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ทัพนักกีฬารามฯ ร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬาปัญญาชน “นนทรีเกมส์”
(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
     
คณะมนุษยศาสตร์อบรมภาษาสเปน

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)
(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯใน “วันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช”

 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง ก�าหนดสอบซ่อมภาค 1 ปีการศกึษา 2557 

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3  กุมภาพันธ์ 2558  รวมท�าการสอบ 6 วัน 

โดยสอบวันละ 2 คาบเวลา คาบเช้าเวลา 09.30 - 12.00 น. คาบบ่าย 

เวลา 14.00 -16.30 น.

 สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2 

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

รามฯ 2  อาคาร  BNB801- 803, BNB10, BNB11, KTB และ PBB  

 สถานที่สอบพิเศษ

สถานทีส่อบกรณพีเิศษ  ห้องสโมสรหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช

สถานทีส่อบพระภกิษ-ุสามเณร  สอบซ�า้ซ้อน  อาคารเวยีงค�า101  (VKB 101) 

รามค�าแหง 1

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 นักศกึษาทุกช้ันปี และผูเ้ข้าศกึษารายกระบวนวชิาเพือ่เตรยีมศกึษา 

ระดบัปรญิญาตร ี ทกุช้ันปีตดิต่อขอรับตารางสอบไล่รายบคุคลด้วยตนเอง 

โดยน�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา หรือ ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 

ไปรับได้ตามสถานที่ ท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด ต้ังแต่วันที่ 20 มกราคม-  

3 กุมภาพันธ์ 2558 ในเวลาราชการ ดังนี้ 

 1. งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) 

อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามค�าแหง 1          

 2. กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส (PRB) ชัน้ 1 รามค�าแหง 2

อบรมการใช้ e-Learning แก่นักศึกษา
 ศูนย์สื่อการสอนทางอิ เล็กทรอนิกส์   

จัดโครงการฝึกอบรมการเรียนโดยใช้ e-Learning 

and social network ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2558 จ�านวน 2 รอบ 

รอบละ 50 คน (รอบเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. 

และรอบบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.)  ณ ศูนย์บริการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ITSC 6 ช้ัน 2 อาคารเวียงค�า มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี -  11 กุมภาพันธ์ 

2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน สอบถามรายละเอียด

โทร. 0-2310-8910 และ 0-2310-8954 

 สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. จัดอบรมภาษาสเปน 

ครั้งที่ 44 ส�าหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป  

จ�านวน 2 หลักสูตร ดังนี้

 SP1 อบรมวันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น. 

ระหว่างวันที่ 7 ก.พ. - 18 เม.ย. 58  ค่าอบรม 

3,200 บาท (42 ชั่วโมง) + ค่าเอกสาร 100 บาท

 Conversation1 อบรมวนัเสารเ์วลา 09.00 - 

12.00 น. ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. - 18 เม.ย. 58 

รับเฉพาะผู้ที่จบระดับ SP1 หรือระดับที่สูงกว่า 

ค่าอบรม 3,800 บาท (30 ชั่วโมง) + ค่าเอกสาร  

100 บาท

   
 
     

 เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2558 มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ส่งนกักีฬาเข้าร่วมเดนิขบวนพาเหรด

ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 42 ภายใต้ช่ือ 

“นนทรเีกมส์”  โดยมอีาจารย์สมหมาย       สรุะชยั 

รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา หวัหน้า- 

คณะนักกีฬา ผู้ควบคุมนักกีฬา พร้อมด้วย

นกักีฬาลูกพ่อขุนฯ เข้าร่วมพธีิเปิดอย่างเป็น-

ทางการ ภายในงานมนีายอ�าพล เสนาณรงค์  

องคมนตร ี เป็นประธานในพิธเีปิดการแข่งขนั   

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 การแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่ 42 ประจ�าปี 2558 มมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขตก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิด 

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจดักจิกรรมเทดิพระเกยีรตพ่ิอขนุรามค�าแหงมหาราช 

ในโอกาส “วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 โดยม ี

นายวริชั ชนิวนิจิกลุ นายกสภามหาวทิยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานในพธิบีวงสรวง

และวางพานพุม่ ถวายราชสักการะพร้อมด้วยผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 

และนักศึกษา ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 ทัง้นี ้ คณะรฐัมนตรไีด้มมีตกิ�าหนดให้วันที ่ 17 มกราคม ของทกุปี เป็นวันพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราช วันส�าคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นวันรัฐพิธ ีซึ่งมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

ของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชในโอกาสดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 

 ส�าหรับ “วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช” ในปีน้ียังได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ

นายกรฐัมนตร ี ส่งผูแ้ทนมาวางพานพุม่ถวายราชสกัการะด้วย พร้อมทัง้มหีน่วยงานต่างๆ 

ทัง้ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ เอกชน ร่วมงานวางพานพุม่ถวายราชสกัการะประกอบด้วย



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

ม.ร. สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2557   29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558                         (ต่อจากหน้า 1)

 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัย 

จัดท�าให้  ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์หมายเลข 

0-2310-6000 และ 0-2310-6100 ตัง้แต่วนัที ่16 มกราคม 2558

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย  คือ อาคารเวียงผาชั้น 1  

สถาบันคอมพิวเตอร์

 3. จากระบบ INTERNET  ทีเ่วบ็ไซต์  www.ru.ac.th 

หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ซึ่งนักศึกษา

สามารถ download  ออกดูสถานที่สอบ  หมายเลขแถว

และที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ

เข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และสามารถเข้าไปดูได้

ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม  2558 

 4. กรณนีกัศกึษาขอเปล่ียนแปลงข้อมูลกระบวนวชิา

ท่ีลงทะเบียน ให้ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล

ฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที่ งานจัดสอบ ฝ่ายจัดสอบ อาคาร- 

ส�านกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) 

ชัน้ 6 รามค�าแหง 1 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2558     

 อบรมที่ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ (SLB) ห้อง 201  

และห้อง 303 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัคร 

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่สาขาวิชาภาษาสเปน หรือ 

เลขานุการภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.) 

โทร. 0-2310-8268, 089-144-1997, 086-885-2887, 

086-905-5835 ขอใบสมัครได้ท่ี Email:spanishram@

windowslive.com 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

“Green Clean Safety Healthy Wealthy” และค�าขวัญ

ท่ีว่า “หลากหลายสถาบัน สร้างสรรค์ให้เป็นหนึ่ง” 

มี “แสนรัก” โคเนื้อพันธุ์ก�าแพงแสน เป็นสัญลักษณ ์

สตัว์น�าโชค (มาสคอต) และสญัลกัษณ์ประจ�าการแข่งขนั 

(โลโก้) เป็นการน�าดอกนนทรีมาจัดเป็นองค์ประกอบ 

พร้อมกับลายเส้นตัวเลข 42 ที่แสดงการเคล่ือนไหว  

เพื่อสื่อถึงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 42 โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน

จากทั่วประเทศรวม 111 สถาบัน และจัดการแข่งขัน

ระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2558 

 ในโอกาสเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ได้ให้โอวาทแก่นกักฬีา ม.รามค�าแหงด้วยว่าขอเป็นก�าลงัใจ 

ให้นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน “นนทรีเกมส์” 

ครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมานักกีฬารามฯได้สร้างผลงานโดดเด่น

และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง 

ขอให้ใช้ช่วงเวลาในการแข่งขันพัฒนาฝีมือและพัฒนา

ความสามารถทางด้านกีฬา เล่นกีฬาด้วยความรู้แพ้ รู้ชนะ 

มีน�้าใจนักกีฬาต่อกัน และเคารพกฎกติกาการแข่งขัน 

ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไร สิ่งส�าคัญคือ 

มิตรภาพและจะเป็นครูที่สอนให้ทุกคนได้มีแรงใจ 

ในการฝึกซ้อมและก้าวไปสู ่จุดที่สร้างผลส�าเร็จให้

นักกีฬาได้ยิ่งขึ้น

 การแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาลูกพ่อขุนฯลงแข่งขัน

จ�านวน 195 คน 20 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน�้า 

บาสเกตบอลทีมชาย วอลเลย์บอลทีมชาย กอล์ฟ เทควนัโด 

ซอฟท์บอลทมีชาย-หญงิ เซปักตะกร้อทมีชาย ดาบสากล 

เทเบิลเทนนิส ยิงปืน ยูโด ฮอกกี้ทีมชาย-หญิง เรือพาย 

วอลเลย์บอลชายหาดทมีชาย  เปตอง  ลลีาศ หมากกระดาน 

ดาบไทย และมวยไทยสมัครเล่น

ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯใน “วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช”                                                (ต่อจากหน้า 1)

 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม นายวิทวัส 

บุญญสถิตย ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.ร.และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดร.เปรมกมลย์ ทินกร 

ณ อยุธยา กรรมการบริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ส�านักงาน-

เขตบางกะปิ สน.หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ธนาคารออมสิน  

สาขามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ทีท่�าการไปรษณย์ีรามค�าแหง บรษิทั คงัเซน 

เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เอฟ บี ที สปอร์ต

คอมเพล็กซ์ จ�ากัด โรงแรมชาลีน่า หอพักสตรีเกียรติไพศาล และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ทัพนักกีฬารามฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

 บัญชีตดิทีน่ัง่สอบ    เป็นเอกสารทีแ่สดงรายละเอียด 

เก่ียวกับช่ือกระบวนวชิา  หมายเลขแถว  หมายเลขทีน่ัง่สอบ  

รหสัประจ�าตวั  ชือ่ - นามสกลุ  เป็นภาษาไทย  ซึง่มรีอยปร ุ

ทกุระยะ  1  นิว้   สามารถฉีกออกเป็นรายช่ือของนกัศกึษา

แต่ละคน  และน�าไปติดทีน่ัง่สอบได้   เป็นกระดาษสชีมพู                                                     

 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา    เป็นเอกสารท่ี 

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแถว ที่นั่ง วิชา ชื่อ-นามสกุล

ซึ่งเป็นเอกสารที่นักศึกษาทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อ

ของตนเองทุกครั้งที่เข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา  

เพือ่แสดงว่าได้เข้าสอบกระบวนวชิานัน้ๆจรงิ ก่อนลงลายมอืชือ่ 

ให้นกัศกึษาตรวจสอบกระบวนวชิาทีจ่ะสอบและชือ่-นามสกลุ 

ของนักศึกษาว่าถูกต้องหรือไม่ เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับกระบวนวิชาใน-

ตารางสอบไล่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปที่ ฝ่ายจัดตารางสอนและ

ลงทะเบียนเรียน ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมินผล ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 10240   

โทร. 0-2310-8610 ก่อนการสอบ



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 จนถึงวันน้ี “ข่าวรามค�าแหง” 

เชื่อว่าชาวไทยยังจ�าฟุตบอลนัดส�าคัญ

ที่ทีมชาติไทย แข่งขันชิงชนะเลิศกับ

ทีมชาติมาเลเซีย ณ สนามบูกิต จาลิล 

ประเทศมาเลเซีย

 เนื่องเพราะ วันนั้น ทีมชาติไทย

สามารถคว้าถ้วยรางวัล เอเอฟเอฟ 

ซูซูกิ คัพ ๒๐๑๔ มาได้อย่างสวยงาม

 สร้างความสุข ให้แก่คนไทยท้ัง-

ประเทศที่ชมการแข่งขันทางโทรทัศน์

 นับเป็นเกมฟุตบอลที่สวยงาม

ตื่นเต้น เร้าใจ เป็นที่สุด

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอบันทึกบาง-

เหตุการณ์ที่ประทับใจเป็นพิเศษ

 นับแต่ประตูทีส่วยงามของนักฟตุบอล 

ฝีเท้าเยี่ยมอย่าง ชาริล ชัปปุยส์ และ  

ชนาธิป สรงกระสินธ์

 รวมทั้งการท�าหน้าที่อย่างดีที่สุด

ของนักฟุตบอลทั้งทีม

 ท�าดีที่สุด จนนาทีสุดท้าย

 ที่ประทับใจมากที่สุดคือ ได้เห็น

นักฟุตบอลทั้งทีม น�าโดย 

 หวัหน้าผูฝึ้กสอน และผูจ้ดัการทมี

 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายถ้วย-

รางวัลนี้ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     เป็นภาพที่เห็นแล้ว น�้าตารื้น

ม.ร.ต้อนรับคณะจากสภาวัฒนธรรมฯ 

รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

 สภานักศึกษา ชมรมนักศึกษามุสลิม และ

กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ต้อนรับคณะจากสภาวัฒนธรรมและ

ประเพณีรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์มิตรไมตรีและแลกเปล่ียนวัฒนธรรม

ระหว่างกัน โดยมีอาจารย์สมหมาย สรุะชัย รองอธกิารบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ม.ร. 

ร่วมต้อนรับ อซุตาส ฮะยอัีบดลุเลาะ บนิ อบัดลุรอซะ  

คณะรฐัสภาและหวัหน้าดเีกร์ฮาลาเกาะห์ รฐักลนัตนั 

ประเทศมาเลเซยี และคณะ เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2557 

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุน

รามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี้ อาจารย์สมหมาย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกจิการนกัศึกษา กล่าวว่าในนามของมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ยินดีต้อนรบัคณะผูม้เีกยีรตจิากสภาวฒันธรรม

และประเพณรีฐักลนัตัน ขอเรยีนว่า มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ก่อตัง้ขึน้เพือ่เปิดโอกาสและกระจายโอกาสทางการศกึษา

ให้กับประชาชนทุกชนชาติ ทุกศาสนาได้มีโอกาส

เรียนหนังสือเพ่ือพัฒนาคุณภาพของชีวิตตนเอง 

ซึ่งนักศึกษามุสลิมในประเทศไทยที่ เข ้ามาเรียน 

ที่รามค�าแหงมีประมาณ 5-6 พันคน เป็นนักศึกษา

จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ประมาณ 7-8 ร้อยคน 

 “ม.รามค�าแหงได้ให้สิทธิเสรีภาพในการท�า

กิจกรรมกับนักศึกษาทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน 

เช่น นกัศกึษามสุลมิ ได้มีการจดัต้ังชมรมนักศกึษามุสลมิ 

และกลุม่นกัศกึษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพือ่ท�ากจิกรรม 

และดูแลนักศึกษามุสลิมด้วยกันทั้งการเรียนและ 

การใช้ชวีติ รวมถงึการปฏบิตัทิางประเพณวีฒันธรรม 

และศาสนา ซึง่ในแต่ละปีกลุม่นกัศกึษามสุลมิจะได้รบั

งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการจัดท�า 

กจิกรรมนกัศึกษา และรบัทนุการศกึษาส�าหรบันกัศกึษา

ทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

นกัศกึษามสุลิมจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้รบั 

แต่งตัง้ให้เป็นประธานสภานกัศกึษาถงึ 2 สมยัตดิต่อกัน 

ฉะนัน้ ในวนันีจ้งึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีค่ณะผู้มเีกยีรติ

จากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ได้มาเยี่ยมเยือน

และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษามุสลิมของ 

ม.รามค�าแหงด้วย”

 ด้าน อซุตาส ฮะยอีบัดลุเลาะ บนิ อบัดลุรอซะ 

กล่าวว่าขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านที่มาในงานนี ้

ผมยินดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนคณะผู ้บริหาร 

คณาจารย ์และนักศึกษามุสลิมท่ีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง และได้สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง 

ม.รามค�าแหงกับสภาวฒันธรรมและประเพณรีฐักลนัตัน 

ประเทศมาเลเซยี และครัง้นีไ้ด้มาพบนกัศกึษามสุลมิ

ที่เรียนอยู่สถาบันแห่งนี้จ�านวนมาก 

 “รามค�าแหงเป็นสถาบันที่ให้ความเท่าเทียม

กับนักศึกษาทุกศาสนา ขอให้นักศึกษาใช้ช่วงเวลา 

ที่เรียนหนังสือและใช้ชีวิตวัยรุ่นให้คุ้มค่า เพราะชีวิต 

วัยนี้เป็นชีวิตที่พร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆและยังมี

พลังกายพลังใจที่สามารถท�าประโยชน์ให้แก่สังคมได ้ 

อยากให้ตั้งใจและอดทนกับการเรียน เพราะการ

เรียนหนังสือเป็นหนึ่งบททดสอบในชีวิต ไม่ว่าเรา

จะอยูท่ีไ่หนหรอืท�าอะไร ความรูก้เ็ป็นสิง่ส�าคญั อกีทัง้ 

ต้องมีความเสียสละต่อหน้าที่ด้วย เพราะเด็กในวันนี ้

คอืผูใ้หญ่ในวนัหน้า ผูต้ามในวนัน้ีคือผูน้�าในวันข้างหน้า” 

 อุซตาส ฮะยีอับดุลเลาะ บิน อับดุลรอซะ 

กล่าวต่อไปว่าขอฝากหลักนักปราชญ์ไว้ด้วยว่า 

“ความรูท้ีไ่ม่น�ามาใช้กเ็หมอืนกบัตอไม้” “ความส�าเรจ็ 

จะเกิดขึ้นได้ย่อมเกิดจากผู้มีความรู้” ฉะนั้น ถ้าเราม ี

ความรู้ ไม่ว่าเราจะเป็นคนจนหรือคนรวย จะช่วย 

ยกระดับชีวิตของเราและน�าไปสู ่ความส�า เ ร็จ 

ในชีวิตได้ นักศึกษาทุกคนยังอยู่ในวัยเรียน ขอให้ 

เรียนหนังสือและท�ากิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์

ให้ชวีติ ถ้าเราปล่อยช่วงวยัน้ีให้ผ่านไปเฉยๆอาจจะเสยีใจ

กับอนาคตข้างหน้าก็เป็นได้ วันนี้ยินดีที่ได้พบกับ 

นกัศกึษา ม.รามค�าแหงทีเ่ป็นนกัศกึษาจากสามจงัหวดั

ชายแดนใต้ ขอให้ทกุคนจงมุง่มัน่ตัง้ใจศกึษาให้ประสบ-

ความส�าเร็จและน�าวิชาความรู้ไปพัฒนาบ้านเกิด

และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.totiptv.com

ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 10 เมษายน 2558 (วันจันทร์ - วันศุกร์) 
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00 - 09.10 น.
เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

09.30 - 10.00 น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ 108 ปัญหากฎหมาย

10.00 - 10.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

10.30 - 11.00 น. รายการมามองพุทธมุมมองพระ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ RU SHOW รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการมามองพุทธมุมมองพระ

11.00 - 11.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

11.30 - 12.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการจารึกไทย /SPOT/

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.

12.00 - 15.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7

15.00 - 17.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-5

17.00 - 18.00 น. ENG 2002 (EN 202) ENG 2002 (EN 202) ENG 1002 (EN 102) ENG 1002 (EN 102) ENG 1002 (EN 102) 

18.00 - 19.00 น. HIS 1001 (HI 101) HIS 1001 (HI 101) HIS 1001 (HI 101) ACC 1102 (AC 102) ACC 1102 (AC 102)

19.00 - 20.00 น. LAW 3002 (LA 302, LW 310) LAW 3002 (LA 302, LW 310) LAW 4001 (LA 401) HIS 1201 (HI 121) HIS 1201 (HI 121)

20.00 - 21.00 น. MCS 2106 (MC 313, MC  216) THA1003 (TH 103) THA1003 (TH 103) ECO 1102 (EC 112) ECO 1102 (EC 112)

21.00 - 22.00 น. MGT 1001 (GM 103) MCS 2200 (MC 220) MGT 3204 (GM 422) MCS 2201 (MC 221) MCS 2201 (MC 221)

22.00 - 23.00 น. POL 2303 (PA 240) POL 2303 (PA 240) MGT 3403 (GM 421) MCS 3301 (MC 331) MGT 3402 (GM 420)

23.00 - 24.00 น. POL 3301 (PA 270) POL 2203 (PS 339) POL 1100 (PS 110) POL 1100 (PS 110) POL 1100 (PS 110)

24.00 - 09.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

09.00 - 09.10 น. เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30 - 09.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที รายการธรรมะ 5 นาที

09.35 - 10.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00 - 10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ

11.00 - 11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการของดีไทยในอาเซียน รายการของดีไทยในอาเซียน

12.00 - 13.00 น. INT 1004 (IT 104) INT 1004 (IT 104)

13.00 - 14.00 น. ACC 1102 (AC 102) ACC 1102 (AC 102)

14.00 - 15.00 น. POL 2100 (PS 130) POL 2100 (PS 130)

15.00 - 16.00 น. ECO 1102 (EC 112) MCS 3104 (MC 314)

16.00 - 17.00 น. MCS 2201 (MC 221) MCS 2201 (MC 221)

17.00 - 18.00 น. MCS 4106 (MC214, MC 416) POL 3311 (PA 312)

18.00 - 19.00 น. THA 1002 (TH 102) THA 1002 (TH 102)

19.00 - 09.00 น. RERUN  รายการโทรทัศน์ล�าดับที่ 1-8 RERUN  รายการโทรทัศน์ล�าดับที่ 1-8

ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 12 เมษายน 2558 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจยืมสื่อการศึกษาติดต่อที่งานบริการสื่อการศึกษา ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 

สำานักเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 0-2310-8703-5 ต่อ 103



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

อาจารย์ ดร.วิเชียร  อ�าพนรักษ์                   aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน รูเบิลอ่อนสะเทือนถึงไทยแลนด์

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ชื่อของตอนนี้ผมต้ังเลียนแบบมาจากวลีที่ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึง 

ดวงดาว” ซึ่งว่ากันว่าแปลมาจาก “pick a flower on Earth and you move the 

farthest star” ค�าคมของ พอล ดิแรก (Paul Dirac) นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล  

ที่ต้องการสื่อความหมายว่าทุกอย่างในจักรวาลนั้นสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกันหมด 

ดงันัน้การเดด็ดอกไม้ดอกเลก็ ๆ สกัดอกหนึง่บนโลก กอ็าจกระเทอืนไปถงึดวงดาว

ที่อยู่ห่างไกลได้ วลีนี้มีบางคนใช้ต่างไปว่าผีเสื้อกระพือปีกก็สะเทือนถึงดวงดาว 

และเรียกกันว่าเป็น butterfly effect โดยเน้นไปถึงการกระท�าที่คิดว่ามีผลต่อ 

สิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อย แต่ในที่สุดสามารถสร้างแรงสะท้อนต่อเนื่องไปอย่าง

กว้างขวางเกินกว่าจะคาดคิดได้

 แต่ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือผีเสื้อก็ตาม ชื่อของตอนนี้ผมต้องการสื่อ

ความหมายว่าการอ่อนค่าของเงนิรเูบลิทีแ่ม้จะดไูม่น่ามผีลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

สักเท่าไร แต่เนื่องจากความสัมพันธ์เชื่อมโยงไขว้กันไปมาของปัจจัยต่าง ๆ  

ในเศรษฐกิจโลกก็ท�าให้ส่งผลกระทบมาถึงไทยจนได้ในที่สุด

 เนือ่งจากไทยเราท�าธรุกรรมทางเศรษฐกจิคอื ค้าขาย ลงทนุ กูย้มื กบัรสัเซยี

ไม่มากนัก ดังนั้น การที่เงินรูเบิลของรัสเซียอ่อนค่าลงมากจึงไม่น่าจะกระทบ

กบัเศรษฐกจิของไทยรุนแรง ซึง่กค็งจะเป็นเช่นน้ัน แต่กไ็ม่ใช่ว่าไม่มผีลกระทบเลย 

และในภาวะที่อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเติบโตน้อยจนคาดว่าอาจไม่ถึง 

1%  เช่นนี้ ผลกระทบในทางไม่ดีแม้แต่เพียงเล็กน้อยเราก็ไม่ต้องการแล้ว

 ก่อนอืน่มาดกูนัว่าค่าเงนิรเูบลิตกลงเพราะอะไร ซึง่ตามข่าวกค็อืเป็นเพราะ 

น�า้มนัซึง่เป็นแหล่งรายได้ส�าคญัของรสัเซยีราคาตกต�า่ลงอย่างต่อเนือ่ง ประกอบกบั 

มาตรการคว�า่บาตรของสหรฐัฯ และสหภาพยโุรปจากกรณีความขัดแย้งท่ียูเครน 

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของรสัเซียอย่างรนุแรง ความไม่มเีสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ

ท�าให้คาดว่าจะมเีงนิทนุไหลออกจากรสัเซยีถงึกว่าแสนล้านดอลลาร์ และแม้รสัเซยี

จะมีทุนส�ารองระหว่างประเทศมากเพียงใดแต่ก็หนีไม่พ้นที่ค่าเงินรูเบิลจะต้อง

ตกต�่าลง (ค่าเงินจะแข็งค่าหรืออ่อนค่าอยู่ที่ทุนส�ารองฯ หนุนหลังด้วย)

 ว่ากันตามทฤษฎีแล้วการที่เงินรูเบิลอ่อนค่าลงราว 50% เช่นที่เป็นอยู่นี้

จะท�าให้สนิค้าน�าเข้ามรีาคาแพงขึน้มาก ดงัจะเหน็ได้จากการท่ีคนรัสเซียท่ีมเีงิน 

รีบไปซื้อสินค้าน�าเข้าทั้งที่จ�าเป็นและไม่จ�าเป็นเช่นรถหรูหรือผลิตภัณฑ์ ไอโฟน 

ไอแพดของแอปเปิลจนขาดตลาด เพราะสนิค้าทีเ่ป็นสตอ็กเก่ายงัเป็นราคาเดมิอยู ่

นอกจากนั้นการที่เงินอ่อนค่าเช่นนี้ก็ท�าให้ภาระหนี้เมื่อคิดเป็นดอลลาร์หรือ

ยูโรจะหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวเพราะหนี้ต่างประเทศเมื่อคิดเป็นเงินรูเบิล

จ�านวนเท่าเดิมจะต้องหาเงินดอลลาร์หรือยูโรเพ่ิมอีกเกือบเท่าตัวจึงจะพอ 

ช�าระหนีไ้ด้ เมือ่ไม่มเีงนิพอช�าระหนี ้ธรุกจิรสัเซยีกอ็าจบอกว่า “ไม่หน ีไม่ม ีไม่จ่าย” 

เหมอืนนกัธรุกจิไทยช่วงวกิฤตปี 2540 จนน�าไปสูปั่ญหาหนีเ้สยี และสถาบนัการเงนิ

ที่ปล่อยกู้ไปซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปก็จะต้องรับผลกระทบนี้ไปอย่างเลี่ยงไม่ได้

 ถ้าดูถึงผลกระทบทางตรงต่อประเทศไทยจากการที่ค่าเงินรูเบิลอ่อนก็

คือค่าใช้จ่ายเมื่อคิดเป็นดอลลาร์หรือยูโรเมื่อเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศจะ

แพงขึ้นมาก เพราะเวลาใช้จ่ายก็ต้องเป็นเงินสกุลหลักเหล่านั้นไม่ใช่เงินรูเบิล 

ด้วยเหตุนี้จึงพบว่านักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

เช่นพัทยานั้นลดลงมากในปีนี้คือลดไปกว่า 30%  ในทางกลับกันคนไทยที่อยาก

ไปเที่ยวรัสเซีย(แต่คงมีไม่มากนัก)อาจมีมากขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายจะลดลงมาก 

 ผลกระทบทางตรงจากการลดลงของนักท่องเท่ียวนี้อาจไม่มากนัก  

ที่น่ากลัวนั้นเป็นผลทางอ้อมมากกว่า ซึ่งก็คือผลที่ตามมาจากวิกฤตหนี้สินของ

สถาบนัการเงนิในยโุรปทีป่ล่อยกูใ้ห้กบัธรุกจิรสัเซยี เศรษฐกจิยโุรปซึง่ยงัไม่ฟ้ืนด ี

ก็อาจจะทรุดหนักลงไปอีก ตรงนี้แหละครับกระทบเศรษฐกิจไทยหนักกว่า

เรื่องท่องเที่ยว เพราะตลาดยุโรปเป็นตลาดส่งออกล�าดับต้น ๆ ของเรานั่นเอง  

ก็อย่างที่ผมเขียนไว้ตอนต้นแหละครับ เด็ดดอกไม้อาจสะเทือนถึงดวงดาวได้

   อาลมท่าทาง  หมายถงึอารมณ์ท่าทาง  มนษุย์ทกุชาตภิาษา 

มักจะมีอารมณ์และการแสดงออกคล ้ายๆกันเพราะมนุษย ์ทุกสังคม 

มักจะมีการปะทะสังสรรค์ระหว่างคนในสังคมด้วยกัน จึงมีการแสดงออก

ของท่าทางคล้ายๆกัน  ในสังคมชาวลาวก็เช่นเดียวกันจึงมีค�าที่ใช้เรียกดังนี้

ค�าศัพท์ ค�าอ่าน ค�าแปล

ยิ้มหัว ยิ้ม

ฮ้องไห้ ร้องไห้

เสียงหัว หัวเราะ

หน้าบูด หน้าบึ้ง

เสียใจ๋ เสียใจ

ดี๋ใจ๋ ดีใจ

หิว หิว

เหมื่อย เหนื่อย

เส้า เศร้า

มีความซุก มีความสุข

หิวน่าม กระหายน�้า

อยากฮ้าย โกรธ

หมัก ชอบ

บ่อมัก ไม่ชอบ

หัก รัก

ซัง ชัง

ใจ๋ฮ้อน กังวล

ตื่นเต้น ตื่นเต้น

ตกใจ๋ ตกใจ

 ส�านักพิมพ์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

รุ่นที่ 40 พร้อมเปิดบริการเช่าจองเสื้อครุย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เสื้อครุย 

(ตัดใหม่)

ค่าเช่า

1,100.-

มัดจ�า

1,000.-

เสื้อครุย 

(ชุดเช่า)

ค่าเช่า

700.-

มัดจ�า

800.-

ชุดสูท

สูทใหม่

สูทเช่า

ค่าเช่า

900.-

500.-

มัดจ�า

700.-

500.-

ชุดข้าราชการ 

ชุดใหม่

ชุดเช่า

ค่าเช่า

1,100.-

700.-

มัดจ�า

1,000.-

1,000.-

 ผู้สนใจติดต่อเช่าจองเสื้อครุยมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.30 น. ณ อาคารส�านักพิมพ์ (RPB) 

ช้ันล่าง สอบถามได้ท่ี โทร.  0 -2310-8757-9 ต่อ 1101, 1103 (หน่วยประชาสัมพันธ์

หรือต่อห้องเช่าจองเสื้อครุย ต่อ 8762 และ 089-521-7892)        

        

        

        

        

สำ�นักพิมพ์ให้เช่�เสื้อครุย ม.ร�มฯ



๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

(อ่านต่อหน้า 7)

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ก�าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา รุ่นที่ 40 ประจ�าปีการศึกษา 2556-2557 ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2558 

รวม 5 วัน ท้ังคาบเช้าและคาบบ่าย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ�านวนรวม 32,626 คน แยกเป็นปริญญาเอก  

83 คน ปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต 16,452 คน และปริญญาตรี 16,091 คน 

 มหาวิทยาลัยก�าหนดฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 บัณฑิตรายงานตัวที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) คาบเช้า ก่อนเวลา 05.00 น.  

คาบบ่าย ก่อนเวลา 10.00 น. ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีฯ ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

(ส่วนการฝึกซ้อมย่อย เป็นไปตามท่ีแต่ละคณะ โครงการพิเศษ และสาขาวิทยบริการฯก�าหนด) รายละเอียดดูได้จาก www.ru.ac.th หรือสอบถามได้ท่ีคณะ โทร.0-2310-8000 

ต่อคณะท่ีสังกัด, บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2310-8560, 0-2310-8564 www.grad.ru.ac.th, โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ โทร.0-2310-8566-7, 0-2310-8549 www.phd.ru.ac.th

วันพิธี   วันจันทร์ที่  2  มีนาคม  2558  วันฝึกซ้อมใหญ่  วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

คาบเช้า

ปริญญาเอก (18 ราย)

✎ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต    ✎ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

✎ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปริญญาโท  (1,858 ราย)

✎ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แยกตามโครงการหลักสูตร

ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba,การจัดการกอล์ฟ, ต่างประเทศ, Inter,

อุตสาหกรรม, อุตสาหกรรม บางนา, Innovation, Logistic, กฎหมายธุรกิจ, 

ทวิปริญญาโท, Y-MBA, Y-MBA บางนา,ปริญญาที่ 2, ML+MLW,  Smart+SMT 

+IT-Smart , ทศท.+VL+VLT, MMM ภาคค�่า, MMM, MMM วันธรรมดา 

ปริญญาตรี (1,207 ราย)

✎ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

คาบบ่าย

ปริญญากิตติมศักดิ์  (12 ราย)

✎ปริญญาเอก   ✎ปริญญาโท   ✎ปริญญาตรี    

ปริญญาโท (1,456 ราย)

✎ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต แยกตามโครงการหลักสูตร

ส่วนกลาง, นครศรีฯ, บางนา,เชียงราย, เชียงใหม่,หนองบัวล�าภู, ศรีสะเกษ,

สุรินทร์, อ�านาจเจริญ, บุรีรัมย์, สงขลา, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด,ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, 

อุดรธานี, ลพบุรี, สุโขทัย, นครพนม, ตรัง   

     ✎ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร Sunday 

ปริญญาตรี (1,989 ราย)

✎ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

รวม   3,083  ราย รวม   3,457   ราย

วันพิธี  วันอังคารที่  3  มีนาคม  2558  วันฝึกซ้อมใหญ่  วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

คาบเช้า

ปริญญาเอก (14 ราย)

✎ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

-  สาขาวิชาสังคมวิทยา 

-  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

-  สาขาวิชาจิตวิทยาให้ค�าปรึกษา 

-  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา 

-  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ปริญญาโท (1,395 ราย)

✎ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร Saturday 

ปริญญาตรี (1,788 ราย)

     ✎ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต    

✎ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คาบบ่าย

ปริญญากิตติมศักดิ์ (9 ราย)

✎ปริญญาเอก    ✎ปริญญาโท    

ปริญญาโท ป.บัณฑิต (1,913 ราย)

✎ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)  

✎ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)  

✎ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)  

✎ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

✎ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศทางสุขภาพ) 

✎ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

✎ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

✎ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) 

     ✎ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) 

✎ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) 

ส่วนกลาง, ขอนแก่น, ตรัง, อุทัยธานี, แพร่, ศรีสะเกษ, นครพนม 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แยกตามโครงการหลักสูตร

อยุธยา, สมุทรสาคร, ภูเก็ต,สงขลา, จันทบุรี, Advance, Advanceบางนา,

ชลบุรี, นครสวรรค์, นนทบุรี, ระยอง, พังงา, ชุมพร, เชียงใหม่,นครศรีฯ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

ปริญญาตรี (1,589 ราย)

    ✎ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   ✎ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

รวม   3,197  ราย รวม   3,715   ราย



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

วันพิธี  วันพุธที่  4  มีนาคม  2558  วันฝึกซ้อมใหญ่  วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

คาบเช้า

ปริญญาเอก (15 ราย)

     ✎ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

     -  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

     -  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

     -  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

ปริญญาโท (1,391 ราย)

✎ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

แยกตามโครงการหลักสูตร

     กรุงเทพฯ, กระบี่, อุบลฯ, ตาก, ราชบุรี, พะเยา, ล�าปาง, สุพรรณบุรี, ยโสธร,

สกลนคร,ภูเก็ต, ล�าพูน, สงขลา, บึงกาฬ, สมุทรสาคร

    ✎ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แยกตามโครงการหลักสูตร 

     สุโขทัย, ตรัง, อุทัยธานี, อ�านาจเจริญ, นครพนม, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์

ปริญญาตรี (1,600 ราย)

     ✎ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

คาบบ่าย

ปริญญาโท   (1,572 ราย)

     ✎ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   แยกตามโครงการหลักสูตร  

ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อ�านาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย,

ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี, หนองบัวล�าภู, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, 

เชียงราย, กาญจนบุรี, สุรินทร์, อุดรธานี 

ปริญญาตรี (1,975 ราย)

     ✎ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต 

รวม   3,006  ราย รวม   3,547  ราย

วันพิธี  วันพฤหัสบดีที่  5  มีนาคม  2558  วันฝึกซ้อมใหญ่  วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

คาบเช้า

ปริญญาเอก (19 ราย)

     ✎ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

     -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

     -  สาขาวิชาการเมือง 

 ปริญญาโท (1,755 ราย)

     ✎ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต แยกตามโครงการหลักสูตร

     ส่วนกลาง, Inter, ต่างประเทศ, EX-Pol, ผู้น�าภาครัฐฯ, การเมือง, นครปฐม,

สระบุรี, นครสวรรค์, บางนา, สุราษฎร์ธานี, พังงา, ร้อยเอ็ด, นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, 

อุทัยธานี, อ�านาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุรินทร์, อุดรธานี 

ปริญญาตรี (1,300 ราย)

     ✎ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

คาบบ่าย

ปริญญาโท (1,644 ราย)

✎ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต  แยกตามโครงการหลักสูตร  

สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี, หนองบัวล�าภู, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์,

บุรีรัมย์, เชียงราย, กาญจนบุรี

✎ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานสาธารณะ) 

✎ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย)

✎ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แยกตามโครงการหลักสูตร 

หนองบัวล�าภู, ชัยภูมิ, กาญจนบุรี, สุรินทร์, อุดรธานี, น่าน 

ปริญญาตรี (1,700 ราย)

     ✎ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวม   3,074  ราย รวม   3,344   ราย

วันพิธี   วันศุกร์ที่  6  มีนาคม  2558  วันฝึกซ้อมใหญ่  วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

คาบเช้า

ปริญญาเอก (17 ราย)

     ✎ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

     -  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ปริญญาโท (1,621 ราย)

     ✎ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)       

     ส่วนกลาง, Inter, พังงา, ร้อยเอ็ด, ภูเก็ต, นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, แพร่, เชียงราย 

      - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา) 

      - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา) 

      - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) 

      - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 

   

คาบบ่าย

ปริญญาโท (1,643 ราย)

     ✎ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

     ส่วนกลาง, ต่างประเทศ, นนทบุรี, สงขลา, บางนา, ลพบุรี, เชียงใหม่, 

ระยอง, ขอนแก่น, สุโขทัย 

     ✎ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

     นครราชสีมา, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ 

     ✎ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

     ✎ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

     ส่วนกลาง, Y-Econ , X-Econ, นครราชสีมา, สงขลา, เศรษฐศาสตรการเมืองฯ 

     ✎ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

(อ่านต่อหน้า 8)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

•	  
การรับตารางสอบรายบุคคล สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2557

วันพิธี   วันศุกร์ที่  6  มีนาคม  2558 

 วันฝึกซ้อมใหญ่  วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

คาบเช้า

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) 

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ) 

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษาพิเศษ) 

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยการศึกษา) 

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) 

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) 

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) 

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอาชีวศึกษา) 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม)

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 

✎ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 

✎ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ)

 ✎ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา)

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปล) 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารพัฒนาการ) 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ปริญญาตรี (1,376 ราย)

✎ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

✎ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

✎ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

✎ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.) 

รวม   3,014  ราย

คาบบ่าย

ปริญญาตรี (1,567 ราย)

✎ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 

✎ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

     ✎ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

✎ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.) 

รวม   3,210  ราย

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดให้มีการสอบซ่อมภาค 1  

ปีการศึกษา  2557  ระหว่างวันท่ี  29  มกราคม  2558  ถึงวันท่ี  3  กุมภาพันธ์  2558 น้ัน

  เพื่อให้การสอบด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และนักศึกษาสามารถ

ทราบรายละเอียดของตารางสอบ รวมทั้งทราบหมายเลข แถว - ที่นั่งสอบ 

ของตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด

ของตารางสอบรายบุคคลได้ 4 วิธี ดังนี้

  1. นักศึกษาทุกชั้นปี และผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษา 

ระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ทุกชั้นปี สามารถติดต่อขอรับตารางสอบ 

รายบุคคลด้วยตนเอง โดยให้น�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียนเรียน ไปติดต่อขอรับได้ตามสถานที่มหาวิทยาลัยก�าหนด ตั้งแต ่

วันที่ 20 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งแบ่งเป็น 2 แห่ง ดังนี้ 

  1.1 งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE)  

อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามฯ 1

   1.2  กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส (PRB) ชั้น 1 รามฯ 2 

 2. ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบรายบุคคลจากระบบบริการ

ข่าวสารทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-6000 และ 

0-2310-6100 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558

 3. นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตารางสอบรายบุคคลได้จากระบบ 

INTERNET ที่เว็บไซต์ www.ru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558

  4. ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบรายบุคคลจากระบบข้อมูลข่าวสาร

ทางคอมพิวเตอร์ ณ จุดบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย วันที่ 20 มกราคม 2558

  อน่ึง หากนักศึกษาตรวจพบไม่มีกระบวนวิชาหรือกระบวนวิชาไม่ตรงกับ

ตารางสอบรายบุคคลให้ติดต่อสอบถาม ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน 

อาคาร สวป. ชั้น6 ก่อนการสอบ

รามฯเพชรบูรณ์เยี่ยมคารวะผู้ว่าฯเพชรบูรณ์

 นายอุดม  เศษโพธิ์  ผู้ประสานงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดเพชรบูรณ์ น�าคณะบุคลากรสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

เพชรบูรณ์ เยี่ยมคารวะ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

เพชรบูรณ์ นายคณีธิป บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ      

นายกฤษณ์ คงเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เนื่องในโอกาสวันปีใหม่  2558  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2557

  โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าตนเป็นศิษย์เก่า  

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ดังนั้นจึงยินดีให้การสนับสนุน

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยในทุกๆเรื่อง และจะหาโอกาสมาเยี่ยมเยียนสาขา- 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ในโอกาสต่อไป

 ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าการที่รามค�าแหง

เปิดการเรียนการสอนสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์

ถือว่าน�าความเจริญทางด้านการศึกษามาให้จังหวัดเพชรบูรณ์ หากมีสิ่งใด 

ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ จังหวัดพร้อมให้การสนับสนุน 

นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

นายคณีธิป  บุณยเกตุ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

นายกฤษณ์  คงเมือง

ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

“ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา

  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม”



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

ถาม เป็นนักศึกษา Pre-degree ตอนนี้เรียน

สะสมหน่วยกิตได้ประมาณ 50 หน่วยกิตแล้ว

  1. ต้องลาออกจาก Pre-degree   ก่อนใช่ไหม 

แล้วจึงสมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติค่าใช้จ่าย 

มีอะไรบ้าง

  2. ถ้ามีวิชาบางตัวที่ได้ D จะได้เทียบโอน

มาด้วยไหม

  3. วิชาที่สอบผ่านจะได้รับการเทียบโอน

มาทุกวิชาหรือไม่ ถ้าวิชานั้นไม่ได้เกี่ยวโยงกับวิชา

ในสายศึกษาศาสตร์ 

ตอบ 1. ก่อนสมัครนักศึกษาใหม่ ต้องท�าเรื่อง

ลาออกจากนกัศกึษา Pre-degree  ก่อน ส่วนการสมัคร 

นักศึกษาใหม่ มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 3,000 บาท และ 

ค่าเทยีบโอนวชิาทีส่อบได้จากรหสันกัศกึษา Pre-degree  

หน่วยกิตละ 50 บาท แต่นักศึกษาสามารถช�าระ

หลังจากรับสมัครผ่านไปแล้วได้ โดยน�าหลักฐาน

การเทียบโอนที่ยื่นในวันสมัครฯไปติดต่อคณะ

ของนกัศกึษา ถ้าด�าเนนิการภายใน 1 ปี ไม่ต้องช�าระ-

ค่าปรับ ถ้าหลัง 1 ปี ช�าระค่าปรับเพิ่มอีกภาคละ 

300 บาท 

 2. วิชาที่สอบได้ D ถ้าเป็นวิชาที่มีอยู ่

ในหลักสูตร หรือใช้ได้กับหลักสูตรที่สมัครเป็น

นักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนได้

  3. วชิาทีเ่ทยีบโอนจากนกัศกึษา Pre-degree 

ต้องเป็นวชิาทีม่อียูใ่นหลักสตูรหรอืใช้ได้ในหลักสตูร

ที่นักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เท่านั้น วิชาที่

ไม่มีในหลักสูตรหรือใช้ในหลักสูตรไม่ได้ คณะจะ

ไม่เทียบโอนให้

ถาม  ถ้าผมสอบเสร็จและผลสอบยังไม่ประกาศ  

แต่ถึงวันที่มหาวิทยาลัยก�าหนดให้ลงทะเบียน 

ในภาคต่อไป แล้วถ้าผลสอบออกมาผมตก ผมก็

ต้องลงสอบซ่อมใช่ไหมครับแล้วต้องลงทะเบียน

ในภาคต่อไป ผมจะท�าอย่างไร

ตอบ ในการลงทะเบียนในภาคต่อไป นักศึกษา

สามารถน�าวิชาในหลักสูตรที่เหลือลงทะเบียน 

ได้โดยไม่ต้องรอผลสอบประกาศก็ได้ ถ้าผลสอบ

ประกาศมาว่านักศึกษาสอบตก ลงทะเบียนก ็

ลงทะเบียนสอบซ่อมได้ตามปกติ แต่ถ้าผลสอบ

เป็นผ่าน นักศึกษาก็ไม่ต้องลงทะเบียนซ่อม และ

วิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคต่อไป นักศึกษา

ก็ไม่ต้องกังวลว่าผลสอบที่ประกาศออกมาจะมี

วิชาใดบ้างที่สอบตก
กองบรรณาธิการ

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายช่ือต�าราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2557  จ�านวน 17 วิชา ดังน้ี 
         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง
 57232 CLM 6607 161/25 นวัตกรรมและเทคโนโลยี รศ.ดร.อรนุช  ลิมตศิริ
    การจัดการเรียนรู้
 57198 CTL 5006 (H) 73/25 คู่มือการฝึกประสบการณ์ ผศ.ขันธ์ชัย  อธิเกียรต ิ  
  CTL 5056 (H)  วิชาครู 1
 57202 ENL 3105 38/25 ภาษาจีนในภาษาอังกฤษ รศ.พัชรี  พลาวงศ์   
  (LT 315)    
 57220 ENV4804 187/25 กฎระเบียบทางสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.นิตยา  ภู่แสนธนาสาร
  (ER 470)
 57197 GER 2001 44/25 ภาษาเยอรมัน ระดับมูลฐาน 3 รศ.เสาวภาค  ธาระวานิช  
  (GN 201)    
 57160 HIS 1001 80/25 อารยธรรมตะวันตก รศ.อัธยา  โกมลกาญจน  
  (HI 101)  
 57172 LAW 2011 (H) 21/25 ประมวลกฎหมายแพ่งและ รศ.มณฑา  ประพันธ์เนติวุฒิ  
    พาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนและนายหน้า
 57192 MAL 1002 57/25 ภาษามลายูพื้นฐาน 2 รศ.ดร.สุมาลี  นิมมานุภาพ  
  (ML 102)  
 57196 MET 2003 53/25 อุตุนิยมวิทยาทั่วไป ผศ.สมพงษ์  มะนะสุทธิ์  
  (MT 203)   
 57137 MTH 2104 49/25 แคลคูลัสขั้นสูง 1  รศ.สิริวรรณ  ตั้งจิตวัฒนะกุล 
  (MA 214)   และคณะ
 57216 MTH 3207 (H) 40/25 คู่่มือพีชคณิตบูลีน รศ.มานัส  บุญยััง  
 57210 MTH 3307 63/25 ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม รศ.มานัส  บุญยัง
  (MA 337)
 57214 PHI 2103 72/25 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น รศ.ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์
  (PY 213)
 57185 POL 2203 39/25 นโยบายต่างประเทศ รศ.ดร.ธนาสฤษฏ์ิ  สตะเวทิน  
  (PS 339)
 57177 PSY 3302 70/25 จิตวิทยาคลินิกเบ้ืองต้น รศ.วิจิตพาณี  เจริญขวัญ
  (PC 345)
 57201 SOC 1003 81/25 สังคมวิทยาและ คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา
  (SO 103)  มานุษยวิทยาเบ้ืองต้น และมานุษยวิทยา
 57205 SOC 3706 56/25 สังคมวิทยาศาสนา รศ.บุญลือ  วันทายนต์
  (SO 376)
 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่
www.ru.ac.th/rupress และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์ (RPB)  ชั้น 3  โทร. 0-2310-8757-9 
ต่อ 1101, 1103                                                   ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล         

 ฝ่ายปฐมพยาบาลงานพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รุ่นที่ 40  

แจ้งการตั้งหน่วยปฐมพยาบาลระหว่างมีพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้   

  การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  (23-27 กุมภาพันธ์ 2558)

  หน่วยที่ 1 ที่อาคารกงไกรลาศ ชั้น 2 (ด้านอาคารงานแพทย์และอนามัย)

  หน่วยที่ 2 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ชั้น 1 (ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์)

  หน่วยที่ 3 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ชั้น 2 (ด้านหลังห้องประชุมใหญ่)

  พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (2-6 มีนาคม 2558)

  หน่วยที่ 1 ที่อาคารกงไกรลาศ ชั้น 2 (ด้านอาคารงานแพทย์และอนามัย)

  หน่วยที่ 2 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ชั้น 1 (ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์)

  หน่วยที่ 3 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ชั้น 2 (ด้านหลังห้องประชุมใหญ่)

  หน่วยที่ 4 ที่อาคารเวียงผา ชั้น 1 (ห้องอ่านหนังสือ)

  หน่วยที่ 5 ที่หน้าอาคาร เอ.ดี. 1 ชั้นล่าง

  หน่วยที่ 6 ที่งานแพทย์และอนามัย              

งานแพทย์ฯ ตั้งหน่วยพยาบาลในช่วงฝึกซ้อมและวันรับปริญญา



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

  วัน เวลา และสถานที่เรียน   (ตาม ม.ร.30) 

วันพฤหัสบดี 11.30-13.20 น. อาคาร SWB 604 (อาจมี 

การเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมให้ดูประกาศ

หน้าห้องเรียนด้วย)

 		ขอบเขตเนื้อหาวิชา เรียนรู้วิวัฒนาการ

งานวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นฝรั่งเศส กลวิธ ี

การอ่านเร่ืองส้ันและศึกษาเร่ืองส้ันของนักเขียนฝร่ังเศส 

ที่ส�าคัญ ๆ  โดยเฉพาะในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 

เช่นเรื่องสั้นของกีย์  เดอ  โมปัสซองต์ ฯ

 		ต�าราเรียน เรื่องสั้นฝรั่งเศส (FR436) 

ผู้เขียน รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์  ซ้ือได้ท่ีศูนย์ต�าราฯ 

 		การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ คะแนนเต็ม 

100 คะแนน 

 		วัน-เวลาสอบ ตาม ม.ร.30

 		ข้อแนะน�า นักศึกษาควรอ่านภาษาฝร่ังเศส

ได้เข้าใจพอสมควร

ภาค 2/2557

FRE 4518 (FR 436)

เรือ่งสัน้ฝรัง่เศส

รศ.ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์

		 	ต�ารา   การแปลภาษาสเปน - ไทย 1 (SN 411) 

ผู้เขียน รศ.สมร  วิเศษมณี

  	ขอบเขตเนือ้หาวชิา  ศกึษาทฤษฎกีารแปล 

เบือ้งต้น  ความหมายและความส�าคญัของการแปล ปัญหา

และข้อผิดในการแปล ประเภทของความหมายและ

การวิเคราะห์ความหมาย    ความแตกต่างของระบบ

ภาษาและความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม  

งานแปลแบบต่างๆ  การแปลค�าศัพท์เฉพาะ  การแปล 

ส�านวนโวหาร ค�าพงัเพยและสภุาษติ  การแปลประโยค

ชนิดต่าง ๆ  การแปลประโยคลักษณะพิเศษ  วิธีการ

ถ่ายทอดภาษาสเปนเป็นภาษาไทยให้ได้ความหมาย

ท่ีถูกต้องและได้ภาษาแปลที่สละสลวย โดยฝึกฝน

การแปลค�า ส�านวน รปูประโยคลกัษณะต่าง ๆ ขัน้ตอน

การแปล วิธีการแปล และการปรับบทแปล โดยมี

การเปรียบเทียบลักษณะภาษาระหว่างภาษาสเปน

และภาษาไทย 

  	วิธีการสอน 

  - บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละบทโดยใช ้

สื่อที่เป็นต�ารา เอกสารประกอบเพิ่มเติม 

SPN 4201
การแปลภาษาสเปน-ไทย 1

  - โปรแกรมPower Point  

  -  ให้ตวัอย่างหนงัสอืเก่ียวกับการแปลต่างๆ 

  - ฝึกแปลประโยคและข้อความในกิจกรรม 

แต่ละบท และในเอกสารเพิ่มเติม

  - ฝึกวเิคราะห์ความหมายของค�า ประโยค 

และหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ

   -  ฝึกวิเคราะห์ข้อผิดต่างๆ จากงานแปล

ในกิจกรรม

   - ฝึกการอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมาย 

และการปรับบทแปล

   - ทบทวนเนื้อหาสาระเมื่อบรรยายจบ 

ในแต่ละหัวข้อ  

   - แนะน�าหนงัสือและเวบ็ไซต์เพ่ือศกึษา 

ค้นคว้าเพิ่มเติม     

  	ข้อแนะน�า นักศึกษาควรอ่านต�าราและ 

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าในต�ารา (ในกรณีที่ต�าราหมด 

นอกจากใช ้บริการท่ีส� านักหอสมุดกลางของ

มหาวทิยาลยั นกัศกึษายงัสามารถศกึษาได้จาก e-Book 

ที่ www.ru.ac.th) วิชาการแปลจะต้องมีความรู้ใน

เรื่องทฤษฎีการแปล ดังนั้นนักศึกษาจึงควรฝึกแปล

ตามขั้นตอนต่าง ๆของทฤษฎีการแปล โดยนักศึกษา

ควรให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์ระบบของภาษา

มากกว่าการหาค�าศัพท์จากพจนานุกรม หมั่นท�า 

แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมในทุกบทเรียนเพื่อให้เกิด

ความช�านาญในการแปล และนักศึกษาสามารถ

ตรวจสอบส�านวนแปลได้จากแนวเฉลยกิจกรรม

ท้ายเล่ม ควรฝึกการอ่านประโยคภาษาสเปนทั้งการ

อ่านออกเสียงและการอ่านเพ่ือความเข้าใจนอกจาก

เป็นการฝึกทักษะการอ่านแล้วยังจะช่วยเสริมทักษะ

การเขียนภาษาสเปนด้วย และควรอ่านเอกสารและ

หนังสือภาษาไทยท่ีหลากหลายสาขาความรู ้เพ่ือ

หาความรู้รอบตัวและเป็นการเพิ่มพูนคลังค�ารวม 

ทั้งส�านวนและประโยคภาษาไทยที่จะเป็นภาษา 

ในฉบับแปล  

  นกัศกึษาทีไ่ม่สามารถเข้าชัน้เรยีนทีม่หาวทิยาลยั 

ได้ตามตารางการบรรยาย ติดต่อผู้สอนได้ที่ชั้นเรียน 

หรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์  

และทีอ่เีมล wsamorn@hotmail.com                    

  	เวลา-สถานที่บรรยาย

  วันพฤหัสบดี 11.30-13.20 น.ห้อง SWB 505

  	การวดัและประเมนิผล  ข้อสอบอตันยั 2 ตอน  

ตอนที ่1 เลอืกเขยีนบรรยายทฤษฎกีารแปลหวัข้อต่างๆ 

ตอนที่ 2 แปลประโยค ข้อความและเนื้อเรื่องจาก

ภาษาสเปนเป็นภาษาไทย เวลาสอบ 2 ชัว่โมง 30 นาที 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนสอบผ่าน 50 %  

  	วัน-เวลาสอบ   เป็นไปตามตารางของ

มหาวิทยาลัย

รศ.สมร  วิเศษมณี

 	เนื้อหาโดยสรุป

 1. เป็นการศึกษารูปแบบการประพันธ์ และ

ความรู้สึกนึกคิดในแนวนวนิยายและเรื่องสั้นของ

นักเขียนส�าคัญ ในสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม 

(1900-1945)

 2. เป็นการให้ภาพสังคม เหตุการณ์และ

แนวความคดิทีม่ผีลต่อวรรณคดีอเมริกนัในคริสต์ศตวรรษ

ที่ 20 เช่น เศรษฐกิจตกต�่าทั่วโลก

 3. เป็นการศึกษาผลงานและนักเขียนกลุ่มต่างๆ ดังน้ี

- กลุ่มสัจนิยม เช่น William Dean Howells

- กลุ่มธรรมชาตินิยม เช่น Jack London

- กลุ่ม Lost Generation เช่น F.Scott Fitzgerald

- กลุ่ม Local Color เช่น Mark Twain

 4. ศึกษานวนิยายและเรื่องสั้นโดยละเอียด 

ของเรื่องต่อไปนี้

- A Modern Instance ของ William Dean Howells

- The Real Thing ของ Henry James

- The Blue Hotel ของ Stephen Crane

- The Call of the Wild ของ Jack London

- Tender Is the Night ของ F.Scott Fitzgerald

 	ข้อแนะน�าในการเรียน

 1. นักศึกษาควรจะมีภาพรวมของวรรณคดี

อเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20

 2. นักศึกษาจะต้องศึกษานักเขียนอเมริกัน 

ท่ีส�าคัญๆ ในสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยมโดยละเอียด

 3. นักศึกษาควรจะเข้าเรียนเพราะจะต้องมี

การรายงานในห้องเพื่อเก็บคะแนนบางส่วน

 	แนวการวัดผล

 1. นักศึกษาที่ท�ารายงานในห้องจะมีคะแนน 

เก็บประมาณ 40% อีก 60% จะเป็นคะแนนจากการ

สอบตามตารางสอบไล่ของมหาวิทยาลัย

 2. นักศึกษาที่ไม่ได้ท�ารายงานในห้องจะต้อง

สอบตามตารางสอบไล่ 100%

 3. การตัดเกรดมีดังนี้

  A = 90-100   B+ = 80-89  B = 71-79

  C+ = 60-70   C = 55-59    D+ = 50-54

  D = 40-49     F = 0-39

 	ข้อแนะน�าในการสอบ

 1.  ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย

 2. ในการตอบนักศึกษาจะต้องอธิบายโดย 

ละเอียดพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 3. ค�าตอบจะต้องให้ตรงประเด็นโดยให้  

สอดคล้องกับค�าถาม

 4. ค�าตอบของแต่ละข้อต้องมีความยาวท่ีเหมาะสม

 หมายเหต ุ นักศึกษาจะตอบด้วยภาษาไทย 

หรือภาษาอังกฤษก็ได้

 ต�ารา นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยสัจนิยมและ

ธรรมชาตินิยม แต่งโดย รศ.สุมารีย์ อิงคนารถ

รศ.สุมารีย์  อิงคนารถ

ENG 3803
วรรณคดีอเมริกันสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม
American Literature in the Age of Realism and Naturalism



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ 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

ด้วยรักและผูกพัน                         (ต่อจากหน้า 12)

คณะศิลปกรรมฯ                         (ต่อจากหน้า 12)

คณะศิลปกรรมฯ ไหว้ครูฯ           (ต่อจากหน้า 12)

 โอกาสนี้ อาจารย์ ดร. สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงตระหนกัในพนัธกจิทางด้านศลิปวฒันธรรม 

โดยได้จดัตัง้คณะศลิปกรรมศาสตร์ขึน้ เพ่ือให้มีการเรียน

การสอนด้านศิลปะอย่างสมบูรณ์แบบในมหาวิทยาลัย-

ตลาดวิชา ในปีนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้คร ู

และครอบครู โดยได้เชิญ อาจารย์สมบัติ  แก้วสุจริต 

ผู ้ ได ้รับพระราชทานครอบจากพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นผู้ประกอบพิธีในครั้งนี้  

 ส�าหรบัผูท่ี้อยูใ่นแวดวงศลิปะการแสดงของไทย นัน้ 

“พิธีไหว้ครู”  ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ดนตรีไทย นาฏศิลป์ 

หรอืแม้แต่ดนตรสีากล กถ็อืเป็นข้อปฏบิตัเิคร่งครดัทีจ่ะ 

ต้องจัดข้ึนเป็นประจ�า เพื่อแสดงความเคารพบูชาครู 

เทพเจ้าตามลัทธพิราหมณ์ รวมทัง้ยงัได้แสดงความเคารพ 

ต่อบูรพาจารย์ผู ้ล่วงลับตลอดจนครูในปัจจุบันและ 

มุ่งเน้นให้ได้รับความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ศึกษานาฏกรรม

และดนตรี นอกจากนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ยังได้จัด 

ให้นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลได้มีโอกาสแสดง 

ความเคารพครูและอาจารย ์ผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขา

วิชาชีพของตน โดยเชิญศิลปินแห่งชาติ ครูเพลงที่เป็น

อาจารย์พิเศษ มารับการเคารพไหว้ครูจากนักศึกษาด้วย

 “พิธีไหว้ครูทั้งด้านโขนละครและดนตรีไทย 

ถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามท่ีควรจะส่งเสริมให้ผู ้ที ่

ศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม

ประเพณีการแสดงที่ลุ ่มลึกด้วยภูมิปัญญาและร่วม

สืบทอดแนวคิดเรื่องความกตัญญูกตเวทีให้เป็นค่านิยม

ที่ดีแก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธี รวมทั้งยังส่งผลให้เกิด 

ความสามัคคีในสังคม และเป็นตัวอย่างอันควรแก่การ

ประพฤติปฏิบัติอยู ่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม 

ของไทยสบืไป”  คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร์กล่าวในทีส่ดุ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และมหาวิทยาลัยสยาม

ร่วมกับกรมการท่องเที่ยวและกีฬา  จัดโครงการสัมมนา 

เชิงปฏบิตักิาร และจดัการแสดงดนตรีนาฏศลิป์นานาชาตขิึน้ 

ระหว่างวันที่ 17 - 27 มกราคม 2558 โดยจะหมุนเวียน 

ไปจัดสมัมนาดงักล่าว ท่ีสถาบนัการศกึษาเครือข่ายตามล�าดบั 

และจะจดังานสมัมนาทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง ในวนัท่ี 

26 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชมุ 322  

ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

 นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากศิลปินนานาชาติ 

มาให้ความรู ้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังจัดแสดงดนตรีและนาฏศิลป์

ประจ�าชาติ จ�านวน 6 ประเทศ คือ ประเทศอินโดนีเซีย 

ฟิลปิปินส์  มาเลเซยี  ไต้หวนั  คาซคัสถาน  และอาเซอร์ไบจาน

 ขอเชิญชวนบุคลากรชาวรามค�าแหง นักเรียน 

นักศึกษาและผู้สนใจร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ 

ชมการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ ตามวันเวลา 

และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. โทร. 0-2310-8296

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า ประธาน

กรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน

เปิดงาน “นิทรรศการธุรกิจ SMEs ปี 58” จัดโดย

นกัศกึษาปริญญาตรีโครงการพิเศษบริหารธรุกจิบัณฑติ 

เพื่อความเป็นเลิศ รุ่นที่ 3 โดยมี คณาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษา ร่วมงานเป็นจ�านวนมาก เมื่อวันที ่

9 มกราคม 2558 ณ บรเิวณด้านล่างคณะบรหิารธรุกจิ 

(อาคารใหม่)

 ภายในงาน มีการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าและ 

อาหารต่างๆ อาทิ เสื้อยืด กระเป๋า เครื่องส�าอาง 

ขนมเค้ก และผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้งการแสดง

ดนตรี ฯลฯ ซึ่งการจัดงานคร้ังนี้เป็นส่วนหนึ่งของ

วิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม (MGT4206) เพื่อให้

นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการธุรกิจ

ขนาดย่อมและสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ และ

มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานจริง รวมท้ัง

เข้าใจการท�างานอย่างเป็นระบบร่วมกับผู้อื่น และ

แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ในการด�าเนินงาน

ระหว่างกัน ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม 

มอบให้มูลนิธิกระจกเงา

นักศึกษาโครงการฯ ความเป็นเลิศ 
จัดนิทรรศการธุรกิจ SMEs ปี 58 เป็นข้อเปรียบเทียบว่า เราควรจะไปเก็บดวงอาทิตย ์

ให้ทันในแต่ละวัน คือเก็บแสงสว่างของดวงอาทิตย์

น้ันน่ันเอง ในแต่ละวันทุกวัน ๆ การเก็บแสงอาทิตย์น้ัน 

วันที่แล้วมา วันที่ผ่านมาเราไม่สามารถที่จะไปเก็บได ้

เพราะดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว  ถ้าใครไม่ได้เก็บ

แสงสว่างไว้เลย ก็คงจะเป็นคนท่ีเสียโอกาสในวันน้ัน 

ท�าลายเวลาและโอกาสของตนเองไป

 ให้พิจารณาดูว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์  

มีแสงสว่างในตนเอง เราควรจะเป็นดาวฤกษ์แล้ว

มีแสงสว่างในตนเองได้หรือไม่ ตรงน้ีครูคิดเปรียบเทียบ

กับสติปัญญา เราควรมีสติปัญญาด้วยตัวของเราเอง

ได้หรือไม่ ขอตอบว่าได้ และเป็นการแน่นอนว่าจะ

ต้องท�าจะต้องมี การที่บอกว่าให้ไปเก็บดวงตะวัน 

หรือไปเก็บดวงอาทิตย์คือให้ไปเอาแสงสว่างมา  

ในแต่ละวัน ๆ ทุกวันอย่าหยุด

 ค�ากล่าวที่ว่า แสงสว่างใดจะสว่างดุจปัญญา

เป็นไม่มี คือแสงสว่างมากมายขนาดไหนเพียงใด  

ก็ไม่สู้แสงสว่างแห่งปัญญาได้ ดังนั้นแสงสว่างของ

ดาวฤกษ์ ดาวพระเคราะห์ หรือแสงสว่างจากสิ่งใด 

ก็ตามแต่ ท่ีจะสู้แสงสว่างแห่งปัญญาไม่ได้ แสงปัญญาน้ัน

จะสร้างความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองของสติ สร้างความรุ่งโรจน์

รุ่งเรืองของการกระท�าได้ ส่องทางให้เราเห็นว่า  

เราควรจะท�าอะไรไม่ควรจะท�าอะไร แสงสว่างท่ีเป็น

ปัญญานั้น จะก่อให้เกิดคิดเป็น ท�าเป็น ใช้เป็น คิดได ้

ท�าได้ ใช้ได้ คิดดีท�าดีไปในทุกเรื่องทุกอย่าง ซึ่งมา 

ส้ินสุดอยู่ตรงท่ีว่า มีคุณธรรมแยกแยะได้ ใช้สติปัญญา

แยกแยะได้ว่า สิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี แล้วก็จะมี

จริยธรรมก็คือ ท�าแต่สิ่งที่ดีนั้นหมายความว่า เราม ี

แสงสว่างคือปัญญา เราเก็บมาได้มากเท่าไรเก็บทุกวัน ๆ 

แสงสว่างท่ีเป็นต�าราน้ันดุจด่ังแสงสว่างของดาวฤกษ์  

ไม่มีวันท่ีจะดับ ไม่มีวันท่ีจะสูญไปได้ หรือถ้าดับหรือ

ถ้าสูญไป เป็นเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการ

เปลี่ยนแปลง ทุกอย่างย่อมมีความเป็นไป ซึ่งมันเป็น

ระบบซึ่งมันเป็นเวลาของมันที่จะเป็นอย่างนั้น

 ปีใหม่นี้ ตื่นขึ้นมาให้มองเห็นดวงอาทิตย์

ดวงตะวัน แล้วเก็บแสงสว่างไปเรื่อยทั้งวัน ไล่เก็บ

ไปจนถึงตะวันตกดินหรือดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า 

น่ันก็หมายความว่าอย่าอยู่ว่าง จงสร้างปัญญาทุกเวลานาที 

จงสร้างสิ่งที่ดีงามในชีวิตขึ้นมาทุกเวลาทุกนาที  

คงเข้าใจว่าที่ครูบอกว่า เก็บตะวันนั้นคืออย่างไร  

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๑) วันที่ ๒๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

คณะศิลปกรรมฯ ม.ร. จับมือ 4 สถาบัน  

จัดสัมมนา “ดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ”ครั้งที่ 3

คณะศิลปกรรมฯ ไหว้ครูโขน ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จัดพิธีไหว้ครูโขน ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย โดยมี 

รองศาสตราจารย์รงัสรรค์ แสงสขุ อดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. สมศกัด์ิ  

เกตแุก่นจนัทร์ คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนนักเรียน

จากโรงเรียนต่างๆ ร่วมในพิธีเป็นจ�านวนมาก เมื่อวันที่ 

15 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสุโขทัย

 คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ร่วมกับ 4 สถาบันการศึกษาเครือข่าย จัดกิจกรรม 

ให้ความรู้ การบรรยายเชิงปฏิบัติการ และจัดแสดง

ดนตรนีาฏศลิป์นานาชาต ิจาก 6 ประเทศ เพือ่แลกเปล่ียน

เรยีนรูด้้านศลิปวฒันธรรม ดนตร ี และนาฏศลิป์นานาชาต ิ

ในวนัที ่26 มกราคม 2558  ณ ห้องประชมุชัน้ 3 อาคารสโุขทยั 

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร ์

คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร์ ม.ร. 

เ ป ิ ด เ ผ ย ว ่ า ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์

อุ ด ม ศึ ก ษ า ไ ท ย ในการเตรียม 

ความพร้อมสู่การเป็นประชาคม

อาเซียนในปี 2558 มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ให้ความส�าคญัต่อการ 

จดัการเรยีนการสอนในสาขาวชิาต่างๆ เพือ่ผลติบณัฑติ 

ที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมออกไปสู่การเป็น 

ประชาคมอาเซยีน และคณะศลิปกรรมศาสตร์ได้เลง็เหน็ 

ความส�าคญัในเรือ่งดงักล่าว จงึได้จดัโครงการสัมมนา 

เชงิปฏบิตักิารและจดัการแสดงดนตรีนาฏศลิป์นานาชาต ิ

ครัง้ที ่ 3 ขึน้ เพือ่ให้ความรู้ทางวชิาการด้านวฒันธรรม  

ดนตร ี นาฏศลิป์อาเซยีนและนานาชาต ิ ให้แก่บุคลากร 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งจัด 

แสดงดนตรนีาฏศลิป์นานาชาต ิ น�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

ตลอดจนการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติร่วมสมัยของ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. ด้วย

 การจัดสัมมนาครั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ได้ร่วมมอืกบัเครอืข่ายสถาบนั-

การศกึษา 4 แห่ง ได้แก่ มหาวทิยาลยัราชภฏัก�าแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ่านต่อหน้า 11)

 มอบงานคณบดี... รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนชุ 

เงนิคล้าย รกัษาการคณบดคีณะเศรษฐศาสตร์ มอบกระเช้า 

แสดงความยินดี และส่งมอบงานให้แก่ รองศาสตราจารย์

บุญธรรม  ราชรักษ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์คนใหม่ 

ในโอกาสการประชุมใหญ่ ประจ�าปี 2558 ของคณะฯ 

เมือ่วนัที ่26 ธันวาคม 2557   ณ ช้ัน 1 คณะเศรษฐศาสตร์

 กองงานวทิยาเขตบางนา มหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

ขอเชิญนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี) เข้าร่วมกิจกรรม

ปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบสถ (3 วัน 2 คืน) เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 

10 - 12  กมุภาพนัธ์  2558  ณ วดัเขาแผงม้า  อ�าเภอวงัน�า้เขยีว 

จังหวัดนครราชสีมา

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ 

งานกจิการและบรกิารนกัศกึษา กองงานวทิยาเขตบางนา 

(รามฯ2) โทร. 0-2397-6331, 081-902-9550 (คณุอารยิา), 

0-2397-6314, 089-892-2538 (คณุรุง่ทวิา) หรอืhttp:// 

www.bangna.ru.ac.th โดยสมคัรได้ตัง้แต่บดันีถ้งึวนัที ่

30 มกราคม 2558 (สะสมชั่วโมงทรานสคริปต์

กิจกรรมนกัศกึษาได้) ทัง้นีน้กัศกึษาไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย 

(มชีดุขาวปฏิบัติธรรมให้ยืม)

รามฯ 2 จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม

    
 
 
 
 
 

เก็บตะวัน

(อ่านต่อหน้า 11)

 ข้ึนปีใหม่พุทธศักราช  2558  และได้ยินได้ฟัง 

หลายผู้หลายคน รวมท้ังโหรท�านายทายทักท้ังหลาย 

ท้ังปวง จริงบ้างไม่จริงบ้าง เป็นเร่ืองของปรากฏการณ์

ท่ียังไม่เกิดข้ึน จะเช่ือเสียเลยทีเดียวทุกอย่างไปก็ย่อมไม่ได้ 

รับฟังไว้เปรียบเทียบไว้ว่า อะไรควรฟังอะไรควรเช่ือ

ไม่ควรเชื่อ ค�าตักเตือนของบรรดาโหรของบรรดา

ผู้ท�านายทายทัก ว่าเรื่องนั้นจะเกิดเรื่องนี้จะเกิด 

ล้วนแต่เป็นเรื่องค�าท�านาย เป็นเรื่องที่มองไม่เห็น 

แต่ว่าผู้ท�านายมีหลักการมีหลักเกณฑ์ ว่ามันน่าจะเกิด

อย่างน้ันอย่างน้ี บางอย่างก็ใกล้เคียงบางอย่างก็จริง 

บางอย่างก็ไม่เกิดข้ึนเลย ซ่ึงเป็นธรรมดาของการท�านาย 

แต่ผู้ที่ทราบค�าท�านายควรจะได้ใช้จุดอ่อนให้เป็น

จุดแข็ง จุดแข็งให้เป็นจุดอ่อน นั้นก็คือสิ่งไหน 

ที่มีคนท�านายว่าจะไม่ดี ก็ควรที่จะได้ใช้สติปัญญา

ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ถ้าสิ่งไหนมีใครเขาบอกว่าดี 

ควรจะส่งเสริมให้ดีไปด้วย แต่ก็ต้องระมัดระวังว่า

ถ้าไม่เป็นไปดั่งที่คนกล่าวคนท�านาย เราจะแก้ไข

อย่างไร

 มีคนมาสวัสดีวันครูบ้าง วันปีใหม่บ้าง  

ตามประสาของผู้ที่รักคุ้นเคยกัน ครูบอกให้ท่าน

เหล่านั้นทดลองเก็บตะวัน

 การเก็บตะวันหรือเก็บดวงอาทิตย์นั้น  

ขอได้โปรดสังเกตว่าดวงอาทิตย์น้ัน มีข้ึนจากขอบฟ้า 

แล้วก็ลับขอบฟ้า ถ้าพูดอีกนัยหน่ึง พูดอีกอย่างหน่ึง 

ก็คือขึ้นทางทิศตะวันออก ตกทางทิศตะวันตก  

การท่ีแนะน�าบอกว่าให้ไปเก็บตะวัน หรือบอกเพ่ือน

บอกผู้ที่เคารพนับถือ บอกผู้ที่มาเคารพนับถือเรา  

ว่าเราช่วยกันไปเก็บตะวัน หรือเก็บดวงอาทิตย์กันเถิด 

ท่านไปเก็บดวงอาทิตย์หรือเก็บตะวันนั้น เก็บได้

ทุกวันเราตื่นขึ้นมา เราต้องตามดวงตะวันไปเรื่อย  

เพ่ือได้รับแสงสว่างจากดวงตะวัน และในขณะเดียวกัน

ก่อนที่ดวงตะวันจะตกไป เราส�ารวจตรวจสอบ 

ว่า เราได้รับแสงตะวันมาได้แค่ ไหนเพียงไร  

หรือเราเก็บเอาดวงตะวันมาไว้เสียเลยได้หรือไม่

 ต ร ง นี้ ใ ห้ พิ จ า ร ณ า ว่ า ด ว ง อ า ทิ ต ย์ นั้ น  

เป็นดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตนเอง หากเราเก็บ

แสงตะวันมาได้อยู่กับเรา หรือเก็บดวงอาทิตย ์

มาอยู่กับเรา ให้ลืมเรื่องความร้อนเสีย แต่ให้คิด

ว่าเราไปเก็บเอาแสงสว่างมา ค�าพูดนี้เป็นค�าพูด 

ที่เป็นนามธรรม ไม่ใช่เป็นรูปธรรม เราจะไป 

เก็บดวงอาทิตย์ได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ แต่ท่ีพูดน้ัน


