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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๒๖

วันที่ ๑๓ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

ปีที่ ๔๔

   
 

   
 

สถาบันภาษาจัดอบรม

ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา (ฟรี)

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 10)

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารธุรกิจ-

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชา

เอกการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 1/2 

โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course 

และ Modular System รวมทั้งมีกิจกรรมเสริม

หลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

นักศึกษา อาจารย์ และนักธุรกิจ ท้ังน้ีแบ่งการเรียน

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี 

เวลา 17.30 - 21.30 น.  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช  

ณ สาขาวิทยบริการฯ พังงา อำาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 โดยมีอาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ  

จังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการต่างๆของจังหวัดพังงา นักศึกษาและศิษย์เก่ามาร่วมงานเป็นจำานวนมาก

  แท่นประดิษฐานนี้นักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมกันบริจาคเงินประเดิมในการก่อสร้างและมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป 

ทั้งนี้ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสร้างและอัญเชิญมาประดิษฐานเพื่อให้ชาวพังงาได้เคารพสักการะและประกอบ 

รัฐพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ทุกวันที่ 17 มกราคม ของทุกปีต่อไป

 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดโครงการฝึกอบรม 

“เพิ่มสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคำาแหง ประจำาปีงบประมาณ 2557” ระหว่างเดือนตุลาคม 

2557- กรกฎาคม 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก 

 ผู้อำานวยการสถาบันภาษา กล่าวว่า 

มหาวิทยาลั ยรามคำ าแหงได้ เ ล็ ง เ ห็น 

ความสำาคัญในการสร้างความพร้อม 

ในด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา 

เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงภาษาอังกฤษที่จะใช้เป็นสื่อกลาง

ในการสื่อสาร และสร้างโอกาสที่ดีในการ

ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะเริ่มในปี 2558 

 “มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้จัดโครงการฯ ในระยะยาว

ระหว่างเดือนตุลาคม 2557- กรกฎาคม 2558 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ

เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งสิ้น และเมื่ออบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรจาก 

อธิการบดี ม.ร.อีกด้วย”

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์  ลาภเจรญิทรพัย์  

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง           ให้กำาลงัใจ

นางสาวองิกฤต  วทิซาน ี ่ ลกูครึง่ไทย-ออสเตรยี 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ทีเ่ข้าประกวดร้องเพลงในรายการ 

เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ซีซั่น 3 รอบ Blind 

Auditions กับเพลง “นำ้าตาฟ้า” และแสดง 

ศลิปวฒันธรรมภาคใต้ จนทำาให้คนไทยทัง้ประเทศ 

ประทับใจในความเป็นสาวไทยหน้าฝรั่ง

มากความสามารถ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557  

ณ ห้องทำางานอธิการบด ีช้ัน 2 อาคารวทิยบรกิาร

และบริหาร

 คณะส่ือสารมวลชนเปิดรับสมัครนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

ภาคพิเศษ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 4 ภาค 2 

ปีการศึกษา 2557 เรียนวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 17.00 - 

21.00 น. โดยจำาหน่ายใบสมัครวันท่ี 29 กันยายน - 24 

พฤศจิกายน 2557 (เว้นวันหยุดราชการ) และรับสมัคร 

วันท่ี 11 - 24 พฤศจิกายน 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

เปิดบรรยายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดท่ีคณะส่ือสารมวลชน  

อาคารสุโขทัย ช้ัน 10 (www.mac.ru.ac.th) โทร.0-2310-

8980,  081-562-7411,  086-025-8388, 091-551-3268

   

ชาวรามฯ เป็นกำาลังใจให้ “อิงกฤต The Voice 3”

คณะสื่อสารมวลชนรับนศ.

ปริญญาตรีภาคพิเศษ

วางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพ่อขุนฯ ณ รามฯ พังงา

   
 
 
ม.ร.รับนักศึกษาภาคพิเศษ
วิชาการจัดการโลจิสติกส์



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

สถาาบันภาษาฯ                            (ต่อจากหน้า 1) 

        สำาหรับโครงการฝึกอบรมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 

วันละ 3 เวลา คือ

        ช่วงที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. รวม 9 ห้อง 

เรียนห้องละ 30 คน 

        ช่วงที่ 2 เวลา 14.00-17.00 น. รวม 7 ห้อง 

เรียนห้องละ 30 คน 

        ช่วงที่ 3 เวลา 18.00-21.00 น. รวม 6 ห้อง 

เรียนห้องละ 30 คน 

        โดยกำาหนดการอบรมจำานวน 20 รอบ ดังนี้

         รอบที่ 1 1-13 ตุลาคม 2557

         รอบที่ 2  15-27 ตุลาคม 2557

         รอบที่ 3  29 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557

         รอบที่ 4  12-24 พฤศจิกายน 2557

         รอบที่ 5  26 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2557

         รอบที่ 6  15-26 ธันวาคม 2557

         รอบที่ 7  5-16 มกราคม 2558

         รอบที่ 8  19-30 มกราคม 2558

         รอบที่ 9  2-13 กุมภาพันธ์ 2558

         รอบที่ 10  16-27 กุมภาพันธ์ 2558

         รอบที่ 11  2-13 มีนาคม 2558

         รอบที่ 12 16-27 มีนาคม 2558

         รอบที่ 13  30 มีนาคม-10 เมษายน  2558

         รอบที่ 14  20 เมษายน -1 พฤษภาคม 2558

         รอบที่ 15  4-15 พฤษภาคม 2558

         รอบที่ 16  18-29 พฤษภาคม 2558

         รอบที่ 17  1-12 มิถุนายน 2558

         รอบที่ 18  15-26 มิถุนายน 2558

         รอบที่ 19  29 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2558

         รอบที่ 20  13-24 กรกฎาคม 2558

 ผู้ ส น ใ จ ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม 

และสมัครได้ที่ สถาบันภาษา อาคารสุโขทัย ชั้น 4 

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

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

ดใีจท่ีได้เหน็ลกูศษิย์รามคำาแหงข้ึนเวทีระดบัประเทศ 

และเชือ่มัน่ในความสามารถขององิกฤตทัง้การร้องเพลง 

การใช้ภาษาและความกล้าแสดงออกท่ีชนะใจคนไทย

ได้แน่นอน ในส่วนของ ม.รามคำาแหง จะช่วยส่งเสรมิ

ด้านการเรียนในอีกทางหนึ่ง ฉะนั้น ขอเป็นตัวแทน

ของชาวรามคำาแหงให้กำาลงัใจองิกฤตในการประกวด 

ทุกๆรอบ ขอให้พัฒนาตนเอง มีความมั่นใจ และ

ประสบความสำาเร็จ ที่สำาคัญ ถ้าวันหนึ่งมีชื่อเสียง 

โด่งดังแล้ว อย่าลืมวันแรกที่เราเคยยืนอยู่ตรงนี้ และ

ขอให้ตั้งใจเรียนให้จบปริญญาตรีตามที่ตั้งใจไว้ด้วย

 ด้านนางสาวองิกฤต นักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์ 

บอกว่า ตนสามารถพูดได้ 4 ภาษา คือ ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ ภาษาสวีเดน และภาษาเยอรมัน มีพ่อ

เป็นชาวออสเตรยีและแม่เป็นคนไทย เกิดและโตทีไ่ทย

ชาวรามฯ                                      (ต่อจากหน้า 1) 

 พรรคพลังรามจัดโครงการมหกรรมกีฬา

ต่อต้านยาเสพติด : RU  FUTSAL  LEAGUE  2014 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ สนามฟุตซอล 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง วิทยาเขตบางนา โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 

และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเสริมสร้างค่านิยม

การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและเพื่อสร้างสัมพันธภาพ

ท่ีดีระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่ทำากิจกรรมร่วมกัน 

ในมหาวิทยาลัย

 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ 

อบรมความรู้สถิติพื้นฐาน STA 1003 (ST 103), 

STA 2003 (ST 203), STA 2016 (ST 206) 

ประจำาภาค 2 ปีการศึกษา 2557 ให้กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง โดยผลสอบจากวิชา 

ทีอ่บรมตามโครงการฯ สามารถใช้แทนผลสอบ 

ของมหาวิทยาลัยได้ 

  รับสมัคร วันท่ี 24 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 

เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องธุรการ ภาควิชาสถิติ 

(STB 107) (อาคารสถิติอยู่ตรงข้ามคณะวิศวกรรมศาสตร์)

 อบรม : วันที่ 13 - 25 ธันวาคม 2557  

 ค่าอบรม วิชาละ 2,500 บาท (32 ชั่วโมง) 

อบรมทีอ่าคารปฏบิติัการคณะวทิยาศาสตร ์  (SCL) 

ชั้น 3 ห้อง 311, 312

 STA 1003 อบรมวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

เวลา 08.30-17.30 น. วันท่ี 13, 14, 20, 21 ธันวาคม 2557 

 STA 2003 อบรมวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี  

เวลา 17.00-21.00 น. วันที่ 15, 16, 17, 18, 22, 23, 

24, 25 ธันวาคม 2557

  STA 2016 อบรมวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

เวลา 08.30-17.30 น. วันท่ี 13, 14, 20, 21 ธันวาคม 2557 

  คุณสมบัติของผู้สมัคร : ต้องเป็นนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ซึ่งได้แจ้งขอจบการศึกษาหรือลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชาที่ต้องการอบรมมาแล้วอย่างน้อย 

2 ครั้ง (ภาคการศึกษา 1, 2 และภาคฤดูร้อน) และ

ต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาท่ีสมัครอบรม

ในภาค 2 ปีการศึกษา 2557

  นักศึกษาท่ีต้องการทราบรายละเอียด

เพ่ิมเติม:สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ีหมายเลข

โทรศัพท์ 0-2310-8396-98, 086-075-1267, 085-

199-9366, 089-201-4859, 086-323-7229, 086-

974-1724, 081-682-3239 และ 086-085-8899  

ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.

stat.sci.ru.ac.th และทางwww.facebook.com/StatRam 

กรุณาติดต่อเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้

เท่านั้น

 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 ขอเชิญนักศึกษาและผู้มีจิตอาสา 

เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพิมพ์หนังสือและตำารา

เรียนสำาหรับนักศึกษาพิการ ในรูปแบบของ 

File Word โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส 

ให้นักศึกษาทั่วไป และผู้มีจิตอาสาได้มีส่วนร่วม 

ในการช่วยเหลือเพ่ือนนักศึกษาผู้พิการทุกประเภท 

ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 ผู้สนใจสมัครได้ท่ีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ-

นักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 ในวัน

และเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-2310-8306

 สาขาวิทยบริการฯจังหวัดหนองบัวลำาภู 

จัดโครงการศึกษาดูงาน และสัมมนาเพิ่มพัฒนา

บุคลากรสู่การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 

ประจำาปี 2557 เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2557  

ณ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม โดยผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์อดุลย์ ไทรเล็กทิม รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำาภู พร้อมคณะ

เจ้าหน้าที่ ได้ไปศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ 

การปลูกต้นยางพารา การปลูกต้นสักทอง โดยม ี

รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ 

และคณะเจ้าหน้าท่ีได้ให้ข้อมูลการดำาเนินงานของสาขาฯ

อบรมวิชา STA พื้นฐานแก่นักศึกษา 

นำาผลไปใช้แทนผลการสอบได้

จนอายุ 15 ปี จึงสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจน 

แถมยังพูดภาษาถิ่นคือภาษาใต้ได้เพราะคุณแม่เป็นคน

นครศรีธรรมราช และรักการร้องเพลง ฟังเพลงมา

ตั้งแต่เด็กด้วย 

 “ขอบคุณสำาหรับกำาลังใจจากทุกคนท่ีติดตาม

รายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ซีซ่ัน 3 อยากให้เป็นแรงใจ 

ให้อิงกฤตนานๆ อย่าคิดว่าหนูเป็นฝรั่งพูดไทย  

แต่ให้คิดว่าหนูเป็นคนไทยหน้าฝรั่ง” สาวอิงกฤต

ฝากประโยคเด็ด  



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ท่ีตรงน้ี “ข่าวรามคำาแหง” ได้พูดถึง 

หนังสือประเภทเรื่องสั้นที่ เข้ารอบ

ชิงรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง

อาเซียน หรือรางวัลซีไรต์ ประจำาปีนี้

มาแล้ว ๒ เล่ม 

 ถ้าจะไม่พูดถึงอีกเล่มหนึ่งก็เห็น 

จะขาดอะไรที่สำาคัญไป

 เนื่องเพราะ ถ้าเล่มที่จะพูดถึงคือ 

“มะละกา ไม่มีทะเล” กรรมการเลือก 

ให้ได้รับรางวัลปีน้ี ผู้เขียนก็จะเป็นนักเขียน

รางวัลซีไรต์อีกคนหนึ่งซึ่งได้รางวัลนี้ 

เป็นคร้ังท่ี ๒ หรือท่ีพวกเราขนานนาม 

กันโก้ๆ ว่า “ดับเบิล ซีไรต์” 

 จเด็จ  กำาจรเดช

 คือชื่อของนักเขียนคนนั้น

 ผู้อ่าน “ข่าวรามคำาแหง” คงจะ

ยังพอจำาได้ว่า รางวัลซีไรต์ ประจำาป ี

พุทธศักราช ๒๕๕๔ หรือรอบหนังสือ

เรื่องสั้นครั้งที่แล้ว

 หนังสือรวมเร่ืองสั้นชื่อน่ารักคือ 

“แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ” 

ได้รับ เกียรติจากกรรมการตัดสิน 

ให้ชนะเลิศ

 สำาหรับ “มะละกา ไม่มีทะเล”  

จเด็จ ก็พูดถึงอย่างน่ารักว่า

 ไม่คิดว่ามันต้องได้เข้ารอบหรือ

ได้รางวัลอะไร เมื่อเข้ารอบมันก็พิสูจน์

การสร้างงานของเราได้แล้ว

 มันชนะด้วยตัวของมันแล้ว

 “ข่าวรามคำาแหง” เห็นด้วยและ

จะติดตามงานสร้างสรรค์ของเธอ 

ต่อไป

อาจารย์รามฯ อบรมเทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ

 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การเตรียมการจัดการเรียน 

การสอนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: 

เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามคำาแหง เป็นประธาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก  

ผู้อำานวยการสถาบันภาษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557           

ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุน

รามคำาแหงมหาราช 

  โอกาสนี้ นางสาวรุ่งอร่าม โอมาศ รักษาการ 

ในตำาแหน่งผู้อำานวยการกองบริการการศึกษา กล่าวว่า 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน: เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ จัดขึ้นตาม

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ประจำา

ปีงบประมาณ 2557 เพื่อเตรียมพร้อมทางการเรียน

การสอนของอาจารย์ให้พัฒนาสู่การเข้าประชาคม-

อาเซียน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลาง 

ในการส่ือสาร ซ่ึงอาจารย์จะได้ทราบถึงเทคนิคการแปล 

ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ

และวิชาชีพด้านภาษาแก่คณาจารย์และเตรียมตัว

เป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน อีกท้ัง ยังเป็นการ 

ส่ง เสริมแวดวงวิชาการให้มีการตื่นตัวและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

  ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

บทบาทภารกิจของอาจารย์ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป 

จะมีความเข้มงวดมากข้ึน โดยเฉพาะการเข้าสู่ตำาแหน่ง

ทางวิชาการที่กำาหนดให้อาจารย์ที่บรรจุใหม่ต้อง 

มีผลงานทางวิชาการภายในเวลาท่ีกำาหนด ซ่ึงจะทำาให้ 

อาจารย์ใหม่สามารถยืนอยู่บนเส้นทางวิชาการได้

อย่างมั่นคง และมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อาจารย์

ได้สร้างผลงานวิชาการในอีกทางหน่ึง อีกท้ังเก่ียวข้อง

กับการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีกำาหนดให้อาจารย์

ที่บรรจุใหม่ในระดับปริญญาเอกต้องเขียนผลงาน 

ทางวิชาการภายใน 3 ปี ปริญญาโทภายใน 6 ปี  

และปริญญาตรีภายใน 9 ปี ด้วย

 “สำาหรับอาจารย์ใหม่ที่ ในอนาคตจะก้าว

ขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับคณะ/สำานัก/สถาบัน  

หรือมหาวิทยาลัย สถานการณ์ในอีก 10 ปีข้างหน้า 

อาจจะน่าเป็นห่วง อาจารย์ทุกคนต้องรับทราบ 

สถานการณ์ต่างๆและเตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง  

ท่ีเห็นชัดเจนท่ีสุดในขณะน้ี คือ จำานวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน

ระดบัประถมศึกษามนี้อยลง จากเดมิในแต่ละปีหนึ่ง- 

ล้านกว่าคน เหลือเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น และคาดว่า

จะเข้ามาเรียนระดับอุดมศึกษาไม่ถึงสองแสนคน” 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า ขณะน้ีทุกสถาบัน 

ต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ การ

เรียนรู้ภาษา เทคโนโลยี และเรียนรู้วัฒนธรรมของ

ประเทศอาเซียน ซึ่งในปี 2558 ประตูอาเซียนจะเปิด

ขึ้นอย่างเป็นทางการ คนในอาเซียนจะอยู่ร่วมกัน

อย่างไร้พรมแดน ทำาให้มนุษย์สามารถใช้ศักยภาพ

ในการพัฒนาประเทศตนเองและประเทศในภูมิภาค

ได้มากขึ้น รามคำาแหงเองก็ต้องพัฒนาบุคลากรให้มี 

ความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการและภาษาให้ยืนหยัด 

อยู่บนสังคมวิชาการในประเทศอาเซียนได้อย่างม่ันคง

 “เรื่องการแปลภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก เช่น 

ผม...ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เรียนภาษาอังกฤษ

จากพี่ชาย โดยซื้อหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกให้ 

คือ The invisible man มนุษย์ล่องหน และตามด้วย 

Dictionary ของหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย พร้อมทั้ง

สอนให้รู้จักการใช้  Dictionary จนต้องพกติดตัวไป

ด้วยทุกที่ และชอบเรื่องการแปลตั้งแต่นั้นมา”

 อธิการบดี ม.ร. ฝากอาจารย์ว่าอยากให้ลอง

อ่านหนังสือแปลของอาจารย์สมบัติ จันทรวงศ์ 

เป็นผลงานแปลและผลงานวิชาการท่ีมีคุณค่าทุกเล่ม 

เช่น หนังสือเรื่อง “ประวัติปรัชญาการเมือง” เป็น

หนังสือเกี่ยวกับการเมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุด 

เล่มหนึ่ง

 “ผมเชื่อว่า ภาษาเป็นหน้าต่างของความรู ้

ทำาให้ เราได้ เห็นความแตกต่างของแต่ละภาษา  

แปลความหมายถูก และเข้าถึงความหมายของคำาศัพท์

ได้ชัดเจน ในชีวิตผมเคยแปลหนังสืออยู่เล่มหนึ่ง 

ทั้งหมด 700 กว่าหน้า ใช้เวลาแปลประมาณ 1 ปีครึ่ง 

พอหยิบหนังสือเล่มนี้หรือเห็นในร้านหนังสือ  

จะรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ตนเองได้แปลจนสำาเร็จ ฉะนั้น 

ขอให้อาจารย์ได้ฝึกแปลภาษาอังกฤษ ขวนขวาย

หาความรู้ทางภาษาให้มากขึ้น ขอให้เป็นกำาลังใจและ

ให้มุ่งมั่นท่ีจะเขียนผลงานวิชาการและขอตำาแหน่ง

ทางวิชาการต่อไป”      



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 พล.อ.ปรัชญา ธุวเศรษฐกุล ผู้บังคับการ 

กรมนักเรียน โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก 

กล่าวว่างานเพื่อนข้างห้องเตือนภัยในวันนี้ เป็น

ความร่วมมือระหว่างรามคำาแหงและรัฐบาลโดยคณะ

รกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกองทัพบก ได้นำา 

บริการด้านการแพทย์มาคืนความสุขให้ประชาชน 

         “งานในวันนี้เป็นกิจกรรมที่กรมแพทย์ทหารบก

มาให้การรักษาด้วยการฝังเข็ม รักษาโรคเหน็บชา ความดัน และภูมิแพ้ บางโรค

ต้องฝังเข็มต่อเนื่องระยะยาวจึงจะหายขาด อย่างไรก็ตาม ทหารทำาหน้าที่เป็น

กำาลังเสริมเพิ่มเติมจากการทำางานของเจ้าหน้าท่ีตำารวจในการดูแลประชาชน 

หากต้องการกำาลังเสริมสามารถติดต่อทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแต่ละหน่วย

พื้นที่ได้” 

 นางสาวอรพินทร์ เงินด ี นักศึกษาคณะ- 

ศกึษาศาสตร์ จากชมรมรามฯรกัษ์ป่า กล่าวว่าตนเองพกัอาศยั

ในหอพักใกล้มหาวิทยาลัย และได้มาร่วมกิจกรรม 

เพื่อนข้างห้องเตือนภัยฯ ปีนี้เป็นปีที่ 2 ได้รับความรู้

เก่ียวกับการเฝ้าระวังภัยในหอพัก และนำากลับไป

ปรบัใช้ในการดำารงชวีติได้ด ี และกจิกรรมเช่นนีย้งัทำาให้ 

คนในชุมชนได้รับความสุข สร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างกันมากขึ้นด้วย       

 นางบุษกร คำามุงคุณ ผู้เข้าร่วมงาน กล่าวว่า 

เข้าร่วมงานเพื่อนข้างห้องเตือนภัยเป็นครั้งที่ 2 แล้ว 

งานครั้งนี้น่าสนใจมากขึ้น เพราะมีผู้ร่วมจัดงาน

หลากหลายกว่าครัง้ก่อน อย่างไรกต็าม เพือ่นข้างห้อง

เตอืนภัย เป็นโครงการดีท่ีสร้างความปลอดภัยแก่ชวีติ 

และทรัพย์สินแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

ในบรเิวณนี ้ อีกท้ัง กจิกรรมนีจ้ะเป็นการกระตุ้นเตือน 

ให้ชมุชนช่วยกนัสอดส่องภยัและป้องกนัอันตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ให้เบาบางลง โดยมองว่า 

หน่วยทหารสามารถช่วยบรรเทาภัยได้ในอีกระดับหนึ่ง รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น 

 นางสาวนศิากร อณปิระกอบกลุ ผูร่้วมงาน นกัศกึษา 

ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า 

พกัอยูใ่กล้กบัรามคำาแหงบางนา ได้เหน็ป้ายประชาสมัพนัธ์

เชญิชวนร่วมงานจงึมโีอกาสได้มาร่วมงานเป็นครัง้แรก 

เหน็ว่าโครงการเพือ่นข้างห้องเตือนภยั สามารถช่วยสร้าง

ความตระหนักให้ทั้งประชาชนและนักศึกษาได้ช่วย

กนัระวงัภัยท่ีจะเกดิในหอพักและชมุชน อย่างไรกต็าม 

ในบริเวณนี้ ยังมีถนนบางซอยมืด มีตำารวจบ้างแต่ไม่ทั่วถึง อยากให้เพิ่มกำาลัง 

ให้ทั่วทั้งพื้นที่ ส่วนงานวันน้ีมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งการตรวจสุขภาพ 

ตรวจสายตา และฝังเข็ม ทำาให้งานมีความหลากหลายน่าสนใจ

 นายเอกวัฒน์  โอกาส ประธานกลุ่มนักศึกษา

รามฯรกัษ์ป่า นักศกึษาชัน้ปีท่ี 4 คณะรฐัศาสตร์  กล่าวว่า 

ได้ทราบข่าวการจดังานวนัน้ีจากอาจารย์ทีป่รกึษาชมรมฯ 

โดยชมรมฯได้เข้าร่วมงานทุกปี เพราะเห็นว่าเป็น

กจิกรรมทีม่คีวามสำาคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่กบันกัศกึษา

ชั้นปีที่ 1 ต้องมาเรียนที่บางนาและอยู่หอพัก ได้มีการ 

กระตุ้นให้เพื่อนข้างห้องช่วยเตือนภัยดูแลกันและกัน 

ทั้งนี้ เพราะยังมีอาชญากรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง 

 เมือ่วนัที ่ 20 กนัยายน ทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัรามคำาแหงร่วมกบัคสช. และ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผนึกพลังสร้างความปลอดภัย-คืนความสุข 

ให้หอพักและชุมชน จัดกิจกรรม “เพื่อนข้างห้องเตือนภัยคืนความสุขใจให้หอพกั

และชุมชน” ที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารอำานวยการ วิทยาเขตบางนา

 “ผู้แทนตำารวจ-ภาครัฐ-ภาคเอกชน-ผู้ประกอบการ-นักศึกษา” ชื่นชม 

ม.รามคำาแหงและอยากให้จัดโครงการต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังภัยให้แก่นักศึกษา

เพื่อจะได้ใช้ชีวิตวัยเรียนได้อย่างมีความสุข รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้าง

เครือข่ายเพิ่มขึ้น

 ร.ต.ท.อำานาจ  วงศ์สมบัติ รอง สวป. สน.อดุมสขุ

กล่าวว่าสถานีตำารวจนครบาลอุดมสุข ได้เข้าร่วม

กิจกรรมกับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการด้านการแจ้ง

เหตุด่วนเหตุร้าย เอกสารสูญหาย และแจ้งเบาะแส 

ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งได้แสดงข้อคิดเห็นและเสนอแนะ

สิ่งที่ต้องการให้กับตำารวจด้วย เพื่อนำาไปพัฒนาการ

ให้บริการแก่ประชาชนในครั้งต่อไป 

 “การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ

และเอกชน ที่เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยในหอพักและ

ชุมชน รวมทั้งให้บริการด้านสุขภาพ ฝึกอาชีพระยะสั้น และร่วมกันคืนความสุข

ให้ประชาชนด้วย ถือเป็นกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่ง หวังอย่างยิ่งว่าจะมีการ

ขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังภัยไปในชุมชนอื่นๆ มากยิ่งขึ้นด้วย” 

 นางดวงจติ หมดจด พยาบาลวชิาชพีชำานาญการ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 กล่าวว่าดีใจที่มีส่วนร่วม

ในการให้บริการด้านสุขภาพ คัดกรองโรคเบื้องต้น 

และให้คำาแนะนำาวิธีป้องกันรักษาโรคต่างๆ โดยมีผู้

เข้ามารับบริการมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็น

ว่าประชาชนในชุมชนสนใจเร่ืองสาธารณสุขและ

สุขภาพมากขึ้น  

 “อยากให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไป เพราะนอกจาก

จะให้ความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ และได้คนืความสขุให้ประชาชนแล้ว 

ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆกับประชาชนด้วย”

 นายคุณากร  ศรีปัญญา นักศึกษาคณะบริหาร- 

ธุรกิจ ม.ร. ตัวแทนพรรคพลังราม กล่าวว่าตนเองได้

มาร่วมออกบูธบริการนำ้าดื่มสมุนไพรในครั้งนี้ และ

ได้เข ้ารับบริการตรวจสุขภาพและนวดแผนไทย  

ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. รู้สึกประทับใจอย่างยิ่ง 

เพราะอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาให้ความรู ้เ ร่ือง

สุขภาพและให้บริการอย่างเต็มท่ี รวมท้ังกิจกรรม 

บนเวทีก็สร้างสีสันและความสุขให้ผู้มาร่วมงานด้วย

 นางสาวญาณี  อายุวัฒน์ธนชัย ชมรมผู้สูงอายุ

ซอยรามคำาแหง 40 กล่าวว่าการมาร่วมงานครั้งนี้ได้

รบัประโยชน์ และได้เรยีนรูก้ารฝึกอาชพีอสิระระยะสัน้ 

ประดิษฐ์พัด และรับบริการด้านสุขภาพ ทันตกรรม 

รวมทั้งได ้รับความสุขจากกิจกรรมบนเวทีด ้วย  

อยากให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงออกไปจัดกิจกรรม

ในชุมชนอื่นๆ เพิ่มขึ้นในปีต่อไป (อ่านต่อหน้า 10)

ทุกภาคส่วนผนึกกำาลังสร้างความปลอดภัย-คืนความสุขให้หอพักและชุมชน



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                 aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 การที่เราจะเดินทางไปต่างถิ่นหรือไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยหรือ 

ไม่เคยไปมาก่อน สิ่งสำาคัญประการหนึ่งคือการรู้จักชื่อสถานที่และสถานที่ตั้ง

เพื่อที่จะสะดวกในการสอบถามเส้นทางจากผู้อื่นได้  ในครั้งนี้ผมขอนำาเสนอ

ช่ือสถานท่ีบางส่วนในภาษามลายูท่ีใช้กันในประเทศมาเลเซีย มีช่ือสถานท่ีต่างๆ 

มีดังนี้    

ภาษามลายู คำาอ่าน ความหมายภาษาไทย

Universiti อูนิเวอซีตี้ มหาวิทยาลัย

Perpustakaan เปอร์ปุซตากาอัน ห้องสมุด

Sekolah เซอโกละห์ โรงเรียน

Tadika ตาดีกา โรงเรียนอนุบาล

Pejabat pos เปอยาบัต โปส ไปรษณีย์

Hospital ฮอสปีตัล โรงพยาบาล

Mahkamah มะห์กามะห์ ศาล

Balai polis บาลัย โปลิส สถานีตำารวจ

Tandas ตันดัส ห้องนำ้า

Rumah รูมะห์ บ้าน

Asrama อัสรามา หอพัก

Kilang กีลัง โรงงาน

Masjid มัสยิด มัสยิด

Kuil กูอิล วัด

Gereja เฆอเรจา โบสถ์

Taman kanak-kanak ตามัน กานะก์ - กานะก์ สนามเด็กเล่น

Bank บังก์ ธนาคาร

Pasar raya ปาซัร รายา ซุปเปอร์มาร์เก็ต

Pasar malam ปาซัร มาลัม ตลาดนัดตอนกลางคืน

Kebun binatang เกอบน บินาตัง สวนสัตว์

Kubur กูบูร สุสาน

Padang bola ปาดัง โบลา สนามฟุตบอล

 ชื่อสถานที่ที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีชื่อสถานที ่

อีกหลายแห่งท่ีเราสมควรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถนำาไปใช้ได้จริงใน

ชีวิตประจำาวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศมาเลเซีย

ตอน ร่วมวงไพบูลย์

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 คำาว่า “ร่วมวงไพบลูย์” เป็นคำาทีอ่าจจะค่อนข้างโบราณเพราะเดก็รุน่หลัง 

คงไม่เคยได้ยินกันแล้ว แต่ถ้าเป็นคนในรุ่นมนุษย์ลุง หรือมนุษย์ป้าก็อาจจะ 

เคยได้ยินอยู ่บ้างว่าหมายถึงการร่วมมือกันทำาอะไรสักอย่างแต่มักจะใช  ้

ในความหมายที่ไม่ค่อยดีนักเพราะคำานี้มาจากชื่อของข้อตกลงร่วมมือกัน 

ระหว่างไทยกบัญีปุ่น่ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ซึง่การร่วมมอืครัง้นัน้ฝ่ายไทย 

ไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไร แต่ก็ต้องจำาใจยอมทำาข้อตกลงกับญี่ปุ่น 

 ที่จริงแล้วข้อตกลงที่เราเรียกกันว่าร่วมวงไพบูลย์นั้นเป็นการรวมกลุ่ม

กันทางเศรษฐกิจมิใช่ข้อตกลงร่วมมือกันทางทหารอย่างที่มักจะเข้าใจกัน 

และน่าจะถอืได้ว่าเป็นข้อตกลงร่วมมอืกนัทางเศรษฐกจิระดับภมูภิาคเป็นครัง้แรก 

ในโลกก็ได้ เพราะตอนนั้นยังไม่มีชาติใด ๆ ทำาข้อตกลงทำานองนี้ขึ้นเลย  แม้แต่

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปที่พัฒนามาเป็นสหภาพยุโรป 

(European Union :EU) ในปัจจบุนักเ็พิง่เริม่ต้นในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 

ไปแล้ว

 การเข้าร่วมวงไพบูลย์นั้นชื่อเต็ม ๆ คือการเข้าร่วมเป็น “วงไพบูลย์แห่ง

มหาเอเชียบูรพา” และเนื่องจากเป็นข้อตกลงระดับนานาชาติจึงต้องมีชื่อเป็น

ภาษาองักฤษด้วยว่า  The Greater East Asia Co-Prosperity Sphere ซึง่หมายถงึ

เขตความมั่งคั่งร่วมกันแห่งมหาเอเชียบูรพา 

 มีข้อสังเกต 2 ประการจากชื่อนี้คือประการแรกได้แก่คำาว่า Sphere   

ซึง่แปลว่ารปูทรงกลมซึง่มมีติกิว่าคำาทีใ่ช้ในภาษาไทยใช้คำาว่า “วง” ซึง่ดแูบนๆ 

และมีแค่ 2 มิติ และก็น่าแปลกใจว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในแถบนี ้

อีกหลายครั้งในยุคหลังก็มีการนำารูปทรงทางเรขาคณิตมาใช้เป็นช่ือในทำานอง

เดียวกัน เช่น “สามเหล่ียมเศรษฐกิจ” (ภาคใต้ของไทย  ตะวันตกเฉียงเหนือ

ของมาเลเซยี และภาคเหนอืของเกาะสมุาตรา   อนิโดนเีซีย)      “ส่ีเหล่ียมเศรษฐกจิ” 

(ไทย จีน เมียนมาร์ และลาว)  และ “หกเหล่ียมเศรษฐกิจ”  ซึ่งเป็นโครงการ

พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง 6 ประเทศคือ 

กัมพูชา - จีน - พม่า - ลาว - เวียดนาม - ไทย 

 ข้อสังเกตประการที่ 2 ก็คือคำาว่า มหาเอเชียบูรพาหรือ The Greater 

East Asia ในภาษาอังกฤษนั้นถูกใช้เพื่อขยายอาณาเขตอิทธิพลของญี่ปุ่นซึ่ง

อยูใ่นภมูภิาคเอเซยีตะวนัออก (บรูพาแปลว่าตะวนัออก) ให้ครอบคลมุลงมาถงึ

ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่เดี๋ยวนี้นิยมเรียกกันว่าอุษาคเนย์นั่นเอง

  วงไพบูลย์แห่งมหาเอเชียบูรพานี้ จุดมุ่งหมาย (ตามคำาโฆษณาชวนเชื่อ

ของญี่ปุ่น) ก็คือการสร้างความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน 

เพื่อที่ประเทศสมาชิกจะได้เจริญและมั่งคั่งไปด้วยกัน โดยประเทศในอุษาคเนย ์

ที่เข้าร่วมวงไพบูลย์กับญี่ปุ่นนอกจากไทยเราแล้วก็มีพม่า ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา 

เวียดนาม เป็นต้น ซึ่งจะว่าไปแล้วสมาชิกอาเซียนเกือบทั้งหมดถูกญี่ปุ่นบีบ 

เข้าร่วมวงไพบูลย์ด้วยกันทั้งนั้น

 โชคดีที่ว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกคร้ังที่ 2 เสียก่อนทำาให้วงไพบูลย์ต้อง 

สลายตัวไป เพราะถ้ายังอยู่และญ่ีปุ่นเป็นฝ่ายชนะ ประเทศที่ร่วมวงไพบูลย์

ท้ังหลายก็คงมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ “จักรวรรดิญี่ปุ่น” หรือจะเรียกว่า 

“เครือจักรภพญี่ปุ่น” แบบเดียวกับที่อังกฤษใช้เรียกประเทศ (ที่เคยเป็น) บริวาร 

ทั้งหลายก็ได้
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 ศนูย์ศกึษาเอเชยี คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง จดัอบรมทางวชิาการสามเสาหลักอาเซยีน 

“ประชาคมอาเซยีน : ทศวรรษแรกของความร่วมมอื 

รอบด้านและความอยู ่รอด” โดยมีการบรรยาย

พิเศษเรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาซียน” โดย  

อาจารย์ภิญญ์  ศิรประภาศิริ อาจารย์ประจำาคณะ

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบรรยาย

เรื่อง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม” โดย อาจารย์ 

ดร. มาโนชญ์  อารย์ี อาจารย์ประจำา ภาควชิารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2557  

ณ ห้องประชุมศิลปาชีพ ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์

 การบรรยายเริ่มด้วย อาจารย์ภิญญ์ ศิรประภาศิริ  

กล่าวถึงแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC Blueprint) ว่าเป็นแผนงานที่ครอบคลุมการ

ดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจทุกด้าน เพื่อเป็นแนวทาง

ในภาพรวมสำาหรับการดำาเนินมาตรการต่างๆ ไปสู่

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี 2558 

ซึง่ประกอบด้วยการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดยีว

โดยการเปิดเสรีสินค้า บริการ การลงทุน แรงงาน 

และเงินทุน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ทางเศรษฐกจิของอาเซยีนโดยการดำาเนนิความร่วมมอื 

ด้านนโยบายการแข่งขัน การคุ ้มครองผู ้บริโภค  

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 

การเงนิ การขนส่ง เทคโนโลยสีารสนเทศ และพลงังาน 

รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคโดยการ

พัฒนา SMEs และการลดช่องว่างของการพัฒนา 

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และการ 

บรูณาการเข้ากบัเศรษฐกจิโลกผ่านการจดัทำาข้อตกลง 

การค ้ า เสรี ระหว ่ างประเทศสมาชิกอา เซี ยน 

กับประเทศคู่ค้า

 “การรวมกลุ ่มกันในระดับภูมิภาคมุ ่งให ้

อาเซียนเป็นตลาดเดียวกัน มีการเคล่ือนย้ายปัจจัย

ทางการผลติ เช่น แรงงาน วตัถดุบิ เงนิทนุได้อย่างเสรี

ระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้งเกิดการเคลื่อนย้าย

สินค้า การบริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่าง

ประเทศ ทัง้นีท้ำาให้เกดิข้อตกลงเรือ่งเขตการค้าเสรขีึน้ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน

ในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่สำาคัญเพื่อป้อนสินค้า 

สูต่ลาดโลก โดยอาศยัการเปิดเสรด้ีานการค้าและการ

ลดภาษแีละอปุสรรคข้อกดีขวางทางการค้าท่ีมใิช่ภาษี 

รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีศุลกากร 

เพื่อเอื้ออำานวยต่อการค้าเสรีด้วย”

 อาจารย์ภิญญ์ กล่าวต่อไปว่าการที่ประเทศไทย

จะได้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสที่มาพร้อมกับ

การรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 

ต้องอาศัยการกำาหนดนโยบายและมาตรการของ

ภาครัฐ และการดำาเนินการของธุรกิจท่ีเหมาะสม 

ควบคู ่กัน ซ่ึงต ้องเผชิญกับความท้าทายท้ังใน 

เชิงโครงสร้างของประเทศสมาชิก ด้านภูมิศาสตร์ 

ประชากร และวฒันธรรม  เชิงกระบวนการ เกีย่วข้อง

กับการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมที่ไม่เท่าเทียมกัน ทำาให้มีแนวทางการ

ปฏิบัติที่แตกต่างกัน มีความสลับซับซ้อนและความ

เชือ่มโยงของส่วนต่างๆ เกดิความล่าช้าในการรวมตวั

เป็นประชาคมอาเซียน และประชาชนไม่มีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ และในเชิงการจัดการ ยังขาดแคลน

บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจถึงประชาคมอาเซียน

อย่างแท้จริงเข้ามาดแูลรบัผิดชอบหน่วยงานสำาคัญๆ 

ต่างๆ และความไม่มัน่คงของการเมอืง  เศรษฐกจิ และ 

สังคมวัฒนธรรม ทำาให้ข้อตกลงอาจไม่ได้รับการ

ยอมรับ และความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองทำาให้

โครงการต่างๆ ไม่ต่อเนือ่งและสิน้เปลอืงงบประมาณ

ในการจัดการด้วย ทั้งนี้หากสามารถขจัดปัญหาใน

ด้านต่างๆให้หมดไปได้ ประเทศไทยก็จะสามารถ

คว้าโอกาสดีๆ ท่ีเข้ามาพร้อมกับการรวมตัวคร้ังนี ้

ได้อย่างแน่นอน

 จากนั้น อาจารย์ ดร. มาโนชญ์  อารีย์ บรรยาย

เรื่อง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม กล่าวถึงความ

เป็นมาและจดุมุง่หมายวา่อาเซียนได้จดัทำาแผนปฏบิตัิ

การสำาหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน

ในปี 2009 โดยมเีป้าหมายหลกัคอืการทำาให้ประชาคม

อาเซียนมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้แนวคิดสังคมเอื้ออาทร  

มีความเป็นอยู่และสวัสดิการที่ดี มีคุณภาพชีวิตและ

มีความมั่นคงทางสังคม โดยให้ความร่วมมือที่สำาคัญ 

6 ด้าน คือ 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยกระดับ

การศกึษา ส่งเสริมการจ้างงาน เทคโนโลยสีารสนเทศ 

อำานวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเชิงประยุกต์ และเสริมสร้างทักษะอาชีพ

ให้แก่ สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้ง

พฒันาสมรรถภาพของระบบราชการ 2) คุม้ครองและ

สวสัดกิารสงัคม เน้นการลดความยากจน สร้างเครอืข่าย 

ความปลอดภัย ส่งเสริมความมั่นคงและความ

ปลอดภัยด้านอาหาร เข้าถึงการดูแลสขุภาพ และเพ่ิม

ศกัยภาพการควบคมุโรคติดต่อ 3) ความยตุธิรรมและ

สิทธิสังคม  เน้นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและ

สวัสดิการสำาหรับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ  

ส่งเสริมแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน และส่งเสริมความ 

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 4) ส่งเสริม 

ความยั่ งยืนด ้ านสิ่ งแวดล ้อม จัดการป ัญหา 

ส่ิงแวดล้อมโลก ป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม 

ข้ามแดน และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยศึกษา 

และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ประสาน

ความร่วมมอืเรือ่งนโยบายและฐานข้อมลูระหว่างกนั 

5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ส่งเสริมการตระหนัก 

รับรู ้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู ้สึกของการเป็น 

ประชาคมอาเซียน อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทาง 

วฒันธรรมอาเซียน  และ 6) การลดช่องว่างทางการพฒันา 

ส่งเสริมความร่วมมอืเพือ่ลดช่องว่างการพฒันา   โดยเฉพาะ

มิติการพัฒนาด้านสังคมระหว่างประเทศสมาชิก

 “การสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียนให้เกิดขึ้นในปี 2015 ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ

ปัจจบุนัอาเซยีนยงัมปัีญหาเรือ่งสงัคมและวฒันธรรม 

ทัง้ด้านการศกึษา คณุภาพชวีติ การละเมดิสทิธมินษุยชน 

และช่องว่างความเหลื่อมลำ้าทางสังคม เป็นต้น  

ซึง่อาจต้องใช้เวลาพอสมควร อีกทัง้ความเคลือ่นไหว

ของอีก 2 เสาหลัก อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่เชื่อมโยง 

และมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบด้วย”
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(อ่านต่อหน้า 9)

 ปีการศึกษา  2557  มีผู้สนใจสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นจำานวนมาก   

ถึง 47,090 คน และเมื่อรวมกับนักศึกษาเก่าที ่

ลงทะเบียนเรียน  ประจำาภาค 1  ปีการศึกษา  2557  อีก  

99,756  คน   ทำาให้จำานวนนักศึกษาที่จะเข้าสอบไล่   

ประจำาภาค 1 ปีการศึกษา 2557 มีจำานวนถึง   

146,846 คน  คิดเป็นจำานวนที่นั่งสอบ 990,466  ที่นั่ง

 ด ้วยจำานวนนักศึกษาที่ เข ้าสอบในแต่ละ 

ภาคการศึกษามีเป็นจำานวนมาก  ทำาให้มหาวิทยาลัย 

จำาเป็นต้องมีข้อปฏิบัติในการสอบไล่ เพื่อเป็นแนว 

ปฏิบัติสำาหรับนักศึกษาในการเข้าสอบ เพื่อก่อให ้

เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ข้อปฏิบัติเหล่านี ้

ถอืเป็นข้อปฏิบตัทิีน่กัศึกษาทกุคนจะต้องปฏบิตัติาม  

หากฝ่าฝืนนักศึกษาอาจหมดสิทธิ์ในการเข้าสอบ  

หรือถูกลงโทษ  ตั้งแต่ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

งดตรวจกระดาษคำาตอบ   ห้ามลงทะเบียนเรียน  

2 ภาคการศกึษา และโทษหนกัทีส่ดุกรณทีีท่ำาผดิซำา้ คอื   

ถูกลบชือ่ออกจากการเป็นนกัศกึษา ตามคำาสัง่มหาวทิยาลัย- 

รามคำาแหง ที ่ 684/2537 เรือ่งข้อปฏบิติัในการสอบไล่

และ 1829/2546 เรือ่งข้อปฏบิติัในการสอบไล่ (แก้ไข 

เพิ่มเติม)

 ข้อห้ามเกีย่วกบัการสอบไล่ทีน่กัศกึษาต้องทราบ 

มีจำานวน 20 ข้อ แต่ขอยกเฉพาะข้อที่สำาคัญๆท่ี 

นักศึกษาต้องทราบจำานวน  13  ข้อ   ดังนี้

 1. ห้ามนกัศกึษาเข้าสอบโดยแต่งกายไม่สุภาพ

 นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 

ไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ  นักศึกษาชายห้าม 

สวมเสือ้ยดืทีไ่ม่มีปกและต้องสอดชายเสือ้ไว้ในกางเกง   

นกัศกึษาหญงิต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกงหรอื 

กางเกงกระโปรง

 นกัศกึษาทีฝ่่าฝืนจะถกูตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์-

อักษรในครั้งแรก  และหากยังคงกระทำาผิดอีกจะ

ถูกงดตรวจกระดาษคำาตอบกระบวนวิชาที่เข้าสอบ

 2. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบผิดวัน เวลา และ 

สถานท่ีสอบ

  2.1 ในการสอบไล่ประจำาภาค 1 ปีการศกึษา  

2557 มหาวิทยาลัยได้กำาหนดให้มีกระบวนวิชาที ่

มีการสอบเกนิกว่า 1 คาบเวลา เป็นจำานวน 7 กระบวนวชิา    

ดังนี้

  2.1.1 กระบวนวิชา ENG 1001  

สอบวันที่    8    พฤศจิกายน    2557  (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

  2.1.2 กระบวนวิชา HIS 1003

สอบวันที่   27     ตุลาคม    2557  (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

  2.1.3 กระบวนวิชา LIS 1003

สอบวนัที ่ 1    พฤศจกิายน    255 7  (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

  2.1.4 กระบวนวิชา POL 1101

สอบวันที่   31   ตุลาคม    2557  (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

นายวันชัย    เทียบพุฒ                               ฝ่ายจัดสอบ

  2.1.5 กระบวนวิชา  PSY 1001

สอบวันที่   4   พฤศจิกายน   2557  (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

  2.1.6 กระบวนวิชา  RAM 1000

สอบวนัที ่  15  พฤศจกิายน  2557   (คาบเช้าและคาบบ่าย)

  2.1.7 กระบวนวิชา  SOC 1003

สอบวนัที ่  13  พฤศจกิายน  2557   (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

 ก า ร ท่ี นั ก ศึ ก ษ า เ ข ้ า ส อ บ ใ น เ ว ล า ใ ด นั้ น   

ให้นักศึกษาตรวจสอบได้จากตารางสอบไล่รวม   

ซ่ึงระบุช่วงรหัสประจำาตัวของนักศึกษาไว้แล้วว่า 

นักศึกษาผู้ใดจะต้องเข้าสอบในช่วงเวลาไหน หรือ 

นักศึกษาอาจตรวจสอบจากตารางสอบไล่รายบุคคล 

ซ่ึงระบุเวลาสอบของกระบวนวิชาท่ีนักศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนไว้

 นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามเวลาท่ีกำาหนด 

ไว้ในตารางสอบไล่  จะเลอืกสอบในคาบเวลาใดคาบหนึง่ 

ที่ต้องการไม่ได้

  2.2 ห้ามเข้าสอบผิดสถานที่

  ในระบบการจัดสอบไล่ของมหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง  ได้กำาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบ 

ตามสถานทีส่อบ  และทีน่ัง่สอบทีม่หาวทิยาลยักำาหนด 

ไว้ให้   โดยตารางสอบไล่จะเป็นเอกสารท่ีแสดงให ้

ทราบว่ากระบวนวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ไว้จะต้องเข้าสอบท่ีสถานท่ีสอบใดเช่นเดยีวกบับัญชี 

ติดที่นั่งสอบแสดงแถวและที่นั่งสอบจะเป็นเอกสาร 

ที่แสดงให้ทราบว่าที่นั่งสอบนั้นๆ เป็นของนักศึกษา 

ผู้ใด

 นกัศึกษาทีเ่ข้าสอบผิดคาบเวลาและสถานทีส่อบ 

ที่กำาหนด  จะถูกปรับให้เป็นสอบตกในกระบวนวิชา 

นั้น ๆ

 3. ห้ามนกัศกึษาเข้าสอบโดยไม่มบีตัรประจำาตวั 

นกัศกึษา บตัรประจำาตวัประชาชน  และใบเสรจ็รบัเงนิ

ประจำาภาคการศกึษาทีเ่ข้าสอบไปแสดงแก่กรรมการ

คุมสอบ

 ในกรณทีีบ่ตัรประจำาตวันกัศกึษาหรอืใบเสรจ็ 

รบัเงนิสญูหาย  ให้นกัศกึษาไปตดิต่อขอถ่ายสำาเนาบตัร 

ประจำาตัวนักศึกษา และสำาเนาใบเสร็จรับเงิน ได้ท่ี  

อาคาร KLB ชั้น 1 หรือใช้ตารางสอบไล่รายบุคคลที่ 

มหาวทิยาลยัแจกให้แทนใบเสรจ็รบัเงนิ  สำาหรบัวทิยาเขต- 

บางนานักศึกษาสามารถไปติดต่อขอถ่ายสำาเนาบัตร 

ประจำาตวันักศกึษาที ่อาคาร  KTB  ส่วนบตัรประจำาตวั 

ประชาชนขอรับสำาเนา ได้ที่ สวป. ชั้น 4 และนำามา 

แสดงในการเข้าสอบ   เพราะถ้าไม่มบีตัรประจำาตวัประชาชน 

มาแสดงพร้อมบตัรประจำาตวันกัศกึษาและใบเสรจ็รบัเงนิ  

นักศึกษาจะหมดสิทธิใ์นการเข้าสอบ

 4. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบสายเกินกว่า  5  นาที  

นับจากเวลาเร่ิมต้นคาบเวลาสอบ มหาวิทยาลัยได ้

กำาหนดคาบเวลาสอบในแต่ละคาบเป็นดังนี้

 คาบเช้า ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00  น.

  คาบบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00 -16.30   น.

ดังนั้น  นักศึกษาที่มาถึงห้องสอบหลังเวลา  09.35  น. 

และ  14.05  น.   จะหมดสิทธิ์ในการเข้าสอบ

 5. ห้ามออกจากห้องสอบก่อน  30  นาท ี นบัจาก 

เวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ

 เมื่อนักศึกษาเข้าไปในห้องสอบ  และนั่งตาม 

ทีน่ั่งสอบของตนแล้ว  นกัศกึษาจะต้องอยูใ่นห้องสอบ 

เป็นเวลา  30  นาที  นักศึกษาจึงจะมีสิทธิ์ออกจาก 

ห้องสอบได้ไม่ว่านักศึกษาประสงค์จะทำาข้อสอบ 

หรือไม่ก็ตาม

 6. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบไล่กระบวนวิชาที ่

ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

 นักศึกษาจะต ้องเข ้าสอบไล ่ตามรายชื่อ 

กระบวนวชิาท่ีปรากฏในใบเสรจ็รบัเงนิ ห้ามเข้าสอบ 

ผดิกระบวนวชิาแม้จะเป็นกระบวนวชิาเดียวกนักต็าม 

เช่น  กระบวนวิชา  PHY 1001  และกระบวนวิชา  

PHY 1051 ซึ่งเป็นกระบวนวิชาเดียวกัน นักศึกษา 

ทีใ่บเสรจ็รบัเงนิปรากฏกระบวนวชิา  PHY 1001  ต้องเข้า 

สอบและเซ็นชื่อของกระบวนวิชา  PHY 1001  เท่านั้น  

จะเข้าสอบกระบวนวิชา PHY 1051 ไม่ได้ เพราะ 

ในทางทะเบยีนถอืว่าเป็นคนละกระบวนวชิา ถ้านกัศกึษา 

เข้าสอบผดิกระบวนวชิา จะถกูลงโทษงดตรวจกระดาษ- 

คำาตอบ

 7. ห้ามนักศึกษานำาโน้ตย่อ เอกสาร หรือสูตร 

ต่าง ๆ เข้าไปในที่นั่งสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็น

กรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัย

 ถ้ากรรมการคุมสอบตรวจพบภายหลังจาก 

การสอบดำาเนินไปแล้วจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการ 

เข้าสอบ ต้องถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  ปรับเป็น 

สอบตกทุกกระบวนวิชา  และงดลงทะเบียนเรียน

อีก  2  ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย

 8. ห้ามนักศึกษานำากระดาษคำาตอบหรือ 

อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่จำาเป็นเข้าไปในห้องสอบ

 กรณเีครือ่งคดิเลขนำาเข้าได้เฉพาะกระบวนวชิา 

ที่อาจารย์ประจำากระบวนวิชาที่อนุญาตและระบุไว ้

ในข้อสอบและเป็นเครือ่งคดิเลขทีม่เีครือ่งหมายของ 

มหาวิทยาลัยเท่านั้น

 9. ห้ามนกัศึกษานำาข้อสอบปรนยั  หรอืข้อสอบ

ปรนัยผสมอัตนัยออกจากห้องสอบ

 10. ห้ามนกัศกึษานำากระดาษคำาตอบทีก่รรมการ

คุมสอบแจกให้ทำาคำาตอบออกไปจากห้องสอบ

 ไม่ว่าจะทำาข้อสอบหรอืไม่กต็าม  นกัศกึษาต้อง 

เขยีน ชือ่ - นามสกลุ  พร้อมรหสัประจำาตัวทีก่ระดาษปรนัย   

แล้วส่งคืนกรรมการคุมสอบก่อนออกจากห้องสอบ 



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม ร่วมกับจังหวัด 

นครพนม จดัโครงการฟ้ืนฟปู่าต้นนำา้ เฉลมิพระเกยีรติ 

82 พรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2557  โดยมีรองศาสตราจารย์

อดุลย์ ตะพัง  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด

นครพนม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด

นครพนม รวมทัง้หน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน 

โรงเรยีน องค์การบรหิารส่วนตำาบลชมุชน ร่วมปลกูป่า

เพื่อถวายความจงรักภักดีจำานวนหลายร้อยคน 

 รองศาสตราจารย์อดลุย์ ตะพงั รองอธกิารบดี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดันครพนม พร้อมด้วยอาจารย์พลอย 

แสงลอย ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารนครพนม  

ให้การต้อนรบัและรบัมอบของทีร่ะลกึจากรองศาสตราจารย์ 

สรุศกัดิ ์ สจุรติวณชิพงศ์ รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบริการ 

จังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสที่ได้นำาบุคลากรสาขาวิทย

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชม 

และแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างสาขาฯ บคุลากรของสาขาฯ 

นครพนมและสาขาฯ บรุรีมัย์ เม่ือวนัที ่4 สิงหาคม 2557 

 รองศาสตราจารย์อดลุย์  ตะพงั  รองอธกิารบด ี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดันครพนม พร้อมด้วยอาจารย์พลอย 

แสงลอย ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดันครพนม 

และหวัหน้าสำานกังานสาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดันครพนม 

ได้เข้าพบ นายอดศิกัดิ ์ เทพอาสน์   ผูว่้าราชการจงัหวดั 

นครพนม  ในการพบปะพูดคุย ทางมหาวิทยาลัย  

ได้ขอความร่วมมอืจากทางจงัหวดัฯ ในการสนบัสนนุ 

พฒันามหาวทิยาลยั พร้อมทัง้มอบกระเช้าของทีร่ะลกึ 

และเงินสมทบงานกาชาดจงัหวดันครพนมทีจ่ะจดัขึน้ 

ในวันที่ 1-9 ตุลาคม 2557 จำานวนเงิน 5,000 บาท 

ณ  ศาลากลางจงัหวดันครพนม  เมือ่วนัที ่ 8  กนัยายน  2557    

 รองศาสตราจารย์อดลุย์ ตะพงั รองอธกิารบด ี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดันครพนม พร้อมด้วยอาจารย์ 

พลอย แสงลอย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จงัหวดันครพนม ให้การต้อนรบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อดุลย์ ไทรเล็กทิม รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จงัหวดัหนองบวัลำาภ ูทีเ่ข้าศกึษาดงูานโดยเน้นเรือ่งการ- 

ปลกูยางพารา รวมทัง้ศกึษาดงูานเพือ่พฒันาบคุลากร

สูก่ารบรหิารจดัการอย่างมืออาชีพ  ณ สาขาวทิยบรกิารฯ 

จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557     

 

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรม

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ สำาหรับ 

ผู้ปฏิบัติงานกองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ประจำาปีการศึกษา 2557”   โดยมี อาจารย์สมหมาย 

สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

เข้าร่วมการสัมมนา 68 คน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 

ท่ีผ่านมา ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย กล่าวว่าทุนการศึกษา 

เป็นส่วนหนึ่งของการให้โอกาสทางการศึกษา

ที่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา 

นักศึกษาที่เรียนดี และนักศึกษาที่ทำาคุณประโยชน์

ให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นสวัสดิการที่มหาวิทยาลัย

พยายามที่จะจัดสรรให้นักศึกษาอย่างพอเพียง

และทั่วถึง ซึ่งการดำาเนินงานด้านทุนการศึกษา

แต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย กองกิจการนักศึกษา 

คณะ สำานัก สถาบัน และสาขาวิทยบริการฯ โดย 

ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการนักศึกษา

ด้ า น ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น ผู้ ท่ี มี ค ว า ม รู้  

ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ 

และข้อบังคับ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์แก่

นักศึกษาอย่างแท้จริง 

 “อีกทั้งบทบาทหน้าที่อย่างหนึ่งที่สำาคัญ

ของนักปฏิบัติงานด้านทุนการศึกษาจะต้องมี

เพิ่มขึ้น นั่นคือ การสร้างจิตสำานึกด้านคุณธรรม

จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะแก่นักศึกษา

เพื่อเป็นรากฐานจิตใจที่ดีงามในการส่งเสริม 

ให้บัณฑิตของมหาวิทยาลั ย เป็นทรัพยากร 

ที่มีคุณค่าและมีคุณภาพของประเทศต่อไป”

   

 

จัดสอบเองวิชา ENG

 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ กำาหนดการจัดสอบภาคปฏิบัติ

และจัดสอบเอง ในการสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 

 2557 รวม 3 กระบวนวิชาดังนี้

 1. ENG 2101 (EN203) 

  สอบปฏิบัติ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 

เวลา 09.30 - 16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 

ชั้น 4 ห้อง 1401 ห้อง 1403 และห้อง 1415

 2. ENG 2102 (EN204) 

  สอบปฏิบัติ วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2557 

เวลา 09.30 - 16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 

ชั้น 3 ห้อง LAB 1-2

 3. ENG 3201 (EN309) 

  จัดสอบเอง วันที่ 22 ตุลาคม 2557  

เวลา 09.30-12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 

ชั้น 3 ห้อง LAB 1-2

 ให้นักศึกษาดูชื่อ-นามสกุล แถวและที่นั่งสอบ

ได้ที่หน้าห้องสอบของแต่ละกระบวนวิชาและ

บอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชาภาษาอังกฤษ

และภาษาศาสตร์ อาคาร 1 ชั้ 4 คณะมนุษยศาสตร์ 

โดยให้นักศึกษาเตรียมใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 พร้อมบัตรประจำาตัวนักศึกษา 

บัตรประจำาตัวประชาชน และโปรดแต่งกายสุภาพ 

ตรงต่อเวลาให้มากที่สุด และหากมาสายเกิน 5 นาท ี

ในกำาหนดเวลาเข้าสอบ  จะหมดสิทธิ์ในการสอบไล่

กิจกรรมรามฯ นครพนม กองกิจฯ จัดอบรม

ผู้ปฏิบัติงานกองทุนการศึกษา ม.ร.



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ส่วนเติมเต็ม (Complement)

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม                    ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

A/ A 

U 

 เคยได้ฟังคำาพูดประโยคหนึ่งของท่าน

อาจารย์รังสรรค์ แสงสุข กล่าวกับนักศึกษาว่า 

“ครูเป็นผู้ให้ ครูเป็นผู้เติมเต็ม” จึงได้คิดท่ีจะเขียน 

เร่ืองส่วนเติมเต็มในทางคณิตศาสตร์ซ่ึงความหมาย 

ก็คล้ายคลึงกันในความหมายของท่านอาจารย์ 

คงหมายถึงการเติมเต็มความรู้ คุณธรรม ประสบการณ์ 

ให้กับนักศึกษา แต่ความหมายในทางคณิตศาสตร์ 

ใช้กับความรู้ในเรื่องเซต  ส่วนเติมเต็มของเซต A 

แทนด้วยสัญลักษณ์ A/  อธิบายด้วยแผนภาพแทนเซต 

ได้ดังนี้

 เม่ือ  U  แทนเซต 

จักรวาล เป็นเซตที ่

ใช้อธิบายขอบเขต 

ของเรื่องที่กำาลังศึกษา  สมาชิกที่อยู่ในเซต U 

ส่วนหนึ่งจะอยู่ในเซต A  และอีกส่วนหนึ่งไม่อยู่ 

ในเซต A  ส่วนที่ไม่อยู่ในเซต A  เรียกว่าส่วน 

เติมเต็มของ A ความหมายเหมือนกับว่ามี  A อยู่แล้ว 

เติมส่วนที่ยังขาดอยู่ให้เต็ม U  คือเติม  A/ นั่นเอง 

 ปัญหาของส่วนเติมเต็มต้องมีขอบเขต 

ในการเติมเต็ม ถ้าไม่มีขอบเขตจะหาส่วนเติมเต็มไม่ได้ 

เหมือนคำากล่าวที่ว่าเติมเท่าไรก็ไม่เต็มสักที

 ถ้ า ก ล่ า ว ถึ ง เ ซ ต จำ า กั ด ส า ม า ร ถ ส รุ ป 

ความสัมพันธ์ระหว่างจำานวนทั้งหมด จำานวน

ที่อยู่ในเซต A  และจำานวนที่อยู่ในส่วนเติมเต็ม

ของเซต A  นั่นคือถ้า  n(A)  แทนจำานวนสมาชิก

ในเซต  A  จะได้ว่า

 n(A) + n(A/) =  n(U)  

 หรือ  n(A/)   =  n(U) - n(A) 

 หรือ  n(A)  =  n(U) - n(A/)

 ปั ญ ห า ส่ ว น เ ติ ม เ ต็ ม จ ะ ใ ช้ แ ก้ ปั ญ ห า 

ที่การคำานวณโดยตรงมีความยุ่งยาก แต่ถ้าใช้

ส่วนเติมเต็มจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายไป ลองมา

พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ดูนะครับ

 ตัวอย่าง ทอดลูกเต๋า  2  ลูก จงหาจำานวน

วิธีที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มรวมกันมากกว่า 3

 วิธีทำา ถ้าหาจำานวนวิธีโดยตรง จะต้อง 

หาจำานวนวิธีท่ีผลรวมเป็น    4    ผลรวมเป็น 5   ผลรวม 

เป็น 6   ผลรวมเป็น 12  แล้วนำามารวมกันซึ่ง

มีความยุ่งยาก

           แต่ถ้าใช้ส่วนเติมเต็ม  ให้ n(A) แทนจำานวนวิธี 

ที่ผลรวมมากกว่า  3  ดังนั้น n(A/)  แทนจำานวนวิธ ี

ที่ผลรวมไม่เกิน  3  (มีเพียง 3 วิธีคือ 1 + 1, 1 + 2,  

2 + 1)  และ n(U)  แทนจำานวนวิธีท้ังหมดมี  36  วิธี

ดังนั้น n(A)  =  n(U) - n(A/)  =  36 - 3  =  33  วิธี

 ท่านผู้อ่านครับ ปัญหาส่วนเติมเต็มจึง

เป็นปัญหาที่สอนให้เรารู้จักมองต่างมุมนั่นเอง กองบรรณาธิการ

ถาม ดิฉันเป็นนักศึกษาใหม่ รหัส 57XXXXXXXX 

มีความกังวลว่าในเวลาที่การสอบมาถึงดิฉัน 

ต้องทำาอย่างไรบ้าง 

ตอบ ก า ร ส อ บ ข อ ง ม ห า วิท ย า ลัย ร า ม คำ า แ ห ง  

ให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบตามวัน เวลา สถานท่ี 

แถว และท่ีน่ังสอบท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด โดยท่ีน่ังสอบ 

ของนักศึกษาจะมีรหัสประจำาตัว พร้อมช่ือ – นามสกุล 

ของนักศึกษา ซึ่งเอกสารที่จะแสดงให้นักศึกษา

ทราบดังกล่าว คือ ตารางสอบไล่รายบุคคล ซึ่งเป็น 

เอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดทำาขึ้น เพื่อแจกแก่

นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับ 

หรือทราบข้อมูลของตารางสอบไล่รายบุคคลได้ 

 ดังนี้

 1. นักศึกษาทุกชั้นปี และผู้เข้าศึกษาราย- 

กระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Pre-degree) ทุกชั้นปี สามารถติดต่อขอรับตาราง

สอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง โดยให้นำาบัตรประจำาตัว 

นักศึกษา หรือใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 

ไปติดต่อขอรับได้ตามสถานท่ี วัน เวลา ท่ีมหาวิทยาลัย

กำาหนด

  1.1 งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามฯ 1

  1.2 กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส 

 (PRB) ชั้น 1 รามฯ 2

  2. ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตาราง

สอบไล่รายบุคคลจากระบบบริการข่าวสารทาง

โทรศัพท์ หมายเลข 0-2310-6000 และ  0-2310-6100  

  ระบบจะตอบรับว่า “ระบบสอบถามข้อมูล

ทางโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง” ให้กด 2 

หมวดข้อมูลนักศึกษา  กดเลือกข้อย่อย 2 ตรวจสอบ 

ตารางสอบ

 กด 1 เลือกข้อย่อยของการตรวจตารางสอบ

ที่ต้องการทราบทุกวิชา ระบบจะให้กดรหัสประจำา

ตัวนักศึกษา

 กด 2 เลือกข้อย่อยของการตรวจสอบตารางสอบ 

เป็นรายวิชา ระบบจะให้กดรหัสประจำาตัวนักศึกษา 

และจากนั้นระบบจะให้กดรหัสวิชา ระบบจะแจ้ง

หมายเลขห้องสอบให้นักศึกษาทราบ

 3. ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตาราง

สอบไล่รายบุคคล จากระบบข้อมูลข่าวสารทาง 

คอมพิวเตอร์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตามจุดบริการ 

ของมหาวิทยาลัย คือ อาคารเวียงผา (VPB) ชั้น 1 

และสถาบันคอมพิวเตอร์

  - บริการข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์  

มีข้อมูลให้นักศึกษาเลือกจำานวน 9 รายการ ให้เลือก 

ข้อ  3  “ตารางสอบไล่รายบุคคล” โดยเม่ือกดหมายเลข 3 

ไปแล้ว ระบบจะปรากฏช่องให้นักศึกษาใส่หมายเลข

รหัสประจำาตัวของนักศึกษา  ซ่ึงเม่ือใส่รหัสครบถ้วนแล้ว 

จะปรากฏรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคล 

ที่หน้าจอภายในเวลาที่กำาหนด

 - ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่

รายบุคคล จากระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.

ru.ac.th เลือกหัวข้อ “ตารางสอบไล่รายบุคคล” 

 ทั้งนี้การดาวน์โหลดตารางสอบไล่รายบุคคล 

จากระบบอินเทอร์เน็ต นักศึกษาต้องตรวจสอบ 

ความถูกต้องของข้อมูลท่ีพิมพ์กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

ว่าพิมพ์ได้ครบทุกรายการหรือไม่ โดยเฉพาะรายการ

หมายเลขที่นั่งสอบ ตารางสอบไล่รายบุคคลที่พิมพ์

จากระบบอินเทอร์เน็ตต้องใช้คู่กับใบเสร็จรับเงินด้วย

  หลักฐานที่นักศึกษาใช้ในการเข้าสอบ

  1. บัตรประจำาตัวนักศึกษา

  2. บัตรประจำาตัวประชาชน

  3. ใบเสร็จรับเงิน หรือตารางสอบไล่รายบุคคล 

  ที่มหาวิทยาลัยพิมพ์แจกนักศึกษา

  4. ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบสายเกินกว่า 5 นาที 

นับจากเวลาที่เริ่มต้นตามคาบสอบ

  เม่ือนักศึกษาทราบสถานท่ีสอบ หมายเลขแถว 

และหมายเลขที่นั่งสอบของตนเองแล้ว ให้นักศึกษา

ตรวจหาที่นั่ งสอบที่มีรหัสประจำาตัวนักศึกษา 

พร้อมชื่อ – สกุล ของนักศึกษาติดอยู่

  ในการเข้าสอบแต่ละกระบวนวิชา นักศึกษา

จะต้องลงลายมือชื่อของตนในบัญชีรายชื่อนักศึกษา

ของกระบวนวิชาสอบ โดยบัญชีดังกล่าวจะระบุ

หมายเลขแถว และที่นั่งสอบ ชื่อกระบวนวิชา รหัส-

ประจำาตัวนักศึกษา พร้อมชื่อ – สกุล ของนักศึกษา 

ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีลายเซ็นของตนเองในช่อง

ลายมือชื่อ

 11.  ห้ามนักศึกษาติดต่อพูดจา ปรึกษา หรือ 

ทำาสัญญาณขณะทำาข้อสอบ หรือยินยอมให้นักศึกษา 

คนอ่ืนคิดลอกคำาตอบ เพราะมหาวิทยาลัยจะถือว่าร่วมกัน 

ทุจริตในการสอบ

 12.  ห้ามนักศึกษาที่ เป็นเจ้าหน้าที่ตำ ารวจ 

นำาอาวุธปืนติดตัวเข้ามาในห้องสอบ ให้นำาไปฝากไว ้

ที่กรรมการคุมสอบ

 13.  เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนำาเข้าไปใน 

ห้องสอบได้  โดยต้องปิดเครื่องมือสื่อสาร และเก็บ 

ใส่ไว้ในกระเป๋าถือ หรือถุงกระดาษให้มิดชิด  แล้ว 

วางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบของตนเองเท่านั้น

 ข้อห้ามทั้ง 13 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งที่

นักศึกษาท่ีต้องเข้าสอบไล่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2557 น้ี 

จะต้องระมัดระวัง ไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามต่างๆที่กำาหนด 

เพราะมิฉะน้ันนักศึกษาจะเสียประโยชน์โดยไม่สมควร   

นักศึกษาสามารถขอรับคำาแนะนำาและข้อปฏิบัติในการ 

สอบได้ที่อาคาร PRB (วิทยาเขตบางนา)

ข้อห้ามเกี่ยวกับการสอบไล่            (ต่อจากหน้า 7)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 
 

หากมกีจิกรรมนีบ่้อยๆจะช่วยลดปัญหา และนกัศกึษา 

ก็จะปลอดภัยมากขึ้น 

 “การดำาเนินงานของคสช.ช่วยให้มีความ

ปลอดภยัมากขึน้ เมือ่มาร่วมประสานในกจิกรรมครัง้นี้ 

น่าจะช่วยให้ชุมชนย่านรามคำาแหงบางนามีความ

ปลอดภยัยิง่ขึน้ ควรเลอืกหอพกัทีป่ลอดภยัได้มาตรฐาน  

มีคีย์การ์ดจะช่วยให้ปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง”

         ร.ท.ประยูร ปล้องใหม 

รองผอ.ร้อย ค. หนัก ม.1 รอ. 

ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผบ.ร้อย 

รส.ม.1.รกัษาพระองค์ กล่าวว่า 

กรมทหารม้าที ่1 รักษาพระองค์ 

รับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ีในเขต

ประเวศและสวนหลวง ในนามของคสช. รู้สึกยินดี

ที่ได้จัดกิจกรรมร่วมกับรามคำาแหงในครั้งนี้ โดยนำา 

วงดนตรมีาแสดง มหีน่วยแพทย์ทันตกรรมจากกรมแพทย์-

ทหารบก หน่วยฝังเข็ม หน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพ

จากโรงพยาบาลพระมงกุฏมาให้บริการ  

 “ทหารยินดีดูแลและให้ความปลอดภัยกับ

ประชาชน ดีใจที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม 

และสนบัสนนุในทุกๆ ด้าน ปัจจบัุนกรมทหารม้าท่ี 1 

รกัษาพระองค์ ในเขตประเวศและสวนหลวงมนีโยบาย

ในการส่งกำาลงัพลเข้าไปสอบถามปัญหาของประชาชน

ในชุมชน หากมีสิ่งใดที่แก้ไขได้ทันทีจะดำาเนินการ 

หรือประสานไปยังหน่วยงานอื่น พร้อมติดตามงาน

จนแก้ปัญหาสำาเร็จ เมื่อรามคำาแหงจัดงานจึงเหมือน

เป็นงานในหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโครงการที่

เป็นประโยชน์ควรจัดต่อเนื่อง ทหารพร้อมเป็นกำาลัง

สนับสนุนและให้ความร่วมมือ ทั้งการดำาเนินงาน

อย่างจริงจัง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์”

 จ.ส.อ.เด่นชัย  ดีนาน  

นายสบิทันตกรรม กรมแพทย์- 

ทหารบก (กองทันตแพทย์) 

กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้เป็น

ประโยชน์ในการสร้างความ-

สามคัคขีองชมุชน ผูม้าร่วมงาน

จะได้ตระหนกัในการระวงัภยัทีอ่าจเกดิขึน้ แม้ในวนันี้

จะเป็นการร่วมงานกับ ม.ร.เป็นครั้งแรก มีผู้มา

ร่วมงานและใช้บรกิารด้านทันตกรรมเป็นจำานวนมาก 

โดยหวงัว่าเป็นการคนืความสขุให้ประชาชนได้อกีทางหนึง่ 

ทุกภาคส่วนผนึกกำาลังฯ                 (ต่อจากหน้า 4)

 

 รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า ประธาน 

กรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

รามคำาแหง นำาคณะนักศึกษาปริญญาโท มอบทุน 

การศึกษาแก่นัก เรียนโรงเรียนวัดบางลำาภู  

จำานวน 219,271 บาท พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน 

ชุดเคร่ืองนอน ข้าวสารและอาหารแห้ง ฯลฯ ตามโครงการ 

“สานฝันปันรัก” โดยมี นายตรีศูล พงษ์พันธ ์ ุ  

ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดบางลำาภู เป็นผู้รับมอบ 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดบางลำาภู  

ตำาบลบางครก อำาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 รศ.สมพล  ทุ่งหว้า กล่าวว่าการจัดโครงการ 

ครั้งนี้  เพื่อหาเงินสมทบเป็นทุนการศึกษาและ 

เงินสนับสนุนสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ทดแทน 

อาคารเรียนหลังเก่าท่ีถูกไฟไหม้  ถือเป็นส่วนหน่ึง 

ในการช่วยสร้างอนาคตเด็กไทยให้มีโอกาส 

ได้เรียนหนังสือ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 

และช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่ย่ิงข้ึน ท้ังน้ี คณะนักศึกษา

ยังได้ช่วยกันมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา 

และเคร่ืองใช้ต่างๆ ให้แก่นักเรียน รวมท้ังได้ช่วยกัน 

ทาสีและซ่อมแซมสนามเด็กเล่นที่เก่าให้ใหม่ 

ย่ิงข้ึนและใช้งานได้จริง ท้ายน้ีขอขอบคุณนักศึกษา 

ปริญญาโท รุ่นท่ี 5 และรุ่นท่ี 6 ท่ีช่วยกันจัดทำาเส้ือ 

“สานฝันปันรัก” ออกจำาหน่ายเพ่ือหารายได้สมทบทุน 

และช่วยกันจัดโครงการคร้ังน้ีให้สำาเร็จไปได้ด้วยดี 

อีกทั้งขอบคุณผู้แทนจากธนาคารออมสิน ภาค 4 

ที่สนับสนุนของที่ระลึกร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วย 

M.B.A. สมุทรสาคร

จัดโครงการ “สานฝันปันรัก”

 

RU  BAND  MUSIC  ARMY  กองพลดนตรี  428

 ชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

(RU BAND) จัดการแสดงดนตรีเพื่อคัดนักร้อง- 

นักดนตรี ประจำาปี 2557 ในช่ือ “RU BAND MUSIC   

ARMY กองพลดนตรี 428” ณ ห้องสโมสร อาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช  เมื่อวันที่ 

30 กันยายน 2557 โดยมีรุ่นพ่ี RU BAND คุณกฤษณะ 

ศรีดี ครูสอนร้องเพลงประจำาที่ Singing Gallery 

by KruJack ,คุณพีรญา พลาปุณยธิป นักร้องอาชีพ 

และคุณปารมี มีแสง อาชีพอิสระ เป็นกรรมการ

ในการตัดสินคัดเลือกนักร้องในครั้งนี้

 
 

ม.ร. รับนักศึกษาฯ                        (ต่อจากหน้า 1) 

 ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง จัดพิธีไหว้ครูประจำาปีการศึกษา 2557 

โดยมี อาจารย์สมพิศ  วีระณะ  ศิษย์เก่า ม.รามคำาแหง 

รุน่ที ่ 1 อดตีผูอ้ำานวยการวทิยาลยัอาชีวศกึษาเอีย่มละออ 

เป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธีไหว้ครูซึ่งมีทั้งศิษย์เก่า 

และนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ณ ห้องสโมสร  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

ปัจฉิมนิเทศ    

 โครงการศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

รุ่นท่ี 69 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557    

ณ คณะศึกษาศาสตร์ และจังหวัด

จันทบุรี

 ท้ังน้ี  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรในระดับปริญญาตรีมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงรุ่นท่ี 69 โดยโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเป็นโครงการ

สำาคัญท่ีภาควิชาฯ จัดข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องตามหลักสูตรท่ีกำาหนด  และให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์  

แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในการทำากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 

 กลุ่มท่ี 2 เรียนวันเสาร์ เวลา 13.00 - 21.00 น.  

และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. 

 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 169,000.- บาท (แบ่งชำาระ 

8 งวด) ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ 

สามารถกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.) ได้  คัดเลือก 

เข้าศึกษาโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแตบ่ัดนี้ - 31 ตุลาคม 2557  

ท่ีสำานักงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ ช้ัน 4  สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 089-207-0519, 094-249-6399 

หรือที่ www.bba-logistics.ru.ac.th



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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-

พิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ถนนรามคำาแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

 
 ม.ร. เชิญนักศึกษาฯ                       (ต่อจากหน้า 12)

ที่เราได้ยินเสียงอาจารย์ บรรยายออกมา เป็นถ้อยคำา 

เราจะรบัรูไ้ด้ทางเสยีง และทางตา ท่ีมองไปท่ีอาจารย์ 

แล้วเราก้มดู ที่เราใช้จดบันทึก หรือสมุดจดคำา- 

บรรยาย ในการทำาเป็นขัน้ตอน อย่างนีน้ัน้ นกัศกึษา 

ลองทดลองทำาด ู เวลาเราก้มลงไปจดคำาบรรยายนัน้  

เราจะได้ยินเสียงอาจารย์พูด อาจารย์บรรยาย แล้วเรา

ย่อความโดยเรว็ หดัทำาโดยเรว็ บางอย่างขาด ไม่ปะตดิ 

ปะต่อ ก็ขีด วรรคไว้  อะไรไว้ เพื่อที่จะไปเชื่อมโยง 

หรือไปถามเพื่อนว่า ตรงนี้เพื่อนได้จดไว้ไหม มีคำา

เชื่อมโยงว่าอะไร อย่างนี้เป็นต้น รวมความแล้ว ครู

อยากจะให้ลูกศิษย์ จดคำาบรรยาย จดอย่างย่อก็ได้ 

โน้ตย่อกไ็ด้ จะทำาอะไรกไ็ด้ เป็นการย่อ  ถ้าเรยีนกฎหมาย 

ก็มีตัวบท หรือประมวลกฎหมายไปวางไว้ ใช้ดินสอ

หรือปากกาเส้นเล็ก ๆ จดย่อ ที่อาจารย์อ้างฎีกา 

หมายเลขท่ีเท่าไหร่ กเ็ขยีนหมายเลขฎกีาไว้กบัตัวบท

ในเรื่องนั้น หรือในคำาที่สำาคัญ ๆ ก็จดย่อติดไว้กับ

ความหมาย หรือติดไว้กับตำารา หรือติดไว้กับตัวบท  

เมื่อเวลาไปทบทวน ไปพลิกอ่าน นักศึกษาก็จะได้

ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

 ส่วนการที่จดเป็นเลคเชอร์ จดคำาบรรยายนั้น 

ครนูกึถงึตอนทีศ่กึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั ในชัน้ปรญิญาตร ี 

มกีารจดคำาบรรยาย มกีารทบทวนคำาบรรยาย เมือ่เรา 

กลับไปถึงบ้าน  เราก็ไปทบทวนคำาบรรยายบ้างนดิหน่อย 

หรอืเราจะเอาคำาบรรยาย ทีเ่ราจดไป ย่อไปนัน้ ไปทบทวน

ควบคูก่บัการเปิดตำารากไ็ด้ และจะทำาให้จดจำาได้ดีขึน้

 ขอให้ไปทดลองดู ว่าครูพูดเป็นจริงไหม ถ้า

ทดลองด ู สามครัง้ สีค่รัง้ ไม่เป็นผลอะไรเลย กบ็อกครู

มาด้วย ครูก็จะได้บอกคนอื่นว่า ทำาไปแล้วไม่มีผล 

หรืออย่างไร อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นการฝึกตน

ในเรื่องนี้ การที่จะฝึกให้จดจำาได้ดีนั้น ต้องมีการจด

เข้าไปด้วย การจดจำาถ้อยคำา แล้วเรารำาลึกได้ว่า เขียน

ว่าอย่างไร ตัวสะกดการันต์เป็นอย่างไร ทำาให้เรา

เขียนหนังสือภาษาไทยของเราได้อย่างแม่นยำา หรือ

ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอะไร 

ก็แล้วแต่ เราก็จะสามารถเขียนได้ถูกต้องแม่นยำา 

เพราะสมองเรา ใช้ทั้งสายตาที่สัมผัสเข้ามาสู่สมอง 

แล้วสมองก็จดจำา ในขณะเดียวกัน ทักษะที่เกิด   

ด้วยการจด คือมือของเรา ก็จะช่วยส่งเสริมกันเข้า 

ทำาให้เราจำาได้อย่างรวดเร็ว และถ้าตอนแรกยังไม่ด ี

ต่อไปก็ฝึกไปนาน ๆ เข้า ก็จะดีขึ้น ๆ เพราะครูยำ้า

อยู่เสมอว่า บัณฑิตคือผู้ที่ฝึกตน ขอให้ฝึกตนครับ  

พรแสวงมจีริง พรสวรรค์นัน้มบ้ีางนดิหน่อยเท่านัน้เอง 

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

 สำาหรับรางวัล “เพชรนำ้าหนึ่ง” จะเป็นรางวัล

ทีค่ดัเลอืกจากนกัศกึษาทีไ่ด้รบัรางวลัเพชรประดบัรามฯ 

ท่ีมีผลงานยอดเย่ียม โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

เพชรนำ้าหน่ึง จะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท 

พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลเพชรประดับรามฯ  

จะได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทุกรางวัล

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหงขอเชิญชวนทกุภาคส่วน 

เสนอชื่อนักศึกษาท่ีมีผลงานและสร้างชื่อเสียง

ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการคัดเลือก 

พจิารณา หรอืนกัศกึษาทีม่ผีลงานตามเกณฑ์สามารถ 

เสนอชื่อและแจ้งข้อมูลพร้อมผลงานและแนบ

เอกสารอ้างองิการได้รบัรางวลั เช่น ประกาศเกยีรตคิณุ 

วุฒิบัตร รูปถ่ายการรับรางวัล ฯลฯ โดยนักศึกษา

สามารถขอรับแบบฟอร์มเสนอชื่อและยื่นใบสมัคร

ได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด กองงานวิทยาเขตบางนา 

สาขาวิทยบริการฯส่วนภูมิภาค หรือท่ีกองกิจการ-

นักศึกษา  ได้ตั้งแตบ่ัดนี้ - 31 ตุลาคม 2557 สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา  

กองกิจการนักศึกษา โทร. 0-2310-8074

ซ่ึงประยุกต์ใช้กับการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมได้

อย่างดี ”

 ทั้งนี้มี อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉำ่า รองคณบด ี

ฝ่ายวชิาการ คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลติภณัฑ์

การเกษตร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ เป็นวทิยากร 

บรรยายให้ความรู้เกีย่วกบัเส้นใย และสย้ีอมธรรมชาติ 

รวมถงึเทคนคิต่างๆ ในการย้อมผ้าแก่บคุลากร นกัศกึษา-

คณะวิทยาศาสตร์ และผู้ที่สนใจ ในการประกวดครั้งนี้ 

นักศึกษาได้นำาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอน

และปฏิบัติงานจริงมาประยุกต์และบูรณาการเข้ากับ

งานศิลปะได้เป็นอย่างดี อาทิ การใช้เทคโนโลยีจาก

ไคโตซานเคลือบบนผิวผ้าเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา 

และช่วยให้สย้ีอมตดิกบัผ้าดยีิง่ขึน้ หรอืการใช้ดนิหล่อ 

เครื่องปั้นดินเผานำามาหมักผ้าพร้อมสีย้อมทำาให้สี

ติดกับผ้า และยังได้ความรู้และเทคนิคในการย้อม

จากผูเ้ข้าประกวด คอื จะต้องมกีารย้อมซำา้ๆ เพือ่ให้สี 

ติดได้ดีและมีความทนทานมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการ 

บูรณาการองค์ความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์กับงาน

สร้างสรรค์ศิลปะได้อย่างลงตัว และสามารถช่วย

เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่ง ภายในงาน

มีการประกวดย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ โดยม ี

คณะวิทยาศาสตร์ฯ                       (ต่อจากหน้า 12)

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ คุณธันยมัย หาลาภ 

บคุลากรจากภาควชิาชวีวทิยา เทคนคิการย้อมผ้าฝ้าย

ด้วยสีจากขมิ้น รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีมนักศึกษาภาค

วิชาเทคโนโลยีวัสดุ เทคนิคการย้อมผ้าฝ้ายด้วยส ี

จากขมิ้นและใช้ดินหล่อเครื่องปั้นดินเผาเป็นตัวช่วย 

รางวลัที ่ 3 ทมีนักศกึษาจากสาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพ 

เทคนิคการย้อมด้วยสีจากดอกสุพรรณิการ์และ

เคลือบด้วยไคโตซาน รางวัลชมเชย  ตัวแทนทีมจาก

บุคคลภายนอก เทคนิคการย้อมสีจากเปลือกมังคุด

 ตามท่ีสำานักบริการทางวิชาการและทดสอบ

ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ได้ส่งสำาเนา

หนงัสอืสำาคัญแสดงคุณวฒุขิองนกัศกึษาไปตรวจสอบ

ความถูกต้องยังสถานศึกษาเดิมหรือหน่วยงาน 

ที่ออกหลักฐานการศึกษาดังกล่าว ปรากฏผลการ

ตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่าไม่พบ 

หลกัฐานการจบหลกัสตูรของบคุคลดงักล่าว จงึได้ม ี

หนังสือแจ้งให้นักศึกษาทราบเพ่ือนำาหลักฐาน 

ทีถ่กูต้องมาแสดง ปรากฏว่าบคุคลดงักล่าวไม่สามารถ

นำาหลักฐานว่าเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาจริงมาแสดงได้

 บัดนี้ ได้พ้นกำาหนดเวลาของการให้นักศึกษา

นำาต้นฉบับวุฒิการศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้ว

ซึ่งมีนักศึกษาบางรายที่ยังมิได้ปฏิบัติตาม จึงให้ถอน 

สถานภาพการเป็นนักศึกษากรณีสถานศึกษาไม่ให ้

การรับรองและถือว่าผลการสอบที่ผ่านมาเป็นโมฆะ 

จำานวน 11 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

             ชื่อ-นามสกุล     รหัสประจำาตัว

1. นายบรรจง  ฤทธิ์เรือง  5501508708

2. นายสุบรรณ  หว่านทอง  5501712268

3. น.ส.ปาริฉัตร  วงษ์น้อย  5502506610

4. น.ส.พนิตนันท์  ทศแสง  5503511148

5. น.ส.ปาริชาติ สระทองช่วง  5504511154

6. น.ส.กิตติยา  สุระเทวี  5506507747

7. น.ส.พัทธ์ธีรา  กอศิริวลานนท์  5506518090

8. น.ส.ขนษิฐา(ธมลวรรณ) โพธิอ์ร่าม 5506537108

9. นายพิสาท  เฉลิมรัตน์  5506537645

10. น.ส.อุทุมพร  กันทะสอน  5553000091

11. น.ส.สุไลลา  หะหลี  5590510870

 ทัง้นี ้ เพือ่ให้เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง จึงเห็นสมควรถอนสถานภาพบุคคล 

ดงักล่าวออกจากการเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง

 
 
ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ครั้งที่ 3/2557



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๖) วันที่ ๑๓ - ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

 ครูเคยบอกว่า การเรียนจะต้องให้ครบ

ลักษณะที่ว่า รู้จำารู้จด รู้แจ้ง รู้แจกแจง รู้เจรจา     

ในวันนี้พูดถึง รู้จำารู้จดเสียก่อน วันหลังมีโอกาส

จะนำามาพดูปะติดปะต่อกนั กจ็ะได้เนือ้ความครบถ้วน 

ตามหัวข้อที่ครูพูดไว้ข้างต้น 

 ลกูศษิย์ครบั ครสูงัเกตเวลาไปบรรยาย ไม่ว่า 

จะเป็นปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก พบว่า 

นกัศกึษาทีน่ัง่เรยีนอยู ่ มคีวามแตกต่างกบันกัศกึษา

รุ่นก่อนๆ หมายถึงรุ่น 20 ปีย้อนหลัง นักศึกษา

รุ่นปัจจุบันนี้นั้น มิใช่ว่าไม่ตั้งใจในการเรียน ตั้งใจ 

แต่วิธีการเรียนแตกต่างจากวันก่อน เวลาก่อน 

ซึ่งเป็นธรรมดา เพราะว่าเมื่อทุกอย่างมีความ

เปลี่ยนแปลง  ก็เป็นธรรมดา การฟังคำาบรรยาย คำาสอน 

และการสอนก็มีความเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

 ครูกล่าวถึงการสอนอย่างย่อ ๆ เสียก่อนว่า 

ปัจจบัุนการสอนมกัจะใช้พาวเวอร์พอยท์ มกัจะใช้ 

พากย์เสียง ในลกัษณะเป็นภาพเคลือ่นไหว เป็นเสียง 

ประกอบภาพ เช่นเดียวกับที่ปรากฏในยูทูป หรือ

ไม่ก็เป็นการเสนอโดยใช้พาวเวอร์พอยท์ เสนอ

กรอบแนวความคิด กรอบทฤษฎี เป็นตัวหนังสือ 

เป็นภาพ  และ หรือหลายอย่างประกอบกัน 

 ไม่ว่าผู้บรรยายจะใช้วิธีการบรรยายอย่างไร 

เพราะวธีิการสอน วธีิการบรรยายนัน้ ครเูคยพูดไว้ 

ในหลายที ่ หลายแห่ง มหีลายวธิกีาร มทีฤษฎกีารสอน 

ท่ีกล่าวกนัไว้ เป็นตำารา เป็นศาสตร์การสอน หรอื 

ตำาราการสอนต่าง ๆ ท้ังในมหาวทิยาลัยรามคำาแหง 

และในมหาวทิยาลยัอืน่ ๆ กม็ตีำาราของวธิกีารสอนไว้ 

การสอนเมือ่มคีวามแตกต่าง และในขณะเดียวกนั 

ก็มคีวามเปล่ียนแปลง เพ่ิมเทคโนโลย ี เพ่ิมวธีิการ- 

นำาเสนอ เพิม่วธิกีารแสดงออก วธิกีารดำาเนนิการของ   

ครูบาอาจารย์

 ในส่วนของผู้ฟัง คำาบรรยายนั้น บางคน

ก็ใช้กล้องถ่ายรูป หรือโทรศัพท์ ถ่ายภาพจากจอ 

หรือบางคนนั่งฟังโดยอาศัยตำาราวางเปิดไว้ แล้ว

ทบทวนไปตามที่อาจารย์สอน บางคนก็น่ังจด 

บางคนจดสั้น จดยาว แล้วแต่ถนัด พูดง่าย ๆ ว่า

อาจจะจดในเชิงย่อความ หรือจดแทบทุกคำาที่

อาจารย์พูด เพราะว่าอาจารย์พูดหรือบรรยายนั้น 

อาจารย์กพ็ยายามท่ีจะขยายความ  พยายามท่ีจะพูด 

ความหมายคล้าย ๆ กนั เพือ่ท่ีจะให้นักศกึษาได้จดทัน

 ตรงที่บอกว่าจดทัน ที่ครูอยากจะบอก 

การจดมันเป็นการเชื่อมโยงกับการจำา ในขณะ 

รู้จำารู้จด
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ด้วยสีธรรมชาต”ิ  เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2557 ณ ห้องประชมุใหญ่ 

SCL101 คณะวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ปรีชา 

พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงานว่า “การจัด 

โครงการครัง้นี ้ มกีารบรูณาการองค์ความรูจ้ากการเรยีนการสอน

ของภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ  

และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ขอเชิญนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ มีกิจกรรม/

ผลงานดเีด่น นำามาซึง่ชือ่เสยีงและเกยีรตคิณุแก่มหาวทิยาลยั

ในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิสมคัรเข้ารบัการคดัเลอืก

เพ่ือรบัรางวลัโล่เกยีรติยศและทุนการศกึษา เพชรนำา้หนึง่

และเพชรประดับรามฯ ประจำาปีการศึกษา 2557 เปิด

รับสมัครตั้งแตบ่ัดนี้ - 31 ตุลาคม 2557

 โอกาสนี ้ อาจารย์สมหมาย 

สุระชัย รองอธิการบดีฝ่าย- 

กิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า 

ก า ร จั ด ง า น วั น ส ถ า ป น า

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ า แ ห ง 

ในแต่ละปีจะมีการมอบรางวัล 

“เพชรนำา้หนึง่” และ “เพชรประดับรามฯ” แก่นักศกึษา

ปัจจบุนัทีม่ผีลงานดเีด่นในด้านต่างๆ เพือ่เป็นการยกย่อง

และเชิดชูเกียรติที่นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถ

จนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นการ

ประกาศเกียรติคุณและให ้กำาลังใจกับนักศึกษา 

ทีป่ระกอบคณุงามความดจีนเป็นทีป่ระจกัษ์ ตลอดจน 

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาคนอื่นๆ 

 คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ขอเชิญนักศึกษาและผู ้สนใจร ่วมงานสัมมนา 

เชงิวชิาการ เรือ่ง “รปูแบบการแสดงละครนอกทางหลวง” 

จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏกรรมไทย 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับละครนอกทางหลวง และ 

เผยแพร ่ศิลปวัฒนธรรมด ้านนาฏกรรมไทย 

สู่สังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557  

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 1711 อาคารสุโขทัย 

ชั้น 17  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 กิจกรรมในงานมีการเสวนาโดย ดร.รัจนา 

พวงประยงค์ ศลิปินแห่งชาต ิ สาขาศลิปะการแสดง 

ดร.ไพโรจน์  ทองคำาสุก  นักวิชาการละครและ

ดนตรชีำานาญการ และอาจารย์เชาวลติ      สนุทรานนท์ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านดุริยางค์สากล และสาธิต

การแสดงประกอบการเสวนาละครนอก  เรือ่ง “คาว ี

 ตอนคันธมาลีขึ้นหึง”

 สอบถามรายละเอยีดได้ที ่ คณะศลิปกรรมศาสตร์  

อาคารสโุขทัย         ชัน้      1     โทร.        0-2310-8296   หรอืประชาสมัพันธ์ 

โครงการฯ โทร. 084-404-3323

ม.ร. เชิญนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

สมัครรับรางวัล “เพชรประดับรามฯ”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร.เชิญชม 

“การแสดงละครนอกทางหลวง”

 รางวัลเพชรประดับรามฯ จะพิจารณาจากผลงานของนักศึกษา องค์กรนักศึกษาหรือคณะนักศึกษา 

ที่มีผลงานดีเด่นใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม 2) เป็นกิจกรรมหรือ 

ผลงานที่มีคุณภาพหรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 3) เป็นกิจกรรมหรือผลงานท่ีแสดงออกถึง 

ความมีคุณธรรมดีงาม และ4)  เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  โดยม ี

คุณสมบัติ คือ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

ในปีการศกึษาทีผ่่านมาไม่ตำา่กว่า 2.50 และไม่เคยได้รบัรางวลัเพชรประดบัรามฯ มาก่อน รวมทัง้นกัศกึษาจะต้องม ี

คุณสมบตัพิืน้ฐาน ใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การศกึษาเล่าเรยีน ทกัษะในการจดัการและการทำางาน สขุภาพอนามยั 

ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้วย

(อ่านต่อหน้า 11)

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการประกวดย้อมผ้าฝ้าย

(อ่านต่อหน้า 11)


