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คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดอบรมการเทียบโอนกระบวนวิชา

(อ่านต่อหน้า 10)

   
 
     
ม.ร. รับสมัครนักศึกษา M.B.A.

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)
(อ่านต่อหน้า 2)

	 	 เมื่อวันที่	 20	 ธันวาคม	 ที่ผ่านมา	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำาภูได้จัดโครงการ	 “ชาวรามฯ	 ร่วมใจต้านภัยหนาว	

คร้ังท่ี	2”	เพ่ือมอบผ้าห่ม	เคร่ืองกันหนาวแก่นักเรียน	พระภิกษุสงฆ์	และสามเณร	ชุมชน 

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลำาภู	 และจังหวัดเลย	 โดยในจุดแรกคณะบริจาคเคร่ืองกันหนาว 

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ ไทรเล็กทิม	รองอธิการบดีฝ่าย

วิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำาภู	 และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 รวมท้ังนักศึกษา	 ศิษย์เก่า 

ได้เดินทางไปมอบให้ที่โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย	อำาเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย 

ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาของพระภิกษุ	สามเณร	

   
 ม.ร.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท 

จังหวัดน่าน-จังหวัดสระบุรี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นประธานให้โอวาทนักศึกษาปริญญาโทโครงการพิเศษ	 จังหวัดน่าน	 รุ่นที่	 7	 และ 

จังหวัดสระบุรี	 รุ่นที่	 11	 ในพิธีปัจฉิมนิเทศ	 ประจำาปีการศึกษา	 2557	 เมื่อวันที	่ 

22	ธันวาคม	2557	ณ	ห้องบรรยาย	ชั้น	4	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

รามฯ-หนองบัวลำาภูมอบผ้าห่มแก่ชุมชน

(อ่านต่อหน้า 9)

	 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	กำาหนดการเลอืกตัง้	ส.ม.ร.	และ	อ.ศ.ม.ร. 

ประจำาปีการศึกษา		2558		เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ 

ทุกโครงการ	 ใช้สิทธิเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่	 12	 กุมภาพันธ์	 2558	

โดยเปิดรับสมัครนักศึกษารับเลือกตั้งในวันที่	 20	 -	 21	มกราคม	 2558	

ตั้งแต่	 เวลา	 09.30	 -	 15.00	น.	ณ	ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา	

อาคารกิจกรรมนักศึกษา	ชั้น	2	

 อาจารย์สมหมาย สรุะชยั	รองอธกิารบดี

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา	 ม.รามคำาแหง	 เปิดเผยว่า	

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	กำาหนดให้มี

การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา	 (ส.ม.ร.)	

และคณะกรรมการองค์การนกัศกึษา	(อ.ศ.ม.ร.) 

ประจำาปีการศึกษา	 2558	 ในวันพฤหัสบดีท่ี 

12 กุมภาพันธ์ 2558	 ท้ังท่ี	 ม.ร.หัวหมาก 

วิทยาเขตบางนา	และสาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติทุกแห่งนั้น	

	 มหาวิทยาลัยก�าหนดรับสมัครในวันที่ 20 - 21 มกราคม 2558 

เวลา	09.30	 -	15.00	น.	และก�าหนดจับฉลากหมายเลขประจ�าพรรค

และหรือประจ�าตัวผู้สมัครในวันที่ 21 มกราคม 2558	 เวลา	 15.30	น.	

ณ	 ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา	 อาคารกิจกรรมนักศึกษา	 ชั้น	 2	 

 ดร.สมศักด์ิ  เกตุแก่นจันทร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	 

เป็นประธานการอบรมหลักสูตรการเทียบโอนผลการเรียน  

คณะศิลปกรรมศาสตร์	โดยมี	รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 บรรยายพิเศษ 

เรื่อง	 “ความเป็นมา หลักการและความส�าคัญของการ

เทียบโอนรายวิชา” 	เม่ือวันท่ี	19	ธันวาคม	2557	ณ	ห้อง	1701	

ชั้น	17	อาคารสุโขทัย

 โอกาสนี้	 ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์	 คณบด ี

คณะศิลปกรรมศาสตร์	 กล่าวว่าการอบรมหลักสูตรการเทียบโอนรายกระบวนวิชาของคณะในครั้งนี ้

จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเทียบโอน	 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

และให้สอดคล้องกับการศึกษา	 3	 ระบบ	 คือ	 การศึกษาในระบบ หมายถึงการศึกษาที่กำาหนด 

จุดมุ่งหมายวิธีการศึกษา	 ระยะเวลาของการศึกษา	 การวัดและการประเมินผล	 ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการ 

สำาเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน	การศึกษานอกระบบ	หมายถึงการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่น

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงรับสมัครผู้สำาเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท	โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

Smart	Managers	รุ่นท่ี	9	หลักสูตร	39	หน่วยกิต	แผน	ก 

ทำาวิทยานิพนธ์	และแผน	ข	ไม่ทำาวิทยานิพนธ ์

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	 สาขาวิชาการตลาด 

เรียนวันเสาร์	 เวลา	 08.00	 -	 17.00	น.	 และวันอาทิตย ์

เวลา	 17.00	 -	 21.00	 น.	 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

เรียนวันเสาร์	 เวลา	 17.00	 -	 21.00	น.	 และวันอาทิตย์	 

เวลา	08.00	-	17.00	น.	ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

(หัวหมาก)		
(อ่านต่อหน้า 9)

 ภาควิชาภาษาตะวันตก	 คณะมนุษยศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เปิดอบรมภาษารัสเซีย	

สำาหรับบุคคลทั่วไป	ครั้งที่	 46	อบรมวันที่	 

14	 กุมภาพันธ์	 -	 4	 เมษายน	 2558	 โดย 

เปิดอบรม	4	หลักสูตร	หลักสูตรละ	48	ชั่วโมง 

เน้นทักษะการฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียน 

หลักสูตรที่เปิดอบรม	คือ

	ภาษารัสเซียพื้นฐาน		1	(RS1)
 ภาษารัสเซียพื้นฐาน		2	(RS2)
 ภาษารัสเซียพื้นฐาน		3	(RS3)
	ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว	(RT1)
 

   
 มษ.อบรมภาษารัสเซีย



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

ผู ้สมัครขอรับใบสมัครได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา	 

หรอืดาวน์โหลดได้ที	่www.stdaffair.ru.ac.th	และดำาเนนิการ

ตามขั้นตอนที่กำาหนดไว้

	 ผู ้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

เป็นสมาชิกพรรคนักศึกษาตามประกาศกองกิจการ

นกัศกึษา	 ว่าด้วยพรรคนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคำาแหง	

พ.ศ.2550	ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ว่าด ้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 

(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2549	

 อาจารย์สมหมาย	 รองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนกัศกึษา 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นสถาบันท่ีทำาหน้าที่

ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมต่างๆ 

ภายในมหาวทิยาลยั	และการเลอืกต้ัง	ส.ม.ร.	และ	อ.ศ.ม.ร. 

เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจถึง

ความเป็นประชาธิปไตย	 และการใช้สิทธิและหน้าท่ี

ของตนเองในสังคม	 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่รามคำาแหง

จัดให้มีการเลือกตั้ง	ส.ม.ร.	และ	อ.ศ.ม.ร.ขึ้น	ทั้งผู้สมัคร

รับเลือกต้ังและผู้ใช้สิทธิเลือกต้ัง	 ต่างก็เคารพกฎกติกา	

มีนำ้าใจนักกีฬา	 และยอมรับผลการเลือกต้ังในทุกคร้ัง		

ผมในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

และทมีงาน	ล้วนทำางานด้วยความบรสิทุธิย์ตุธิรรม	ให้ความ 

เท่าเทียมกัน	และเชื่อว่า	การเลือกตั้ง	ส.ม.ร.	และ	อ.ศ.ม.ร. 

ประจำาปีการศึกษา	 2558	 ก็จะดำาเนินการไปด้วยความ

ราบรืน่และบรสิทุธ์ิยติุธรรมเหมอืนเช่นทกุครัง้ทีผ่่านมา

 สำาหรับสถานที่เลือกตั้ง ณ วิทยาเขตบางนา 

เฉพาะนกัศกึษาชัน้ปีที	่1	เวลา	08.30-11.30	น.		ณ  มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง (หัวหมาก)	 เฉพาะนักศึกษาช้ันปีท่ี	 1	 

เวลา	 13.00	 -	 16.00	น.	และนักศึกษาชั้นปีที่	 2	ขึ้นไป	 

เวลา	 08.30-16.00	น.	และสาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ 

ทั้ง	23	แห่ง	ทุกชั้นปี	เวลา	08.30-16.00	น.

 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที	่ งานกจิกรรมนกัศกึษา 

กองกิจการนักศึกษา	 ช้ัน	 2	 โทร.0-2310-8074	 หรือ	

www.stdaffair.ru.ac.th

ม.ร.ก�าหนดเลือกตั้งฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

ในการกำาหนดจุดมุ่งหมาย	รูปแบบ	วิธีการจัดการศึกษา	

ระยะเวลาของการศึกษา	 การวัดและประเมินผล	 ซ่ึงเป็นเง่ือนไข

สำาคัญของการสำาเร็จการศึกษา	โดยเนื้อหาหลักสูตร

จะต้องมีความเหมาะสม	 สอดคล้องกับสภาพปัญหา	

และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม	 และการศึกษา

ตามอัธยาศัย	 หมายถึงการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

ด้วยตนเองตามความสนใจ	 ศักยภาพ	 ความพร้อมและโอกาส 

โดยศึกษาจากบุคคล	ประสบการณ์	สังคม	สภาพแวดล้อม 

สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ	

	 ทั้งนี้	ต้องเป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา

ที่เข้ามาเรียนในคณะศิลปกรรมศาสตร์ด้วย	ซึ่งนักศึกษา

ท่ีต้องการเทียบโอนผลการเรียน	ต้องมีคุณสมบัติท่ีครบถ้วน 

สอดคล้องกับข้อกำาหนดของคณะกรรมการ	 และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่มีออกมาให้เป็นที่

ประจักษ์ได้	 นอกจากนี้	 การเทียบโอนผลการเรียน 

ยังทำาให้ประหยัดเวลาในการเรียน	และสามารถทำากิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่างๆ	 รวมทั้งนำาประสบการณ์ที่มีมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษาในคณะได้อีกด้วย	

	 จากนั้น	รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข	อดีต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ได้บรรยายพิเศษเร่ือง 

“ความเป็นมา หลักการและความส�าคัญของการเทียบโอน

รายวิชา”		ว่า	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	เป็นมหาวิทยาลัย

ตลาดวิชา	เปิดการเรียนการสอน	2	ระบบ	คือ	ระบบเปิด

และระบบปิด	 ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสรรพวิชาทั้งหมด 

ไว้ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้		ทำาให้ผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	สามารถ

เข้ามาเรียนได้โดยไม่ต้องสอบเข้า	 และไม่จำากัดจำานวน	

รวมท้ังไม่บังคับเข้าช้ันเรียน	 ท้ังน้ี	 หากนักศึกษาต้องการ

เข้าเรียน	 มหาวิทยาลัยก็ได้จัดช้ันเรียนไว้ให้และมีอาจารย์

บรรยายทุกรายกระบวนวิชา	เว้นแต่บางคณะ	หลักสูตร

หรือสาขาวิชาที่ต้องสอบคัดเลือกเข้าเรียนเหมือน

มหาวิทยาลัยปิด	 ท้ังน้ีทุกคณะของมหาวิทยาลัยต้องสอบออก 

เพื่อวัดมาตรฐานความรู้ที่มีคุณภาพ	 สำาเร็จการศึกษา

เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม	 ออกไปรับใช้สังคม	

ประเทศชาติต่อไป	

 “อยากให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยในทุกระดับ ได้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับพระราชบัญญัติ-

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และกฎ กติกา ข้อกำาหนด 

รวมทั้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เพราะเป็น 

แหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ทั้งด้านวิชาสังคมศาสตร์ 

การบริหารจัดการ ศึกษาศาสตร์ และแนวความคิด

ด้านการปฏิรูปการศึกษา เม่ือทำาความเข้าใจพระราชบัญญัติ 

การศึกษาได้แล้ว ก็จะสามารถบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

โรงเรียน และจัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น”

 รศ.รังสรรค์  แสงสุข		กล่าวต่อไปว่าผู้ที่มีความรู ้

ความเช่ียวชาญ	 และประสบการณ์	 เป็นผู้ท่ีผ่านการศึกษา

ตามอัธยาศัย		เพราะได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 

ศักยภาพ	 ความพร้อมและโอกาส	 โดยศึกษาผ่านบุคคล 

ประสบการณ์	 สังคม	 สภาพแวดล้อม	 ส่ือหรือแหล่งความรู้ต่างๆ 

มาเป็นระยะเวลานานจนเกิดเป็นความชำานาญ	 เช่น	 นักกอล์ฟ 

(ไทเกอร์	วูดส์)	นักมวย	(	 เขาทราย	 	แกแล็คซี่)	 เป็นต้น	

พวกเขาต่างเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในสาขาวิชาชีพนั้นๆ 

รวมทั้งได้ศึกษาหาความรู้ตามอัธยาศัยมาแล้ว	 หากมา

เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ก็ถือเป็นผู้ท่ีมีความรู้

เกินกว่ากระบวนวิชาบางรายวิชาแล้ว	 จึงสามารถเทียบ

โอนวิชาน้ันๆได้	โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา	

มาตรา	 15	 คือให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียน

สะสมไว้ในรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้	ไม่ว่าจะ

เป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม		

รวมทั้งการเรียนรู้นอกระบบ	ตามอัธยาศัย	การฝึกอาชีพ	

และจากประสบการณ์จากการทำางาน	

 “คณะกรรมการการเทียบโอนของคณะ สามารถ

ให้ผู้ที่ต้องการเทียบโอน จัดทำาแฟ้มเสนอผลงาน และ

ทดสอบความสามารถในระดับพื้นฐานและระดับสูง 

เพื่อใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมในการเทียบโอน 

รวมทั้งคณะกรรมการควรศึกษากรณีศึกษาต่างๆ  

ของคณะรัฐศาสตร์ ม.ร. ด้วย เพื่อนำามาเป็นแนวทาง 

ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ท้ังน้ีบุคลากร

ของคณะต้องช่วยกันให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่

เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลตรงกันด้วย”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์	 วางพานพุ่มเพื่อ

ถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาส	 5	 ธันวามหาราช

ณ	 องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าสว่าง	 อ.เมือง	

จังหวัดสุรินทร์	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2557	โดยมี	

นายบุญรวม	รุ่งเรือง	นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล-

ท่าสว่าง	เป็นประธานในพิธี

 อาจารย์วิริยะ เกตุมาโร รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์	 นำาเจ้าหน้าที่	

นักศึกษา	 ร่วมกิจกรรมโรงทานเฉลิมพระเกียรต	ิ

ณ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 หัวหมาก	 เมื่อวันที่	 

5	ธันวาคม	2557	ซ่ึงสาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดสุรินทร์ 

ได้นำาไส้กรอกอีสานย่างจากจังหวัดสุรินทร์ 	

จำานวน	130	กิโลกรัม	มาบริการแก่ผู้ร่วมงานด้วย

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์	 โดย	 อาจารย์วิริยะ 

เกตุมาโร	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด

สุรินทร์	 เจ้าหน้าท่ี	 คณะกรรมการ	 นักศึกษาระดับ

ปริญญาโท	 และนักศึกษาปัจุบัน	 จัดกิจกรรม

โครงการกีฬาสัมพันธ์รามคำาแหงสุรินทร์ต้านภัย- 

ยาเสพติด	 คร้ังท่ี	 4	 ณ	 บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม 

และปฏิบัติการ	 3	 ช้ัน	 เม่ือวันท่ี	 14	 ธันวาคม	 2557	

เพ่ือเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้แก่นักศึกษา

สาขาวิทยบริการฯ	จ.สุรินทร์	ให้มีความเอื้อเฟื้อ	

เผื่อแผ่	รู้ชนะ	รู้อภัยและเป็นการรณรงค์ต่อต้าน

ยาเสพติดซ่ึงเป็นภัยร้ายแก่สังคมและประเทศชาติ

อีกด้วย

กิจกรรม : รามฯ-สุรินทร์



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ๑๓	ธนัวาคม	๒๕๕๗	ณ	วดัธาตทุอง 

“ศกัดชิยั บ�ารงุพงศ์”	หรอื	“เสนย์ี		เสาวพงศ์”

	 ได้รับพระราชทานเพลิงไปแล้ว

	 คุณศักดิชัย	 หรือ	 “พี่เส”	 “ลุงเส” 

ของชาวมติชนและผู ้ เคารพนับถือ 

ได้ลาโลกนี้ไปแล้ว

	 แต่ผลงานของท่านไม่ว่าจะเป็น

 ปีศาจ ความรักของวัลยา

 ชยัชนะของคนแพ้	 ไม่มข่ีาวจากโตเกยีว 

ไฟเยน็		บัวบานในอะเมซอน		คนดศีรอียธุยา	ฯลฯ

	 ยังอยู ่ในใจของคนอ่านอยู ่ เสมอ	

เนื่องเพราะ

	 ว รรณกรรม เหล ่ านั้ นคื อแรง

บนัดาลใจ	คอืจดุเริม่ต้นของศรทัธาในการ

ต่อสู้เพื่อคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคม

 เพือ่ความเป็นธรรม ความถกูต้องดงีาม 

และเพื่อสิ่งที่ดีกว่าส�าหรับคนส่วนใหญ่

	 สำาหรับคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง

	 หลายคนบอกว่า	

 วรรณกรรมของเสนย์ี	 เสาวพงศ์	นัน้ 

อ่านจบแล้วเตม็อิม่		และไม่หมดหวงัในชีวติ

	 แต่ฝันถึงวันพรุ่งนี้และชีวิตใหม่

	 “ข่าวรามคำาแหง”	 เชื่อว่า	 จะต้องมี

หวัใจทีย่ิง่ใหญ่เท่านัน้	 ทีส่ามารถสร้างงาน

ที่ใหญ่ยิ่งเช่นนี้ได้

	 ขอไว้อาลัยอีกครั้งหนึ่ง	แด่	

 “ศักดิชัย บ�ารุงพงศ์” - “เสนีย์ 

เสาวพงศ์”

ม.รามคำาแหงมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา

ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษรุ่นแรก

(อ่านต่อหน้า 9)

	 สถาบันภาษา	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	จัดพิธ ี

มอบประกาศนยีบตัร	โครงการฝึกอบรมเพิม่สมรรถนะ

ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง	 ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรม	 รุ่นที่	 1 

โดยมี	 รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก  

ผู้อำานวยการสถาบันภาษา	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง														

เป็นประธานมอบประกาศนยีบตัร	เมือ่วนัที	่23	ธนัวาคม 

2557	ณ	ห้องประชุม	321	ชั้น	3	อาคารสุโขทัย	ม.ร.

	 สำาหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา 

มีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	 โดยเนื้อหา

การอบรมมุ่งเน้นการใช้ทักษะทั้ง	4	ด้าน	คือ	การพูด	

การฟัง	การอ่าน	และการเขยีน	 โดยมวีตัถปุระสงค์	 คือ 

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ	ฟัง	พูด	อ่าน	เขียน 

ภาษาอังกฤษที่ ใช ้ ในชีวิตประจำาวันและการ

สัมภาษณ์งานได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์	 และเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ

ให้นักศึกษามีศักยภาพทางด้านภาษามากย่ิงขึ้น	 

อกีทัง้	 ยงัเป็นการเตรยีมความพร้อมเข้าสูต่ลาดแรงงาน

ที่มีความเป็นสากลด้วย

 โอกาสนี	้รศ.ดร.ระพณิ ทรพัย์เอนก	ผูอ้ำานวยการ-

สถาบนัภาษา	 กล่าวว่ามคีวามปลืม้ใจทีไ่ด้เหน็นักศกึษา

รามคำาแหง	 เข้ามาร่วมอบรมภาษาต่างประเทศกับ 

สถาบนัภาษา	ซึง่มผีูส้มคัรเข้าฝึกอบรม	จำานวน	1,837	คน	

และผ่านการอบรม	จำานวน	1,526	คน	และในปีถดัไป

ก็มีนักศึกษามาสมัครแล้วเกือบพันคน	 โดยเฉพาะ

ภาษาที่สาม	 เช่น	 ภาษาจีน	 ภาษาอินโดนีเซีย	 และ

ภาษาฟิลิปปินส์	เป็นต้น	

	 “นกัศกึษาต้องยอมรบัว่าในอนาคตถ้าพวกเรา 

ไม่เข้าใจภาษาต่างประเทศ	 การเข้าทำางานกย็ากลำาบาก 

แม้แต่ก่อนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก	 แต่ปัจจุบัน

ต้องมีภาษาที่สามหรือภาษาอาเซียนเพิ่มเติมเข้าไปด้วย 

ถือเป็นความโชคดีที่นักศึกษารามคำาแหงได้เรียน

ภาษาองักฤษโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย	 และด้วยปณธิาน

ของอธกิารบด	ี ท่ีต้องการให้นกัศกึษาจบไปเป็นผูท้ีม่ ี

อาวธุทางปัญญา	ให้นกัศกึษาสามารถนำาภาษาทีไ่ด้เรยีนมา 

ไปทำางานในองค์กรก็จะถือว่าประสบความสำาเร็จ 

ไปแล้วครึ่งหนึ่ง”

 ท้ังนี	้ รามคำาแหงมนีโยบายสนบัสนนุให้นกัศกึษา

มีอาวุธทางปัญญา	2	ด้าน	คือ	ความรู้ด้านภาษา	และ

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์	 โดยเฉพาะที่สถาบันภาษา	

ได้จดัสอนภาษาองักฤษและภาษาอืน่ๆ															ด้วยค่าลงทะเบยีน 

ที่ถูกและมีคุณภาพ	 สนองนโยบายการให้โอกาส

ทางการศึกษาแก่นักศึกษาได้มีอาวุธทางปัญญาด้าน

ภาษามากขึน้	 ขอฝากให้นกัศกึษาได้เรยีนภาษาทีส่าม

เพิ่มเติมอีกหนึ่งภาษา	 เพราะในโลกของการแข่งขัน

ที่มากขึ้น	 รวมถึงประเทศไทยกำาลังจะเข้าสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	 2558	 เร่ืองภาษา

จะเป็นสิ่งสำาคัญที่ทำาให้ชีวิตพวกเรามีความเจริญ

รุ่งเรืองและก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างแน่นอน	

	 ในโอกาสเดียวกัน	 นักศึกษาที่ผ่านการอบรม

จากโครงการนี้เป็นรุ่นแรก	บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า	

“ตนได้รบัความรูภ้าษาองักฤษมากขึน้ ทำาให้กล้าใช้ภาษา 

และได้แลกเปลี่ยนภาษากับเพื่อนในห้องเรียนด้วย” 

 น.ส.ภณติา ชวภทัรธนากลุ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร	์

กล่าวว่าก่อนหน้าที่จะเข้ามา

อบรมในโครงการนี้ดิฉันมี

ความรู้ทางภาษาอังกฤษอยู่แล้ว 

เมื่อมาเข้าเรียนก็เป็นการทบทวน 

ได้ใช้ภาษาอังกฤษพูดคุยกับเพ่ือน 

ทบทวนคำาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน	 และเรียนกับ

อาจารย์ชาวต่างชาติที่สอนสนุก	 ได้เจอเพื่อนใหม่	

และทำากจิกรรมกบัเพือ่นๆด้วย	 หลงัจากทีเ่รยีนจบคอร์ส 

กน็ำาหนงัสอืมาเรยีนต่อด้วยตวัเอง	 และตัง้ใจนำาความรู้

ไปพัฒนาด้านการส่ือสารและทักษะในการพูดมากข้ึน	

เมื่อเรียนจบก็ตั้งใจอยากเป็นล่าม	 หรือนักแปล	 ก็จะ

ได้ใช้ภาษาอังกฤษจริงๆด้วย

 นายอนนัต์ ภทัรเชยรกัษา 

นักศึ กษาคณะนิติ ศ าสตร ์	

กล่าวว่าประเทศไทยกำาลังจะเข้าสู ่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

ภาษาอังกฤษมีความจำาเป็น 

ในการสือ่สาร	 ทกุประเทศกำาลัง

เร่งให้นักศึกษาและประชาชน

รู้ภาษามากขึ้น	เมื่อได้เข้ามาเรียนในโครงการนี้ทำาให้

ได้ทบทวนภาษา	พัฒนาภาษา	เจอเพื่อนใหม่		และได้

เข้ามาอยู่ในสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น	หลังจากนี้ก็จะ

ฝึกฝนภาษา	ทบทวนทักษะ	



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

 ปีที่ 4 ของ “รางวัลวรรณกรรม

รามค�าแหง” ยังคงเป็นเวทีที่เปิดโอกาส

ให้นักเขียนทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ

ได้แสดงฝีมือในการเขียนบทร้อยแก้ว

และร้อยกรอง บอกเล่าเรือ่งราวต่างๆ ได้อย่างมี 

ศาสตร์และศลิป์ จนเป็นทีย่อมรบัในวงการ

วรรณกรรมไทยอย่างแพร่หลาย

	 เมื่อวันที่	19		ธันวาคมที่ผ่านมา	คณะมนุษยศาสตร์	ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

และสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 จัดพิธีมอบรางวัล	 “วรรณกรรม

รามคำาแหง”	ประจำาปี	2557	ให้แก่ผู้ที่ชนะการประกวดทั้ง	2	ประเภท	คือ	ประเภทร้อยกรอง	กลุ่มนักเรียน	

และกลุ่มนิสิต	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไป	และประเภทร้อยแก้ว	กลุ่มนักเรียน	(เรียงความ)		และกลุ่ม

นิสิต	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไป	(เรื่องสั้น)	ณ	ห้องประชุมพวงแสด	อาคาร	2	ชั้น	2	คณะมนุษยศาสตร์

	 โอกาสนี้	 “ข่าวรามคำาแหง”	 ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ชนะการประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำาแหง

ทั้ง	2	ประเภทถึงความรู้สึกและวิธีนำาเสนอผลงานการเขียนจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้

 นายสรุยิา  เตชะลอื	นกัเรยีนโรงเรยีนประชาราชวทิยา	ผูช้นะเลศิการประกวด

ประเภทร้อยแก้ว	(เรยีงความ)	กลุม่นกัเรยีน	จากผลงานเรือ่ง	“การศกึษาไทยในวันนี”้  

กล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลครั้งนี้	 เพราะได้รับแรงบันดาลใจจาก

คุณแม่ในการอ่านหนงัสอื	ทำาให้ตนเองรกัการอ่านการเขยีนตัง้แต่เดก็ๆ	 เมือ่มเีวทปีระกวด

ก็จะส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อฝึกฝนฝีมือการเขียน	และครั้งนี้เป็นเวทีแรกที่ได้

รางวัลชนะเลิศ	 ซึ่งเป็นกำาลังใจให้พัฒนาฝีมือเพื่อก้าวสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพ

อย่างที่ใฝ่ฝันไว้

	 “เวที	‘วรรณกรรมรามคำาแหง’	เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้าน

การเขยีนทัง้บทร้อยแก้วและร้อยกรอง	อกีทัง้ยงัทำาให้ผูท้ีช่ืน่ชอบการเขยีนได้ฝึกฝนฝีมอื	จากการเป็นนกัอ่าน

เพียงอย่างเดียว	 ซึ่งผมจะใช้เวลาว่างหลังจากการเรียนอ่านหนังสือหลากหลายรูปแบบ	 เพื่อเปิดโลกกว้าง 

ให้กับตนเอง	และขอฝากเพ่ือนๆ	นักเรยีนทีอ่ยากเป็นนักเขยีนในอนาคต	ต้องรักในสิง่ทีท่ำาและฝึกฝนอยูเ่สมอ 

และต้องไม่ลืมหาความรู้เพิ่มเติมโดยศึกษา	 รวมทั้งต้องหาเวทีประกวดจะได้นำาข้อบกพร่องที่มีอยู่กลับมา

แก้ไขปรับปรุงด้วย”	

 นางสาวกาญจนา  ชูแก้ว	ชนะเลิศการประกวดประเภทร้อยแก้ว	(เรื่องสั้น) 

กลุม่นสิติ	นกัศกึษา	และประชาชนท่ัวไป	จากผลงานเรือ่ง “อแีร้งโลกใหม่” กล่าวว่า	

แม้จะไม่ชอบอ่านหนงัสอื	 แต่พอได้มาอ่านเรือ่งสัน้กช็อบเพราะเข้าใจง่ายและจบเรว็ 

ทำาให้เชื่อว่าการอ่านเรื่องที่สนใจมากๆ	พร้อมฟังเรื่องราวต่างๆ	และฝึกเขียนบ่อยๆ	

ก็จะทำาให้สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้	สำาหรับรางวัลที่ได้รับครั้งนี ้

เป็นเสมือนกำาลังใจให้ตนเองพัฒนาการเขียน	และตั้งใจว่าจะเขียนเรื่องสั้นที่ท้าทาย

ความสามารถมากขึน้ในแนวตลกปนความเครยีด	และแนวอืน่ๆ	ให้หลากหลายมากขึน้

 “การคว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ ถือเป็นความสำาเร็จที่สง่างามและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง 

เป็นรางวัลชนะเลิศเวทีแรกตั้งแต่ฝึกเขียนเรื่องสั้นมาตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี และขอขอบคุณ 

คณะกรรมการตัดสินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำาแหงในครั้งนี้  

ขอให้จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไป เพื่อสานฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่รักการเขียนได้มีเวท ี

นำาเสนอผลงานของตนเองและเผยแพร่ออกไปสู่วงการวรรณกรรมต่อไป”  

รามฯ หนองบัวลำาภูไหว้ครู

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นประธาน

พิธีไหว้ครูของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต	ิ

จงัหวดัหนองบวัลำาภ	ู โดยมคีณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั	

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่	 ร่วมในพิธี	 เมื่อวันที่	 21 

ธันวาคม	 2557	 ณ	 อาคารอเนกประสงค์	 สาขาฯ 

หนองบวัลำาภ	ู เพือ่รำาลกึถงึพระคณุของคร	ู อาจารย์

ทีไ่ด้ประสทิธิป์ระสาทวชิา	 ซึง่แสดงถงึความอ่อนน้อม

และเคารพต่อผูม้พีระคณุอนัเป็นเอกลกัษณ์สำาคญั

ของชาวไทย	

 ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร	 รองอธิการบด ี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง- 

เยาวชนไทยต่อต้านคอร์รัปชัน	 	มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ให้ความรู้และปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรมและ 

ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต	การต่อต้านการทจุรติ 

คอร์รัปชันทกุรปูแบบ	เป็นการสร้างแกนนำาเยาวชน 

เพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือนการต่อต้านคอร์รัปชันและ 

สร้างภาคเีครอืข่ายต่อต้านคอร์รัปชันทั้งภายในและ 

ภายนอกมหาวิทยาลัยจัดโดยพรรคพลังราม	 

เม่ือวันที่	 23	 ธันวาคม	 2557	 ณ	 ห้องศิลปาชีพ		 

คณะรัฐศาสตร์		ชั้น	4

ผู้ชนะการประกวด “วรรณกรรมรามคำาแหง” ยืนยัน  

“เวทีพัฒนานักเขียน สู่แวดวงวรรณกรรมไทย”

 ศกึษาดงูานพืน้ทีก่องทพัภาคที ่ 3 หน่วยบญัชาการรักษาดนิแดน	 ร่วมกบัมหาวทิยาลยั- 

รามคำาแหง	 จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและความจงรักภักดีต่อสถาบัน-

พระมหากษตัรย์ิ	ณ	พืน้ทีก่องทพัภาคที	่3	และจงัหวดัเชยีงใหม่		เมือ่วนัที	่12	-	16	ธนัวาคม		2557 

โดยอาจารย์สมหมาย สุระชัย	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

นำาบุคลากร	และนักศึกษาวิชาทหาร	เข้าทัศนศึกษาและดูงาน	ณ	โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	จ.ลำาปาง	

/	กองพันสัตว์ต่าง	อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม่	 /	และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามแนวพระราชดำาริ	ภาคเหนือ	มีพล.โท	ทลวงรณ	วรชาติ	ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน	เป็นประธาน	จากนั้นได้นำาคณะเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ				            

พรรคพลังรามจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์ตูซาร์  นวย                                             aseanlang_ram@yahoo.

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน ตอนฟ้าลุ่มอิรวดีคืนนี้มีแต่ดาว

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ชื่อตอนซึ่งฟังดูออกไปทางโรแมนติกนี้มาจากเพลงผู ้ชนะสิบทิศ 

ซึ่งท่านผู้อ่านที่เป็นวัยรุ่นอาจไม่เคยได้ยิน	แต่ถ้าเป็นเมื่อ	40	 -	 50	ปีที่แล้วก็เป็น

เพลงฮิตติดชาร์ตที่ทุกคนต้องเคยได้ยิน	ส่วนสาเหตุที่ตั้งชื่อตอนเช่นนี้ก็เพราะ

ต้องการให้เห็นความสำาคัญของแม่นำ้าอิรวดีสายหลักของพม่า	 (ผมถนัดที่จะ 

เรียกพม่ามากกว่าเมียนมาร์)	ซึ่งไม่ต่างจากแม่นำ้าเจ้าพระยาตรงที่เป็นเหมือน

เส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของคนจำานวนมากในชาติ

	 	 	 	 	 แม่นำ้าอิรวดี	 (Irrawaddy	River)	ซึ่งว่ากันว่ารัฐบาลพม่าอยากจะให้เรียกว่า

เอยาวดี	(Ayeyarwady	River)	มากกว่า		เป็นแม่นำ้าสายหลักของประเทศมีความ

ยาวทั้งสิ้น	 2,170	 กิโลเมตร	 (แม่นำ้าเจ้าพระยายาว	 372	 กิโลเมตร)	 แม่นำ้าสายนี ้

เป็นอูข้่าวอูน่ำา้หล่อเลีย้งชวีติและอูอ่ารยธรรมของประเทศพม่ามานบัพนัปี		มต้ีนกำาเนดิ 

มาจากขุนเขาในรัฐกะฉ่ิน	ทางตอนเหนือสุดของพม่าไหลผ่านใจกลางพม่าไป

ออกทะเลอันดามัน	มหาสมุทรอินเดีย	ที่มณฑลเอยาวดีใกล้กรุงย่างกุ้ง	

	 ตามตำานานนั้นเชื่อกันว่าเดิมปากนำ้าอิรวดีเคยอยู่ทางตอนกลางประเทศ	

แล้วค่อยๆตื้นเขินจากการทับถมของตะกอนดิน	 จนปากนำ้าได้เลื่อนลงมาจนถึง

เมืองแปร	 และที่สุดมาออกสู่ทะเล	 ณ	 มณฑลเอยาวดีดังปัจจุบัน	 และพื้นที่

ปากนำ้ายังคงมีการขยายตัวของแผ่นดินตลอดเวลา	 กล่าวคือทุกรอบ	 100	 ปี	 

จะมีการงอกตัวของชายฝั่งทะเลอันดามันให้บังเกิดเป็นแผ่นดินใหม่เพิ่มขึ้นราว	

6	 กิโลเมตร	 แม่นำ้าอิรวดีในความรู้สึกของคนพม่าส่วนใหญ่จึงเปรียบเสมือน

มารดาผู้ให้กำาเนิดแผ่นดินพม่านั่นเอง

	 นบัแต่อดตีซึง่ย้อนหลงัไปได้นบัพนัปี	 ชาวพม่าได้อาศยันำา้จากแม่นำา้อริวด ี

เป็นทั้งแหล่งนำ้ากินนำ้าใช้	 เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง	 และใช้ประโยชน์ทาง- 

การเกษตรด้วย	 ราชธานสีำาคญัในประวตัศิาสตร์ของชนชาตพิม่าจงึตัง้อยูต่ามแนว 

ของแม่นำา้อริวดเีป็นส่วนใหญ่	โดยในยคุของบเุรงนองหรอืจะเดด็ในเรือ่งผูช้นะสบิทศิ 

นัน้กจ็ะอาศยัเดนิทพัทางนำา้นีเ้องไปเมอืงแปร	(Pyay)	ซึง่อยูร่มินำา้อริวดเีพือ่ล้างแค้น 

ให้ตะละแม่กุสุมา	เพลง	“ผู้ชนะสิบทิศ”	ซึ่งขึ้นต้นว่า	ฟ้าลุ่มอิรวดีคืนนี้มีแต่ดาว 

ที่แสนจะโรแมนติกจึงลงท้ายอย่างไม่โรแมนติกว่า	 “เจ็บใจคนรักโดนรังแก	 

ข้าจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวาย....”

	 พม่ามีอิรวดี	 ไทยเราก็มีแม่นำ้าเจ้าพระยาเป็นสายนำ้าหลัก	 ในขณะท่ีลาว	 

เวียดนามและกัมพูชาก็มีแม่นำ้าโขงเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิต

และเศรษฐกจิเช่นเดยีวกนั	 ความเหมอืนทีแ่ตกต่างเช่นนีท้ำาให้เมือ่มคีวามร่วมมอื 

กนัภายในภมูภิาคจงึได้เกดิยทุธศาสตร์ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจ	 ระหว่างกัมพูชา 

ลาว	 เมยีนมาร์	 ไทย	 และเวยีดนามขึน้และกำาหนดชือ่ยทุธศาสตร์นีว่้า	 ACMECS	

โดยที่ตัว	 A	 นั้นก็มาจากเอยาวดีของพม่า	 (Ayeyawady)	 C	 มาจากเจ้าพระยา

ของไทย	(Chao	Phraya)	และM	มาจากแม่โขงซึ่งไหลผ่านทั้งลาว	เวียดนามและ

กัมพูชา	ส่วน	ECS	นั้นก็คือยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 (Economic	

Cooperation	Strategy)	

	 ACMECS	 จึงเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค 

ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของทั้ง	 

5	ประเทศสมาชกิเพือ่ส่งเสรมิการพฒันาอย่างสมดลุ	และถ้าหากหลงัการเปิด	AEC 

ช่วยให้เกิดความร่วมมือกันจริงจังอย่างเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์นี้ได้สำาเร็จ	

ก็จะเท่ากบัว่าแม่นำา้ทีย่ิง่ใหญ่ทัง้	3	สายนีส้ามารถประสานพลงักนัอย่างเตม็ศกัยภาพ

	 ปัจจุบันนี้ระบบการบอกเวลาของพม่าใช้อย่างเป็นทางการก็คือระบบ

แบบสากลจะแบ่งเวลาในแต่ละวันเป็น	 12	 ชั่วโมง	 2	 คาบ	 คือกลางวันและ

กลางคืน	เมื่อนับชั่วโมงกำาหนดบอกว่า	เช้า	บ่าย	เย็น	หรือ	คำ่า/กลางคืน	ที่แบ่ง

เวลาเป็นช่วงลักษณะโดยประมาณตามแบบพม่าไปด้วยกันกับตัวเลข	คือดังนี้

ประมาณ	04.00	น.	ถงึ	ก่อน	06.00	น.	ถือเป็นช่วง	 	(อา	โยน)	หมายถึง	รุ่งอรุณ

ประมาณหลงั	06.00	น.	ถงึ	ก่อน	12.00	น.	ถือเป็นช่วง	 		(มะ	แน่)	หมายถึง	เช้า

ประมาณหลงั	12.00	น.	ถงึ	ก่อน	15.00	น.	ถอืเป็นช่วง	 	(เน่	แล)	หมายถงึ	บ่าย

ประมาณหลงั	15.00	น.	ถงึ	ก่อน	18.00	น.	ถือเป็นช่วง		 		(ญะ	เน)	หมายถึง	เย็น

ประมาณหลงั	18.00	น.	ถงึ	ก่อน	24.00	น.	ถือเป็นช่วง	 	(ญะ)	หมายถึง	คำา่/กลางคืน

	 คำาว่า	นาฬิกาหรือชั่วโมง	ในภาษาพม่าคือ	 		(นา	ยี),		นาทีคือ	

(มิ	นิ),		วินาทีคือ	 		(แซ่	กัน)	เมื่อบอกเวลาโดยปกติแล้วคำาว่าชั่วโมง	นาท ี

วนิาท	ีจะอยูข้่างหลงัของตวัเลข		แต่เมือ่นบัเวลาท่ีเป็นเต็มสบิท่ีว่า	ยีส่บิ	สามสบิ 

สี่สิบ	ห้าสิบ	หกสิบ	คำาว่าชั่วโมง	นาที	วินาที	จะอยู่หน้าของตัวเลข	

	 ในหนี่งวันการบอกเวลาของพม่ามีดังนี้

01.00	น.	 	(ญะ/	มะ	แน่	ตะ	นา	ยี)		หมายถึง	ตีหนี่ง

02.00	น.		 	 (ญะ/	มะ	แน่	นะ	นา	ยี)		หมายถึง	ตีสอง

03.00	น.		 	 (ญะ/	มะ	แน่	โต้น	นา	ยี)		หมายถึง	ตีสาม

04.00	น.		 	 (มะ	แน่	เล่	นา	ยี)		หมายถึง	ตีสี่

05.00	น.		 	 (มะ	แน่	ง่า	นา	ยี)		หมายถึง	ตีห้า

06.00	น.		 	 (มะ	แน่	เชาะ	นา	ยี)		หมายถึง	หกโมงเช้า

07.00	น.		 	 (มะ	แน่	คุน	นิ	นา	ยี)		หมายถึง	เจ็ดโมงเช้า

08.00	น.		 	 (มะ	แน่	ชิ	นา	ยี)		หมายถึง	แปดโมงเช้า

09.00	น.		 	 (มะ	แน่	โก้	นา	ยี)		หมายถึง	เก้าโมงเช้า

10.00	น.		 	 (มะ	แน่	แซ	นา	ยี)		หมายถึง	สิบโมงเช้า

11.00	น.		  (มะ	แน่	แซะ	ตะ	นา	ย)ี		หมายถงึ	สิบเอด็โมงเช้า

12.00	น.		  (แน่	แล	แซะ	นะ	นาย	ี/	โมน	แต่) 

	 	 หมายถึง	เที่ยง/เที่ยงวัน

13.00	น.		   (เน่	แล	/	โมน	ลแว	ตะ	นา	ย)ี	หมายถึง	บ่ายโมง		

14.00	น.		   (เน่	แล	/	โมน	ลแว	นะ	นา	ย)ี		หมายถงึ		

	 	 บ่ายสองโมง

15.00	น.	 	 (เน่	แล	โต้น	นา	ยี)		หมายถึง	บ่ายสามโมง

16.00	น.	 	 (ญะ	เน	เล่	นา	ยี)		หมายถึง		สี่โมงเย็น

17.00	น.	 	 	 (ญะ	เน	ง่า	นา	ยี)		หมายถึง	ห้าโมงเย็น

18.00	น.		 	(ญะ	เน	เชาะ	นา	ยี)		หมายถึง	หกโมงเย็น

19.00	น.		 	 	 (ญะ	คุน	นิ	นา	ยี)		หมายถึง	หนึ่งทุ่ม

20.00	น.	 		 	 (ญะ	ชิ	นา	ยี)		หมายถึง	สองทุ่ม

21.00	น.		 	 	 (ญะ	โก้	นา	ยี)		หมายถึง	สามทุ่ม

22.00	น.		 	 	 (ญะ	แซ	นา	ยี)		หมายถึง	สี่ทุ่ม

23.00	น.		 	 (ญะ	แซะ	ตะ	นา	ยี)		หมายถึง	ห้าทุ่ม

24.00	น.		 	(ญะ	แซะ	นะ	นาย	ี/	ตะ	เกา)		หมายถงึ	เทีย่งคนื	

					อย่างไรก็ตามการบอกเวลาของพม่าที่แบ่งเป็น	12	ชั่วโมง	2	คาบ	ใช้รูปแบบ

เดียวกันในทางการที่เป็นรายการโทรทัศน์	 วิทยุและติดต่อในราชการ	 หรือว่า

ภาษาพดูทีไ่ม่เป็นทางการ	 แต่กใ็นแวดวงของทหาร	 หรอื	 ธุรกจิเกีย่วกบัการบิน 

ใช้รูปแบบนับเป็น	24	ชั่วโมง	



๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

นางสาวเรวดี เรืองประพันธ์

 ที่ประดิษฐานพระบรมรูปพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช					ในระยะแรกรัฐบาล 

ได้ให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงใช้สถานที่นี้เป็นการชั่วคราวไปก่อน	 โดยให้ใช้ร่วมกับ 

กรมเศรษฐสัมพันธ์	 กระทรวงเศรษฐการ	 ต่อมาใน	 พ.ศ.	 2515	 เมื่อได้รับอนุมัติ

จากรัฐบาลให้ใช้พื้นที่นี้เป็นที่ถาวรได้ตลอดไปแล้วนั้น	 มหาวิทยาลัยได้เร่ง 

ดำาเนินการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงสถานที่ให้ทันกับการเปิดสอนของแต่ละปี

มาโดยลำาดับ	 ถาวรวัตถุสิ่งแรกที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าจำาเป็นต้องก่อสร้างก่อน	 ก็คือ 

ที่ประดิษฐานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้อัญเชิญ

มาเป็นเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว		ตรงลานกว้างหน้าหอประชุม	อาคาร

สำานักงานอธิการบดี	 (A.D.	 1)	 ในสมัยนั้นจะมีวงเวียนนำ้าพุ	 เหนืออ่างนำ้าพุ	 จะพบ 

คำาขวัญของ	 ม.ร.	 เขียนด้วยสีนำ้าเงินบนพื้นสีของคณะ	 (ขณะนั้นมีเพียง	 4	 คณะ)	

คือสีขาว	 (นิติศาสตร์)	 สีฟ้า	 (บริหารธุรกิจ)	 สีชมพู	 (ศึกษาศาสตร์)	 และสีแสด	

(มนุษยศาสตร์)	 ข้อความที่เขียน	 รู้จักอภัย	 ตั้งใจศึกษา	 บูชาพ่อขุนฯ	 สนองคุณชาติ			

มหาวิทยาลัยได้เลือกพื้นที่วงเวียนนำ้าพุ	ให้เป็นบริเวณท่ีจะก่อสร้างท่ีประดิษฐาน

พระบรมรูปพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

	 สภามหาวทิยาลัยรามคำาแหงในการประชมุคร้ังที	่4/2515	วนัที	่30	ตุลาคม	2515	

จึงได้อนุมัติเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นค่าก่อสร้างที่ประดิษฐานพระบรมรูป

พ่อขนุรามคำาแหงมหาราช	 และให้มีห้องประชมุสภามหาวทิยาลยัไว้ข้างใต้ด้วยเป็นเงนิ 

1	ล้านบาท	ได้ประกวดราคาดำาเนนิการก่อสร้างในราคา	829,000	บาท	และได้มรีายการ 

จ้างเพิ่มเติมอีก	1	รายการ	คือการปูหินอ่อนที่บันไดขึ้นลง	ที่ชานวงกลมตอนบน	และ

ตรงฐานที่ประดิษฐานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชอีกเป็นเงิน	94,000	บาท	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	923,000	บาท	การก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่	9	พฤษภาคม	2516

	 ความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยที่เห็นได้ชัด	คือฐานที่ประทับพระบรมรูป

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราชสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ประดับไม้ดอกไม้ใบและต้นหญ้า

เขยีวสดใส	ประดูท่ีเ่รยีงรายรอบนอกฐานพระบรมรูปฯ	 กเ็ริม่แตกใบอ่อน	 เตรยีมให้ร่มเงา 

แก่ชาวรามฯ	 จากนั้นได้ย้ายพระบรมรูปพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชจากห้องโถง	

อาคารสำานักงานอธิการบดี	(A.D.	1)	ไปยังพระแท่นประดิษฐานเรียบร้อยแล้ว

 แผ่นจารึกใต้พระแท่น				อาจารย์ประทีป	

วาทกิทนิกร	(รองศาสตราจารย์ประทปี	วาทกิทนิกร) 

คณะมนษุยศาสตร์	 (โดยคำาแนะนำาของศาสตราจารย์	

คุณหญิงกุหลาบ	 มัลลิกะมาส)	 เป็นผู้คิดข้อความที่

จารึกบนแผ่นหินแกรนิตใต้พระแท่น	มีข้อความว่า

 “พ ่อขุนรามคำ าแหงมหาราชทรง เป ็น 

พระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และ 

พระนางเสือง เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 แห่ง

ราชวงศ์พระร่วง เสวยราชย์ประมาณ พ.ศ. 1820 

สวรรคตประมาณ พ.ศ. 1860 พ่อขุนรามคำาแหง

มหาราชทรงเป็นนกัรบเก่งกล้า ทรงเป็นนกัปกครอง 

ที่สามารถ ทรงเป็นนักปราชญ์ คิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1826

 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้อัญเชิญพระนามาภิไธยของพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

มาเป็นนามมหาวิทยาลัย ทั้งได้สร้างพระบรมรูปประดิษฐานไว้เพ่ือเป็นเกียรติและ

เป็นที่เคารพสักการะของนักศึกษาและคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยนี้ สถาบันแห่งนี้

จงสถิตสถาพร ตั้งมั่นอยู่คู่กับประเทศไทย  เป็นที่ประสิทธิ์ประสาทศิลปวิทยาการแก่

ประชาชนถ้วนทั่วทุกหมู่เหล่าตลอดไป”

 พิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชและพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง รุ่นแรก 				เมื่อการปรับปรุงอาคารสถานที ่

ของมหาวทิยาลยัได้สำาเรจ็ลลุ่วงไปแล้วเป็นส่วนใหญ่	 รวมทัง้มหาวทิยาลยัได้ประดษิฐาน

พระบรมรปูพ่อขนุรามคำาแหงมหาราชไว้บนทีอ่นัสมควรเป็นการถาวรแล้ว	 	ในปี	2518 

มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนครบ	 4	 ปี	 มีผู้สำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงรุ่นแรก	ทางมหาวิทยาลัยจึงกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เพื่อทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	เสด็จพระราชดำาเนินมายังมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ในวันพุธที่	 

26	 พฤศจิกายน	 2518	 ทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	 

พธิทีลูเกล้าฯ	 ถวายปรญิญากติตมิศักดิ	์ และพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้ำาเรจ็การศึกษา 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	ซึง่ถอืเป็นการเปิดมหาวทิยาลยัรามคำาแหงอย่างเป็นทางการด้วย 

 อันเป็นวาระแรกท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ 

พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดำาเนินมายังมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 นับเป็น 

พระมหากรณุาธคิณุอย่างล้นพ้นหาทีส่ดุมไิด้แก่ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั	คณาจารย์	บณัฑติ

และประชากรชาวรามคำาแหงที่ต้องรำาลึกถึงเสมอ	 และต่อมา	 มหาวิทยาลัยได้ถือเป็น 

วนัสริมิงคลยิง่และกำาหนดวนัที	่ 26	 พฤศจกิายน	 ของทกุปีเป็นวนัสถาปนามหาวทิยาลยั  

จัดพิธีทางศาสนา		พิธีบวงสรวง		พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราช		ทัง้ทีห่วัหมากและสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตติราบเท่าทกุวนันี	้ 

 ร้านอาหารดงตาล,  นพมาศ,  กงไกรลาศ   ปีแรกที่เริ่มจัดการเรียนการสอน 

นกัศกึษาร้องเรยีนผ่านหนงัสอืพมิพ์ข่าวรามคำาแหงว่าอาหารมรีาคาสงู	 ท่านอธกิารบดี	

ดร.	 ศกัด์ิ	 ผาสขุนรัินต์	 ออกตรวจดดู้วยตนเอง	 สัง่ควบคมุราคา	 ให้ร้านอาหารขายข้าวแกง

และก๋วยเตี๋ยวจานละ	2	บาท	 ไข่ดาว	 1	บาท	 	 เมื่อมีนักศึกษาจากวิทยาลัยครูพระนคร

มาเยี่ยม	ดร.อภิรมย์	ณ	นคร	ปราศรัยต้อนรับและชี้แจงกิจการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ณ	หอประชุมอาคารสำานกังานอธกิารบด	ี(A.D.	1)	แล้วนำาชมมหาวทิยาลยั	เลีย้งอาหาร 

ที่ร้านดงตาล	และชมการแสดงดนตรีวง	RU	BAND

 ชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (Ru Band Music Club of  

Ramkhamhaeng University)	เริม่ก่อตัง้เมือ่ปี	พ.ศ.2514	พร้อมกบัการก่อตัง้มหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง	 ซึง่ในขณะนัน้ชมรมฯ	 มฐีานะเป็นแผนกดนตร	ี มทีีท่ำาการอยูท่ีต่กึสหกรณ์	 

(ปัจจุบันเป็นคณะรัฐศาสตร์)	ใช้เครื่องดนตรีของคณะศึกษาศาสตร์ในการฝึกซ้อม

และออกแสดง	นักดนตรี	RU	BAND	รุ่นแรกๆ	ส่วนใหญ่เป็นมืออาชีพ	ส่วนนักร้อง

จะเปิดรับสมัครและทำาการคัดเลือก	 	 ในปี	พ.ศ.2518	RU	BAND	มีชื่อเสียงมากที่สุด

ในบรรดาวงดนตรีของสถาบันต่างๆ	 เนื่องจากได้รับงบประมาณซื้อเครื่องดนตรีจาก

มหาวิทยาลัยและได้เชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาสอน	 ควบคุมการฝึกซ้อม	 จนม ี

ความพร้อมในด้านนักร้องและนักดนตรี	 แต่เน่ืองจากเหตุการณ์	 6	 ตุลาคม	 2519	

แผนกดนตรีได้ถูกยุบลงไปพร้อมกับกิจกรรมนักศึกษาทุกชมรมของทุกมหาวิทยาลัย	

จนถึงปี	 พ.ศ.2520	 แผนกดนตรีได้ฟื้นกลับคืนมาอีกครั้งและเปลี่ยนฐานะมาเป็น	

“ชมรมดนตรีสากล”	มีที่ทำาการอยู่ชั้น	2	อาคารหอประชุม	A.D.	1	และถัดมาอีก	3	ปี	

ทางชมรมดนตรีสากล	 RU	 BAND	 ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมดนตรีขึ้นที่

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ได้มีการเชิญวงดนตรีจากสถาบันต่างๆ	กว่า	 50	วง	 เป็นงาน

ที่ยิ่งใหญ่มาก	 แต่ช่วงปลายปีได้เกิดเพลิงไหม้อาคารหอประชุม	 A.D.	 1	 ไปหมดสิ้น	 

ยังความเสียใจแก่สมาชิกทุกคนเป็นอย่างยิ่ง	แต่ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่	ประกอบกับ

(อ่านต่อหน้า7)

เรื่องเล่าข่าวรามฯ : มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

กับพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช (2)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯในสมัยนั้น	 ทำาให้สามารถก่อตั้ง

ชมรมขึ้นมาได้ใหม่ในปี	 พ.ศ.	 2525	 และได้รับงบประมาณมาจัดหาซื้อเครื่องดนตร ี

ขึ้นเรื่อยๆ	อนึ่ง	นักร้องจาก	RU	BAND	หลายคนไปประกวด	ไปแข่งขันเวทีต่างๆ	แล้ว

ชนะเลิศ		มีชื่อเสียงเช่น	ทิพวัลย์	ปิ่นภิบาล		นนทิยา	จิวบางป่า

 ชมรมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (RU Chorus)				ชมรม 

ขับร้องประสานเสียงของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ท่ีเหล่านักศึกษาต้ังแต่ปี	 2514	

ฟมูฟักด้วยข้อจำากดัต่างๆนานา	 จนเตบิใหญ่	 เป็นทีรู้่จกัของสงัคม	 อย่างน้อยในช่วงปี 

2517-2519	 กเ็ป็นช่วงทีส่งัคมกล่าวขวญัถงึวงขบัร้องประสานเสยีงมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

อย่างชื่นชม	 เพราะสร้างผลงานท่ีแข็งแกร่งภายในแล้วขับเคลื่อนสู่สังคมภายนอก	

เป็นแนวทางที่นักศึกษารุ่นแรกๆทำากันมา	 ควบคู่ไปกับวงดนตรีลูกทุ่งสุโขทัย	 จากยุค

เพลงคลาสสิค	เพลงป๊อป	เพลงโฟล์ค	ถึงเพลงปลุกใจ(ยุคของมาร์ช)	โดยอาจารย์สันติ	

ลนุเผ่	 ช่วยขบัเคลือ่น	 ทำาให้สงัคมเข้าใจ	 เหน็อกเหน็ใจ	 เอาใจช่วย	 แล้วกโ็ด่งดงัระดบัหนึง่ 

ทัง้ในวงการทวี	ี วงการมหาวทิยาลยัด้วยกนั	 สงัคมโรงแรมในวนัคริสต์มาสดเูหมือนว่า 

วงขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะได้รับการกล่าวขวัญถึง

 เพลงเชียร์กีฬา    	พ่อกูขุนศรี	แม่กูนางเสือง	ลูกหลานเต็มเมือง	รามคำาแหง	เฮ

 เพลงทีม่เีนือ้หากล่าวถงึ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 				นอกจากเพลงของมหาวทิยาลยั

เช่น	 ขวัญจิตมิตรรามฯ,	 แสงทองที่รามฯ,	 เด่นพระนาม,	 ลาแล้วรามฯ	 ฯลฯ	 เองแล้ว	 

ยังมีศิลปินแต่งเพลงที่มีเนื้อหากล่าวถึงมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ดังเช่น

	 เพลง	:	ปีเจ็ด		ศิลปิน	:	สน	สนธยา	อัลบั้ม	:	โกไข่	กับ	นายสน	ชุดที่	2	โนราโยตี้

	 เพลง	:	พ่อกูชื่อขุน	ศิลปิน	:	ขับร้องหมู่	คำาร้อง	ทำานอง	ชัยรัตน์	วงศ์เกียรติขจร		

	 เพลง	:	ส่งแอ๋วเรียนราม		ศิลปิน	:	ศรเทพ	ศรทอง		ผลงาน	สถิต	สถาพร

	 เพลง	:	ไอ้หนุ่มตังเก	ศิลปิน	:	ไพรวัลย์	ลูกเพชร		

   อาคารหอประชมุพ่อขนุรามคำาแหง- 

มหาราช	 (King	 Ramkhamhaeng	 the	 Great 

Auditorium)				ปี		2524		ครบรอบ	10		ปี		มหาวทิยาลัยรามคำาแหงจัดงานฉลองอย่างใหญ่โต 

มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ	 การบันเทิง	 รายการโทรทัศน์	 งานเลี้ยงของศิษย์เก่า	

และการริเริ่มจัดสร้างอาคารพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช		อาคารอเนกประสงค์เพ่ือ 

ประโยชน์ใช้สอยในกิจกรรมของชาวรามคำาแหง	และเป็นอนุสรณ์ในโอกาสครบรอบ 

10	 ปี	 คณะกรรมการคาดว่าใช้งบประมาณ	 30-40	 ล้านบาท	 จงึหาทนุสร้างอาคารพ่อขนุฯ 

ด้วยการจัดทำาเหรียญพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชที่ระลึก	 2	 แบบ	 คือ	 เหรียญนิกเกิล		

119	 บาท	 เหรียญทองแดง	 49	 บาท	 ติดต่อให้กองกษาปณ์	 กรมธนารักษ์	 เป็นผู้จัดทำา 

นอกจากนีย้งัจดัทำารปูหล่อองค์พ่อขนุฯ	ขนาดหน้าตกั	6	นิว้อกีด้วย	วตัถมุงคลนีเ้ข้าพธีิ 

ทีว่ดัสทุศัน์ฯ	เป็นพธิพีทุธาภิเษกทีใ่หญ่โต	พระคณาจารย์ทีม่ช่ืีอเสยีง	มาร่วมพธีิมากมาย	

สมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นประธาน		นอกจากนั้นเมื่องานวันฉลองครบรอบ	10	ปี		2524 

ได้นำาเหรยีญพ่อขนุฯ	 ทัง้หมดมาเข้าพธิบีวงสรวงขอบารมอีงค์พ่อขนุฯ	 บรเิวณพระบรมรปู- 

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราชอีกครั้งหนึ่ง	 ซึ่งพิธีสงฆ์ในวันนั้นมีสมเด็จพระญาณสังวร	

สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธี			แต่เนื่องจากไม่ได้หาทุนอย่างต่อเนื่อง	ค้างคา 

มาหลายปี	 ค่าก่อสร้างเพ่ิมไปหลายเท่า	 รูปร่างของอาคารพ่อขนุฯ	 แตกต่างจากปัจจุบนั

เล็กน้อย	แต่ยังคงมีเอกลักษณ์รูปหลักศิลาเหมือนเดิม

 ประเพณีลอยกระทง คืนวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 12  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2514    

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดงานการประกวดกระทงและนางนพมาศ

เป็นครั้งแรก		กระทงชนะเลิศได้แก่ผลงานท่ีประณีตและฉลาดของนักศึกษาจาก 

คณะบรหิารธรุกจิ		ร้านของแผนกบาสเกตบอลขายเครือ่งดืม่		มกีารประกวดนางนพมาศ

แสนสวย	 ผู้ชนะเลิศได้แก่นางสาวศรีวิไล	 ประสุตานนท์	 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	 

มีอาจารย์และนักศึกษามาร่วมงานอย่างคับคั่ง

 17 มกราคม วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 		ทุกวันที่	17	มกราคม	มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงจดักจิกรรมเทดิพระเกยีรตวินัพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช	 นายกสภามหาวทิยาลยั	

กรรมการสภามหาวทิยาลยั		อธกิารบด	ี	ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั	คณาจารย์	ผูแ้ทนหน่วยงาน 

นักศึกษาร่วมพิธีทางศาสนา	 พิธีบวงสรวง	 และวางพานพุ่มถวายราชสักการะ	 เพื่อ

น้อมรำาลึกถึงพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย

 รางวลัวรรณกรรมรามค�าแหง จดัครัง้ที	่ 1	 ในปี	 2554	 ต่อเนือ่งมาทกุปี	 คณะมนษุยศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ร่วมกับคณะจิตรกรรม	 ประติมากรรม

และภาพพมิพ์	มหาวทิยาลยัศลิปากร	สมาคมศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัรามคำาแหง	สมาคมภาษา

และหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	และบริษัท	สถาพรบุ๊คส์	จำากัด	

จัดโครงการประกวดงานเขียนรางวัลวรรณกรรมรามคำาแหง	 เพ่ือสนับสนุนให้เกิด

งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพทั้งประเภทร้อยกรองและร้อยแก้วในหมู่นักเรียน	

นิสิตนักศึกษา	และประชาชน	ชิงเงินรางวัลรวมนับแสนบาท

 ถนนรามค�าแหง (Thanon Ramkhamhaeng) ซอยรามค�าแหง	 เป็นถนน 

หน้ามหาวทิยาลยัรามคำาแหงในกรงุเทพมหานคร	 ฝ่ังตะวนัออก	 มคีวามยาวรวมทัง้หมด

ประมาณ	18	กิโลเมตร	แบ่งออกเป็น	2	ช่วงคือ

	 1.	ช่วงจากสี่แยกคลองตันถึงแยกลำาสาลี

	 2.	ช่วงจากแยกลำาสาลีถึงแยกตัดกับถนนสุวินทวงศ์

	 เรื่องเล่าข่าวรามฯ	 :	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงกับพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชนี้	 

เป็นผลมาจากการอ่านหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง		เพื่อรับความรู้จากบทความ	

ติดตามข่าวสาร	 ความเคลือ่นไหว	 และพฒันาการด้านต่างๆ	 ของมหาวทิยาลยั	 จงึเขยีน 

รวบรวมไว้เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจ	 นักศึกษารามคำาแหงทั้งหลายคงจะภาคภูมิและ

มคีวามรูส้กึว่าเป็นมิง่มงคลอย่างยิง่ทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหงได้รบัพระราชทานนามนี้ 

และได้มีสัญลักษณ์ทุกอย่างที่ เกี่ยวข้องกับพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชมาเป็น

สัญลักษณ์ของเรา	 หมั่นระลึกถึงพระเกียรติของพระองค์ท่านไว้เป็นนิจนิรันดร	 และ

จงช่วยกันจรรโลงรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัยนี้ไว้ให้ดีที่สุด.		
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เรื่องเล่าข่าวรามฯ                                  (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

 ท่ามกลางการตื่นตัวของกระแสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 สิ่งท่ีจะก่อ

ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด	 คือ	 เกิดความร่วมมือและแข่งขันกันในทางการค้า

มากเพิ่มขึ้น	อันนำาไปสู่ความมั่งคั่งในภูมิภาคนี้ให้มากเพิ่มขึ้น	ตัวอย่างล่าสุด	คือ	 

เรื่องยางพารา	 ในการส่งเสริมการปลูกยางในประเทศไทยทำาให้ยางพาราไทย

สามารถก้าวสู่ความสำาเร็จในเวทีโลกได้	มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	3	ประเด็นหลัก	คือ	

	 1.	การสงเคราะห์เพื่อการปลูกแทน	โดยมีระบบการจ่ายเงินสงเคราะห์

เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีเงินทุนในการปลูกยางพันธุ์ดี	มีคุณภาพ	

	 2.	การมีระบบการจ่ายวัสดุการสงเคราะห์	 เช่น	 ปุ๋ย	 และพันธุ์ยางที่ด ี

ให้ผลผลิตสูง	เป็นต้น	และ

	 3.	การให้ความรู้แก่เกษตรกร	จากคำาแนะนำาของเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริม

การปลูกแทน

	 อย่างไรก็ตาม	ในช่วงเริ่มต้นที่ระบบเงินสงเคราะห์ยังไม่เพียงพอต่อการ 

ให้การสงเคราะห์	 ทั้งเจ้าหน้าที่	 และเกษตรกรชาวสวนยาง	 จำาเป็นที่จะต้องให้

ความสำาคัญและร่วมมือกันแบบคู่ขนาน	 เพื่อผลักดันให้การปลูกยาง	 การดูแล

สวนยางมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	 เพือ่ความคุม้ค่าแก่การลงทุนของเจ้าของสวนยาง 

แต่ละราย	 ทั้งน้ี	 ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางชาวไทย	 เป็นผู้มีความรู้และ

ประสบการณ์เรื่องการปลูกยาง	และสามารถผลักดันตนเองสู่ความสำาเร็จได้

	 การดำาเนินการเกี่ยวกับยางพาราทั้งระบบของประเทศไทยถือได้ว่าเป็น

ประเทศผู้นำาในอาเซียน	 แม้ว่าปัจจุบันจะประสบกับปัญหาทางด้านราคาก็ตาม	

ถึงกระนั้น	 ด้วยความร่วมมือจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ

ประเทศญี่ปุ่น	 (Japan	 International	 Cooperation	 Agency:	 JICA)	 ซึ่งมีภารกิจ

ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ	 ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท

เพือ่ให้ความช่วยเหลอืประเทศโลกที	่ 3	 ได้นำาคณะผูบ้รหิารจากกรมส่งเสรมิธรุกจิ 

กระทรวงพาณิชย์	 และกรมพัฒนาพืชอุตสาหกรรม	 กระทรวงเกษตรและ

ชลประทาน	 รวมทั้งที่ปรึกษาจากสมาคมผู้ปลูกยางและผลิตยางจากประเทศ 

เมียนมาร์	 เพือ่ลงพืน้ทีศ่กึษาดงูานการพฒันายางพาราในด้านต่างๆ	 ของประเทศไทย

ทัง้ระบบ	 จากประเทศเมยีนมาร์	 ลงพืน้ทีส่่งเสรมิยางพาราทัง้ระบบของไทย	 ซึง่มี

คณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ	 ได้แก่	 กรมส่งเสริมธุรกิจ	กระทรวงพาณิชย์	

และกรมพัฒนาพืชอุตสาหกรรม	กระทรวงเกษตรและชลประทาน	ประเทศพม่า	

รวมท้ัง	 สมาคมผู้ปลูกยางและผลิตยางประเทศพม่า	 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนา

ยางพาราทั้งระบบของพม่า	โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพยางให้ได้มาตรฐาน	

เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางร่วมกันในกลุ่มประเทศผู้ผลิต

 ปัจจุบันประเทศพม่ามีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณกว่า	 3.3	 ล้านไร่	 

ส่วนมากเป็นพื้นที่ปลูกที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย	 ได้แก่	 รัฐกะเหร่ียง	 

รัฐมอญ	และเขตตะนาวศรี	ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ	122	กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	 และ

ส่งออกประมาณ	86,000	ตัน	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	7,900	ล้านบาท

เมียนมาร์ดูงานยางพาราไทย

 อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                           คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 บทบาทของประเทศไทยจึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทางประเทศพม่า

ในด้านการให้ความรู้การส่งเสริมการปลูกยางพารา	 ในฐานะที่ประเทศไทย

เป็นประเทศผู้ผลิต	จะต้องร่วมมือกันในการจัดการผลผลิตให้ไปสู่คุณภาพที่ด	ี

และควรมกีารรวมตวัของผูผ้ลติยางท้ังโลกให้อยูใ่นมาตรฐานเดยีวกนัให้ได้	 และให้

ภมูใิจว่าการปลูกยางพาราเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับโลกเราด้วย	ไม่เพียงแต่

ช่วยในด้านเศรษฐกิจเท่านั้น

	 	 	 	 	 จุดเด่นในการพัฒนายางพาราของประเทศไทย	 ได้แก่	 การจัดการผลผลิต	

เช่น	ระบบการรับรองการจัดการพันธุ์ยางจากสถาบันวิจัยยาง	ปุ๋ย	ที่มีระบบการ

ตรวจสอบที่ดี	 เน้นเรื่องคุณภาพ	 และเทคโนโลยีการกรีดยางที่เกษตรกรจะได้รับ

การอบรม	 การให้ครูยางเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรด้วยกันเอง	 เพื่อให้ได้คุณภาพ	

กระบวนการผลิต	เช่น	การผลิตจากนำ้ายางไปเป็นยางแผ่นดิบ	

	 ปัญหาที่ประเทศพม่าประสบนั้น	 ยังมีการใช้กรดซัลฟิวริกผสมในนำ้ายาง 

ท่ียังไม่เหมาะสมทำาให้คุณภาพยางตำ่า	 และมีการผสมสิ่งแปลกปลอมในนำ้ายาง 

ความหนาของแผ่นยางค่อนข้างหนา	 ต่างจากประเทศไทยที่สนับสนุนเรื่องการ

ส่งเสรมิการแปรรปูได้ดีมาก	 ด้านการตลาด	 เกษตรกรพม่าซ้ือขายยางกับพ่อค้าโดยตรง 

ทำาให้ถูกกดราคา	 ต่างกับประเทศไทยที่มีการส่งเสริมตลาดยางระดับท้องถิ่น 

รวมไปถงึการมรีะบบตลาดกลางท่ีจะเป็นราคาอ้างอิงได้	 ด้านการส่งออก	 ไทยและพม่า 

มีตลาดส่งออก	 ซึ่งเป็น	 จีน	 ญี่ปุ่น	 และยุโรปเหมือนกัน	 แต่ระบบการส่งออก 

ของไทยมีการออกใบรับรองมาตรฐานจากภาครัฐ	 เช่น	 การลงทะเบียน	 และ

การออกใบรับรอง	 RRIT	 เป็นต้น	 ทำาให้สินค้ามีมาตรฐาน	 ส่งผลให้ราคาสินค้า 

ได้ราคาดี	และระบบ	Cess	เป็นระบบที่ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้มีค่าใช้จ่าย

ในช่วงเริม่ต้นของการปลูกแทน	ทำาให้สวนยางได้มาตรฐานและมผีลผลติทีด่ตีามมา  

รวมถงึยงัมแีหล่งเงนิต่างๆ	มากมาย	 ในขณะทีพ่ม่ายงัไม่ค่อยสนบัสนนุแหล่งเงนิทุน

เพื่อปลูกยาง	โดยส่วนมากพม่าจะปล่อยเงินกู้ให้กับการทำานาเท่านั้น

 การมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้	ทำาให้ผู้แทนจากเพื่อนบ้านของไทย

จึงทราบถึงระบบชำาระเงินสงเคราะห์ของไทย	 (Cess)	 และศึกษากระบวนการ

สนับสนุนเกษตรกรรายย่อย	 เพื่อนำาเอารูปแบบการพัฒนาและการจัดการด้าน

ยางพาราของประเทศไทยที่ประสบความสำาเร็จไปประยุกต์ใช้ในประเทศพม่า	

โดยริเริ่มจากการจัดตั้งองค์การเกี่ยวกับยางพาราในพม่า	 ด้วยจากการที่พม่าได้ม ี

นโยบายการส่งเสริมการค้าแบบเสรีทั้งในและต่างประเทศ	 พร้อมทั้งสนับสนุน

ปัจจยัด้านต่างๆ	 ให้แก่นักลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ	 ในอนาคตคดิว่าการพฒันา

ระบบยางพาราของประเทศพม่า	 ภาครัฐจะต้องให้การสนบัสนนุการปลกูยางพารา 

และการประกอบกิจการยางกับเกษตรกรและภาคเอกชนในประเทศ	 เพื่อให้ม ี

คุณภาพที่ดี	 และมีประสิทธิภาพ	 ความร่วมมือระหว่างประเทศผู้ผลิตจะช่วย

ให้เกิดการพัฒนายางพาราในภูมิภาคอาเซียน	 เพื่อยกระดับและรักษาคุณภาพ

ยางพาราให้มีมาตรฐาน	จะนำาไปสู่การรักษาเสถียรภาพราคายางร่วมกัน	ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรชาวสวนยางต่อไป				
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ถาม มีปัญหา	ขอความกรณุาชีแ้จงให้ทราบด้วย

	 1.	 ถ้าสอบผ่านวิชา	 HIS1001	 ในภาค	 1	 

ได้เกรด	 D	 จะนำาวิชา	 HIS1001	 ไปลงทะเบียน

เพื่อสอบใหม่ในภาคซ่อม	1	ได้หรือไม่

	 2.	 ถ้าสอบผ่านวิชา	 HIS1001	 ในภาค	 2 

ได้เกรด	 D	 จะนำาวิชา	 HIS1001	 ไปลงทะเบียน 

เพื่อสอบใหม่ในภาคฤดูร้อนได้หรือไม่

  3.	 ถ้าสอบตกวิชา	 HIS1001	 ในภาค	 2  

ได้เกรด	F	(ตก)	จะนำาวิชา	HIS1001	ไปลงทะเบียน

เพื่อสอบใหม่ในภาคฤดูร้อนได้หรือไม่

ตอบ 1.	นักศึกษาลงทะเบียนวิชา	 HIS1001	 

ในภาคสอบซ่อม	1	ไม่ได้

		 2.	นักศึกษานำาวิชา	HIS1001		ที่ได้เกรด	D	

ในภาค	2	ไปลงทะเบียนใหม่ในภาคฤดูร้อนได้

	 3.	 นกัศกึษานำาวชิาทีส่อบตกหรอืได้เกรด	 F	

ในภาค	2	ไปลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนได้

ถาม	1.	ถ้าสอบวชิา	HIS1001	ได้เกรด	D	ในภาค	2 

และนำาไปลงทะเบียนเพื่อสอบใหม่ในภาคฤดูร้อน	

และผลสอบภาคฤดูร้อนผลสอบได้เกรด	 F	 (ตก)	

ดฉินัจะนำาวชิา	HIS1001	ไปลงทะเบยีนเพือ่สอบใหม่

ในภาคซ่อม	2,	ภาคฤดูร้อน	ได้หรือไม่

 2.	ถ้าสอบวชิา	HIS1001	ได้เกรด	D	ในภาค	2 

และนำาไปลงทะเบยีนใหม่ในภาคฤดรู้อน	ได้เกรด	D	อกี 

ดฉินัจะนำาไปลงทะเบยีนใหม่เพือ่สอบใหม่ในภาคซ่อม	 2,  

ภาคฤดูร้อน	ได้หรือไม่

	 3.	ถ้าสอบวชิา	HIS1001	ได้เกรด	D	ในภาค	1 

และนำาไปลงทะเบียนใหม่ในภาค	 2	 และสอบตก	

ดฉินัจะนำาไปลงทะเบยีนเพือ่สอบใหม่ในภาคซ่อม	 2, 

ภาคฤดูร้อน	ได้หรือไม่

		 4.	ถ้าสอบวชิา	HIS1001	ได้เกรด	D	ในภาค	1 

และนำาไปลงทะเบยีนใหม่ในภาคฤดรู้อน	และสอบตก 

ดฉินัจะนำาไปลงทะเบยีนเพือ่สอบใหม่ในภาคซ่อม	 2,	

ภาคฤดูร้อน	ได้หรือไม่

ตอบ	1.	 นำาวิชา	 HIS1001	 ที่ตกในภาคฤดูร้อน

เพื่อไปลงสอบซ่อมภาค	2,	ภาคฤดูร้อนไม่ได้

		 2.	 นำาวิชา	 HIS1001	 ไปลงทะเบียนเพื่อ

สอบซ่อมไม่ได้

		 3.	 นำาวิชา	 HIS1001	 ไปลงทะเบียนเพื่อ

สอบใหม่ในภาคซ่อมได้

		 4.	 นำาวิชา	 HIS1001	 ไปลงทะเบียนเพื่อ

สอบใหม่ในภาคซ่อมได้เช่นเดียวกับข้อ	3

กองบรรณาธิการ

เพื่อจะได้นำาไปใช้จริงในครอบครัว	 เพราะคุณพ่อ

เป็นชาวฮอลแลนด์	 จะได้พูดคุยภาษาอังกฤษเพิ่ม

เป็นอีกหนึ่งภาษาด้วย	

 น.ส.พมิลวรรณ โวหารวนั 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	

กล่าวว่าดิฉันสมัครเข้าเรียน 

ในโครงการเพราะอยากเพ่ิม

ความรู้ด้านภาษา	 ฝึกภาษา

ระหว่างกัน	 เรียนรู้และเข้าใจ

ภาษาอังกฤษมากขึ้น	 เพื่อจะ

ได้นำามาใช้ในชีวิตประจำาวัน	 เมื่อเรียนจบคอร์สแล้ว	

ตั้งใจนำาความรู้ไปพัฒนาในการเรียน	 เวลาไปฝึกงาน 

หรอืสมัภาษณ์งานกส็ามารถใช้ได้จรงิ	 ทีส่ำาคญัอาจารย์

เป็นชาวต่างชาตสิอนให้ฝึกคดิแล้วแลกเปลีย่นกบัเพือ่น 

ฝึกให้ทำากจิกรรมกบัเพือ่น	 ดฉินัคดิว่าภาษามคีวามจำาเป็น

ไม่ว่าจะเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาอืน่ๆ	เราต้องเตรยีมพร้อม

เข้าสูอ่าเซยีน	ฉะนัน้	คนไทยต้องเรยีนภาษาให้มากขึน้	

จะเป็นประโยชน์ในการสื่อสาร	 การทำาธุรกิจ	 และ

ติดต่อระหว่างประเทศด้วย		

 นายจกัรภทัร ไตรวจิติรคณุ 

นั กศึ กษาคณะนิ ติ ศ าสตร ์	 

กล่าวว่าโครงการน้ีทำาให้นักศึกษา

ได้พฒันาทักษะทางภาษามากข้ึน 

อาจารย์ชาวต่างชาตสิอนเทคนคิ 

สอนสนุก	 ทำาให้เรียนรู้ภาษา

ได้เร็ว	 สามารถกล้าพูดตอบโต้

กับชาวต่างชาติมากขึ้น	 ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้อง

ฝึกให้พร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	นำาภาษา

ไปใช้ในชีวิต	 และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาต	ิ

โครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยากฝึกภาษา

โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย	 ใครอยากเรียนภาษา 

ก็ได้เรียนกับครูชาวต่างชาติ	 อยากให้เพื่อนๆมาเรียน

ภาษากนัให้พร้อมกบัโลกยคุปัจจบุนั	 เราจะได้เปรยีบ

และเข้าถึงเพื่อนชาวต่างชาติได้อย่างเท่าเทียม	

 น.ส.จัณจิรา ถินถาวร 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร	์

กล่าวว่าตนทำางานทีร้่านสตาร์บคัส์ 

สาขาสนามบินสุวรรณภูม	ิ

ต ้องใช ้ภาษาอังกฤษในการ

ทำางานตลอด	 อยากมาเรียนรู ้

เพิม่เตมิให้ภาษาแขง็ขึน้	 นำาไปใช้ 

คล่องแคล่ว	 เมือ่ผ่านการอบรมแล้วทำาให้เรามคีวามมัน่ใจ 

อาจารย์ที่สอนก็ใจดี	 พยายามสอนให้นักศึกษาเข้าใจ	

ได้พูดแลกเปล่ียนภาษากับเพ่ือนในทุกวันท่ีเรียน	

ทำาให้กล้าที่จะพูด	 กล้าคุย	 และเรียนคำาศัพท์มากขึ้น	

ช่วยสร้างความมัน่ใจและคยุกบัลกูค้าดขีึน้	 ดฉินัเชือ่ว่า 

ภาษาอังกฤษมีความสำาคัญถ้าเรายิ่งรู้ภาษา	 ยิ่งได้

เปิดโลกกว้าง		และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในชีวติด้วย

ม.รามค�าแหงมอบฯ                         (ต่อจากหน้า 3)

(มอบผ้าห่ม	 เคร่ืองกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์	 และสามเณร 

จำานวน	 75	 ชุด	 และมอบผ้าห่มกันหนาวสำาหรับครู 

จำานวน	10	 ผืน)	และ	 โรงเรียนแก่งเกล้ียง	อำาเภอภูเรือ	

จังหวัดเลย	 (มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่นักเรียน	 จำานวน	

114	 ผืน	 และมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ชาวบ้าน 

แก่งเกล้ียง	จำานวน	100	ผืน)	

รามฯ-หนองบัวล�าภูฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

มษ.อบรมภาษารัสเซีย                  (ต่อจากหน้า 1)

 จัดอบรมวันเสาร์	 เวลา	 09.00	 -	 16.00	 น.	 

ค่าอบรมหลักสูตรละ	2,800	บาท

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ต้ังแต่

วันท่ี 26 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2558 (เว้นวันอาทิตย์) 

ที่สาขาวิชาภาษารัสเซีย	 ภาควิชาภาษาตะวันตก	

คณะมนุษยศาสตร์	อาคาร	2	ช้ัน	3	โทร.	0-2310-8268,	

0-2318-0054-5	ต่อ	1099,	1061	หรือ	081-647-1200,	

081-854-3340,	081-551-7219

	 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์	กำาหนดการจัดสอบภาคปฏิบัติ

และจัดสอบเอง ในการสอบซ่อมภาค	1	ปีการศึกษา	2557 

	รวม	3	กระบวนวิชาดังน้ี

  ENG 2101 (EN203)

	 	 สอบปฏิบัติ	วันท่ี	3	-	4	กุมภาพันธ์	2558

เวลา	09.00	-	19.30	น.	คณะมนุษยศาสตร์	อาคาร	1

ชั้น	4	ห้อง	1401	ห้อง	1403	และห้อง	1415

 ENG 2102 (EN204)

	 	 สอบปฏิบัติ	 วันที่	 26	 มกราคม	 2558 

เวลา	09.30	-	16.30	น.	คณะมนุษยศาสตร์	อาคาร	1

ช้ัน	3	ห้อง	LAB	1-2

 ENG 3201 (EN309)

	 	 จัดสอบเอง	 วันที่	 27	 มกราคม	 2558 

เวลา	09.30-12.00	น.	คณะมนุษยศาสตร์	อาคาร	1 

ช้ัน	3	ห้อง	LAB	1-2

	 ให้นักศึกษาดูช่ือ-นามสกุล	แถวและท่ีน่ังสอบ

ได้ที่หน้าห้องสอบของแต่ละกระบวนวิชาและ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชาภาษาอังกฤษ

และภาษาศาสตร์	อาคาร	1	ชั้	4	คณะมนุษยศาสตร์

โดยให้นักศึกษาเตรียมใบเสร็จรับเงินการ- 

ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2557	

พร้อมบัตรประจำาตัวนักศึกษา	 บัตรประจำาตัวประชาชน 

และโปรดแต่งกายสุภาพตรงต่อเวลาให้มากที่สุด	

และหากมาสายเกิน	 5	นาที	 ในกำาหนดเวลาเข้าสอบ	

จะหมดสิทธิ์ในการสอบ

จัดสอบเองวิชา ENG 
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ภาค 2/2557

อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

ENG 3201(EN 309)
การฟังภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 1
(English Listening for Comprehension I)

	วัน/เวลา/สถานที่เรียน 

Section	1	วันอังคาร	09:30	-13:20	 ห้อง	VPB	402	

Section	2	วันศุกร์11:30	-	13:20		 ห้อง	SBB	316

	อาจารย์ผู้สอน  

Section	1:	อาจารย์	ดร.แก้วกัลยา	อภัยบัณฑิตกุล

Section	2:	อาจารย์	Rick	Whisenand

	ต�าราที่ใช้ 	 	 ENG	 3201	 (EN	 309)	 การฟังเพื่อ

ความเข้าใจ	1		แต่งโดย	รศ.	จารุพรรณ	เพ็งศรีทอง

	ค�าอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาวิธีและฝึกฟัง	 

โดยการเน้นการจำาแนกเสียงของคำาที่มีการออกเสียง	

คล้ายกัน	 คำาที่มีการลงเสียงเน้นหนัก	 พร้อมทั้งจับ

ทำานองเสียง	ตลอดจนฝึกฟังข้อความสั้น	ๆ	ได้แก ่

บทสนทนา	บทสัมภาษณ์	ข่าว	บทโฆษณา	ฝึกเขียน

ตามคำาบอก	และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน	

	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

	 1.	 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการฟังและฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา

	 2.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการลงเสียงเน้นหนัก	

และทำานองเสียงซ่ึงเป็นลักษณะสำาคัญของภาษา

อังกฤษ

	 3.	 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังข้อความสั้น	ๆ	 เช่น	

บทสนทนา	บทสัมภาษณ์	ข่าว	และบทโฆษณา	

	 4.		เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนตามคำาบอก

	 5.	 เพ่ือให้ผู ้ เรียนได้ฝ ึกเขียนบทสรุปจาก

ข้อความที่ได้ยิน

	แนวทางการเรียน	 การบรรยายและฝึกฟังจาก	

CD	ซึ่งมีจำาหน่ายพร้อม	 script	 และตัวอย่างข้อสอบ	

2	 ชุด	 พร้อมคำาเฉลยที่ภาควิชาภาษาอังกฤษและ

ภาษาศาสตร์

	เนื้อหาวิชา 	ตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน		ความ

สำาคญัของเสยีงท้ายคำาและเสียงซ่ึงเกดิจากการลดพยางค์ 

ความสำาคัญในการเน้นพยางค์และทำานองเสียง	 

การเชือ่มเสยีงระหว่างคำา	 การตดัเสยีงและการกลมกลืนเสยีง 

คำาบอกลกัษณะคน	สิง่ของ	รปูร่าง	ทศิทางและคำาแนะนำา

ต่างๆ	 บทสนทนาทางโทรศัพท์	 Active	 Voice	 และ	

Passive	Voice	และการละคุณศัพท์	กริยา	สรรพนาม	

ที่คู่สนทนาเคยกล่าว

	ลกัษณะข้อสอบ/วนัสอบ	อตันัยผสมปรนัย	100	ข้อ 

ภาควชิาฯจดัสอบเอง	 เวลาและสถานทีส่อบจะประกาศ

ให้ทราบในภายหลัง	ประมาณ	2	หรือ	3	สัปดาห์ก่อน

การสอบตามตารางสอบของมหาวทิยาลยั	ทาง	web	site 

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงท่ี	www.ru.ac.th	และ

ประกาศที่ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

	รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ	 ข้อสอบแบ่ง

ออกเป็น	6	part	ดังนี้

 Part 1 Write down the numbers, dates, 

times etc. that you hear.  ข้อสอบ	part	นี้มี	10	ข้อ	

10	 คะแนน	 ข้อสอบ	 part	 นี้	 เป็นการเขียนจากการ

บอกตัวเลขต่าง	ๆ	วัน	เดือน	ปี	เวลาและตัวเลขอื่น	ๆ 

เช่น	 ถ้านกัศกึษาได้ยนิว่า	 “January	 the	 seventh	 nineteen- 

eighty”	 นักศึกษาต้องเขียน	 January	 7,	 1980	 หรือ 

ถ้าได้ยินว่า	“two-hundred		thousand	nine-hundred	

forty”	 นักศึกษาต้องเขียน	 200,940	 หรือถ้าได้ยินว่า 

“sixty-three	 dollars	 forty-nine	 cents”	 นักศึกษา 

ต้องเขียน	$63.49	เป็นต้น

 Part 2 Word Differentiation.  Each of the 

sentences-spoken twice-will contain one of the 

four words in A to D.  Choose the word that you hear. 

ข้อสอบ	 part	 นี้มี	 15	 ข้อ	 15	 คะแนน	 นักศึกษา 

จะได้ยินเสียงอ่านประโยคครั้งละหนึ่งประโยค	 สิ่งที่

นักศึกษาต้องทำาใน	 part	 นี้คือ	 หาตัวเลือกที่ถูกต้อง

จากบรรดาตัวเลอืกทีอ่อกเสยีงคล้าย	ๆ	กนัจากตัวเลอืก	A 

ถงึ	D	ว่าตวัเลอืกใดเป็นคำาทีม่อียูใ่นประโยคทีน่กัศกึษาได้ยนิ

 Part 3 Contractions. Find the contraction in 

each sentence and write the contracted part in its 

full form, e.g. If you hear: “At last I’ve found a 

boy friend” -you can write either “I have” or just 

“have.”  In the case of “won’t” you write “will not.”  

ข้อสอบ	 part	 นี้มี	 15	 ข้อ	 15	 คะแนน	 นักศึกษาจะ

ได้ยินประโยคครั้งละหนึ่งประโยค	 โดยที่ประโยค

ทุกประโยคท่ีได้ยินจะมีคำาท่ีมีการลดเสียงหรือการ

ย่อให้สั้นลง	 สิ่งที่นักศึกษาต้องทำาคือเขียนรูปเต็ม

ของคำาที่มีการลดเสียง	 เช่น	 ถ้าประโยคที่ได้ยินเป็น	

“He’ll	go	with	you	tomorrow	morning.”	คำาที่มีการ

ลดเสียงคือคำาว่า	 ’ll	 ให้นักศึกษาเขียนรูปเต็มคำาเสียง

ทีล่ดนี	้คอื	will	นัน่เอง	ถ้าเสยีงทีล่ดคอื	“We	won’t	....” 

ให้นักศึกษาเขียน	 will	 not	 ถ้าเป็น	 “I’m	 not	 ....” 

ให้นักศึกษาเขียน	I	am	เป็นต้น

 Part 4 Read the questions below, then listen 

to the dialogues and answer them. 

 ข้อสอบ	 part	 นี้เป็นการตอบคำาถามจากการ

ฟังบทสนทนาสองบท	 20	 คะแนน	 นกัศกึษามเีวลา 

อ่านคำาถามของแต่ละบทสนทนาก่อนการฟังเพื่อ 

ให้นักศกึษารูจ้กัจบัประเด็นก่อน	 และนักศกึษาสามารถ 

เขียนตอบแบบสั้น	ๆ	ให้ได้ใจความ	ไม่จำาเป็นต้อง

ตอบเป็นประโยคที่สมบูรณ์	

 Part 5 Listening Comprehension Look at 

the questions below, then listen to each passage- 

spoken twice- and write short answers.	ข้อสอบ	 

part	 นี้มี	 20	 คะแนน	 นักศึกษาจะมีเวลาอ่านคำาถาม

ก่อนการฟังเรือ่งอ่านทีย่าวขึน้	 ซึง่จะคล้ายกบัข้อสอบ

ใน	part	4	ต่างกันที่ข้อสอบ	part	นี้ไม่ใช่บทสนทนา

เท่านั้นเอง	 การตอบก็ตอบแบบสั้น	 ๆ	 ให้ได้ใจความ

เช่นเดียวกับการตอบคำาถามใน	part	4

 Part 6 Cloze Dictation Fill in the blanks in  

the following passage, spoken twice, with the 

words that you hear.		ข้อสอบ	part	นี้มี	20	คะแนน	

ให้นกัศกึษาฟังแล้วเตมิคำาทีห่ายไปในช่องว่างทีเ่ว้นว่างไว้ให้

ม.ร.ปัจฉิมนิเทศฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี้	 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า	

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตทุกคนท่ีสำาเร็จการศึกษา 

ด้วยความภาคภูมิใจ	 ม.รามคำาแหงยืนหยัดการเปิด

โอกาสทางการศึกษา	ไม่ว่าสถานการณ์อุดมศึกษาของ

บ้านเมืองจะเปล่ียนไปอย่างไร	 รามคำาแหงยังมุ่งสานปรัชญา

ที่จะให้ประชาชนทุกคนได้เรียนหนังสือและมีโอกาส

พัฒนาตนเอง	ไม่ว่านักศึกษาจะอยู่ไกลแค่ไหน	ครูบาอาจารย์

ก็มีความมุ่งมั่นไปสอนให้ถึงจังหวัดนั้น	ล่าสุดผมไป

จังหวัดหนองบัวลำาภู	ได้พบนักศึกษาที่เรียนอยู่มาจาก

จังหวัดเลยจำานวนเกือบ	 500	 คน	 จึงต้ังใจว่าจะเปิดศูนย์สอบ 

ท่ีจังหวัดเลย		ให้คนในจังหวัดเลยได้เรียนหนังสือใกล้บ้านมากข้ึน 

 “รามคำาแหงเคยถูกกล่าวหาว่าผลิตบัณฑิตจบมา 

จำานวนมากเกินไป	 แต่รามฯไม่สนคำากล่าวหาเหล่านั้น 

มองแต่ว่าเป็นเรือ่งทีด่ทีีท่ำาให้ทกุคนได้มโีอกาสเรยีนหนงัสือ  

ไม่ว่าพวกเขาจะประกอบอาชพีใดกต็าม	 ยิง่ทำาให้พวกเขา 

มีสติปัญญาที่สามารถทำามาหากินได้ดีย่ิงขึ้น	 ถึงแม้ว่า 

ในประเทศไทยจะมีบัณฑิตที่จบจากสถาบันการศึกษา 

หลายๆแห่งในแต่ละปีจำานวนมากแล้ว	 	แต่หารู้ไม่ว่า 

ประเทศไทยยังอยู่ในบัญชีของยูเนสโกที่ยำา้เตือนเสมอว่า 

สัดส ่วนของผู ้สำ า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

ต่อสดัส่วนประชากรยงัตำา่อยู	่ ซึง่มหีลายประเทศในภมูภิาค-

อาเซียนที่พัฒนาระบบการศึกษาหลังประเทศไทย	 

แต่รุดหน้าไปแล้วหลายประเทศ	 เช่น	 ประเทศมาเลเซีย	

สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	และเวียดนาม	เป็นต้น”	

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่ารามคำาแหงก่อต้ังมา 

43	 ปี	 มีผู้มาสมัครเรียนจำานวน	 3	 ล้าน	 6	 แสนกว่าคน	 

จบไปแล้วจำานวน	 8	 แสนกว่าคน	 ในจำานวนนี้จบไป

ทำางานในทุกสาขาอาชีพไปอยู่ทุกท่ีทุกแห่ง	เป็นผู้ว่าราชการ-

จังหวัด	54	แห่ง	 เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด	หรือนายอำาเภอ

ก็เกือบทุกจังหวัด	 ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อเข้าไปทำางาน

ในองค์กรใดจะสามารถสลายระบบพวกพ้องและ 

สร้างความสามัคคีขึ้นมาในกลุ่มคนทุกกลุ่ม	

	 “ขอฝากว่าที่มหาบัณฑิตทุกคนว่าเมื่อเรียนจบ

เป็นลูกพ่อขุนฯอย่างสมบูรณ์แล้ว	 อย่าหยุดการเรียนรู	้

โลกสมัยนี้เปลี่ยนแปลงเร็ว	เราต้องตามให้ทันไม่ล้าหลัง	

ต้องค้นหาความรู้ให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต	 เมื่อจบ 

ไปแล้วทำาสิ่งใดให้นึกถึงชื่อเสียงของสถาบันที่สร้างมา

ตลอด	43	ปี	ขอให้เป็นมหาบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม	

และเป็นผู้ที่ต้องกล้ารับผิด	 รับชอบ	 และกล้าตัดสินใจ 

ต่อไปจะสามารถก้าวไปเป็นผู้นำาในองค์กรได้อย่างแน่นอน	

 ท้ายที่สุด	 ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือช่วยปกปักให้ลูกศิษย์มีความสุข

ความร่มเย็น	 บารมีขององค์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ	 ดลบันดาลให้ลูกศิษย์มีสติปัญญา 

ท่ีฉลาดหลักแหลม	 และใช้ชีวิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง

และประเทศชาติ”



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นางปุญญิสา	อรพินท์
	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข
	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			 นายสยุมพล	ศรพรหม
	 นายภาณุพงศ์	พิงไธสง	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

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

	 งานบริการวิชาการ	 ฝ่ายบริการวิชาการและ

สารสนเทศ	 สำานกับรกิารทางวชิาการและทดสอบ- 

ประเมินผล	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 จัดบริการ

แนะแนวการศึกษา		ณ		โรงเรียนสายปัญญารังสิต 

จังหวัดปทุมธานี		เมื่อวันท่ี		17		ธันวาคม		2557

 

ด้วยรักและผูกพัน                         (ต่อจากหน้า 12)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ                    (ต่อจากหน้า 12)

 วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558	 เวลา	 13.00-16.30	น. 

การเสวนาและแสดงผลงานของนักศึกษาวิชา	

POL4189	ศิลปะกับการเมือง	ณ	อาคารรัฐศาสตร์	1

 วนัที ่13 กมุภาพนัธ์ 2558	 เวลา	08.30-12.00	น. 

การเรียนรู้รัฐศาสตร์จากภาพยนตร์เรื่องรุ่งอรุณ

แห่งอาณาจักรพิภพวานร	ณ	อาคารรัฐศาสตร์	1

	 เวลา	 13.00-16.30	 น.	 มนต์เพลงการเมือง	 :	

ย้อนประวัติของเพลงเพื่อชีวิตและร่วมรับฟังเพลง

เพือ่ชวีติทีบ่รรเลง	โดย	“หว่อง”	คาราวานและทมีงาน	

ณ	อาคารรัฐศาสตร์	2

 กจิกรรมทีส่อง คอื การจดัแข่งขนัแฟนพนัธุแ์ท้

รัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี	 เป็นกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาเชิงวิชาการ	นอกเหนือจากการจัดการเรียน 

การสอนในห้องเรยีน	 เพือ่เสรมิสร้างบณัฑติคณะรฐัศาสตร์

ให้มคีณุภาพและความเป็นเลศิทางวชิาการ	และเพือ่เฟ้นหา

นักศึกษาในการเป็นตัวแทนของคณะรัฐศาสตร์และ

มหาวิทยาลัยในกิจกรรมเชิงวิชาการในระดับชาติ	

	 การแข่งขนัม	ี 2	ประเภท	คอื	1)ประเภท Junior 

นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคำาแหงท่ีมหีน่วยกติสะสม 

ไม่เกนิ	 70	 หน่วยกติ	 นบัจากใบตรวจสอบผลการศกึษา 

ภาคฤดูร้อน	 (ใบเช็คเกรด)	 ปีการศึกษา	 2556	 และ	 

2)ประเภท Senior นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ทีม่หีน่วยกติสะสมตัง้แต่	70	หน่วยกติขึน้ไป	นบัจาก 

ใบตรวจสอบผลการศกึษา	ภาคฤดรู้อน	 (ใบเชค็เกรด) 

ปีการศึกษา	2556

 กำาหนดการแข่งขนั	วนัที	่ 10-12	กมุภาพนัธ์	 2558

เวลา	08.30-12.00	น.	ณ	ห้องโถงใหญ่	ชั้น	2	อาคาร

คณะรัฐศาสตร์	 2	 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558	 พิธี

เปิดการแข่งขัน	โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์    

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร.	 และการแข่งขัน

รอบคัดเลือกประเภท	 Junior	 และประเภท	 Senior		 

11 กุมภาพันธ์ 2558	 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 

ประเภท	Junior	และพิธีมอบรางวลั	และ	12 กมุภาพนัธ์ 

2558 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ	 ประเภท	 Senior	

และพิธีมอบรางวัล

 หลกัฐานการสมคัร	คือ	1)	สำาเนาบตัรประจำาตวั-

นกัศกึษา	หรอืสำาเนาใบเสรจ็การลงทะเบยีนเรยีน	และ

2)	สำาเนาใบตรวจสอบผลการศกึษา	(ใบเชค็เกรด)	ภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา	2556

 นักศึกษาผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 6 

กมุภาพนัธ์ 2558	สมคัรด้วยตนเอง	ณ	หน่วยกจิการนกัศกึษา 

ชั้น	 2	 คณะรัฐศาสตร์	 หรือสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต 

คณะรัฐศาสตร์ฯ                           (ต่อจากหน้า 12)

ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของคณะ	 และส่ง

ใบสมคัรพร้อมหลักฐานการสมคัรมาท่ี	 politicalru@ 

gmail.com	 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ข้าร่วมการแข่งขนั 

วนัที	่ 9	 กมุภาพนัธ์	 2558	 ทางเวบ็ไซต์	 www.pol.ru.ac.th  

และ	www.facebook.com/polquiz	 สอบถามรายละเอยีด

เพิ่มเติม	โทร.0-2310-8483	ต่อ	24,	089-221-6703

การอบรมจะเน้นทักษะทางด้านการสื่อสาร   

เน้นให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและ 

ภาษาอาเซยีนได้อย่างถกูต้องเหมาะสม ซึง่นอกเหนอืจาก 

เพิม่ประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพีแก่นกัศกึษาแล้ว 

นกัศกึษายงัสามารถนำาความรูด้้านภาษาและวฒันธรรม 

จากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนวิชาอื่นๆ  

ทีเ่รยีนอยูใ่นปัจจบุนัได้อกีด้วย”

 สำาหรับโครงการ	 “การฝึกอบรมภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร	 ครั้งที่	 1”	 	 เริ่มอบรม

ตั้งแต่วันที่	 9	ธันวาคม	2557	 -	 19	กุมภาพันธ์	 2558	 

ณ	อาคารศรีจุฬาลักษณ์	(SLB)	

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาฯ              (ต่อจากหน้า 1)

 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่าย	 

ศึกษาดูงานในประเทศ	 145,000	 บาท	 ศึกษาดูงาน 

สาธารณรัฐสิงคโปร์	 155,000	 บาท	 ศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุ่น  

175,000	บาท	(แบ่งชำาระ	7	งวด)

	 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2558	 ที่อาคารสุโขทัย  

ชั้น	 5	 ห้อง	 506	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 (หัวหมาก)	

เวลา	09.00	 -	19.00	น.	หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

ท่ี	http://3ms.ru.ac.th	และ	www.mba-smartmanagers.com 

สอบถามรายละเอียดโทร.	0-2310-8686,	081-826-2030 

และ	081-920-2595

สามารถเปลี่ยนบทได้	 สามารถเปลี่ยนการแสดงนั้น

ได้อย่างฉับพลนั	หรือแสดงไปตามทีไ่ด้ฝึกฝนอบรมมา

ไม่เหมอืนกบัการแสดงละคร	ท่ีแสดงไปตามบทละคร

เขากำาหนดให้แสดง	 ผู้แสดงก็ใช้อารมณ์ให้ท่าทาง	

ใช้อะไรต่าง	ๆ	ไปตามที่บทกำาหนด	เนื้อเรื่องกำาหนด		

ความจริงแล้วการแสดงอย่างนั้น	 อาจจะไม่ตรงกับ 

ความเป็นอยู่	 ความเป็นจริงของชีวิตท่ีดำาเนินอยู่	

หรอืตัวผูแ้สดงมไิด้คดิอย่างนัน้	 ตัวแสดงไม่ได้เป็นไป

อย่างนั้น	 แต่แสดงเพื่อให้เข้ากับบทบาทที่จำาเป็น

ต้องแสดงไปอย่างนั้น

	 ในเวทีชีวิตเราสามารถเปลี่ยนได้	 เราสามารถ

เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวให้เป็นอย่างไรก็ได้	 ตามที่เรา 

ต้องการตามท่ีจะเหมาะสม	 อารมณ์กอ็าจจะเป็นไปได้ 

ตามที่เราได้รับผล	 หรือได้รับสิ่งที่มากระทบให้เกิด

อารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้ได้	วิถีชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนไป 

จากที่เราได้ดำารงตนอยู่ในเวทีชีวิต	 เช่นถ้าเราขยัน- 

หมัน่เพียร	 เรารูจ้กัเรยีนรู	้ เรารูส้กึว่าสิง่ใดดีสิง่ใดไม่ดี 

แล้วเรากฝึ็กทำาฝึกฝน	 ฝึกตนให้เป็นผูท่ี้มคีวามมานะ-

พยายาม	 ฝึกตนให้เป็นผูท้ีร่บัผดิชอบต่องาน	 ต่อตนเอง 

ต่อสถาบัน	 ต่อครอบครัว	 ต่อบ้านเมือง	 ต่อประเทศ

เราก็จะมีความรู้สึกว่าชีวิตของเราที่เราแสดงเอง

เขยีนบทเองนัน้	 เรือ่งท่ีเราจะต้องรบัผลด้วยตัวเราเอง 

ส่วนผูช้มอาจจะม	ี เหน็ดเีหน็งาม	 ตามใจกเ็พราะเกรงใจ 

กเ็พราะรกั	 เหน็ไม่ดเีหน็ไม่งามไม่ตามใจ	กเ็ป็นเพราะเกลยีด 

หรือเป็นเพราะที่ไม่ใช่พวกของเรา	 สิ่งเหล่านี้นั้น

เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์	 จำาเป็นที่เรา 

จะต้องเรียนรู้	ว่าเราอยู่ในฐานะอย่างไร	 เราเป็นอะไร

แล้วกำาลงัทำาอะไร	เมือ่เป็นอย่างนีเ้รากท็ำาหน้าทีข่องเรา 

ให้ดีท่ีสดุ	 ยติุธรรมและดำารงความเป็นผูม้จีติใจมัน่คง 

มิเช่นนั้นแล้ว	เราก็จะเป็นตัวละครเป็นตัวแสดงที่อยู่

บนเวที	 ไฟส่องไม่ใช่เป็นเวทีของชีวิต	 ลองแยกดูเอง

ว่าเวทีชีวิตกับเวทีละครเป็นอย่างไร	 เป็นการบ้านให้

ลูกศิษย์ลองแยกแยะดู	 ลองพิจารณาดู	 คิดได้อย่างไร

บอกครูบ้าง	พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๐) วันที่ ๑๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

 

เวทีชีวิต

(อ่านต่อหน้า 11)

 รองศาสตราจารย์ ดร.สรุเดช ส�าราญจติต์ 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง	 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการ

สวดมนต์ปีใหม่	 อิติปิโสฯ	 108	 จบ	 จัดโดยกลุ่ม

พุทธธรรมกรรมฐาน	 ม.รามคำาแหง	 เมื่อวันที	่ 

24	 ธันวาคม	 2557	 เวลา	 18.00	 -	 21.00	น. 

ณ	 ลานพ่อขนุฯ	 โดยมพีระอาจารย์สุชาติ	 ชาตสุโข 

วดัป่าบ้านวไลย	อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ	์ 

เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

คณะรัฐศาสตร์เฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ 

รับสมัคร - 6 ก.พ. นี้

 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

เชิญร ่วมงานสัปดาห์วัฒนธรรมและวิชาการ 

ทางรัฐศาสตร์	 เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และ

เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม	ระหว่างวันที่ 10 - 13 

กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารคณะรัฐศาสตร์ 1 และ

อาคารคณะรฐัศาสตร์ 2 พร้อมจดัแข่งขนัแฟนพนัธุแ์ท้

รัฐศาสตร์	 เพ่ือเฟ้นหานักศึกษาที่มีความสามารถ

เป็นตวัแทนของมหาวทิยาลยัในกจิกรรมเชงิวชิาการ	

เปิดรับสมัคร	บัดนี้-6	กุมภาพันธ์	2558

 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ทิพรตัน์ บบุผะศริ ิรองคณบดี

ฝ่ายบริหาร	 ปฏิบัติราชการ-

แทนคณบดีคณะรัฐศาสตร	์

ม.รามคำาแหง	 เปิดเผยว่า 

คณะรัฐศาสตร์	 จะจัดงาน 

สัปดาห ์ วัฒนธรรมและ

วิชาการทางรัฐศาสตร์ขึ้นระหว่างวันที่	 10	 -	 13	

กมุภาพนัธ์	 2558	 ซึง่การจดังานครัง้นีเ้ป็นการบรูณาการ

การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา	 การบริการวิชาการ	

การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 และการควบคุม

ความเส่ียงทางความเป็นเลศิด้านการเมอืงการปกครอง 

เพือ่รกัษาและเสรมิสร้างจดุแขง็ของคณะรฐัศาสตร์

และมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเข้าด้วยกัน

	 กิจกรรมภายในงาน	 จัดขึ้น	 2	 กิจกรรม	คือ 

กจิกรรมแรก	โครงการสปัดาห์วฒันธรรมและวชิาการ

ทางรฐัศาสตร์ ตลอดการจดังานมนีทิรรศการ	“ศลิปะ

และความคิดทางการเมืองในยุคกรีกและโรมัน”	 

ณ	อาคารรัฐศาสตร์	2	

 วนัที ่ 10 กุมภาพนัธ์ 2558	 เวลา	13.00-16.30	น. 

การเสวนา	 “ไม่มีรามฯ	 ไม่มีเรา	 :	 การถ่ายทอด

ประสบการณ์ความสำาเร็จจากพี่สู่น้อง”	 นำาโดย 

นายอาทิตย์	 โรจน์บุนส่งศรี	 บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์	

ผู้สอบได้ลำาดับที่	 1	 ปลัดอำาเภอ	 ปี	 2555	 และรุ่นพี่ 

ที่ประสบความสำาเร็จ	ณ	อาคารรัฐศาสตร์	1

 วนัที ่11 กมุภาพันธ์ 2558	เวลา	13.00-16.30	น. 

การเสวนาวชิาการอาเซยีน	ตอน	“เหตุจะเกดิทีน่ำา้โขง: 

ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนตามลำานำ้า”	ณ	อาคาร

รัฐศาสตร์	1

 คณะมนุษยศาสตร์จัดอบรมด้านภาษา 

และวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร   ติวเข้มนักศึกษาทั้ง 

ภาษาองักฤษและภาษาอาเซยีน  เน้นให้สือ่สารได้จรงิ   

เสรมิประสบการณ์บณัฑติรามค�าแหงเข้าสูต่ลาดแรงงาน-

อาเซียน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน 

คณบดคีณะมนุษยศาสตร์ 		กล่าวในโอกาสเปิดโครงการ

อบรมภาษาและวฒันธรรมเพือ่การสือ่สาร	 ครัง้ที	่ 1	 ว่า 

การเรียนรู ้ด ้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 

มีความสำาคัญและจำาเป็น	เนื่องจากประเทศไทย

จะต้องเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของประชาคมอาเซยีน		

โดยร่วมกบัประเทศอ่ืน	 ๆ	 รวม	 10	 ประเทศ	 กระทำาภารกจิ

เพื่อผลักดันให้ทุกประเทศในประชาคมอาเซียน

เตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ในปี 

พ.ศ.	 2558	 และในการจัดทำาแผนและนโยบายด้าน

แรงงานของกระทรวงแรงงาน	 เพือ่เตรยีมเข้าสูเ่ออซี	ี

การฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน

มีความสำาคัญและมีความจำาเป็นเร่งด่วนสำาหรับ

นักศึกษา	ซึ่งกำาลังจะเป็นแรงงานของอาเซียน		ที่จะ

ต้องเตรียมตัวให้พร้อม	ทั้ง	ทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียน		

เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในทุกประเทศที่เป็น

สมาชิกอาเซียนได้อย่างราบรื่น	มีประสิทธิภาพ	

	 “โครงการอบรมครั้งนี้มุ่งหวังให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีความตระหนักในการ

เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน	มีความมุ่งมั่น 

ในการเตรียมศักยภาพทางด้านภาษาของตัวเอง	

เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียนท่ีมีความเป็นสากล	

ฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ	จำานวน	8	ภาษา	

ได้แก่	ภาษาองักฤษ	ภาษาเกาหล	ีภาษาจนี	ภาษาพม่า 

ภาษาเขมร	 ภาษาลาว	 ภาษาเวยีดนาม	 และภาษามาเลย์ 

(อ่านต่อหน้า 11)

คณะมนุษยศาสตร์จัดอบรม 8 ภาษา

(อ่านต่อหน้า 11)

	 ได้คยุกนักบัครบูาอาจารย์หลายท่าน	 ได้คยุ 

กบันกัศกึษาหลายคน	เวลาผ่านไปได้สมัผสัได้คยุกนั 

กับคนนั้นคนนี้	 ได้มองวิถีชีวิตของเพื่อนร่วมงาน	

ได้มองวถิชีวีติของลกูศษิย์	 ได้มองวถิชีวีติของตวัเราเอง 

ครูคิดว่าน่าจะพูดถึงการดำาเนินชีวิตที่เกิดขึ้น

จากความพากเพียรและเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจ	 

เกดิขึน้จากการมกีำาลังใจ		เพ่ือท่ีลูกศษิย์จะได้เอาไป

ลองเปรียบเทียบกับแนวความคิดของลูกศิษย์ดูว่า		

ลูกศิษย์จะคิดอย่างไร

 ถ้าหากเรามองว่า	 การมีชีวิตอยู่ของเรา	

อยู่ในเวทีของความเป็นผู้คน	 ถ้าหากเราสมมติว่า 

มีเวทีแล้วเราก็เป็นคน	ๆ	หนึ่งที่ร่วมแสดงอยู่ใน 

เวทีชวีตินัน้	 เราถูกแสงไฟส่อง	 ขณะท่ีเราโลดแล่น

ไปในบทบาทของชวีติท่ีมท้ัีงโศกเศร้า	 มท้ัีงผดิหวงั	

มีทั้งสมหวัง	 มีทั้งความรู้สึกรัก	 มีความรู้สึกชัง	

ไม่ว่าจะเป็นเราเองหรือผู้อื่นที่มีต่อเรา	 ซึ่งก็เป็น

ธรรมดาของการมีชีวิตในเวทีของชีวิตนั้น	

	 ลูกศิษย์ที่รักครับ	 เรามีที่ยืนหรือมีที่แสดง

อยู่ตรงไหน	เราก็ควรจะแสดงอย่างนั้นอยู่ตรงนั้น	

ดูภาระหน้าที่ของเราว่าเราแสดงเป็นอะไร	 หรือ

ชีวิตของเรากำาลังอยู่ในวิถีอย่างไร	 เราแสดงเป็น

นักศึกษาหรือแสดงเป็นอาจารย์	 เราแสดงเป็นพี ่

หรอืแสดงเป็นน้อง	 เราแสดงเป็นบิดามารดา	 หรอื 

แสดงเป็นบุตร	 เราแสดงเป็นคนดีศรีสังคม	 หรือ

เราแสดงเป็นผูร้้ายของสงัคม	 เราแสดงเป็นผูม้จีติใจ

อันดีงาม	 หรือแสดงเป็นผู้ที่มีความดุร้าย	 มีความ

อาฆาตมาดร้าย	เหล่านี้เป็นต้น

	 การที่เรารู้ตัวว่า	 เราแสดงเป็นตัวอะไรนั้น 

กเ็ป็นบทบาททีเ่ป็นเรือ่งสมมตขิึน้ในเวท	ี เวทกีารแสดง 

กับเวทีชีวิตจริง	 ๆ	 นั้น	 แตกต่างกันในหลายเรื่อง	 

ในหลายเรื่องอยู ่ตรงที่ว ่ า เวทีการแสดงนั้น	

เป ็นการแสดงไปตามบทบาทที่ถูกเขียนขึ้น	 

ถูกประพันธ์ขึ้น	 ตามบทประพันธ์นั้นจะกำาหนด

บทบาทต่าง	ๆ	ให้แสดงไป	ให้เป็นไป	ให้ผูช้มได้ชม 

ได้อรรถรส	ได้อารมณ์โกรธ	ได้อารมณ์รกั	ได้อารมณ์- 

คล้อยตาม	 ได้อารมณ์แจ่มใส	 ได้อารมณ์ทีไ่ม่แจ่มใส 

ก็แล้วแต่บทละครที่กำาหนดให้แสดงในเวทีนั้น	

เมื่อจบลงก็จบสิ้นไป	 เหลือไว้แต่อารมณ์ของผู้ชม 

เหลือไว้แต่สิ่งที่ประทับใจซึ่งอาจจะเป็นการ

ประทับใจ	พึงใจหรือจดจำาในสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดี

ไปจากการแสดงบนเวทีของตัวละครนั้น	ๆ	

 เวทีชีวิตคล้ายกับเวทีละคร	 คล้ายกับ 

การแสดงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว	 เพียงแต่ว่าผู้แสดง


