการเรียนให้

ประสบความสำเร็จ ในกิจกรรม 

แนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล 

และอาจารย์ตวงทอง ลาภเจริญทรัพย์ กรรมการบริหารโครงการฯ ร่วมต้อนรับ 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริการและบริหาร

 โอกาสน้ี น.ส.เขมนิจ จามิกรณ์ กล่าวว่า เหตุผลท่ีเลือกเรียนมหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง เพราะเป็นสถาบันการศึกษาของครอบครัว ทำให้คุ้นเคยกับ 

เรื่องราวต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาตั้งแต่เด็กๆ และเมื่อเข้ามาเรียนก็รู้ว่า 

ไม่ได้เรียนจบง่ายๆ หากไม่มีเวลาเรียนต่อเน่ืองก็ต้องหาเวลามาติดตามการเรียน 

จากอาจารย์และเพื่อนๆ ด้วย เพราะรามคำแหงมีคุณภาพมาตรฐานในการ 

คัดกรองนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปในทุกระดับ ทำให้รู้สึกภูมิใจ 

ในสถาบันแห่งน้ี และดีใจท่ีได้มีโอกาสเรียนและสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

รามคำแหง

 “ต้ังแต่เรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็ต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย 

ซ่ึงเวลาเรียนจะคาบเก่ียวกับเวลาทำงานอยู่เสมอ ทำให้มีปัญหากับการเรียนมาก 

เมื่อเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ก็ต้องรู้จักการวางแผนการเรียน จัดสรร 

เวลาตารางการทำงานกับการเรียนให้กระทบกันน้อยที่สุด ตัวแพนเองไม่ได ้

มีสิทธิพิเศษเหนือเพื่อนๆ เมื่อเรียนไม่ทันก็ต้องมาติดตามการเรียนการสอน 

จากอาจารย์ผู้สอนในวิชานั้นๆ อยู่เสมอ ซึ่งใช้เวลาเรียนเกินมาจากปกติ 1 ปี 

ถึงจะสำเร็จการศึกษา”

 แพนเค้ก แนะเทคนิคในการเรียนว่าการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา  

นักศึกษาจะมีเพ่ือนท่ีหลากหลายท้ังอายุ ฐานะ และกลุ่มอาชีพ หากรู้จักเรียนรู้ 

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งตั้งใจเรียน ทำความเข้าใจ 

ในวิชาที่อาจารย์สอน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อให้ได้ 

วิชาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพราะเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ควบคู่กันไป 

ทั้งนี้การเรียนเป็นเรื่องของตัวเราเอง ต้องตั้งใจจริง ขยัน อดทน มีความ 

รับผิดชอบ ขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอ และต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ 

ดังคำคมของ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ที่ได้แสดงธรรมไว้ว่า “ความอดทน 

ทำคนให้เป็นคนดี อดทนถึงท่ีได้ดีทุกคน”  และการแบ่งเวลาก็ถือเป็นส่ิงสำคัญ 

สำหรับผู้ที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย อาจมีท้อแท้บ้างก็ต้องพยายามสร้าง 

แรงจูงใจให้กับตนเองให้อยากมาเรียนอยู่เสมอ 

 “สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เป็นสาขาท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์มาก 

สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่ต้องการทำธุรกิจตั้งแต่ SME ไปจนถึง 

ขนาดใหญ่ เพราะการท่ีมีความรู้จริง ชำนาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างแท้จริง  

ย่อมสามารถนำสิ่งนั้นมาปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในเชิงธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในตลาด

ท่ีมีการแข่งขันท่ีสูงข้ึนตลอดเวลา และนักศึกษาต้องไม่ลืมเร่ืองท่ีมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ให้ความสำคัญท่ีสุด คือ “ความรู้คู่คุณธรรม”  เพราะสังคมจะสงบสุข 

และเจริญก้าวหน้าไม่ได้หากขาดบุคลากรที่มีความรู้และคุณธรรมมาพัฒนา 

ประเทศ ”

 



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ตอน  ภาษาถ่ิน

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 ก่อนอื่นต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าผมมิได้มีเจตนาจะนำภาษาถิ่นของไทย 

เรากันเองนั้นมาล้อเลียนแต่อย่างใด เพียงแต่จะยกมาเป็นตัวอย่างว่าแม้ขณะนี ้

เรากำลังใกล้จะเข้าสู่ AEC กันแล้ว และก็มีรายการทีวีแนะนำภาษาของคนในอาเซียน 

รวมท้ังภาษาจีนและอังกฤษ (ซ่ึงถือว่าเป็นภาษากลางของ AEC) อยู่ทุกวัน แต่บางที 

เราเองยังฟังคำพูดของคนไทยด้วยกันเองไม่ค่อยจะรู้ เรื่องเลยถ้าเขาพูด 

เป็นภาษาถิ่น 

 คนอ่ืนจะรู้สึกเหมือนอย่างผมหรือไม่ก็ไม่รู้ เพราะเวลาฟังคนลาวเวียงจันทน์

หรือหลวงพระบางพูดแล้ว ผมเข้าใจดีกว่าฟังคนไทยอีสานพูดเสียอีก น่ีขนาดท่ีว่า

ผมเติบโตมาในเขตจังหวัดที่เรียกว่าสระบุรีเลี้ยวขวานะครับ แต่ที่ว่าได้ฟังนั้นคือ 

ดูจากภาพยนตร์ เรื่องสวัสดีหลวงพระบางกับโฆษณากาแฟ “ดาว” เท่านั้นเอง  

ไม่ได้ฟังมาจากการไปเท่ียวประเทศลาวแต่อย่างใด เพราะฉะน้ันเวลาไปฟังคนลาว 

พูดจริง ๆ อาจไม่ใช่อย่างที่เข้าใจก็ได้

 มีเร่ืองเล่าท่ีเอาภาษาถ่ินมาใช้เป็นมุกขำขันอยู่เร่ืองหน่ึงท่ีจะขอเฉลยภายหลัง 

(สำหรับคนที่อ่านแล้วยังไม่เข้าใจ) เรื่องนี้ผมได้ยินมานานแล้วคือตั้งแต่ยังเด็ก 

ซึ่งก็สัก 40 ปีมาแล้ว หลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ยินใครยกเรื่องนี้มาเล่าเลย ที่สำคัญ 

คือมุกของเร่ืองไม่ได้เป็นการดูถูกคนพ้ืนถ่ินแต่อย่างใด  ผมจะขอเล่าให้ฟังเป็นการ

สืบทอดก็แล้วกันนะครับ 

 เร่ิมเร่ืองเหมือนเร่ืองสาวเครือฟ้า คือหนุ่มเมืองกรุงเป็นข้าราชการเดินทาง 

ไปทำงานท่ีเมืองเหนือ และได้รู้จักกับผู้ใหญ่ท่านหน่ึงซ่ึงก็โอบอ้อมอารีและต้อนรับ

คนต่างถ่ินเป็นอย่างดีตามธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ พอรู้จักกันได้สักพักผู้ใหญ่

ท่านนั้นก็เชิญเจ้าหนุ่มมารับประทานอาหารที่บ้าน ตอนนี้ผมขอหักมุมนิดหนึ่ง 

ว่าบ้านนี้ไม่มีลูกสาวนะครับ มีแต่ลูกชายรูปร่างกำยำ (ไม่ใช่เกย์ด้วย)

 พอรับประทานไปได้สัก 2-3 คำ เจ้าบ้านก็ถามเจ้าหนุ่มว่า “ลำก่อ” ซ่ึงแปลว่า 

อร่อยไหม แต่เจ้าหนุ่มคิดว่าถามว่าจะรำไหม เหลียวซ้ายแลขวาก็ไม่เห็นมีสาว ๆ 

สักคนก็เลยตอบปฏิเสธไปด้วยภาษาที่คิดว่าเป็นภาษาถิ่นแล้ว “บ่ลำ” ซึ่งต้องการ 

หมายความว่าไม่รำครับ แต่ภาษาถิ่นเขาแปลว่าไม่อร่อย (ตาคนนี้พูด ร.เรือ ล.ลิง 

ไม่ชัดเลยพูดว่าลำแทนท่ีจะเป็นรำ) เจ้าบ้านท่ีอุตส่าห์ให้คนทำอาหารเล้ียงสุดฝีมือ 

ถึงกับชะงัก เพราะไม่คิดว่าเจ้าหนุ่มจะตอบแบบไม่รักษาน้ำใจกันเลยว่า “ไม่อร่อย” 

แต่ด้วยน้ำใจคนไทย ใครมาเรือนชานต้องต้อนรับเต็มท่ี ผู้ใหญ่ท่ีเป็นเจ้าบ้านก็เลย 

ตะโกนเรียกเจ้าลูกชายว่า บ่ลำก็ไปเอากระบองมา  พอส้ินเสียงตะโกนเท่าน้ันแหละครับ 

เจ้าหนุ่มเมืองกรุงก็ลุกขึ้นรำควักกะปิทันทีพร้อมละล่ำละลักว่า รำแล้วครับ 

รำแล้วครับ (แหม....ตอนนี้เกิดพูด ร.เรือได้ชัดขึ้นมาทีเดียว)

 มุกของเรื่องนี้อยู่ที่คำว่ากระบองซึ่งก็คือฟักทองทอดกรอบ (โปรดดูภาพ- 

ประกอบ) และเป็นอาหารที่นิยมทำรับประทานกันแพร่หลายทางเหนือ  จากการ 

อ่านเรื่องนี้ก็เลยทำให้ผมได้ความรู้ว่ามีการนำฟักทองมาทำอาหารชนิดนี้ด้วย 

เพราะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เคยรับประทาน “กระบอง” เลยทั้ง ๆ เคยเดินทางไป

สอนที่จังหวัดทางเหนือมาหลายครั้งแล้ว 

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

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

อุปกรณ์ในห้องครัว

 

อุปกรณ์ในห้องครัว 

อ.ดร.สรตี  ปรีชาปญัญากุล 
 
 ชาวเวียดนามให้ความสําคัญกับเรื่องอาหารการกิน ไม่แพ้ชนชาติใดใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละบ้าน 
ต้องมีครัว เพ่ือประกอบอาหารของตนเอง ในเทศกาลปีใหม่ สิ่งที่ชาวเวียดนามต้องทําประการหนึ่ง คือ การ
เซ่นไหว้เทพเจ้าผู้ดูแล เตาไฟ เพราะเป็นหัวใจสําคัญของการประกอบอาหารในครัวเรือน เป็นทั้งการสํานึกใน
บุญคุณ และเป็นสิริมงคลของบ้านเพ่ือมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ตลอดไป 
 

 อุปกรณ์ท่ีสําคัญในครัวของชาวเวียดนาม ไม่แตกต่างกันสักเท่าไรกับครัวของไทย เช่น 

   จาน   Đĩa   เด๋ีย    
   ชาม   Bát   บ๊าท 
   ถ้วย   Cốc   โก๊ก 
   ช้อน   Thìa   เที่ย 
   ส้อม  Nĩa   เหนีย 
   ตะเกียบ  Đũa   ด๋ัว 
   มีด   Dao   ซาว 
   เขียง   Thớt  เทื้อด  
   กระทะ  Chảo   จ๋าว 
   ตะหลิว   Môi dẹt  โมย แส่ท 
   เตาแก๊ส  Bếp gas  แบ๊บ กา 
   หม้อ   Bình   บ่ิญ 
   ไมโครเวฟ  Vi ba   วี บา 
   หม้อหุงข้าว  Nồi cơm điện โหน่ย เกิม เด่ียน 
   ตู้กับข้าว  Đựng thức ăn  ด่ึง ทึ้ก อัน 
   ตู้เย็น   Tủ lạnh  ตู๋ ล่าญ 
   ซึ้ง   Nồi   โหน่ย 
   ครก   Cối   โก๋ย 
   ไม้ตีพริก (สาก) Chài  จั่ย 
 

 ภาพของห้องครัวในแต่ละบ้านของชาวเวียดนาม มีลักษณะไม่แตกต่างไปจากครัวของไทยสักเท่าไรนัก 
เป็นครัวที่ประกอบอาหารได้ทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน อุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในครัวเรือนที่นําเสนอไป
เหล่าน้ี ก็เป็นภาพท่ีคนไทยคุ้นชิน  
 การประกอบอาหารเพ่ือรับประทานเองภายในครอบครัว น่าจะเป็นวัฒนธรรมอีกประการหนึ่งที่จะ
ช่วงส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว เกิดการถ่ายทอด อบรม สั่งสอนลูกสาว ให้มีคุณสมบัติที่

 ชาวเวียดนามให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารการกิน ไม่แพ้ชนชาติใดๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละบ้าน ต้องมีครัว เพื่อประกอบอาหารของตนเอง 

ในเทศกาลปีใหม่ สิ่งที่ชาวเวียดนามต้องทำประการหนึ่ง คือ การเซ่นไหว ้

เทพเจ้าผู้ดูแลเตาไฟ เพราะเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบอาหารในครัวเรือน 

เป็นทั้งการสำนึกในบุญคุณ และเป็นสิริมงคลของบ้านเพื่อมีอาหารการกิน 

ที่อุดมสมบูรณ์ตลอดไป

 อุปกรณ์ที่สำคัญในครัวของชาวเวียดนาม ไม่แตกต่างกันสักเท่าไรกับ

ครัวของไทย เช่น

 ภาพของห้องครัวในแต่ละบ้านของชาวเวียดนาม มีลักษณะไม่แตกต่าง 

ไปจากครัวของไทยสักเท่าไรนัก เป็นครัวที่ประกอบอาหารได้ทั้งอาหารคาว 

และอาหารหวาน อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัวเรือนที่นำเสนอไปเหล่านี้ 

ก็เป็นภาพที่คนไทยคุ้นชิน 

 การประกอบอาหารเพื่อรับประทานเองภายในครอบครัว น่าจะเป็น 

วัฒนธรรมอีกประการหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีภายในครอบครัว 

เกิดการถ่ายทอด อบรม สั่งสอนลูกสาวให้มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อม อีกทั้ง

ทุกคนในครอบครัวยังได้อาหารท่ีสะอาด และมีรสชาติท่ีถูกปากเพ่ือรับประทาน

ร่วมกันอีกด้วย

กระบอง กระบอง

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
“ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา

  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม”



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 คนไทยและชาวต่างชาติส่วนใหญ่ต่างมองภาพ 

ของสังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ เพราะตั้งแต่อดีต 

เป็นต้นมา ความอบอุ่น ความสมานฉันท์  ตลอดจน 

ความโอบอ้อมอารีท่ีมีให้กันทำให้ผู้มาเยือนท่ีได้สัมผัส 

ต่างเห็นภาพที่งดงามและตราตรึงในความทรงจำ   

สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความผาสุกของผู้คน 

ชาวไทยท้ังส้ิน  นอกจากน้ีด้วยสภาพภูมิอากาศท่ีเป็น 

มิตรภาพต่อผืนแผ่นดินจึงยังมาซ่ึงความอุดมสมบูรณ์

ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่าง รวมอีกมรดก 

ทางวัฒนธรรมและอารยวิถีของบรรพบุรุษที่ได้  

ส่ังสมมาไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลัง ต่างคือความภาคภูมิใจ 

ของชาวไทยทั้งผอง  แต่เมื่อไม่นานมานี้เอง หลายคน 

เริ่มเกิดข้อสงสัยกับปรากฏการณ์ทางด้านต่างๆ 

ว่าเหตุไฉนสังคมไทยจึงเปราะบางลงทุกวัน  ส่ิงน้ีจะมี 

ทางเยียวยารักษาให้กลับมาให้ได้ดังเดิมหรือไม่ 

กับสโลแกนของแผ่นดินท่ีว่า “สยามประเทศ อาณาเขต 

แห่งรอยยิ้มและมิตรภาพ”               

ความเปราะบางของสังคมไทย

 โดยธรรมชาติแล้วทุกสังคมมีโครงสร้าง 

รูปแบบ แบบแผนและสมาชิกของสังคมท่ีแตกต่างกัน 

กล่าวตามความเป็นจริงสังคมย่อมพยายามหาวิธี

การในการสร้างความแข็งแกร่งผนวกรวมความ 

ผาสุกให้กับมวลสมาชิกทุกกลุ่มชนในสังคมของ

ตนเองเท่าที่จะทำได้ ทั้งระยะใกล้ ระยะไกล ทั้งใน 

ระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติ สังคมไทยเฉกเช่น

สังคมอ่ืนท่ีพยายามดำเนินการส่ิงน้ีอยู่ แต่ยังมีภาพฉาย

บางอย่างท่ีผู้เขียนมองว่าสังคมไทยยังมีความเปราะบาง

ดังนี้

 1. ความเปราะบางทางด้านการเมือง ไม่ทราบ 

จากสาเหตุที่ชัดเจนว่า ทำไมคนไทยในยุคปัจจุบัน 

ไม่ค่อยเข้าใจในระบบการเมืองของตนเองเท่าที่ควร  

ในขณะที่สื่อสารทางการเมืองและช่องทางของสื่อ 

มีมากพอสมควร รวมทั้งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่าง 

พยายามพัฒนาฐานคติทางด้านการเมืองการปกครอง

ให้ผู้คนได้เข้าใจมากขึ้น แต่ภาพที่ปรากฏออกมายังมี

คนบางกลุ่มยังไม่ “กระจ่าง” หรือ “เข้าถึง” แก่นแกน

ของวัฒนวิถีแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

และสิทธิของความเป็นมนุษย์ท่ีอยู่ร่วมกันอย่างแจ่มแจ้ง 

ความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึน ผู้เขียนมองว่าหลายคนไม่เข้าใจ 

ในความหมายแห่งการกระทำของตนเองว่า อะไรคือ 

รักชาติ (chauvinist) อะไรคือ ชาตินิยม (nationalism) 

และอะไรคือ หลงชาติ (patriot) เพราะถ้าศึกษา 

กันอย่างถ่องแท้แล้วสิทธิกับสิทธิอำนาจมีความหมาย 

ต่างกันอย่างสิ้นเชิง เช่นเดียวกันกับคำว่า องค์รวม  

(holistic) กับรวมองค์ (segmentalism)

 2. ความเปราะบางทางด้านสังคม  ด้วยการ 

ไหล่บ่าของสังคมต่างชาติทำให้คนไทยส่วนใหญ่ 

“เสพ” วัฒนธรรมหลายหลากมากขึ้นตามลำดับ 

บางคร้ังจนหลงลืมไออุ่นของวัฒนธรรม และอารยวิถี 

ของตนเองไป  ผู้เขียนมองว่าสังคมไทยมีความเปราะบาง 

ย่ิงข้ึนโดยเฉพาะทางด้านความโอบอ้อมอารี เอ้ืออาทร 

สังคมไทยดูมีความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural 

Violence) มากขึ้น คนไทยบางกลุ่มเสาะแสวงหา 

ผลประโยชน์จากคนไทยที่มีศักยภาพที่น้อยกว่า 

สภาพสังคมมีเส้นทางยึดติดกับค่านิยมความอยากมี 

อยากเป็น (aspiration) มากข้ึน รวมท้ังหันมาสถาปนา 

ความศักดิ์สิทธิ์วัตถุนิยม (materialism) ที่สามารถ 

ตอบสนองความต้องการได้  นอกจากน้ีความเปราะบาง 

ทางด้านสังคมที่เห็นได้ชัดเจนอีกประการหนึ่ง คือ 

สภาพสังคมที่เป็นเมือง (urbanization) ที่กระจายไป 

ทั่วทุกพื้นที่ทำให้วัฒนวิถีชีวิตของคนชนบทมีการ 

เปล่ียนแปลงไปมาก ผู้เขียนมิได้โต้แย้งกับความเจริญ 

ของบ้านเมืองที่มีความสะดวกสบายมีมาพร้อมกับ 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่อยากให้ภาพรวมของ 

สังคมไทยเป็นไปในลักษณะ “คิดแบบสากล ทำตน 

แบบท้องถิ่น” น่าจะเหมาะสมกว่า

 3. ความเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจ  คนไทย 

ส่วนใหญ่ยังขาดการอดออม อาจจะเป็นเพราะว่า 

ผืนแผ่นดินไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้ าน 

ทรัพยากรธรรมชาติ จึงทำให้มีการใช้จ่ายแบบโลดโผน 

ขาดการประหยัด อนึ่งคนไทยบางส่วนยังติดกับดัก 

ในความเป็นอุตสาหกรรม  ด้วยสภาพแห่งรัฐชาต ิ

ที่อยู่ในเขตมรสุมเขตร้อน ฉะนั้นทุกคน (โดยฉพาะ 

นโยบายของรัฐบาล)  ต้องหันมาสร้างศักยภาพทางการ- 

เกษตรกรรมเป็นหลัก ส่งเสริมให้มีการออมมากขึ้น 

ผลิตผลทางการเกษตรมีคุณภาพ รวมทั้งการดำเนิน 

การส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้บริโภค 

สินค้าไทยอย่างจริงจังไม่สร้างวาทกรรมอำพราง

           น่ีเป็นแค่ความเปราะบางของสังคมไทยบางส่วน 

ที่ผู้เขียนใคร่ขอฉายภาพ แต่อย่างไรก็ตามถ้าทุกคน 

เห็นว่าอะไรที่จะทำให้รัฐชาติดำรงอยู่หรือเป็นอยู่ได้

ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนทุกอณุของสังคม

อนาคตของชาติ : บุพนิมิตของความเป็นไทยในสากล

 ผู้เขียนมีความเชื่อส่วนตัวว่าหลายคนมีความ 

เป็นห่วงถึงอนาคตของชาติ ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ม่ันใจ 

ว่าคนไทยทุกคนคงไม่อยากเห็นชาติล้มสลาย 

เหมือนกรณีตัวอย่างท่ีหลาย ๆ ชาติประสบมา อนาคต 

ของชาติที่จะสว่างไสวขึ้นมาอีกครั้ง ผู้เขียนใคร่ขอ 

ชี้ทางเกษมศานต์ดังนี้

     1. คนไทยต้องรักษาสมบัติของชาติไว้ กล่าวคือ 

ภาษาไทย  ถึงแม้จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ 

ประชาคมใด ๆ ก็ตาม ถ้าหากคนไทยพูดภาษาแม่ 

(Mother tongue) ได้ไม่ดีไม่มีทางท่ีจะพูดภาษาอ่ืนได้ดี 

ส่ิงน้ีเป็นฐานคติของนักภาษาศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม

จะพูดอะไรต้องสร้างความสุขและสร้างความเข้าใจ 

ให้กับผู้ฟังได้ถือว่าเป็นสิ่งดีที่สุด

 2. คนไทยต้องนำรูปแบบการดำรงอยู่อย่าง 

พอเพียงและเพียงพอมาเป็นสรณะในการใช้ชีวิต 

ประจำวัน ใช้จ่ายอย่างประหยัดอดออม และแบ่งปัน 

“ส่ิงท่ีมี” ให้กับคนท่ีด้อยกว่า นอกจากน้ีจะต้องไตร่ตรอง 

ให้รอบคอบและครบในทุกๆ ปริบทของการเปล่ียนแปลง 

ที่เกิดขึ้นด้วย

 3. อนาคตของชาติ คือ การศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่

ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า การศึกษา จะเป็นตัวชี้นำ 

อนาคตของชาติและสามารถจรรโลงอยู่ได้ การศึกษา 

จะต้องจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

อย่างแท้จริง แต่ในสภาพความเป็นจริงท่ีปรากฏออกมา 

สถาบันทางการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ 

อุดมศึกษาต่างพยายาม “ยัดเยียด” ข้อความรู้ต่างๆ 

มากเกินกว่าความจำเป็นให้แก่ผู้เรียน เกิดความเหล่ือมล้ำ 

ทางการศึกษาบางทีบางระดับอย่างชัดเจน   สถาบัน 

การศึกษาบางระดับเกิดอาการ “สำลัก” ความรู ้

บางแห่งขาดความพร้อมในการสอนในระดับสูง 

แต่พยายามกระเสือกกระสนเพ่ือรองรับ “ความอยาก” 

ของผู้สอน ภาพเช่นนี้มีปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง 

ท้ายสุดผู้ เรียนไม่ได้ข้อความรู้และองค์ความรู้  

ในการพัฒนาชาติที่ถูกต้อง ซ้ำร้ายกว่านั้น “ร่างทรง 

ทางการศึกษา” บางยุคบางสมัยปรับเปลี่ยนนโยบาย

ตามประสบการณ์ของตนเอง สุสานคนเป็นจึงเกิดข้ึน

กับผู้เรียนโดยปริยาย

 อนาคตของชาติที่งดงามซึ่งจะต้องมีภาพรวม 

คือ คนไทยทุกกลุ่มต่างต้อง “เข้าใจ” “เข้าถึง” ความเป็นชาติ 

มากขึ้น มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนเดิม 

ในระดับสูงก็ต้องปราศจากการเสาะแสวงหา 

ผลประโยชน์โดยใช้อำนาจนำมาเป็นบทแก้ไข 

กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ส่วนระดับผู้คนทั่วไป 

ต้องหันมา “ใส่ใจ” ในการทำมาหากินของตนเอง 

มากข้ึน เข้าใจและเรียนรู้บทบาทหน้าท่ีสิทธิพึงมีพึงได้ 

ของตนเอง ไตร่ตรอง “ข้อมูล” บางอย่างให้ชัดเจน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกระทำหรือ 

ดำเนินการต่าง ๆ   เม่ือเป็นเช่นน้ีความเปราะบางของชาติ 

คงไม่มี  มีแต่ความผาสุกท่ีย่ังยืน สุดท้ายความร่มเย็น 

สถาพรต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ผู้เขียนมีความเชื่อ 

ส่วนตัวว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่ดีที่สุดสำหรับ

คนไทยแน่นอน

ความเปราะบางของสังคมไทยและอนาคตของชาติ
 รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ์                  คณะศึกษาศาสตร์



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

 

นศท. ร่วมพัฒนาศักยภาพ ณ เขาชนไก่

 งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ ศูนย์การกำลังสำรอง 

จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

วิชาทหาร ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 

ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ และ 

กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

ให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 4 ชายและหญิง 

ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 450 คน เมื่อวันที่ 23 

กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวว่าการเข้าร่วม 

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างและปลูกฝัง 

อุดมการณ์ความรักชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ 

และความรักความสามัคคี ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร

ในการผนึกกำลัง เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่าย 

ของมวลชนคนรักชาติท่ีมีประสิทธิภาพ และพร้อม 

ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 

ในอนาคต

 “นักศึกษาวิชาทหารจงตระหนักเสมอว่า 

เมื่อได้เข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารแล้ว จะต้อง 

มีการฝึกเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ทำให้ร่างกาย 

แข็งแรง อีกทั้งต้องฝึกความมีวินัย และพร้อมกับ

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เร่ืองราวด้านประวัติศาสตร์  

ซึมซับสิ่งที่ดีงาม และพัฒนาตนให้มีศักยภาพ  

มีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้อย่างรอบด้าน 

มีสติที่ดีและมีความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพ 

ของตนให้มีประสิทธิภาพต่อไป”

 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร ์

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 

3 สิงหาคม 2557 เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร ์

และการใช้ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ e-Services ระบบ m-Learning และระบบ e-Book 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

เรื่อง “การฝึกทักษะเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ” 

ในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 301 

อาคารสวรรคโลก (ชั้น 3) โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ ิ

จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพชั้นนําเป็นผู้อบรม 

ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน การสร้างความเช่ือม่ัน 

และพัฒนาความกล้าแสดงออก เทคนิคการปรากฏกาย 

ท่วงท่าอิริยาบถ มารยาทและการวางตัวในสังคม 

เทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

ท่ีประทับใจ การเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยการแต่งกาย

 หลักฐานการสมัคร : สำเนาบัตรประจำตัว- 

ประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ 

(รับรองสำเนาถูกต้อง) 

 ขอเชิญนักศึกษา/บัณฑิต/บุคคลท่ัวไปเข้าร่วม 

โครงการฝึกทักษะเพื่ อการพัฒนาบุคลิกภาพ 

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) โดยสอบถามรายละเอียดและ 

สมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปท่ีงานแนะแนว จัดหางาน 

และทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ช้ันลอย) หมายเลข- 

โทรศัพท์ 0-2310-8126 (ในวันและเวลาราชการ) 

ทั้งนี้ผู้ เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารและคู่มือ 

และได้รับวุฒิบัตรรายบุคคลด้วย

ม.ร.อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ

อบรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา

รามฯหนองบัวลำภ ู

นาถมาตา อาศิรวาท
	 มนัสน้อม	พร้อมมะลิ	อาศิรวาท

วโรกาส	เฉลิมพระชนมพรรษา

สิบสอง	สิงหมาส	นาถมาตา

แปดสิบสาม	พระชันษา	เจริญพระชนม์

								ขออัญเชิญ	พระสยามเทวาธิราช

อีกเทพไท	พระไตรรัตน์	ทั่วเวหน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์	ฤทธิไกร	ในนพดล

โปรดประทาน	ชัยมงคล	ถวายพระพร

								ให้สมเด็จ	พระนางเจ้า	สิริกิติ์

ทรงสถิต	เอกราชินี	อดิศร

เป็นปิ่นเกศ	ปกเกล้า	เหล่านิกร

เป็นราชิน	ศิลปาธร	แผ่นดินไทย

	 เป็นคู่บุญ	ภูวไนย	องค์ภูมิพล

สิริสวัสดิ์	พิพัฒน์ดล	มงคลสมัย

เฉลิมพระขวัญ	เฉลิมพระชนม์	พระแม่ไทย

เฉลิมพระเกียรติ	เฉลิมชัย	ทรงพระเจริญ	เทอญฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่

และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
(สมรรถ ผลจำรูญ ร้อยกรอง)

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

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดอบรม “ภาษามือไทยข้ันพ้ืนฐานสำหรับบุคลากร” 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

เปิดงาน เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องสโมสร  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กล่าวว่า ภาษา เป็นนวัตกรรมที่มนุษย์คิดค้นขึ้น 

เพื่อใช้แสดงกิริยาอาการและเป็นสัญลักษณ์  

ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการ 

สื่อสารทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น ภาษา 

จึงมีส่วนช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

ในสังคม และนอกจากภาษาท่ีใช้กันโดยท่ัวไปแล้ว 

ยังมีภาษามือ ซึ่งเป็นอวัจนภาษาอย่างหนึ่ง 

ที่ประกอบด้วยการสื่อสารด้วยมือ การสื่อสาร 

ด้วยร่างกาย และการใช้ริมฝีปากในการส่ือความหมาย

แทนการใช้เสียงพูด โดยการส่ือสารจะเป็นลักษณะ 

ของมือที่ทำเป็นสัญลักษณ์ การเคลื่อนไหวมือ 

แขนและร่างกาย รวมทั้งการแสดงความรู้สึก 

ทางใบหน้าเพ่ือช่วยในการส่ือสารความคิดของผู้พูด 

ซึ่งภาษามือส่วนใหญ่มักใช้ในกลุ่มผู้พิการทางหู 

หรือระหว่างคนที่ใช้ภาษามือด้วยกัน

 “ ข อ ข อ บ คุ ณ ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า 

ท่ีจัดโครงการฯดีๆ เช่นน้ี เป็นประโยชน์กับบุคลากร 

ของรามคำแหง ได้เรียนรู้ภาษาอีกภาษาหนึ่งที่ม ี

ความสำคัญยิ่ง ขอให้ตั้งใจเรียนรู้ และนำกลับ 

ไปใช้สื่อสารกับนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยิน 

เมื่อมาขอรับบริการต่างๆ จากทางมหาวิทยาลัย 

ได้อย่างเข้าใจต่อไป”

ม.ร. จัดอบรมภาษามือสำหรับบุคลากร



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษา Pre-degree รหัส 57... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรีย์  ตู้ประกาย

อาจารย์ปิยวิทย์  เหลืองอร่าม

5751000018 - 5751000075 อาจารย์ ดร.นันท์นภัสร  อินยิ้ม 

5751000083 - 5751000158 อาจารย์มานิตย์  กู้ธนพัฒน์ 

5751000166 - 5751000216 อาจารย์บุญส่ง  คำอ่อน 

5751000224 - 5751000273 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรสรณ์  สันติสิริสมบูรณ์  

5751000281 - 5751000331 อาจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  ปรีย์มาโนช  

5751000349 - 5751000398 อาจารย์ ดร.บุญช่วย  ศรีธรรมศักดิ์ 

5751000414 - 5751000463 อาจารย์กรกช  ทวีสิน

5751000471 - 5751000521 อาจารย์นุกูล  อุบลบาน

5751000539 - 5751000588 อาจารย์ปรีชาพัฒน์  โปรียนนท์ 

5751000596 - 5751000646 อาจารย์เกียรติชัย  อัทธายุวัฒน์   

5751000653 - 5751000703 อาจารย์พงศกร  พรมสวัสดิ์ 

5751000711 - 5751000760 อาจารย์วีรพันธ์  แซ่ด่าน   

5751000778 - 5751000828 อาจารย์กานต์  กานต์กนก    

5751000836 - 5751000885 อาจารย์ศศิธร  จันทร์เทียน 

5751000893 - 5751000943 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณนา  ภาณุวัฒน์สุข

5751000950 - 5751001008 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์  ศรีคิรินทร์ 

5751001016 - 5751001065 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริลักษณ์  แสง-ชูโต

5751001073 - 5751001123 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิศีโรตม์  เกตุแก้ว

5751001131 - 5751001180 อาจารย์ ดร.เลิศเลขา  ธนะชัยขันธ์

5751001198 - 5751001248 อาจารย์ ดร.ยอด  สุขะมงคล  

5751001255 - 5751001305 อาจารย์ ดร.สุรพงษ์  พงษ์ยุพินพานิช    

5751001313 - 5751001362 อาจารย์พนารัตน์  ขำวงฆ้อง

5751001370 - 5751001420 อาจารย์ทฤษฎี  สิงห์ศิลารักษ์

5751001438 - 5751001487 อาจารย์ปริทรรศน์  อร่ามวาณิชย์

5751001495 - 5751001545 อาจารย์อุษณีย์  ระหา   

5751001552 - 5751001602 อาจารย์อัจฉริยา  มาลากุล ณ อยุธยา  

5751001610 - 5751001669 อาจารย์ปวันรัตน์  อักษรสิงห์ชัย        

5751001685 - 5751001735 อาจารย์จิตรกร  พูลโพธิ์ทอง      

5751001743 - 5751001792 อาจารย์พิชัย  สุวรรณลอยล่อง   

5751001800 - 5751001859 อาจารย์กัมพล  พรหมจิระประวัติ   

5751001867 - 5751001917 อาจารย์สิริวรินทร์  เพชรรัตน์

5751001925 - 5751001974 อาจารย์บรรพต  เจริญพล

คณะรัฐศาสตร์
ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5706000014 - 5706003364 รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  ไวสำรวจ

5706003372 - 5706006722 รองศาสตราจารย์ การุณย์ลักษณ์  พหลโยธิน

5706006730 - 5706012506 อาจารย์จรัสเรือง  ศิริวัฒนรักษ์

5706012522 - 5706016010 รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์  จันโททัย

5706016028 - 5706019477 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร  พิมพิสุทธิ์

5706019485 - 5706022935 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช  เงินคล้าย

5706022943 - 5706026316 รองศาสตราจารย์พงศ์สัณห์  ศรีสมทรัพย์

5706026324 - 5706029708 อาจารย์พรนัชชา  พุทธหุน

5706029716 - 5706033098 รองศาสตราจารย์ ดร.พลศักดิ์   จิรไกรศิริ

5706033106 - 5706036489 อาจารย์ ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์

5706036497 - 5706039889 รองศาสตราจารย์ ดร.รวิภา  ธรรมโชติ

5706039897 - 5706043253 รองศาสตราจารย์รุจิรา  เตชางกูร

5706043261 - 5706046678 รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  สัจพันโรจน์

5706046686 - 5706050043 รองศาสตราจารย์ ดร.วรัชยา  ศิริวัฒน์

5706050050 - 5706053435 รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  จุลปานนท์

5706053443 - 5706056909 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์

5706056917 - 5706060356 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ชินบุตร

5706060364 - 5706064531 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล

5706064549 - 5706068060 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา  สมพอง

5706068078 - 5706071460 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิหรา  จิตตลดากร

5706071478 - 5706074860 อาจารย์ ดร.สุชาติ  ศรียารัณย

5706074878 - 5706078416 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี  แสงมหาชัย

5706078424 - 5706081956 รองศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  สุขวิรัช

5706081964 - 5706085403 รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี

5706085411 - 5706088845 อาจารย์ ดร.อรัสธรรม พรหมมะ

5706088852 - 5706092250 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  บุบผะศิริ

5706092268 - 5706095659 อาจารย์ ดร.นิธิตา  สิริพงศ์ทักษิณ

5706095667 - 5706099040 อาจารย์ ดร.นิพนธ์  โซะเฮง

5706099057 - 5706102992 อาจารย์นิมิต  อังก์

5706103008 - 5706106373 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  จันทร์โรจนกิจ

5706106381 - 5706109773 อาจารย์ ดร.ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว

5706109781 - 5706113213 อาจารย์ปุณณดา  อิงคุลานนท์

5706113221 - 5706116638 อาจารย์พัชรณัฏฐ์  สังข์ประไพ

5706116646 - 5706403127 อาจารย์ ดร.พัด  ลวางกูร

5706403135 - 5706406690 อาจารย์ ดร.พีระพงศ์  ภักคีรี

5706406708 - 5706410940 อาจารย์เพิ่มศักดิ์  จะเรียมพันธ์

5706410957 - 5706415311 อาจารย์มูฮัมหมัดอิลยาส  หญ้าปรัง

5706415329 - 5706419420 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษม์  ตันตยกุล

5706419438 - 5706423174 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภัทรา  อำนวยสวัสดิ์

5706423182 - 5706427100 อาจารย์สาธิน  สุนทรพันธ์ุ

5706427118 - 5706431946 อาจารย์เสาวภา  งามประมวญ

5706431953 - 5706436325 อาจารย์อัญชลี  เอกภักดีวัฒนกุล

5706436333 - 5706441754 อาจารย์เอกสฤษดิ์  ลักษิตานนท์

คณะศิลปกรรมศาสตร์
 รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาใหม่ ภาค 1 ประจำปี 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ดังรายชื่อต่อไปนี้

 1.อาจารย์อรอนงค์  อิงชำนิ  อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาดนตรีไทย

 2. อาจารย์มนตรี  นุชดอนไผ่  อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

 3. อาจารย์ธรรมจักร  พรหมพ้วย  อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชานาฏกรรมไทย



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ถาม ดิฉันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

และมีญาติซึ่งมีความพิการทางสายตา แต่มีความ 

ประสงค์จะสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เพราะได้ศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แล้วทางญาติดิฉันได้ให้ดิฉันช่วยติดต่อกับทาง 

มหาวิทยาลัย ว่าตัวญาติดิฉันจะสามารถสมัครเรียน 

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ ขอความกรุณา 

ชี้แจงและแนะนำให้ทราบด้วยจะเป็นพระคุณ 

อย่างสูง 

ตอบ	มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดกว้างในเรื่อง 

สิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคสำหรับบุคคล 

ท่ีเข้าศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการส่งเสริมสนับสนุน 

ให้บริการทางการศึกษาที่ เหมาะสมสอดคล้อง

กับความต้องการจำเป็นพิเศษแก่นักศึกษาพิการ 

แต่ละประเภทและบุคคล เพ่ือเป็นไปตามเจตนารมณ์ 

ของพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

พ.ศ. 2551 ดังนั้น จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษา 

พิการให้เป็นหน่วยงานบริการและสวัสดิการ 

นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ลักษณะบริการ 

จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพ่ือให้บริการ 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการสอน บริการ 

และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ได้แก่

 1. บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่

 2. บริการลงทะเบียนเรียน

 3. บริการคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Jaws/

โปรแกรมตาทิพย์/โปรแกรม Zoom Text

 4. บริการแปลหนังสือตำรา เอกสารประกอบ 

การสอน และข้อสอบในรูป Fileword เป็นเอกสาร 

อักษรเบรลล์

 5. บริการสำเนาสื่อการเรียนการสอน VCD/

DVD/MP3 และ Program Voice

 6. บริการอาสาสมัครเพ่ือนช่วยเรียนสำหรับ 

นักศึกษาพิการ

 7. บริการล่ามภาษามือในชั้นเรียนและ 

ทบทวนกระบวนวิชา

 8.  ให้คำปรึกษาด้านการย้ายคณะอื่น ๆ

 9. สนับสนุนการประกอบอาชีพตลอดจน 

ประสานงานด้านทุนการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

 มหาวิทยาลัยสนับสนุนนักศึกษาพิการ 

ให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียน การสอนของ 

มหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป  

ช่วยเหลือนักศึกษาพิการบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมุ่ งมั่นพัฒนาผลิตบัณฑิตพิการ 

ทุกประเภทอันเป็นหนทางนำสู่ความสำเร็จในชีวิต

สำหรับทุกคน
กองบรรณาธิการ

รับสมัครนักศึกษาฯ                      (ต่อจากหน้า 1)  ส ำนั ก สหกิ จ ศึ กษ าและพัฒน าอ าชี พ 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การทำงานเป็นทีม 
ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2557 (ฟรี) มีวุฒิบัตร 
มอบให้ ณ ห้องบรรยาย 401 อาคารสวรรคโลก ช้ัน 4 
นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ที่สนใจ 
สอบถามและสมัครได้ที่ สำนักสหกิจศึกษาฯ 
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 โทร. 0-2310-8503

  งานแพทย์และอนามัย ร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต เดือนสิงหาคม 2557 ทุกวันจันทร์ 

และวันอังคาร ท่ี 4, 5, 18, 19, 25 และ 26 สิงหาคม 2557 บริเวณหน้าคณะบริหารธุรกิจ เวลา 10.00-15.00 น. 

ขอเชิญผู้ที่สนใจบริจาคโลหิตได้ในวันและเวลาดังกล่าว

  งานแพทย์และอนามัย แนะนำวิธีการเตรียมสุขภาพให้พร้อมสำหรับการสอบ ระหว่างวันที ่

16 - 21 สิงหาคม 2557 เป็นการสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2556 ซึ่งในการสอบไล่แต่ละภาค 

ที่ผ่านมามีนักศึกษาป่วยฉุกเฉินระหว่างการสอบเป็นจำนวนมาก สาเหตุการป่วยที่พบบ่อยๆคือ นอนดึก 

หรือไม่ได้นอน ไม่ได้รับประทานอาหารมื้อเช้า ปวดท้องประจำเดือน ปวดท้องโรคกระเพาะ ท้องเสีย 

อาหารเป็นพิษ เป็นลม เป็นต้น ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการป่วยดังกล่าว งานแพทย์ฯขอแนะนำให้เตรียมตัว 

ก่อนสอบให้พร้อม เช่นทบทวนตำราวิชาท่ีจะสอบล่วงหน้า พักผ่อนให้เพียงพอ อย่านอนดึกเกินไปหรืออดนอน 

รับประทานอาหารให้ครบทุกมื้อ โดยเฉพาะอาหารมื้อเช้าวันที่จะสอบสำคัญมากควรระมัดระวังในการ 

รับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือของหมักดอง เพราะอาจทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ 

คล่ืนไส้ อาเจียน และท้องเสียอย่างรุนแรงได้ ส่วนผู้ท่ีมีโรคประจำตัว เช่น ลมชัก หอบหืด ควรปรึกษาแพทย์ 

รับประทานยาตามเวลา พักผ่อนให้เพียงพอ และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

  งานแพทย์และอนามัย ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ- 

แห่งชาติ (สปสช) บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557  

ณ อาคารงานแพทย์และอนามัย ชั้น 3 เวลา 08.30 - 15.30 น. ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

และบุคคลภายนอกที่สนใจสอบถามรายละเอียด และสมัครเข้ารับการตรวจได้ที่งานแพทย์และอนามัย 

โทร.0-2310-8066 และ 0-2310-8069 

ข่าวจาก ...งานแพทย์และอนามัย

สถานประกอบการภาครัฐ เช่น 

 - ศาลปกครอง 

 - ศาลอาญาธนบุรี

 - สำนักงานอัยการสูงสุด

 - สภาทนายความ 

 - ศาลจังหวัดมีนบุรี

 - กรมประชาสัมพันธ์

 - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ (ม.รามฯ)

 - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 - สถาบันคอมพิวเตอร์ (ม.รามฯ)

 - กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1, 2

 - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

   - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)  

 - สำนักเทคโนโลยีการศึกษา (ม.รามฯ) เป็นต้น 

สถานประกอบการภาคเอกชน เช่น

 - โต๊ะข่าวบันเทิง ช่อง 3

 - สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

 - สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5   

 - สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น   

 - บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จำกัด 

    - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด   

 - บริษัท โฮมโปรดักส์  เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

   - บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  

 - บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ ไทยแลนด์  

  จำกัด (มหาชน) 

 - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

   - สำนักงานกฎหมาย วีระกานต์ มุสิกพงศ์   

 - บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด เป็นต้น

 นักศึกษาผู้สนใจจะได้เข้ารับการอบรม หลักสูตร 

เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอาชีพฯ จำนวน 

9 หลักสูตร ดังนี้

 1.  การพัฒนาบุคลิกภาพ 

 2.  เทคนิคการสมัครงาน 

 3.  ภาวะผู้นำและทักษะการเป็นผู้นำ

 4.  การพัฒนาลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ 

  บัณฑิตในตลาดแรงงาน 

 5. การทำงานเป็นทีม  

 6. ก า ร ท ำ ง า น ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม ก ด ดั น แ ล ะ 

  การบริหารความเครียด  

 7.  หลักการและแนวคิดสหกิจศึกษา   

 8.  วัฒนธรรมองค์กร

 9.  การเขียนรายงาน

 การฝึกอาชีพเป็นการพัฒนาทักษะและ 

กระบวนการคิดให้เป็นระบบ เป็นการเปิดโลกทัศน ์

แ ล ะ โ อ ก า ส ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น เ ส้ น ท า ง อ า ชี พ 

ในอนาคต จึงขอเชิญชวนเข้ารับการฝึกอาชีพ เพื่อ 

เป็นการค้นหาและพัฒนาตนเองทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ 

เป็นต้นไป - 31 สิงหาคม 2557 (วันเวลาราชการ)

 ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียด 

ได้ที่ สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคาร 

กิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 โทรศัพท์ 0-2310-8503 

แฟกซ์ 0-2310-8504 หรือ www.ru300.ru.ac.th
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SPN 1002
ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน 2
Fundamental Spanish 2

 ENS 4201 (EN 411)
ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
English in Interviewing

 วัน/เวลา/สถานท่ีเรียน  วันจันทร์  เวลา 07.30 - 09.20 น. 

ห้อง SBB 301

 อาจารย์ผู้สอน  อ.ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล 

 เอกสารประกอบคำบรรยาย  กระบวนวิชานี้ 

ยังไม่มีตำรา แต่นักศึกษาสามารถซื้อเอกสารประกอบ 

คำบรรยายได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร ชั้น 1 อาคาร 1  

คณะมนุษยศาสตร์

 คำอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาหลักการ วิธีการ 

กลวิธี แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์และ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

 จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

 1.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ กลวิธี 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์

 2.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ กลวิธี 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 3.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจคำถามชนิดต่าง ๆ และ 

ประโยชน์ของคำถามชนิดนั้น ๆ ในการสัมภาษณ์

 4.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสร้างคำถามแบบ 

ต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์

 5.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ 

หาข้อมูล

 6.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อการ

ทำวิจัย

 7.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อรับ 

คนเข้าทำงาน

 8.   เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ 

การสมัครงาน

 แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ Power 

Point      

 เนื้อหาวิชา  ส่วนประกอบสำคัญต่าง ๆ ของการ 

สัมภาษณ์ ลักษณะสำคัญของกระบวนการสื่อสาร 

ระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ ลักษณะของคำถาม 

ประเภทต่าง ๆ และประโยชน์ของคำถามประเภทนั้น ๆ  

ในการสัมภาษณ์ โครงสร้างของการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ 

เพ่ือหาข้อมูล การสัมภาษณ์เพ่ือการทำวิจัย การสัมภาษณ์ 

เพ่ือรับคนเข้าทำงานและการสัมภาษณ์เพ่ือการสมัครงาน

 วัน เวลา และสถานที่สอบ   สอบวันจันทร์ที่ 27 

ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 -12.00 น. 

 ลักษณะข้อสอบ ข้อสอบเป็นอัตนัยผสมปรนัย 

100 คะแนน 

 รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ ข้อสอบทั้งหมด 

เป็นภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 3 part ดังนี้

อ.ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา  ศึกษาไวยากรณ์ภาษาสเปน

ในระดับที่ต่อจากกระบวนวิชา SPN 1001 ได้แก่

      - คำสรรพนามกรรมตรงและกรรมรอง 

  (Los complementos directos e indirectos)

 -  ประโยคอนาคตกาล (El futuro imperfecto)

      -  ประโยคแสดงเง่ือนไข (La oraciÓn  condicional)

      -  การบอกฤดูกาล (La temperatura  y las estaciones) 

      -  ประโยคอุทาน ( La oraciÓn exclamativa )

      -  ประโยคคำสั่ง (La oraciÓn imperativa)

      - ประโยคแสดงเหตุการณ์ที่เพิ่งเสร็จสิ้นลง 

  (El pretérito perfecto)

      -  ประโยคแสดงอดีต (El pretérito indefinido)

      -  คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน

      -  คำศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับสุขภาพ

      -  คำศัพท์และสำนวนในสนามบิน

      -  คำศัพท์และสำนวนในโรงแรม

  สื่อประกอบการเรียน

 - ตำรา ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน 2 ( SN 102) 

โดย อาจารย์ดุษฎี นำสวัสดิ์ชัยกุล (ซื้อได้ที่ศูนย์ตำรา 

ของมหาวิทยาลัย)

  -  เอกสารประกอบการสอนเพ่ิมเติม โดย รศ.สมร 

 วิเศษมณี (ติดต่อที่อาจารย์ผู้สอน)

 ข้อแนะนำ     นักศึกษาควรผ่านกระบวนวิชา 

SPN 1001 มาก่อน จะได้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชา

อย่างต่อเนื่อง ควรทำการศึกษาเนื้อหาสาระจากตำรา 

มาก่อนเข้าฟังการบรรยายในชั้นเรียนโดยหมั่นอ่านออก

เสียงคำและประโยคตามหลักการออกเสียงคำภาษาสเปน

ที่ได้ศึกษามาแล้วจากกระบวนวิชา SPN 1001 ทำแบบ

รศ.สมร  วิเศษมณี

ฝึกหัดในแต่ละบทอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้ท่ีไม่สามารถ 

ไปเข้าฟังการบรรยายในช้ันเรียนได้ก็ให้ทำตามข้อแนะนำ

ข้างต้นเช่นกันและควรหาเวลาปรึกษาอาจารย์ผู้สอน 

เพื่อขอคำแนะนำต่างๆเพิ่มเติมโดยติดต่ออาจารย์ผู้สอน

ได้ตามตารางเวลาบรรยายหรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะมนุษยศาสตร์

 นอกจากการเข้าศึกษาในชั้นเรียนแล้วนักศึกษา

สามารถทำการศึกษาได้อีกหลายวิธีได้แก่   

 - ฟังการบรรยายทางวิทยุกระบวนวิชาภาษาสเปน 

ระดับพื้นฐาน 2 (SN 102) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 

แห่งประเทศไทยรายการ 2 ความถ่ี 837 KHA ระบบ AM  

โดยติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีสำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 - ศึกษาจากแถบเสียงหรือแผ่นซีดีกระบวนวิชา 

ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน 2 (SN 102) โดยนักศึกษา 

ติดต่อขอรับการบริการน้ีได้ท่ีสำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 วิธีการสอน 

 - บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละบท โดยใช้สื่อ 

ท่ีเป็นตำรา เอกสารประกอบเพ่ิมเติม  โปรแกรม Power Point 

และ เว็บไซต์ภาษาสเปน

 - ฝึกการอ่านออกเสียงคำ วลี  และประโยคท่ีถูกต้อง

 -   ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลยคำตอบ พร้อมทั้ง 

อธิบายข้อผิด (error) และข้อผิดพลาด (mistake)

 -  ฝึกเขียนคำและประโยค

 -   ฝึกการใช้ภาษาตามกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ภาษาสเปน 

 - ฟังบทสนทนาที่เป็นเนื้อหาเสริมจากตำรา 

เพื่อฝึกการฟัง และฝึกการสนทนาในสถานการณ์ที ่

น่าสนใจต่างๆ เพ่ือเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ 

สเปน  

 - ฟังเพลงภาษาสเปนเพื่อฝึกการใช้คำศัพท์ 

สำนวนภาษา และเพื่อความเพลิดเพลิน

 เวลา-สถานที่บรรยาย   

 -  LEC. พุธ  09.30-11.20 น. ห้อง SLB 602  

  - LAB. พุธ  11.30-13.20 น. ห้อง Lab 1 

  อาคาร HOB 1 ชั้น 3

 การประเมินผล  ข้อสอบปรนัย 120 ข้อ (ให้ใช ้

ดินสอดำอย่างอ่อน 2 B ระบายคำตอบ) คะแนนเต็ม  

120 คะแนน  คะแนนสอบผ่าน  50 %  เวลาสอบ 2 ช่ัวโมง 30 นาที 

วัน-เวลาสอบเป็นไปตามตารางของมหาวิทยาลัย     

 Part 1: Choose the correct answer.  

 ข้อสอบ part นี้มี 60 ข้อ 60 คะแนน เป็นการ 

ตอบคำถามจากตัวเลือกจากเนื้อหาที่เรียน 

 Part 2: Identify the following questions in 

terms of open-ended, open-to-closed, curious probe, 

quizshow, leading push, clearinghouse probe,  

double-barreled, informational probe, guessing 

game and bipolar. 

 ข้อสอบ part นี้มี 10 ข้อ 10 คะแนน ในข้อสอบ 

ชุดนี้จะมีคำถามลักษณะต่าง ๆ 10 ชนิด นักศึกษาต้อง 

ตอบว่าคำถามนั้น ๆ เป็นชนิดใด  เช่นเป็นคำถามแบบ 

open- ended, open-to-closed, curious probe, quiz  

show, leading push,  clearinghouse     probe,  double-barreled, 

 informational probe, guessing game หรือ bipolar

 Part 3:  Answer the following questions in  

detail.  

 ข้อสอบ part นี้มี 3 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ในการ 

ตอบให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ        โดยมีภาษาไทยสลับได้บ้าง 

แต่ห้ามตอบเป็นภาษาไทยล้วน

 

  ข อ เ ชิ ญ นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ผู้ ส ำ เ ร็ จ 

ก า ร ศึ ก ษ า เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม 

“เทคนิคการสมัครงาน” ในว ันที่ 28-29 สิงหาคม 

2557 ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 0702 เวลา 

08.30-16.30 น. ผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งสิ้น และผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร 

 ผู้สนใจสมัครได้ที่งานแนะแนว จัดหางาน 

และทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคาร- 

ศิลาบาตร (ชั้นลอย) โทร. 0-2310-8126

 

อบรมเทคนิคการสมัครงาน



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ 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)

และเพ่ือให้ผู้ใช้สนใจในการเข้าใช้ห้องสมุดในการศึกษา

ค้นคว้ามากขึ้น 

 ปัจจุบันสังคมการศึกษาค้นคว้าหาความรู้  

เปลี่ยนแปลงไปมาก ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

มีความหลากหลาย และมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล 

มากขึ้น และสะดวกขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ทำให้ห้องสมุดต้องปรับบทบาท และรูปลักษณ์ให้ม ี

ความทันสมัย เป็นห้องสมุดยุคใหม่มากข้ึน ต้องสามารถ 

เป็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีผู้ใช้ต้องการ มีส่ิงอำนวยความสะดวก 

ในทุกๆด้าน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

มีความบันเทิง และสนุกสนานในการศึกษาค้นคว้า 

ควบคู่กันไปด้วย เป็นเหมือนห้างสรรพสินค้า หรือ 

ซุปเปอร์มาร์เก็ตความรู้ 

 การจัดสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2557 ครั้งนี้ 

จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 28 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 1 สิงหาคม 

2557 กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการ 

ห้องสมุดในรูปแบบใหม่ที่มีการบริการหลากหลาย 

สาธิตการผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ การเสวนา 

การอ่านและการค้นคว้ากิจกรรมส่งเสริม การศึกษา- 

ค้นคว้า นำชมห้องรามคำแหงอนุสรณ์ และการจำหน่าย 

หนังสือราคาถูก

สำนักหอสมุดกลางจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด                                                                        (ต่อจากหน้า 1)

ในต่างชาติ มีอยู่รายหนึ่งเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้ว 

บุตรยิ่งโตขึ้นก็หน้าตายิ่งเลว ไม่น่ารักขึ้น พูดง่าย ๆ  ว่า 

ดูหน้าตาแล้วผู้เป็นพ่อไม่พอใจ ผู้เป็นพ่อของเด็ก  

บอกว่าเด็กเกิดมาหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวอย่างน้ีน้ัน 

เขาไม่สามารถที่จะทำใจได้  ในที่สุดเขาก็ไปเที่ยวสืบ 

ไปเที่ยวถาม จนในที่สุดภรรยารับว่าตอนเป็นสาวๆ 

นั้นไปให้แพทย์ทำศัลยกรรมความงาม ทำหน้าตา 

ให้สวยงาม ตามปกติเธอจะไม่เป็นผู้ที่สวยงามดั่งที ่

สามีเธอไปพบเห็น เพราะก่อนหน้านั้น เธอหน้าตา 

ที่พูดกันโดยทั่วไปคือขี้เหร่หรือไม่สวย แล้วเธอก ็

ไปจัดการให้นายแพทย์หรือหมอที่มีความรู้ความ-

สามารถโด่งดังในการทำศัลยกรรมตบแต่งหน้าตา   

อะไรต่าง ๆ  จนเธอสวยงามในระดับนางงามเลยทีเดียว 

ฝ่ายชายมาพบสาวสวยก็จีบหรือไปมาหาสู่กันจน 

เกิดความรักแล้วแต่งงานกัน แล้วก็มีบุตรตามมา 

อย่างท่ีเป็นข่าว แต่เม่ือเกิดบุตรข้ึนมาน้ันสามีทนไม่ได้ 

กับการเห็นใบหน้า เห็นหน้าตารูปร่างของบุตรของตน 

ขี้เหร่กว่าเด็กในละแวกเดียวกันหรือลูกของเพื่อนๆ 

ท่ีเกิดมาวัยเดียวกัน ในท่ีสุดก็สืบได้ว่า ภรรยาของตน 

ก่อนที่จะมาแต่งงานนั้นได้ไปเสริมสวยไปทำสวย  

จนสวยงามจึงทำให้เขาแต่งงานกับเธอ

 ใ น ที่ สุ ด ส า มี เ ธ อ ก็ ฟ้ อ ง ค ดี ไ ป ท า ง ศ า ล 

ขอหย่าว่าไม่อาจจะทนอยู่ได้ เพราะนึกถึงสภาพที ่

หน้าตาภรรยาควรจะเป็นอย่างไร เพราะบุตรท่ีออกมาน้ัน 

หน้าตาดูไม่ได้ หน้าตาดูแล้วไม่เจริญตาเจริญใจ  

เรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันในข่าว หรือติดตามจาก 

ข่าวสารข้อมูลกันต่อไป ถ้าผลของคดีก็ยังไม่ทราบว่า

หย่าขาดกันได้หรือไม่

 ฟังดูแล้ วก็น่ าสะท้อนสะท้ านหัวใจ  

ในความเปลี่ยนแปลงของโลก ในความเปลี่ยนแปลง 

ของเทคโนโลยี ความเจริญงอกงามของสังคม 

ในความเจริญที่ เขาพูดกันว่าโลกเจริญขึ้นมาก 

หรือว่าในสมัยนี้  เราเจริญกันมากกว่าสมัยก่อน ๆ 

แต่ในความเจริญน้ันเราจะพบว่ามันมีความเปล่ียนแปลง 

ทั้งทางเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงทั้งการกระทำ 

เปล่ียนแปลงท้ังความคิด เปล่ียนแปลงในต้ังหลายเร่ือง 

โดยเฉพาะเรื่องที่ครูเล่าคร่าว ๆ ข้างบนนั้น  ถ้าเรื่อง 

ที่เล่ามาเป็นข่าวเป็นความจริง ลูกศิษย์ลองคิดดูว่า 

ถ้าลูกศิษย์เป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ลูกศิษย์จะคิดอย่างไร 

แม้กระทั่งลูกศิษย์เกิดเป็นบุตรเขาแล้วจะเกิดต่อไป

ข้างหน้าแล้วเติบโตขึ้นมา ลูกศิษย์คิดอยู่ในอนาคต 

จะเป็นอย่างไร และที่สำคัญที่สุดจะเกิดความยุ่งเหยิง 

 ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง โดยความ 

ร่วมมือของสมาคมพัฒนาการพูดแห่งประเทศไทย 

เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าฝึก 

อบรมในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด 

รุ่นที่ 70 ระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2557  

การจัดอบรมนี้ประกอบด้วยหลักสูตรการพูด 

และการพัฒนาบุคลิกภาพโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่มีชื่อเสียง พร้อมชิงโล่รางวัลการพูดดีเด่นจาก 

นายกสมาคมพัฒนาการพูดแห่งประเทศไทย

 ผู้สนใจสมัครได้ ณ ที่ทำการศูนย์พัฒนา- 

การพูดรามคำแหง อาคารศิลาบาตร ช้ัน 1 ฝ่ังห้องน้ำชาย 

ต้ังแต่บัดน้ี-25 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-17.00 น. 

สอบถาม โทร. 083-010-8135 (เจ) 088-724-9803 (ช่อ) 

และ 094-561-0999 (ก๊อต)

จัดอบรมการพูดและบุคลิกภาพ

 จากนั้น ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวว่า ในโลกปัจจุบัน 

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแต่ละองค์กร 

จะต้องรู้จักปรับเปลี่ยนให้ทันยุค ทันสมัย  ปัจจุบัน- 

การเข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสาร มีหลากหลายช่องทาง 

มากขึ้น นักศึกษาสามารถจะค้นคว้าข้อมูลผ่านทาง 

Internet Google เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหนังสือ 

ออนไลน์ต่างๆมากมาย มีทั้งฟรี และเสียค่าใช้จ่าย 

ให้เลือกได้ตามความต้องการ ฉะนั้นการที่สำนัก- 

หอสมุดกลางมีความพยายามในการปรับตัวให้เข้ากับ

ยุคสมัยจึงถือเป็นสิ่งที่ดี และน่าชื่นชนเป็นอย่างยิ่ง

 “สำนักหอสมุดกลางจะต้องทำให้ห้องสมุด 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นห้องสมุดที่มีเสน่ห์ 

สามารถดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการได้อย่าง

มีความสุข และสะดวก รวดเร็ว มิเช่นนั้น หนังสือ 

ในห้องสมุดจะเป็นเหมือนทรัพย์สินมีค่าท่ีวางอยู่เฉยๆ 

ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ดังนั้นจึงอยากฝาก

ให้สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆอยู่เร่ือยๆ เพ่ือจะได้มีความ

น่าสนใจและเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักศึกษาได้เข้ามา

ค้นคว้าหาความรู้ต่อไป”

ในเรื่องครอบครัว ความยุ่งเหยิงในสังคมเลยทีเดียว 

จนมีการเกิดการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับหน้าตาสวย 

ไม่สวย เกี่ยวกับสภาพจิตใจที่เกิดขึ้นอย่างประหลาด

ทุกวันนี้ และน่าจะเกิดขึ้นต่อไปในกาลภายหน้าอีก 

ไม่หยุดหย่อน เพราะว่าในสังคมเราพบคนมากขึ้น ๆ 

ไม่ใช่เพียงแต่คนไทยเท่านั้น คนทั่วโลกรวมกันแล้ว 

หลายพันล้านคน เมื่อหลายพันล้านคนก็จะต้อง 

หลายล้านความคิดหลายเรื่อง เพราะฉะนั้นเรื่องนี ้

เป็นอุทาหรณ์ แต่ให้ทราบว่าให้ติดตามข่าวใน 

ส่วนที่แปลกอย่าพึ่งสรุปว่าความจริงเป็นอย่างไร 

แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ต้องคิดว่าทางออกที่ดีที่สุด 

เราควรจะทำอย่างไรจะคิดอย่างไร ถ้าหากว่าเป็น 

เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของเรา เราจะคิดอย่างไรอย่างนี ้

เป็นต้น คิดอย่างไรจดหมายมาบอกครูบ้าง เผื่อคร ู

จะได้เริ่มคิดกับลูกศิษย์ได้ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ 

สวัสดีครับ



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๘) วันที่ ๑๘ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

 

  

    
 
 
 
 
 

 คำว่า คน หรือท่ีเราใช้อีกคำว่ามนุษย์ ถ้าหากว่า 

เรานำมาพิจารณาถึงการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือ 

เกิดมาเป็นคนนั้นแสนยาก แสนลำบาก ที่บอกว่า 

แสนยากแสนลำบากนั้นก็คือ การที่จะกำเนิด 

ขึ้นมาเป็นทารก จนกว่าออกมาเป็นคน ออกมา 

เป็นเด็ก เป็นหนุ่ม เป็นผู้ใหญ่ เป็นคนชรา 

ในที่สุดก็ตาย ย่อมผ่านความยากลำบากมากมาย  

ผ่านความซับซ้อนของธรรมชาติ ผ่านการซับซ้อน 

ของการเปล่ียนแปลงของสังคม ผ่านการซับซ้อน 

ความคิด ความเห็น ผ่านเรื่องต่าง ๆ คณานับ

 การเกิดของคน ในกฎหมายก็บอกไว้ว่า 

สภาพบุคคล ย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอด แล้วอยู่รอด 

เป็นทารก การเร่ิมต้นก็เร่ิมต้นเม่ือคลอดเป็นทารก

แล้วอยู่รอด หมายความว่าออกมาแล้วหายใจได้ 

ออกจากช่องคลอดมาแล้ว คลอดหลุดออกมาแล้ว 

หายใจ หลังจากน้ันถ้าเสียชีวิตไปก็ถือเป็นการตาย 

ในการที่จะคลอดออกมา เกิดออกมาก็จะต้อง 

ผ่านจากการตั้งครรภ์แล้วอยู่ ในท้องมารดา  

และก็ก่อนจะตั้งครรภ์ก็ผ่านจากการที่บิดา 

กับมารดาได้เป็นผู้ที่ทำให้เกิดบุตรเกิดธิดา ที่อยู ่

ในครรภ์และก็คลอดออกมานั้นนั่นเอง 

 ดูเหมือนจะไม่มีอะไรซับซ้อน แต่ในขณะน้ี 

เรากำลังเข้าสู่ประชาคมของอาเซียน ประชาคม 

ของอาเซียนบวกหกประชาคมของโลก เรากำลัง 

จะต้องยุ่งเกี่ยวรับรู้ข่าวสารข้อมูลและอาจจะมี 

ปฏิสมัพันธ์ รู้จักการที่จะมีความสัมพันธ์กัน 

ในด้านต่าง ๆ แม้กระท่ังอาจจะสัมพันธ์กันในเร่ือง 

ครอบครัว เช่น เป็นสามีภรรยา เป็นบุตรอะไร 

ต่อมิอะไรต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน รู้จักกัน  

อยู่ด้วยกันหรืออยู่คนละประเทศก็ตามแต่ ก็ยัง 

มีความสัมพันธ์ในทางที่จะสื่อสารข้อมูลอะไร 

ต่อกันได้

 ตามปกติครูมักจะไม่เขียนเรื่องเกี่ยวกับ 

ข่าวหนังสือพิมพ์ เพราะเกรงว่าข้อมูลต่าง ๆ  ที่เรา 

ทราบจะไม่ทันสมัยจะไม่ถูกต้อง หากเราคิด 

เราต่ืนเอาตามการณ์ ก็จะทำให้ข้อมูลหรือข้อท่ีเรา

มีความคิดความเห็นผิดเพี้ยนไป เท่ากับว่าเราไป

ตัดสินหรือไปช้ีขาดโดยท่ีในข้อเท็จจริงอาจไม่เป็น 

เช่นนั้น แต่ข่าวรามคำแหงฉบับนี้ อยากจะคุยถึง 

เรื่องข้อมูลข่าวสารบ้าง

 ลูกศิษย์คงได้ข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจากทาง 

หนังสือพิมพ์หรือจากข่าวทางด้านอ่ืน ว่ามีคู่สมรส 

เรื่องของคน

(อ่านต่อหน้า 11)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงแสดงความยินดีกับ สนช.

 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่  

ร่างของอาจารย์ใหญ่ที่ได้รับความอนุเคราะห์ 

จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จำนวน 

3 ร่าง โดยมี อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล รักษาการ 

ในตำแหน่งคณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์  

พร้อมด้วย บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธี เมื่อวันที่  

24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องคลินิก และห้องฝนเลนส์  

อาคารสุโขทัย ชั้น 1  

 โครงการฯนี้ จัดขึ้น เพื่ อให้คณาจารย์  

ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป    

ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความ 

เคารพต่อผู้มีพระคุณที่ได้อุทิศร่างเพื่อประโยชน์ 

ต่อการเรียนการสอน และเพ่ือให้นักศึกษาได้กล่าว 

คำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับการศึกษา กระบวนวิชา 

มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์  (OPT 311)  ของ 

นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์

 คณะนิติศาสตร์ จัดงาน “สัปดาห์รพี’ 57” 

ระหว่างวันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2557 เพื่อน้อมรำลึกถึง 

คุณงามความดีของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

รพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมี 

รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ คณบดี 

คณะนิติศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. คณาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงาน  

เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณห้องโถงด้านหน้า 

คณะนิติศาสตร์ อาคาร 2  

 ภายในงานมีการแสดงละครและจำลอง 

การพิจารณาคดี โดยนักศึกษาปริญญาโท เรื่อง 

“พิศวาสหลอนซ่อนมรณะ” การอภิปรายทางวิชาการ 

เรื่อง “คืนสุขให้ลูกหนี้ ทวงหนี้อย่างเป็นธรรม” 

โดยมี หม่อมหลวงศุภกิตติ์ จรูญโรจน์ อัยการ 

ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด และอาจารย์ 

สอนชัย สิราริยกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 

เป็นผู้อภิปราย การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

พิธีไหว้ครูนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และ 

โครงการภาคพิเศษฯ คลินิกกฎหมาย บริการ- 

 คณะผู้บริหาร ม.ร. มอบดอกไม้ 

แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์          ลาภเจริญทรัพย์       อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้รับ 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

ส ม า ชิ ก ส ภ า นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ช า ติ  

(สนช.) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 

ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการและ 

บริหาร ชั้น 3 

คณะนิติศาสตร์ ม.ร. จัดงาน
“สัปดาห์รพี’ 57”

อุทิศส่วนกุศลให้แก่ร่างของอาจารย์ใหญ่

ใ ห้ ค ำ ป รึ ก ษ า ก ฎ ห ม า ย โ ด ย ท น า ย ค ว า ม จ า ก 

สภาทนายความฟรี จำหน่ายของท่ีระลึก หนังสือราคาถูก 

และนิทรรศการพระราชประวัติของกรมหลวงราชบุรี- 

ดิเรกฤทธิ์ “พระบิดากฎหมายไทย” 


