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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

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

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

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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๔๒

วันที่ ๒ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๔

   
 

3 พรรค นศ. สมัครเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร.

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

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

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

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

ม.ร.อบรมทักษะการใช้สื่อใหม่แก่นักปชส.
หวงัใชโ้ซเชยีลมีเดยีใหเ้ขา้ถงึกลุม่เปา้หมาย

   
 
     
รามคำาแหงรับสมัครนักศึกษา

ปริญญาตรี สาขาฯต่างประเทศ

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 อธิการบดีฝาก นศ. M.B.A. จังหวัดสมุทรสาคร 
‘มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และใช้ความรู้ในทางที่ถูกต้อง’

   
 คณะศึกษาศาสตร์จัดงานวันครู

‘การศึกษาสร้างชาติ ศึกษาศาสตร์สร้างครู’

(อ่านต่อหน้า 11)

 โครงการสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

รับสมัครผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ 

เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ภาค 1/2558 เรียนระบบ 

Block Course เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.  

และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 15.00 น. คัดเลือก 

โดยการสอบสัมภาษณ์ เปิดรับสมัคร  

17 ศูนย์การเรียนรู้ ดังนี้ 

➣ ภาคกลาง  จังหวัดกรุงเทพฯ (รามคำาแหง หัวหมาก), 

สมุทรสาคร , ราชบุรี , สุพรรณบุรี

   
 ม.ร. รับนักศึกษาปริญญาโท

สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 3 พรรคนักศึกษาสมัครรับเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร.และ ส.ม.ร. ในวันที่ 

12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หน่วยลงคะแนนรามคำาแหง หัวหมาก วิทยาเขต-

บางนาและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัดพร้อมอำานวย

ความสะดวกให้นักศึกษาที่พิการทางสายตา ใช้สิทธิลงคะแนนได้ด้วย

บัตรลงคะแนนอักษรเบรลล์ 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงกำ�หนดก�รเลือกต้ังสม�ชิกสภ�นักศึกษ� 

(ส.ม.ร.) และคณะกรรมก�รองค์ก�รนักศึกษ� (อ.ศ.ม.ร.) ประจำ�ปีก�รศึกษ� 

2558 ในวันที่ 12 กุมภ�พันธ์ 2558 ระหว่�งเวล� 08.30 - 16.00 น.  

โดยกำาหนดสถานที่เป็นหน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการฯ 

ต่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตร ี

ภาค 1/2558 สำาหรับชาวไทยในต่างประเทศ ตั้งแต ่

บัดนี้ - 17 พฤษภ�คม  2558 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน  

ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหาร- 

ธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) หลักสูตรรัฐศาสตร- 

บัณฑิต (กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ) และหลักสูตรศึกษา- 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (เอกภาษาไทย) 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

สำานักงานสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ อาคาร 

วิทยบริการและบริหาร ชั้น 1 โทร. 0-2310-8196-7, 

0-2310-8664-5 E-mail: oasc@ru.ac.th, www.ru.ac.th/oasc 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การสือ่ข่าว

และรายงานข่าวประชาสัมพันธ์

ผ่านโซเชียลมีเดีย” ให้แก่บุคลากร 

ทีป่ฏบิตัหิน้าทีด้่านการประชาสมัพนัธ์ 

จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยั 

โดยมีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ลนี� ลิม่อภิช�ต 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง เป็นประธาน 

มผีูช่้วยศ�สตร�จ�รย์สมเกยีรต ิรุง่เรอืงวริยิะ ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายสือ่สารองค์กร มหาวทิยาลยัรงัสติ 

น�งส�วอศิน� พรวศิน บรรณาธิการ Social Media สำานักข่าวเนชั่น 

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วุฒิศักด์ิ ล�ภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นประธานในพิธีไหว้ครู โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร 

คณะบริหารธุรกิจ ประจำาปีการศึกษา 2558 โดยมีรองศ�สตร�จ�รย์สมพล ทุ่งหว้� 

 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร.จัดงานวันครู โดยมี ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ทิพย์ ห�ส�สน์ศรี 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในแนวคิด “การศึกษาสร้างชาติ ศึกษาศาสตร์สร้างครู” 

โดยมี รศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีร่วมตักบาตรในช่วงเช้า รวมท้ังมีพิธีมุทิตาจิต 

อาจารย์อาวุโส และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2558 

ณ บริเวณลานวัฒนธรรม อาคารนครชุม และห้องประชุม 302 คณะศึกษาศาสตร์
(อ่านต่อหน้า 11)(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

คณะศึกษ�ศ�สตร์จัดง�นวันครูฯ   (ต่อจ�กหน้� 1)

3 พรรค นศ.ฯ                               (ต่อจ�กหน้� 1)

และน�ยอรรถพล เลศิลำ�้ ผูส้ือ่ข่าวไอท ีสำานกัข่าวไทย อสมท เป็นวทิยากร เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2558 ณ ห้องปฏบิติัการ-

คอมพิวเตอร์ อาคารเวียงคำา ชั้น 2

 โอกาสนี้ น�งวัฒน� อัติโชติ รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กล่าวว่าการอบรม 

“การสื่อข่าวและรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย” จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

สือ่ข่าวและรายงานข่าวประชาสมัพนัธ์ในสือ่สงัคมออนไลน์ และพฒันาทกัษะด้านการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสาร 

ด้านการเขียนให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

 สำาหรับผู้เข้าอบรมคร้ังนี้เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์จากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย จำานวน 50 คน การอบรมเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 

และประสบการณ์ด้านการใช้สื่อออนไลน์ เป็นเวลา 2 วัน คือ วันแรก เป็นการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

และวันที่ 2 ศึกษาดูงานที่สำานักข่าวเนชั่น และนำาเสนอผลงาน วิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ด้าน ผศ.ลนี� รองอธกิ�รบดฝ่ี�ยประช�สมัพนัธ์ กล่าวว่าเป็นโอกาสดทีีบ่คุลากร 

ที่ปฏิบัติหน้าที่ด ้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยได้มาเพ่ิมทักษะงานด้าน

ประชาสมัพนัธ์และนำาไปสูก่ารสร้างเครอืข่ายนกัประชาสมัพนัธ์ของ ม.ร. การประชาสมัพนัธ์

มีความสำาคัญต่อองค์กร ทุกหน่วยงานต้องทำาการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และ 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน ม.รามคำาแหงก็ให้ความสำาคัญต่อการ

ประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง 

และที่สำาคัญผู ้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจและให้การสนับสนุน 

การทำางานด้านประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่

 “หลายครั้งปัญหาในการประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น มักได้ยินว่า ข่าวที่เผยแพร่ออกไป ยังมีหลายคนไม่ทราบ 

แม้ว่าจะประชาสัมพันธ์ออกไปมากแล้วก็ตาม ท�าให้คนที่เป็นนักประชาสัมพันธ์รู้สึกท้อแท้ องค์ประกอบของ 

การประชาสมัพนัธ์มหีวัใจส�าคญั 2 เรือ่ง คอื เนือ้หาสาระ และช่องทางในการเผยแพร่ เราอาจจะมเีนือ้หาทีด่ ี แต่ช่องทาง 

ยังไม่เหมาะสม ไม่สามารถเข้าถึงผู้รับสาร เราจึงต้องน�าค�าวิพากษ์เหล่าน้ันมาเร่งพัฒนางานและหาช่องทางในการ

เผยแพร่ข่าวสารให้ถึงผู้รับสารให้ได้มากที่สุด”

 รองอธิก�รบดีฝ่�ยประช�สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่าผู้ที่เป็นนักประชาสัมพันธ์จะต้องรู้จักวางแผน และเลือก

ช่องทางที่เหมาะสมกับผู้รับสาร ในอดีตอาจมีช่องทางที่ผู้รับสารนิยมอยู่ไม่มาก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ แต่ทุกวันน้ี

สังคมยุคสารสนเทศ มีสื่อใหม่เพิ่มมากขึ้น เป็นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่นักประชาสัมพันธ์จะต้องปรับตัวเอง

ให้ทันกับส่ือใหม่ๆ การอบรมคร้ังนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้ถึงการนำาสื่อออนไลน์มาเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัย 

 “ดิฉันเคยถามนักศึกษาว่ารับทราบข่าวของรามค�าแหงจากที่ไหนบ้าง ค�าตอบที่ได้คือ นักศึกษาอ่าน- 

หนังสือพิมพ์ ดูโทรทัศน์ และฟังวิทยุน้อยลง แต่หันมาติดตามข่าวสารทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟนแทน ฉะนั้น 

การอบรมครั้งนี้จึงมีความส�าคัญที่จะท�าให้ทุกคนต้องปรับตัวและเปลี่ยนมุมมองมาใช้โซเชียลมีเดียให้มากขึ้น 

ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีทักษะการใช้โซเชียลมีเดียอยู่แล้ว ก็ขอให้ใช้ทักษะความสามารถนั้น มาช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

ข่าวสารของ ม.ร.ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้รวดเร็วและมากยิ่งขึ้น

 เหมือนเช่นที่ รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. เคยบอกไว้ว่าคนรามค�าแหงทุกคน

ต้องช่วยกันเป็นนักประชาสัมพันธ์ ด้วยการบอกปากต่อปาก ชักจูงให้คนมาเรียนรามฯ เผยแพร่เรื่องดีๆของรามฯ 

ให้ภายนอกได้รบัทราบ และครัง้นีพ้วกเราจะ 

ได้ช่วยกนัวางแผนว่าจะน�าโซเชยีลมเีดยีเข้ามา 

เป็นเครื่องมือช่วยเผยแพร่ข่าวสารได้มากขึ้น 

ได้อย่างไร หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าหลังจากอบรมแล้ว 

ทุกคนจะได้น�าความรู้จากวิทยากรและการอบรม 

น�าไปพฒันาทกัษะในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อ

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

ให้มีประสิทธิภาพ และน�าไปสู่การเป็นเครือข่าย

ของนกัประชาสมัพันธ์รามค�าแหงในยคุดจิิตอลด้วย” 

 สำาหรับคณาจารย์อาวุโสของคณะศึกษาศาสตร์

เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิตประกอบด้วย รศ.สังเวียน สฤษดิกุล 

รศ.สุธ�ด� รัตนดิตะกุล รศ.ดร.รุจิ ภู่ส�ระ รศ.อนุกูล พลศิริ 

ผศ.อรุณ ทองใส อ.ทรรศ์สมร ทองโปร่ง รศ.ศันสนีย์ ภู่เพ็ชร์ 

และ รศ.ดร.ปร�ชญ� กล้�ผจัญ  

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ทิพย์ ห�ส�สน์ศรี 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่าขอขอบคุณคณาจารย์

อาวุโสทุกท่านที่ ระลึกถึงและกลับมาเ ย่ียมเ ยียน 

คณะศึกษาศาสตร์ บ้านที่ทุกท่านร่วมใจกันสร้างมา 

และกำาลังเจริญเติบโตงอกงามในสังคม คณะฯตั้งใจจะ

จัดกิจกรรมวันครูทุกปี เพื่อให้ชาวศึกษาศาสตร์รุ่นหลัง

ได้รู้จักคณาจารย์รุ่นก่อตั้ง ให้ท่านผู้อาวุโสได้กลับมา 

บอกกล่าวกับคนรุ่นหลัง มาประเมินการทำางานของพวกเรา 

บ้านหลังน้ีมีคนรุ่นเก่าผลิใบไปเร่ือยๆ ขณะเดียวกันต้องมี 

คนรุ่นใหม่มาทดแทน ในวันที่ 16 มกราคมของทุกป ี

เป็นเวลาที่จะได้รำาลึกถึงคณาจารย์ที่เกษียณอายุและ 

จัดกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน

 จากนั้น คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน

มอบทุนการศึกษา ประจำาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 

ให้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดยมี “กองทุนพลโท

สมศักดิ์ เผ่านาค” ได้แก่ น.ส.อรรัมภา  อินอร่าม และ

น.ส.รอซือเมาะห์ กานิ  และทุนการศึกษา “นักศึกษา

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ รุ่นที่ 2” ได้แก่ 

น.ส.นฤมล บ่นหา น.ส.เยาวดี จันทร์นามอม น.ส.นะดา 

โต๊ะเส็น และน.ส.ลีนา โต๊ะเส็น 

ม.ร.อบรมทักษะก�รใช้สื่อใหม่แก่นักปชส. หวังใช้โซเชียลมีเดียให้เข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ย      (ต่อจ�กหน้� 1)

 นักศึกษ�ชั้นปีที่ 1 เลือกตั้งที่วิทยาเขตบางนา 

เวลา 08.30 - 11.30 น. หรือที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

หัวหมาก  เวลา 13.00-16.00 น.

  นักศึกษ�ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัย 

รามคำาแหง หัวหมาก เวลา 08.30 - 16.00 น.

  สำาหรับ นักศึกษ�ส่วนภูมิภ�ค ลงคะแนนเลือกต้ัง 

ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค 23 แห่ง 

ได้แก่ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุทัยธานี ปราจีนบุรี 

นครศรีธรรมราช แพร่ นครพนม อำานาจเจริญ สุโขทัย ตรัง 

ศรีสะเกษ ขอนแก่น ลพบุรี นครราชสีมา หนองบัวลำาภู 

บุรีรัมย์ ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เชียงราย กาญจนบุรี 

สุรินทร์ อุดรธานี สงขลา และพังงา

  ทั้งนี้ จากการรับสมัครพรรคนักศึกษาเข้ารับ 

การเลือกต้ัง ระหว่างวันท่ี 20 - 21 มกราคม ท่ีผ่านมาปรากฏว่า 

มพีรรคนักศึกษาสมัครรับการเลือกต้ังเป็น อ.ศ.ม.ร. และ 

ส.ม.ร. ประจำาปีการศึกษา 2558  จำานวน  3  พรรค ได้แก ่

 หม�ยเลข 1 พรรคตะวันใหม่ 

  หม�ยเลข 2 พรรคสานแสงทอง 

  หม�ยเลข 3 พรรคพลังราม 

  นอกจากนี้ การลงคะแนนเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร.และ 

ส.ม.ร. ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยยัง 

อำานวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่พิการทางสายตา 

ให้สามารถใช้สิทธิลงคะแนนได้ด้วยบัตรเลือกตั้งที่เป็น

อักษรเบรลล์อีกด้วย 

  มหาวิทยาลัยรามคำาแหงขอเชิญชวนนักศึกษา 

ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร. และ ส.ม.ร. ตาม 

วันเวลาและสถานท่ีดังกล่าวโดยนำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา 

มาแสดงเพ่ือใช้สิทธิและใช้เคร่ืองหมายกากบาท   เท่าน้ัน 

ในการลงคะแนน



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำาแหง” เคยพดูถงึฟตุบอล

ทมีชาตไิทยทีส่ร้างความสขุให้แก่คนไทย

 ด้วยการไปคว้าถ้วยฟตุบอล เอเอฟเอฟ 

ซูซูกิ คัพ ๒๐๑๔ มาได้อย่างงดงาม

 พดูถงึหวัหน้าผูฝึ้กสอนและผูจ้ดัการทมี

 แต่ยังมิได้เอ่ยชื่อให้ปรากฏ

 เกียรติศักดิ์  เสน�เมือง และ

 เกษม จริยวัฒน์วงศ์

 คือผู้ที่กล่าวถึง ๒ คนนั้น

 กล่าวจำาเพาะ เกยีรตศิกัดิ ์หรอื “ซโิก้” 

เขาเป็นกำาลังสำาคัญที่เมื่อมาเป็นหัวหน้า

ผู้ฝึกสอนแล้วทำาให้ฟุตบอลทีมชาติไทย

 ทวงเหรยีญทองกีฬาซีเกมส์กลบัมาได้

หลังจากที่ห่างหายมานับสิบปี

 ได้เป็นอนัดบั ๔ ในกฬีาเอเชยีนเกมส์ 

และ

 ชนะเลศิฟตุบอล ซซูกู ิคพั ๒๐๑๔

 นีค่อืความไม่ธรรมดาของ “ซโิก้”

 ซึ่ง “ข่าวรามคำาแหง” เคยบอกไว้

ตรงนี้ว่า ฟุตบอลไทยจะไปฟุตบอลโลก

ในชาตินี้

 ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้า!

 แต่เขาก็ยังกล่าวอย่างอ่อนน้อม

ถ่อมตนว่า

 มใิช่อยูด่ีๆ จะไปบอลโลก ขอเวลาอกี 

๔-๕ ปี เชื่อว่ามีโอกาส

 จะพัฒนาตนเองในการเป็นโค้ช 

และพัฒนานักฟุตบอลต่อไปอีก

 “ข่าวรามคำาแหง” เชื่อว่าชาวไทย

จะคอยเป็นกำาลังใจให้เธอ

 “ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสน�เมือง

นักศึกษา M.B.A. จังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมวิชาการและนำาเสนอผลงานวิจัย

 รองศ�สตร�จ�รย์สมพล  ทุ่งหว้� 

รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัสงขลา 

ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ  

เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ 

เรื่อง “ก�ร Coaching สำ�หรบัธรุกจิ SMEs” 

จดัโดยนกัศกึษาปรญิญาโท รุน่ที ่5 โครงการ

บริหารธรุกจิมหาบณัฑติ จงัหวดัสมทุรสาคร 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เพือ่เพ่ิมพูนความรู ้ ประสบการณ์ให้แก่นกัศกึษา

ได้นำากลับไปปรับใช้ในการทำางานและชีวิตประจำาวัน และสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะระหว่าง

คณาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร

  การจดังานครัง้นี ้ได้รบัเกยีรตจิาก น�ยปกรณ์  วงศ์รตันพบิลูย์ ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั ซนิโดม อเิลค-

ทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำากัด น�ยพงศ์ปณต   พัสระ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำากัด 

และ น�ยภ�ณุ  เสถียรพจน์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์-

อาหาร จำากัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ดำาเนินรายการโดย น�ยณัฐพงษ์  สิริกอบกุล นอกจากนี้ยังมีการ 

เผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการระะดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทด้วย

 ศนูย์สหกจิศกึษาและพฒันาอาชพี มหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง จดัสมัมนากลุม่ย่อยนกัศกึษากระบวนวชิา 

RAM 3000 สหกจิศึกษา รุน่ที ่13 โดยมอี�จ�รย์สมหม�ย 

สรุะชยั รองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนักศกึษา เป็นประธาน 

มีอาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกอาชีพจาก 5 คณะ 

ได้แก่ คณะนติศิาสตร์ คณะบรหิารธรุกจิ คณะมนษุยศาสตร์ 

คณะรฐัศาสตร์ และคณะสือ่สารมวลชน เข้าร่วมงาน 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้อง 207 อาคาร-

กิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 ม.ร.

 โอกาสน้ี อ�จ�รย์สมหม�ย รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่าการสัมมนาครั้งนี้เพื่อ

ให้นักศึกษาฝึกอาชีพที่ได้ไปทำางานมาแล้ว 1 เดือน

ได้มาถ่ายทอดแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกัน 

ว่าการฝึกอาชีพนั้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 

อกีทัง้ ยงัเป็นโอกาสดทีีน่กัศกึษาจะได้พสิจูน์ตนเองว่า 

ตนเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัขิองบณัฑติตามทีต่ลาดแรงงาน

พึงประสงค์หรือไม่ ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนาตนเอง

ให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รู้จัก

การปรับตัว และได้พัฒนาบุคลิกภาพ หรือแม้แต่

เรื่องความรู้ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิชานอกเหนือ

จากตำาราเรยีน จะทำาให้นักศกึษาได้รับประสบการณ์จรงิ 

รู้จักการทำางานร่วมกับผู้อื่น รู้จักคิด วิเคราะห์และ

สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

 รองอธกิ�รบดฝ่ี�ยกจิก�รนกัศกึษ� กล่าวต่อไปว่า 

เมื่อนักศึกษาได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับอาจารย์

นิเทศก์และเพื่อนในคณะแล้ว จะได้แนวทางในการ

เขียนรายงานการประเมินเพื่อพิจารณาผลการฝึก-

อาชีพ ซึ่งรุ่นที่ผ่านมา มีนักศึกษาประมาณ 60 คน 

สว่นใหญ่ได้รบัเกรดเอ และเกดิพฒันาการทางความคดิ 

ทัง้การพดู การคดิ และถ่ายทอดออกมาได้เข้าใจ ขอให้

นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงข้อดี ข้อเสีย 

ถ้ามีสิ่งใดที่ติดขัด หรือมีปัญหาใดให้เสนอแนะ 

แก่มหาวทิยาลยั ช่วยกนัสำารวจและประเมนิผล นำาบทเรยีน

ท่ีได้ไปแก้ไขและพัฒนาในการฝึกอาชีพให้ครบตาม

หลักสูตรด้วย

 “ขอชื่นชมนักศึกษาทุกคนท่ีสามารถพิสูจน์

ตนเองในการท�างานระหว่างเรยีน ออกไปสร้างชือ่เสยีง 

ให้กับมหาวิทยาลัย ให้สังคมได้เห็นถึงความสามารถ

ของนักศึกษารามค�าแหงว่า นักศึกษาเป็นผู้มีความรู ้

และอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ ส�าหรบัการฝึกอาชพี

อีก 3 เดือน ขอให้นักศึกษาตั้งใจฝึกอาชีพให้ได้รับ

ความรู้ และประสบการณ์ในอาชีพให้ได้มากที่สุด 

เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและการท�างาน 

ในอนาคตต่อไป” 

นักศึกษา RAM 3000 เตรียมพร้อมฝึกอาชีพในองค์กร
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สถาบันคอมฯ แจงเบอร์ โทร. ทุกหน่วยบริการ

ลดปัญหาการสื่อสาร เน้นบริการให้เร็วขึ้น

 รศ.ดร.เอ้ือน ป่ินเงนิ ผูอ้ำานวยการสถาบนัคอมพวิเตอร์ เปิดเผยว่าทีผ่่านมานกัศกึษา 

บุคลากรและบุคคลทั่วไปขาดข้อมูลที่ถูกต้องทำาให้ประสบปัญหาในการโทรศัพท์

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการของสถาบันคอมพิวเตอร์ เมื่อติดต่อมาแล้วไม่สามารถ

โอนสายไปยังฝ่ายหรือหมายเลขที่ถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำาให้

การประสานงานเพือ่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เป็นไปด้วยความล่าช้า สถาบนั-

คอมพิวเตอร์จึงขอแจ้งรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายที่ให้บริการด้านต่างๆ  

เพือ่อำานวยความสะดวกแก่นกัศกึษา บคุลากรและบคุคลทัว่ไป ให้สอบถามข้อมลูได้ตรงจดุ 

ลดข้อผิดพลาดทางการสื่อสาร ทำาให้สามารถให้บริการได้รวดเร็วและเป็นประโยชน์

แก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

การให้บริการ เบอร์ โทรศัพท์ หมายเหตุ

เบอร์กลางของสถาบนัคอมพวิเตอร์ 0-2310-8800

ระบบเชค็ผลก�รเรยีนท�งอนิเทอร์เนต็ ป.ตร ี(e-service)
   - ปัญหาการเข้าใช้งานระบบไม่ได้, ลมืรหสัผ่าน

0-2310-8845

งาน e-Graduate ปรญิญาโท - ปรญิญาเอก
   - เชค็ผลก�รเรยีนท�งอนิเทอร์เนต็ ป.โท
   - ปัญหาการเข้าใช้งานระบบไม่ได้, ลมืรหสัผ่าน

0-2310-8561-4 บณัฑติวทิยาลยั

ระบบรบัสมัครนกัศกึษาใหม่ ทาง Internet ป.ตรี 0-2310-8623 ฝ่ายรบัสมคัรสวป.

ระบบลงทะเบยีนนกัศกึษาเก่า ทาง Internet ป.ตรี 0-2310-8626 ฝ่ายจดัตารางสอน
และลงทะเบยีน สวป.

ระบบรบัสมคัรและลงทะเบยีนทางอนิเทอร์เนต็ ป.โท 0-2310-8561-4 บณัฑติวทิยาลยั

ระบบพมิพ์บาร์โค้ดกระบวนวชิาทาง Internet  0-2310-8626 ฝ่ายจดัตารางสอน
และลงทะเบยีน สวป.

เทปคำาบรรยาย-ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจาก
ห้องเรยีน “ผ่�นเวบ็ไซต์” ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค
   - ปัญหาทีเ่กดิจากการใช้งาน เช่น ดไูม่ได้, โหลดไม่ได้

0-2310-8849

ลมืรหสัผ่านการเข้าใช้งาน WiFi (อนิเทอร์เนต็ใน ม.ร.) 0-2310-8800 ต่อ 2244

แจ้งปัญห�สญัญ�ณ WiFi และระบบอนิเทอร์เนต็ภายใน ม.ร. 0-2310-8835

หลกัสตูรการฝึกอบรมคอมพวิเตอร์สำาหรบันกัศกึษา 
ป.ตรแีละบคุคลทัว่ไป

0-2310-8851
0-2310-8853

การให้บรกิารเครือ่งคอมพิวเตอร์รายช่ัวโมง (VKB 201) 0-2310-8788

การใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ด้านต่างๆ และให้คำาปรกึษา
เกีย่วกบัฮาร์ดแวร์ของ PC (ห้องหวัหน้าศนูย์ไอท)ี

0-2310-8856

การใช้งานอเีมลของนกัศกึษา ...@rumail.ru.ac.th 0-2310-8845

การใช้งานอเีมลของบุคลากร ม.รามฯ ...@ru.ac.th 0-2310-8845

ตดิต่อขอฝึกงานท่ีสถาบนัคอมพวิเตอร์ 0-2310-8812
0-2310-8800 ต่อ 2220

สมคัรขอใช้ SMS/ แก้ไขเบอร์ Sim Ram 0-2685-9333 บริษัท G-able

ระบบประมวลผลคะแนนทนุพระราชทาน สกอ. 0-2310-8825
0-2310-8828
0-2310-8829

0-2310-8800 ต่อ 2231

ระบบข้อมลูภาวะการมงีานทำาของผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษา 0-2310-8828

ลงข่าวประชาสมัพนัธ์ในหน้าเวบ็ไซต์ ม.ร. (เจ้�หน้�ที)่ 0-2310-8845

แก้ปัญหาการใช้งานเวบ็ไซต์ของ ม.ร. (เจ้�หน้�ที)่ 0-2310-8845
0-2310-8847

บรกิารตรวจข้อสอบ, กระดาษคำาตอบ ด้วยเครือ่ง OMR
   - ให้บรกิารทัง้เจ้าหน้าที ่และบคุคลภายนอก

0-2310-8820
0-2310-8822

บรกิารจองห้องสำาหรบัการฝึกอบรมคอมพวิเตอร์
   - ให้บรกิารทัง้เจ้าหน้าที ่และบคุคลภายนอก

0-2310-8788

บรกิารจองห้องประชมุสพุรรณกิาร์ ชัน้ 2 
อาคารสถาบันคอมพวิเตอร์
   - ให้บรกิารทัง้เจ้าหน้าที ่และบคุคลภายนอก

0-2310-8812
0-2310-8800 ต่อ 2220

แจ้งซ่อมเครือ่งคอมพวิเตอร์ภายใน ม.ร. (เจ้�หน้�ที)่ 0-2310-8852

เบอร์ โทรศัพท์ต่างๆ ของสถาบันคอมพิวเตอร์

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน

ชั้นปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2558

 เพือ่ให้การโอนย้ายระบบการเรยีนการสอนของนกัศกึษา จ�กส่วนกล�งไปส่วนภมูภิ�ค 
และจ�กส่วนภมูภิ�คม�ส่วนกล�ง เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย มหาวทิยาลยัจงึได้กำาหนด
วิธีดำาเนินการดังต่อไปนี้

 ➣  เกณฑ์การโอนย้าย

 1. เป็นผู้ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ 
และปัจจุบันยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่
 2. นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายฯไปส่วนภูมิภาค ต้องเป็นผู้ที่ศึกษา
อยู่ใน 4 สาขาวิชา คือ สาขานิติศาสตร์ สาขาการบริหารทั่วไปหรือสาขาการจัดการ 
สาขาการสื่อสารมวลชน และสาขาการบริหารรัฐกิจ ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าว แต่ประสงค์จะโอนย้ายฯจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ให้ดำาเนินการ
ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ที่งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
อาคารกงไกรลาศ ชั้น 1 ให้ถูกต้องก่อน กรณีที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็น
ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
ข้อ 18.2 “นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเคยลงทะเบียน
เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ”
 สำาหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคสามารถโอนย้ายฯ เข้าศึกษาที่ส่วนกลางได้ทุก
สาขาวชิา หากจะย้ายคณะหรอืเปล่ียนสาขาวชิา ให้ดำาเนินการโดยใช้รหัสประจำาตัวใหม่
ภายหลังการโอนย้ายฯแล้ว
 3. เฉพาะนกัศกึษาทีใ่ช้สทิธิเ์ทยีบโอนหน่วยกติไว้ จะต้องชำาระเงนิค่าเทยีบโอน 
ส่วนทีเ่หลอื และหรอืค่าธรรมเนยีมเทยีบโอนล่าช้าให้ครบถ้วน ตามอตัราทีม่หาวทิยาลยั
กำาหนดก่อนการโอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค
 4. นักศึกษาที่ดำาเนินการโอนย้ายฯ แล้ว ให้เริ่มศึกษาและลงทะเบียนเรียน
โดยใช้รหสัประจำาตัวใหม่ของแต่ละระบบการเรยีนการสอน ตัง้แต่ภาค 1 ปีการศกึษา 2558 
เป็นต้นไป ผูท้ีป่ระสงค์ใช้สทิธิส์อบซ่อมของภ�ค 2/2557 และหรอื ภ�คฤดรู้อน/2557 
ให้ดำ�เนินก�รดังนี้
  4.1 นกัศกึษาทีโ่อนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภมูภิาค ให้ใช้รหสัประจำาตวัใหม่ 
ทีไ่ด้จากการโอนย้ายฯ ลงทะเบยีนสอบซ่อมทีส่าขาวทิยบริการฯ ตามวนัเวลาทีก่ำาหนด
ในปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค 2/2557 
และหรือ ภาคฤดูร้อน/2557 ของส่วนกลางและเป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอบซ่อม 
ในส่วนภูมิภาคเท่านั้น
  4.2 นกัศกึษาทีโ่อนย้ายฯ จากส่วนภมูภิาคมาส่วนกลาง ให้ใช้รหสัประจำาตวัใหม่
ทีไ่ด้จากการโอนย้ายฯ ลงทะเบยีนสอบซ่อมท่ีอาคารเวยีงคำา (VKB) ม.รามคำาแหง (หวัหมาก) 
ตามวนัเวลาทีก่ำาหนดในปฏทินิการศกึษาส่วนกลาง โดยใช้ฐานข้อมลูการลงทะเบยีนเรยีน
ภาค 2/2557 และหรือ ภาคฤดูร้อน/2557 ของส่วนภูมิภาค
 5. ให้ดำาเนินการโอนย้ายฯ ได้เพียงครั้งเดียว หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับ
ระบบเดมิต้องลาออกแล้วสมัครใหม่ โดยนำาหน่วยกติสะสมมาเทยีบโอนได้ ในอตัรา 
ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท

➣  ขั้นตอนการโอนย้าย

 1. นำาใบตรวจสอบผลการศกึษา (Check Grade) สำาเนาบตัรประจำาตวันักศกึษา
และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้ายพร้อมเงินจำานวน 560 บาท (ค่าธรรมเนียม
การโอนย้ายฯ 500 บาท และค่าทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา 60 บาท) กรณีที่ขาด
สถานภาพนกัศกึษา 1-2 ภาคการศกึษาให้ไปชำาระเงนิค่ารกัษาสถานภาพฯทีก่องคลงั 
อาคารสำานกังานอธิการบด ีช้ัน 1 แล้วไปตดิต่อทีฝ่่ายจดัตารางสอนและลงทะเบยีนเรยีน 
อาคาร สวป. ชั้น 6
 2. ให้ดำาเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ดังนี้
  2.1 นกัศึกษ�ทีจ่ะโอนย้�ยจ�กส่วนกล�งไปส่วนภมิูภ�ค ต้องม�ดำ�เนินก�ร
ให้แล้วเสร็จระหว่�งวันที่ 28-29 พฤษภ�คม และ 2-3 มิถุน�ยน 2558
  2.2 นกัศึกษ�ทีจ่ะโอนย้�ยจ�กส่วนภมิูภ�คม�ส่วนกล�ง ต้องม�ดำ�เนินก�ร
ให้แล้วเสร็จ ระหว่�งวันที่ 23-25 มิถุน�ยน 2558

➣  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

 1. ให้ลงทะเบียนเรียน โดยใช้รหัสประจำาตัวใหม่ของแต่ละระบบการเรียน
การสอน ต้ังแต่ภาค 1 ปีการศกึษา 2558 เป็นต้นไป
 2. ให้ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาทีเ่ปิดสอนตามวนัและเวลาทีม่หาวทิยาลยั
กำาหนดของแต่ละระบบการเรยีนการสอน
 3. ให้ชำาระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนตามอัตราของแต่ละระบบ 
การเรยีนการสอน
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อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำาพนรักษ์                   aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน กินข้าวกับอะไร

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 มเีพลงลูกทุง่อยูเ่พลงหนึง่เมือ่นานมาแล้วชือ่เพลง กนิอะไรถงึสวย ร้องโดย

คณุสายณัห์ สญัญา ซึง่ล่วงลบัไปแล้ว เนือ้เพลงมอียูต่อนหน่ึงว่า “กินอะไรเล่าเธอ 

ถงึได้งามแสนงาม งามลำา้เกนิคน กนิอะไรหน้ามลถงึได้งามแสนงาม......”  เพลงนี้

ต่อมามีนักร้องหญิงร้องแก้ว่า “กินข้าวกับนำ้าพริกสิจ๊ะ จึงได้สะได้สวย”  คำาร้อง

ของเพลงลูกทุ่งพื้นบ้านซึ่งเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ของประเทศแบบนี ้

บอกไว้ชัดเจนว่าชาวบ้านไทยส่วนใหญ่กินข้าวกับนำ้าพริก (ร่วมกับกับข้าว 

อย่างอื่นด้วย)

 เรื่องคนไทยกินข้าวกับนำ้าพริกนี้ไม่ใช่เรื่องน่าสงสัยอะไร และเป็นเรื่อง

ที่ใครๆ ก็รู้อยู่แล้วโดยไม่จำาเป็นต้องทำาวิจัยหรือทำาโพลเพื่อพิสูจน์ แต่ที่ผมตั้ง 

เป็นชื่อตอนนี้ว่า “กินข้าวกับอะไร” นั้นไม่ใช่ปัญหาที่อยากรู้เกี่ยวกับชีวิตของ

คนไทยยุคปัจจุบัน แต่เป็นคนไทยยุคสุโขทัย..... ก็ผมเป็นคนรามคำาแหงนี่ครับ 

ต้องสนใจเรื่องสมัยสุโขทัยเป็นธรรมดา

 ที่สงสัยจนต้องนำามาเขียนนี้เพราะศึกษาดูจากข้อมูลต่าง ๆ แล้ว คนไทย

ยคุสโุขทยัไม่ได้กนิข้าวกบันำา้พรกิแน่ ๆ เพราะสมยันัน้พรกิต่าง ๆ ยงัไม่ได้เผยแพร่

มาถงึเมอืงไทยหรอืดนิแดนต่างๆ แถบเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้หรอืทีห่ลายๆ คน

นิยมเรียกกันว่า “อุษาคเนย์” เลย

 พริกที่เรากินกันอยู่เป็นประจำา ไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า พริก-

กะเหรีย่ง ฯลฯ กต็าม เป็นพชืพรรณทีไ่ม่ได้มแีหล่งต้นกำาเนดิอยูใ่นแถบอษุาคเนย์  

แต่จะคิดว่ามนัเผยแพร่พนัธุม์าโดยสตัว์ปีกเช่นนกกนิแล้วมาถ่ายมลูไว้ทำาให้คนไทย

รู้จักกินพริกมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรือก่อนสุโขทัยก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะแหล่ง

กำาเนิดของพริกไม่ได้อยู่ใกล้ๆ.....อยู่ไกลขนาดที่ใช้สำานวนวรรณคดีสมัยก่อน

ได้เตม็ปากว่า “แสนมหาพระยาครฑุยงัเตม็บนิ” เชยีวครบั เพราะอยูถ่งึทวปีอเมรกิา 

คนละซีกโลกกันเลย แบบว่าพระยาครุฑบินมาก็ยังเหนื่อย นกกระจิบกระจอก

ทั่ว ๆ ไป คงบินมาไม่ถึงแน่

 ตามประวัติเขาบอกว่าพริกเป็นพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกาซ่ึงแปลว่า

คนในทวปีอืน่(รวมทัง้คนไทย)ไม่เคยรูจ้กัพรกิกนัมาก่อนเลยจนกระทัง่ครสิโตเฟอร์ 

โคลัมบัส เดินทางมาถึงทวีปอเมริกาในปี พ.ศ. 2035 การเดินทางรอนแรม

ไปทางเรือของโคลัมบัสนั้นว่ากันว่าเพ่ือหาทางพิสูจน์ว่าโลกกลม ไม่ได้แบน

อย่างคนยุโรปส่วนใหญ่ในยุคก่อนหน้านั้นเชื่อถือกัน แต่จุดประสงค์ที่แฝงอยู ่

ก็คือต้องการหาเส้นทางเดินเรือมาจีนเพราะเชื่อกันว่าจักรวรรดิจีนมั่งค่ัง 

ด้วยทองคำา (ซึ่งก็เป็นเรื่องจริง) นอกจากนั้นสินค้าจากโลกตะวันออกก็เป็น 

ที่ต้องการและมีราคาสูงในยุโรปด้วย

 แม้ว่าดนิแดนทีโ่คลมับสัพบและเชือ่ว่าเป็นจนี (แต่ทำาไมเรียกคนพืน้เมอืง 

ทีพ่บว่า Indian ซึง่แปลว่าคนอนิเดยีกไ็ม่ทราบ) นัน้จะไม่ใช่จนีจรงิ ๆ   แต่ผลพลอยได้

อย่างหนึ่งคือมีการนำาพืชพรรณหลายอย่างกลับมายุโรปด้วย และหนึ่งในพืช 

ที่นำามานั้นก็คือพริก ดังนั้นดินแดนแรกที่มีการปลูกพริกนอกทวีปอเมริกาก็คือ

สเปนในยุโรปนะครับไม่ใช่เอเซีย

 ต่อมาได้มกีารนำาพรกิไปปลูกเผยแพร่ทีอ่นิเดยีจนต่อมากแ็พร่มาสูด่นิแดน 

ที่ติดต่อค้าขายกับอินเดียมาช้านานก็คือแถบอุษาคเนย์รวมทั้งไทยเราด้วย  

แต่คงไม่ใช่ยุคสุโขทัยแล้วละครับ เพราะกว่าจะมีการนำาพริกมาปลูกท่ีอินเดีย 

ก็ปาเข้าไปปี พ.ศ.2143 ซึ่งเข้ามาสู่ยุคของกรุงศรีอยุธยาแล้ว

 ถ้าอย่างนั้นคนสุโขทัยยุคพ่อขุนฯ กินข้าวกับอะไร ว่ากันว่าคนไทย 

ยุคก่อนนั้นกินข้าวกับปลา เพราะมีทั้งสำานวนท่ีว่า “กับข้าวกับปลา” และ 

คำาทักทายของคนไทยก่อนจะมีการประดิษฐ์คำาว่า “สวัสดี” ขึ้นมาใช้ก็คือ  

“กินข้าวกินปลาแล้วหรือยัง” แต่ถึงอย่างไรผมก็ยังไม่หายสงสัยอยู่ดีเพราะไม่มี

พริกแล้วกับข้าวจะมีรสมีชาติได้อย่างไร

  กิลิยาอาก๋าน หมายถึง อากัปกิริยา  ในสังคมมนุษย์และ

สตัว์โดยทัว่ไปมกัจะมอีากปักริยิาแสดงออกคล้ายกนั เกอืบจะเหมอืนกนัด้วยซำา้ไป 

เพยีงแต่ชือ่อาการทีแ่สดงออกเรยีกชือ่ไม่เหมอืนกนัทัง้หมด  เช่น  ในสงัคมชาวลาว

จะเรียกอากัปกิริยาดังนี้

คำ�ศัพท์ คำ�อ่�น คำ�แปล

ไอ่อะแฮ่ม กระแอม

สะเออะ สะอึก

หย่าง เดิน

แหล่น วิ่ง

โต๋น กระโดด

อ่าน อ่าน

เขียน เขียน

แต้ม วาดรูป

เต้น เต้น, กระโดด

คาน คลาน

หยืน ยืน

นอน นอน

กิ้ง กลิ้ง

ปิ้นผิก ตีลังกา

ล้ม หกล้ม

สะดุด สะดุด

เกา เกา

ดี๋ใจ๋ ดีใจ

ฮ้องไห้ ร้องไห้

เสียใจ๋ เสียใจ

 รองศ�สตร�จ�รย ์ 

ดร.สุรเดช สำ�ร�ญจติต์ คณบด ี

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นประธานในพิธีทำาบุญ 

ตกับาตรพระธดุงคกรรมฐาน 

สายท่านพระอาจารย ์มั่น 

ภูริทัตโต จำานวน 12 รูป  

ณ ลานพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช มหาวทิยาลยัรามคำาแหง (หวัหมาก) เมือ่วนัพธุที่  

7 มกราคม 2558 เวลา 07.30 น.จัดโดยกลุม่พุทธธรรมกรรมฐาน  มหาวทิยาลยัรามคำาแหง

ทำ�บญุตกับ�ตรพระธดุงคกรรมฐ�น



๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้ง

อ.ศ.ม.ร. และ ส.ม.ร.

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

สมาชิกสภานักศึกษา
ประเภทระบุพรรค

  หม�ยเลข ๑ พรรคตะวันใหม่

  หม�ยเลข ๒ พรรคส�นแสงทอง

  หม�ยเลข ๓ พรรคพลังร�ม

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) 

หมายเลข ๑ พรรคตะวันใหม่

น�ยวีรพร  ดอนเทียนพวง
รหัส 5606600152

น�ยกองค์ก�รนักศึกษ�

น�ยกษิดิศ  ทองสร้อย
รหัส 5601700742

รองน�ยกองค์ก�รนักศึกษ� คนที่ 1

น�ยณัชพล  มูสโกภ�ส
รหัส 5301033089

รองน�ยกองค์ก�รนักศึกษ� คนที่ 2

น�ยณรงค์ศักดิ์  ทองสนิท
รหัส 5401701122

รองน�ยกองค์ก�รนักศึกษ� คนที่ 3

น�ยม�รุต  หนูแก้ว
รหัส 5306041988

เลข�นุก�ร

น�งส�วศุภม�ส  สีห�ม�ตย์
รหัส 5201040705

เหรัญญิก

น�ยบุรินทร์  หนูด้วง
รหัส 5601050049

ปฏิคม

น�ยนวพล  ขวัญเพชร
รหัส 5606003159

พัสดุ

น�ยจิรวัฒน์  ดำ�ศรี
 รหัส 5654018083

ประช�สัมพันธ์

น�ยจตุรวัฒน์  เกตุแก้ว
รหัส 5654020352

สวัสดิก�ร

น�งส�วสุวรรณ�  ตลับน�ค
รหัส 5602012006
กรรมก�รวิช�ก�ร

น�ยอนันต์  ขันสม�น
รหัส 5601015612
กรรมก�รกิจกรรม

น�ยช�ญวิทย์  สุขสงวน
รหัส 5501511108

น�ยกองค์ก�รนักศึกษ�

น�ยพัชรพล  ม�ล�รัตน์
รหัส 5501012750

รองน�ยกองค์ก�รนักศึกษ� คนที่ 1

น�ยสิริวัฒน์  พูนเกตุ
รหัส 5601046773

รองน�ยกองค์ก�รนักศึกษ� คนที่ 2

น�ยรุ่งนภ�  เพลงกระโทก
รหัส 5305005273

รองน�ยกองค์ก�รนักศึกษ� คนที่ 3

น�งส�วพิไลลักษณ์  โม่งปร�ณีต
รหัส 5404012030

เลข�นุก�ร

น�ยกิตติพงษ์  แทนคุณ
รหัส 5601022550

เหรัญญิก

น�ยจ�ตุรนต์  เฉต�ไพย
รหัส 5701038233

ปฏิคม

น�งส�วสุพัตร�  ไชยพลฤทธิ์
รหัส 5201101788

พัสดุ

น�ยอดิเทพ  อนันตวงศ์
 รหัส 5554003219

ประช�สัมพันธ์

น�ยอนันต์  ตันเสียดี
รหัส 5502046146

สวัสดิก�ร

น�ยตฤน  จักคงธรรมกุล
รหัส 5706537726
กรรมก�รวิช�ก�ร

น�ยธเนศ  โกมลสวรรค์
รหัส 5605002822
กรรมก�รกิจกรรม

หมายเลข ๒ พรรคสานแสงทอง

น�ยคมสัน  บุ้งทอง
รหัส 5601504094

น�ยกองค์ก�รนักศึกษ�

น�ยพงษ์พิทักษ์  สูงสันเขต
รหัส 5403510547

รองน�ยกองค์ก�รนักศึกษ� คนที่ 1

น�ยคุณ�กร  ศรีปัญญ�
รหัส 5602515727

รองน�ยกองค์ก�รนักศึกษ� คนที่ 2

น�ยอ�เบิดร์  ด�ว�เซ�ะ
รหัส 5401043343

รองน�ยกองค์ก�รนักศึกษ� คนที่ 3

น�งส�วกนกวรรณ  พลอยนิล
รหัส 5602036773

เลข�นุก�ร

น�งส�วไอเฟริน  วสุวิภ�
รหัส 5502023236

เหรัญญิก

น�งส�วศศิวิมล  อย่�งยั่งยืน
รหัส 5504039701

ปฏิคม

น�ยวีรกรณ์  อ่�งแก้ว
รหัส 5503506551

พัสดุ

น�ยวรุฒม์  สังเพ็ชร 
รหัส 5501018120

ประช�สัมพันธ์

น�ยปณพงษ์  เวตน�งกูร
รหัส 5401026587

สวัสดิก�ร

น�ยจิรัฏฐ์  พ�ณิชปฐมพงศ์
รหัส 5701031584
กรรมก�รวิช�ก�ร

น�ยศรร�ม  ทองบ่อ
รหัส 5601030371
กรรมก�รกิจกรรม

หมายเลข ๓ พรรคพลังราม



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) ประเภทระบุตัวบุคคล

หมายเลข  ๑ - ๘   พรรคตะวันใหม่

ฐานะปีที่

๑
๑

นางสาวชุดาภา  พานทอง

๒
นางสาวภัสสร  วึมชัยภูมิ

๔
นางสาวพรรณนิศา  อุตรฤทธ์ิ

๓
นายภาณุพงศ์  แซ่ลี้

๖
นางสาวรัตติกร  มณีลุน

๕
นายวันชัย  ช่างทองคำา

๗
นายณัฐพงศ์  ต๊ะสันเทียะ

๘
นายนัฐพงศ์  อัคชาติ

๑
นายณรงค์ฤทธิ์  สุจริต

๒
นายจตุรงค์  แก้วรอด

๔
นายอริสแบลล์  เบ็ญหีม

๓
นายจักรพล  หนองหงอก

๖
นายวีระ  พิมพ์ศิริ

๕
นายอศิระภัจ  ธนภัทรคุณ

๗
นายพัชระ  เคหะ

๘
นายวรรณชัย  ชนกกุลศิริ

๑
นายสุวิชา  ศุมานนท์

๒
นายจีรวัฒน์  แก้วยา

๔
นายพีรพงศ์  บัวบุตร

๓
นางสาวธนาวดี  มโหธร

๖
นายศุทธา  สุกดิษฐ์

๕
นายกฤษณะพงศ์  จงจิตร

๗
นายอนุรักษ์  เหรียนทอง

๘
นายสรวิศ  วรรณโภคิณ

๑
นายพุฒิชัย  บุญเชิด

๒
นายสุวรรณ  จันทร์เพ็ญ

๔
นายสมคิด  ยิ่งงาม

๓
นายสรศักดิ์  พะยุหะ

๖
นายวรวุฒิ  ศรีเพ็ชร

๕
นายพงศกร  แสงอ่อน

๗
นายวีระพงศ์  ฉัตร์ทัน

๘
นายสิทธิธร  ครองสม

หมายเลข  ๙ - ๑๖   พรรคสานแสงทอง

๙
นายซอลาฮุดดีน  มะดาโอ๊ะ

๑๐
นางสาวสุปรีย์รัฐ  สังข์ดวง

๑๒
นายกฤษณพงศ์  ยางเดี่ยว

๑๑
นางสาววิชุดา  สีดาพันธ์

๑๔
นายอมรเทพ  วงศ์วิสิฐตระกูล

๑๓
นางสาวศินีณัฐ  หยิกประเสริฐ

๑๕
นายจรัญทร  จันทร์สว่าง

๑๖
นายฮาซาฟัน  สะบูดิง

๙
นายอาหามะสุกวี  ดอเลาะ

๑๐
นายณัฐวีร์  น้อยประเสริฐ

๑๒
นายสิทธิชัย  ธิรินทอง

๑๑
นายอุกฤต  แก้วอารีย์

๑๔
นางสาวนพวรรณ  สืบสายพรหม

๑๓
นางสาวมีนธิราภรณ์  คงทน

๑๕
นายอนันต์พร  ธุระกิจ

๑๖
นายซูเบร์  บากา

๙
นายไซดีอาบีดิง  วานิ

๑๐
นายจาตุรงค์  สมพันธ์ุ

๑๒
นายทวีศักดิ์  ทองทิพย์

๑๑
นางสาวสุวรรณ  ลิ้มรัตนกุล

๑๔
นายธีรภัทร  ศักดิ์สุภา

๑๓
นางสาวทยิดา  ศรีแก้วคง

๑๕
นางสาวกนกวรรณ  ยินดีทีป

๑๖
นายอับดุลบาซิร  แลปูซี

๙
นายใบหากี  มาสะและ

๑๐
นางสาวพชร  อัครเพชร

๑๒
นางสาวสุภาพร  บุญเหลื่อม

๑๑
นายธวัชชัย  คงทอง

๑๔
นายภาณุพันธ์  พันอินากุล

๑๓
นายจิรภัทร  แสงนาค

๑๕
นายอานนท์  กมลวาทิน

๑๖
นายอุสมาน  สาเร๊ะ

ฐานะปีที่

๒

ฐานะปีที่

๓

ฐานะปีที่

๔

ฐานะปีที่

๑

ฐานะปีที่

๒

ฐานะปีที่

๓

ฐานะปีที่

๔



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

ข่�วจ�กกองกิจก�รนักศึกษ�

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) ประเภทระบุตัวบุคคล

หมายเลข  ๑๗ - ๒๔   พรรคพลังราม

ฐานะปีที่

๑
๑๗

นายคณุตม์  แก้วอินตา

๑๘
นางสาวนันทรัตน์  รัศมิท้ต

๒๐
นายสุวศิน  พรมพันธ์

๑๙
นายฉัตรมงคล  สมตัว

๒๒
นางสาวโอบกิจ  ภูมิประสิทธิ์

๒๑
นางสาวจรัสศรี  เจียวก๊ก

๒๓
นายคทาวุธ  ทองบุญเรือง

๒๔
นางสาวยุวเรศ  พรหมบุตร

๑๗
นายศุภพัฒ  เกียรติก้องชลธี

๑๘
นางสาวนุชจเรศ  สิงห์สี

๒๐
นางสาวรัตนภรณ์  ทองสอน

๑๙
นายวัชรพงศ์  สายบุตร

๒๒
นางสาวรัตนา  ว่องไว

๒๑
นางสาวเบญจมาภรณ์  แสงคำา

๒๓
นายไพศาล  ศรีเสมอ

๒๔
นางสาวมัชฌิมา  ทองจับ

๑๗
นางสาวจิดาภา  บัวทอง

๑๘
นางสาวสุพัตรา  โพธารินทร์

๒๐
นางสาวสกุณา  คำาจอ

๑๙
นายภาณุพงศ์  บุญยเลขา

๒๒
นางสาวนิจวรีย์  ขำาศรี

๒๑
นายวุฒิศักดิ์  ลำาไย

๒๓
นายอรรคเดช  เสมโดด

๒๔
นายอนุศิษย์  ไทยแท้

๑๗
นางสาวนันทิยา  เย็นประสิทธิ์

๑๘
นายปรัชญา  กรรณ์เกตแก้ว

๒๐
นายไพโรจน์  ทองรักษา

๑๙
นายณรงค์ฤทธิ์  ศาลากิจ

๒๒
นายณรงค์  เลิศล้ำา

๒๑
นางสาวจารุวรรณ  จรูญมีทรัพย์

๒๓
นายนเรศ  ปุตตะ

๒๔
นางสาวเมทินี  ดวงโสมา

ฐานะปีที่

๒

ฐานะปีที่

๓

ฐานะปีที่

๔

❋ กิจกรรมยุวชนประช�ธิปไตย 2558

 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครเยาวชนทั่วประเทศ

เข้าร่วมกจิกรรมยวุชนประชาธปิไตย ประจำาปี 2558 ตัง้แต่บดันี ้- 13 กุมภาพันธ์ 2558 

โดยจัดอบรม จำานวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 

และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 30 เมษายน 2558 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที   

ถนนงามวงศ์วาน จงัหวดันนทบรุ ี โดยผูเ้ข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนอายรุะหว่าง 

15 - 20 ปี ซึ่งกำาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และ

ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า รุ่นละ 160 คน รวมจำานวนท้ังสิ้น 320 คน  

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 13 กุมภาพันธ์ 2558 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

สำานกัประชาสมัพนัธ์ กลุม่งานเผยแพร่ประชาธปิไตยและกิจกรรมสภาผูแ้ทนราษฎร 

โทร. 0-2244-2515 - 16

❋ แข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์และประกวดกองเชียร์

  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญสมัครแข่งขันประดิษฐ์

หุ่นยนต์ประกอบล้อรถยนต์ (TPA Robo’s Competition 2015) เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้-23 มกราคม 2558 และการประกวดกองเชียร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่

บัดนี้ - 8 มิถุนายน 2558  โดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 

ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ

 สนใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและสมคัรได้ท่ี คณุณฐัวฒัน์  ทองอ่อน 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร. 0-2258-0320-5 ต่อ 1113 หรือ 

www.tpa.or.th/activity/robo/

❋ ก�รประกวด “ออกแบบลวดล�ยผ้�ทอกุดกว�งสร้อย”

 สำานักงานวัฒนธรรม จังหวัดหนองบัวลำาภู ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงาน

เข้าร่วมการประกวด “ออกแบบลวดลายผ้าทอกุดกวางสร้อย” ชิงเงินรางวัล

รวม 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรตยิศ เปิดรบัผลงานตัง้แต่บดันี-้2 กมุภาพนัธ์ 2558 

และประกาศผลการประกวด วันที่ 2 มีนาคม 2558

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-316-729 โทรสาร 042-316-730 

หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.m-culture.go.th/nongbualamphu/   

❋ ก�รประกวดร�งวัลลูกโลกสีเขียวหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน  ผูกพัน ดิน น้ำ� ป่�”

 สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จัดการประกวด “รางวัล

ลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 17 ประจำาปี 2558 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน 

ดนิ นำา้ ป่า”  แบ่งออกเป็นการประกวดชุมชน บคุคล และกลุม่เยาวชนทีม่ผีลงาน

ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  และการประกวดงานเขยีน 

ความเรียงเยาวชน และสื่อมวลชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

 สอบถามรายละเอียดและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทีส่ถาบนั- 

ลูกโลกสีเขียว อาคาร 1 ชั้น 5  เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 โทร. 0-2537-2146, 0-2537-1993 โทรสาร. 0-2537-3829 

หรอืทีเ่วบ็ไซต์ www.greenglobeaward.com  E-mail: greenglobe42@gmail.com 



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

ถาม 1 .ขณะนี้ ดิฉันกำ าลั งศึกษาปริญญาตรีที่

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วดิฉันต้องการเรียนที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงไปพร้อมกันได ้หรือไม ่ 

 2. แล ้วเมื่อดิฉันเรียนจบปริญญาตรีจาก

มหาวิทยาลัยเดิมแล้ว สามารถเทียบโอนหน่วยกิต 

ไปมหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้หรือไม่ 

 3. ถ้าได้ มีขั้นตอนอย่างไร และจะต้องไป 

ดำาเนินการที่ไหน มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไร ต้องเตรียม

เอกสารอะไรบ้าง และระดบัเกรดทีใ่ช้เทยีบโอนจะต้องได้

ระดับเท่าไร 

  4. แล้ววิชาโทกับวิชาเลือกเสรี จำาเป็นต้องลง

ทะเบียนเรียนด้วยหรือไม่  

ตอบ 1. นกัศกึษาสามารถสมคัรเรียนท่ีมหาวทิยาลัย-

รามคำาแหงได้  เพราะไม่มข้ีอห้ามนกัศกึษาเรยีนสองสถาบนั

  2. นักศึกษาจะเทียบโอนจากที่จบปริญญาตรี

ที่มหาวิทยาลัยอ่ืนในขณะที่เป็นนักศึกษารามคำาแหง

ไม่ได้ ต้องลาออกจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงก่อน และสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่โดย

ใช้วฒุปิรญิญาตรสีมคัรเป็นนกัศึกษาใหม่ จงึจะใช้สิทธ์ิ

เทียบโอนวิชาจากปริญญาตรีได้ 

  3. นักศึกษาควรสมัครเรียนแบบ Pre-degree  

และลงทะเบยีนเรยีนเฉพาะวชิาเอกในสาขาทีส่มคัรเรยีน

เท่านัน้ เพราะเม่ือนกัศกึษาเรยีนจบการศกึษาจากสถาบนั 

ของนักศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องลาออกจากนักศึกษา 

Pre-degree และนำาวุฒิปริญญาตรีมาสมัครเป็น 

นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยจะเทียบโอนวิชาพื้นฐาน 

ของปรญิญาตรใีห้กบันกัศึกษา และวชิาเอกทีน่กัศึกษา

สอบได้ในช่วงที่นักศึกษาเป็นนักศึกษา Pre-degree 

สมคัรทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรงุเทพฯ ค่าสมคัรพร้อมลงทะเบยีนไม่เกนิ 3,000 บาท 

ค่าเทียบโอนจากวุฒิปริญญาตรี หน่วยกิตละ 100 บาท 

จากที่สอบได้จากนักศึกษา Pre-degree หน่วยกิตละ 

50 บาท เอกสารที่ใช้สมัครเมื่อจบปริญญาตรีแล้วคือ 

วุฒิการศึกษา, สำาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประจำาตัว-

ประชาชน, รปูถ่าย ขนาด 2 นิว้ 1 รปู, ใบรบัรองแทพย์, 

ทรานสคริปท์ที่จบจากปริญญาตรี และทรานสคริปท์

ทีส่อบได้จากนกัศกึษา Pre-degree เกรดจากปรญิญาตร ี

คณะจะเป็นผูก้ำาหนด ส่วนเกรดทีส่อบได้จากนกัศึกษา 

Pre-degree นักศึกษาจะได้เกรดตามที่สอบได้

 4. วชิาโท ต้องขึน้อยูก่บัว่านกัศกึษาเลอืกเรยีน

สาขาใด บางสาขาเมื่อนำาวุฒิปริญญาตรีมาสมัคร 

กไ็ม่ต้องเรยีน คณะจะเทยีบโอนให้ แต่บางสาขานกัศกึษา

ต้องลงทะเบยีนเรยีนด้วย เพราะคณะไม่โอนวชิาโทให้ 

ส่วนวิชาเลือกเสรีไม่ต้องลงเรียนคณะจะเทียบโอนให้ 

กองบรรณาธิการ

เนื้อห�โดยสรุป - เก่ียวกับวรรณคดีอเมริกันต้ังแต่สมัยก่อต้ังอาณานิคม จนถึงสมัยท่ีอเมริกาประกาศเอกราช

 - ในตำาราจะให้ภาพรวมที่สำาคัญและมีผลต่อวรรณคดีของแต่ละยุค

 -  เป็นการศึกษาผลงานของนักเขียนและกวีที่สำาคัญของแต่ละยุค

ตำ�ร� วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อต้ังประเทศ  แต่งโดย  รศ.สุมารีย์  อิงคนารถ

ข้อแนะนำ�ในก�รเรียน - นักศึกษาจะต้องเข้าใจภาพรวมท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของแต่ละยุค 

  (ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18)

 - นักศึกษาจะต้องเข้าใจผลงานแต่ละชิ้นของนักเขียนและกวีแต่ละคน   

 -  นักศึกษาจะต้องสามารถวิจารณ์งานแต่ละช้ินของนักเขียนและกวีได้

แนวก�รวัดผล 1. ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ข้อใหญ่

 ข้อ 1. จะเป็นการตัดตอนผลงานของนักเขียนหรือกวี ให้นักศึกษาวิจารณ์และเก็บใจความ  

   ซ่ึงมีท้ังหมด 8 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม 80 คะแนน

 ข้อ 2. นักศึกษาจะต้องวิจารณ์ขนาดยาวโดยจะมีหัวข้อให้นักศึกษา ข้อนี้ 20 คะแนน

 2. 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

 3. ในการตัดเกรดนักศึกษาจะต้องทำาให้ผ่านทั้ง 2 ข้อใหญ่

ข้อแนะนำ�ในก�รสอบ 1. นักศึกษาจะต้องเข้าใจภาพรวมของวรรณคดีแต่ละยุค

 2.นักศึกษาจะต้องเข้าใจและสามารถวิจารณ์ผลงานของนักเขียนและกวีแต่ละยุคได้

❀หม�ยเหตุ นักศึกษาจะตอบด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ รศ.สุม�รีย์   อิงคน�รถ

การคูณรูปลูกศร

 รศ.ทศพร คล้ายอุดม                                                                             ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

 บทความคณิตคิดสนุกฉบับก่อนหลายฉบับ

ได้เคยกล่าวไว้เกี่ยวกับเทคนิคการคูณเลข 2 หลัก

ในแบบต่าง ๆ ในบทความนี้จะได้กล่าวถึงการคูณ 

ทีเ่ป็นรปูตารางเหมอืนรปูลกูศรเลยจะขอเรยีกชือ่ว่า 

การคูณรูปลูกศร โดยมีขั้นตอนการคูณดังต่อไปนี้

 (1) เ ขียนเลขสองจำานวนท่ีต ้องการคูณ 

ไว้ที่หัวลูกศรด้านซ้ายและด้านขวา  ตัวอย่างเช่น

ต้องการผลคณู 78 x 69  ด้านซ้ายของหวัลกูศรเขยีน 78 

และด้านขวาของหัวลูกศรเขียน 69 

 (2) บรรทัดแรกของหัวลูกศรเขียนผลคูณ 

ใกล้คูณใกล้ คือ 8 คูณ 6  เขียน  48 

 (3) บรรทัดที่สองของหัวลูกศร 2 ช่องแรก

เขียนผลคูณหน้าคูณหน้า คือ 7 คูณ 6  เขียน  42 

และ 2 ช่องหลงัเขยีนผลคณูหลงัคณูหลงั คอื 8 คณู 9  

เขียน  72 

 (4) บรรทัดสุดท้ายของหัวลูกศรเขียนผลคูณ

ไกลคูณไกล คือ 7 คูณ 9  เขียน  63 

 (5) หาผลลัพธ์จากการคูณได้โดยการหา 

ผลบวกในแนวตั้ง 

 ENG 3801 วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อตั้งประเทศ

 American Literature in the Colonial and Nation-Founding Period

ตัวอย่าง จงหาผลคูณของ 78 x 69  

 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการคณูปกต ิ ของ 78 x 69 

จะได ้ว ่าผลลัพธ ์ เดียวกันกับการคูณรูปลูกศร 

ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

                                    7 8

                             6 9

                          7 0 2         

                       4 6 8         

                       5 3 8 2         

 ท่านผู้อ่านครับการคูณรูปลูกศรอาจจะไม่ใช่

เป็นการคูณลัดที่หาคำาตอบได้รวดเร็วแต่เป็นการ

สร้างลักษณะการคูณอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปแบบ

ที่เราใช้กันในการคูณปกติที่เราทุกคนรู ้จักกันดี   

พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีครับ

x



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

      My Cup Runneth Over  เพลงเอกในละครเพลงบรอดเวย์เรื่อง I do!  I do! 

เป็นเพลงที่ไพเราะ งดงามทั้งในท่วงทำานองและเนื้อหา จึงเป็นที่นิยมและนำาไป 

ขบัร้องกนัอย่างกว้างขวาง เนือ้หาของเพลงเป็นการพรรณนาความรกัของชายหนุ่ม 

ที่มีต่อหญิงสาว เป็นการพรรณนาที่เรียบง่ายแต่บริสุทธิ์จริงใจ ชายหนุ่มผู้มีหัวใจ

เปี่ยมล้นด้วยความรักเฝ้าดูอิริยาบถต่างๆ สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่หญิงคนรักทำาอย่าง

สมำ่าเสมอและจดจำาช่วงเวลาแห่งความสุขนั้น แม้เวลาจะผ่านไป

     “My Cup Runneth Over”  เป็นข้อความในคัมภีร์โบราณ The Hebrew Bible 

(Psalm23:5) “runneth” เป็นภาษาโบราณ ภาษาอังกฤษปัจจุบันจะใช้ “runs” 

ข้อความในพระคัมภีร์หมายความว่า “I have more than enough for my needs” 

(ฉนัมมีากเกนิกว่าความจำาเป็นทีต้่องการใช้) ความหมายของข้อความนีใ้นเนือ้เพลง 

ก็คือ “หัวใจของฉันเปี่ยมล้นด้วยความรักที่มีต่อเธอ”

Sometimes in the morning when shadows are deep
I lie here beside you just watching you sleep

And sometimes I whisper what I'm thinking of
My cup runneth over with love

Sometimes in the evening when you do not see
I study the small things you do constantly
I memorize moments that I'm fondest of

My cup runneth over with love
In only a moment we both will be old

We won't even notice the world turning cold
And so, in these moments with sunlight above

My cup runneth over with love
My cup runneth over with love

With love

คำ�ศัพท์และวลีที่น่�สนใจ

sometimes เป็นกริยาวิเศษณ์ (adverb) แปลว่า บางครั้ง, บางครา

shadow เป็นคำานาม (noun) แปลว่า เงา

deep  เป็นคุณศัพท์ (adjective) แปลว่า ลึก, มืด, เข้ม

ตัวอย่างจากเพลง  Sometimes in the morning when shadows are deep.   

  (บางครั้งในเวลาเช้า ขณะที่ฟ้ายังไม่สาง) 

lie   เป็นคำากริยา (verb) แปลว่า นอน

beside  เป็นคำาบุพบท (preposition) แปลว่า ข้างๆ 

watch   เป็นคำากริยา (verb) แปลว่า เฝ้าดู

ตัวอย่างจากเพลง  I lie here beside you just watching you sleep. 

  (ฉันนอนอยู่ที่นี่ข้างๆ เธอและเฝ้าดูเธอเวลาหลับ)

whisper  เป็นคำากริยา (verb) แปลว่า กระซิบ

think   เป็นคำากริยา (verb) แปลว่า คิด

ตัวอย่างจากเพลง  And sometimes I whisper what I’m thinking of. 

  (และบางครั้งฉันก็จะกระซิบสิ่งที่ฉันกำาลังคิดอยู่) 

evening  เป็นคำานาม (noun) แปลว่า เย็น

study   เป็นคำากริยา (verb) แปลว่า ศึกษา, เรียน

 รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล                               ภาควิชาภาษาอังกฤษฯ คณะมนุษยศาสตร์

constantly  เป็นกริยาวิเศษณ์ (adverb) แปลว่า สมำ่าเสมอ, เป็นประจำา

ตัวอย่างจากเพลง  Sometimes in the evening when you do not see, I study  

  the small things you do constantly. 

  (บางครัง้ในเวลาเยน็ ขณะท่ีเธอมองไม่เหน็ ฉันจะแอบศกึษา 

  สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เธอทำาเป็นประจำา) 

memorize  เป็นคำากริยา (verb) แปลว่า จำา, จดจำา, ท่องจำา

moment  เป็นคำานาม (noun) แปลว่า ชั่วขณะหนึ่ง, ช่วงเวลาหนึ่ง

fond   เป็นคุณศัพท์  (adjective) แปลว่า ชอบ

ตัวอย่างจากเพลง  I memorize moments that I’m fondest of 

  (ฉันจดจำาช่วงเวลาที่ฉันชอบมากที่สุด) 

both   เป็นคุณศัพท์ (adjective) แปลว่า ทั้งสอง

ตัวอย่างจากเพลง  In only a moment we both will be old. 

  (ในไม่ช้าเราทั้งสองก็จะแก่เฒ่า) 

even   เป็นกริยาวิเศษณ์ (adverb) แปลว่า แม้แต่

notice  เป็นคำากริยา (verb) แปลว่า สังเกต

ตัวอย่างจากเพลง  We won’t even notice the world turning cold. 

  (เรายังไม่ทันสังเกตเลยว่าโลกได้เย็นชาและแปรเปลี่ยนไป) 

sunlight  เป็นคำานาม (noun) แปลว่า แสงแดด, แสงอาทิตย์

above  เป็นคำาบุพบท (preposition) แปลว่า เหนือ, บน

ตัวอย่างจากเพลง  And so, in these moments with sunlight above, my cup  

  runneth over with love.  

  (ดงันัน้ ในขณะท่ีแสงอาทติย์ยงัสาดส่องอยูเ่บือ้งบน หวัใจฉนั 

  จึงเปี่ยมล้นด้วยความรักที่มีต่อเธอ) 

ไวย�กรณ์ที่น่�สนใจ

 คุณศัพท์ในภาษาอังกฤษสามารถเปรียบเทียบได้เป็นขั้นกว่า (comparative 

degree) และขั้นสุด (superlative degree) หากเป็นคุณศัพท์สั้นๆ ปกติจะเติม ---er 

ท้ายคุณศัพท์นั้นๆ ในขั้นกว่า (comparative degree) และเติม ---est ท้ายคุณศัพท์

นั้นๆ ในขั้นสุด (superlative degree) เช่น 

คุณศัพท์ (Adjective) ขั้นกว่� (comparative)  ขั้นสุด (superlative)

fond (ชอบ)  fonder   fondest

short (สั้น, เตี้ย)  shorter   shortest

tall (สูง)  taller   tallest

weak (อ่อนแอ)  weaker   weakest

strong (แข็งแรง)  stronger   strongest

ถ้�มีข้อเสนอแนะโปรดส่งม�ที่

สุม�รีย์ อิงคน�รถ

ภ�ควิช�ภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�ศ�สตร์

คณะมนุษยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

หรือ isumaree@yahoo.com



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ 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                         (ต่อจ�กหน้� 12)

เข้�ร่วมโครงก�รได้เห็นคุณค่�ของก�รอนุรักษ์และ

สืบส�นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีง�มของไทยด้วย

 สำาหรบั การจดัโครงการฯครัง้นี ้คณะวทิยาศาสตร์ 

ได้นำาคณะบุคลากร นักศึกษา และชาวบ้านในพื้นที่

ดังกล่าว ร่วมกันทำานาปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ในระบบ

เกษตรอินทรีย์ โดยแบ่งกิจกรรมการทำานาตั้งแต่การ

ปลกูจนถงึการเกบ็เกีย่ว ออกเป็น 3 ระยะ คอื ระยะแรก 

เป็นกิจกรรมการทำานา 3 ประเภท คือ 1) ก�รดำ�น� 

ด้วยกล้าเพยีงต้นเดยีว ร่วมกบัการเลีย้งปลาในนาข้าว 

ในพืน้ที ่ 1 ไร่ 2) ก�รทำ�น�หว่�น ร่วมกบัการเลีย้งปลา

ในนาข้าวในพ้ืนที ่1 ไร่ และ 3) ก�รทำ�น�โยนกล้�ข้�ว 

ร่วมกบัการเลีย้งปลาในนาข้าวในพืน้ที ่ 1 ไร่ ระยะที ่ 2 

ประมาณเดอืนพฤษภาคม 2558 เป็นกจิกรรมสบืสาน

วัฒนธรรมประเพณีการทำาขวัญข้าว และระยะที่ 3 

ประมาณเดือนมิถุนายน 2558 เป็นกิจกรรมสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเก่ียวข้าว ผู้สนใจ

เข้าร่วมโครงการฯ ดงักล่าว สามารถสอบถามรายละเอยีด

ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. โทร. 0-2310-8382 และ 

081-170-6729

คณะวิทย์ฯ                                  (ต่อจ�กหน้� 12)

รองอธิการบดีฝ่ ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา 

ประธานโครงการฯ คณะผู้บริหารและคณาจารย ์

ร่วมในพิธี และนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 4 - 6  

ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ เม่ือวันท่ี 

18 มกราคม 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราช 

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ  ล�ภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า 

พิธีไหว้ครูถือเป็นวันสำาคัญที่ต้องระลึกถึงพระคุณ 

ของบูรพคณาจารย์ ที่เคยสั่งสอนเรามา ผู้ที่มีบุญคุณ 

กับเราทางด้านการศึกษา และเป็นพิธีการที่ลูกศิษย์

ได้มาแสดงถึงความกตัญญูกตเวที                ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมาย 

ของคนดี ครูรู้สึกปล้ืมใจท่ีลูกศิษย์ทุ่มเทท้ังกำาลังแรงกาย 

แรงใจจัดพิธีไหว้ครูให้สำาเร็จได้อย่างดียิ่ง ทำาให้คร ู

ทุกท่านประทับใจและสร้างความช่ืนใจให้แก่ครูอาจารย์  

ซ่ึงสิ่งนี้จะเป็นกำาลังใจให้ครูทั้งหลายได้ทุ่มเทกับ

การสอน และดูแลนักศึกษาให้ดีที่สุด 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นมหาวิทยาลัย

แห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสทางการศึกษา 

ให้กับผู้ท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างแท้จริง ไม่จำากัดท้ังเพศ อายุ  

ฐานะ และผู้ท่ีทำางานแล้วก็สามารถเรียนได้ รวมท้ังยังมี 

ตำาราเรียน และเทคโนโลยีด้านการศึกษาท่ีทันสมัยต่างๆ 

อำานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาทั้งส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน และหากนักศึกษา

มีปัญหาในกระบวนวิชาต่างๆ ก็มีอาจารย์ท่ีมีความรู้ 

และมากประสบการณ์คอยให้คำาปรึกษาตลอดเวลา 

ท้ังน้ีรามคำาแหงยังได้ช่วยส่งเสริมให้ลูกศิษย์ได้มีชีวิต 

ที่ดีขึ้น สามารถยืนเทียมบ่าเทียมไหล่ได้สมศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ และตลอด 43 ปีท่ีผ่านมา รามคำาแหง

ดูแลลูกศิษย์ ได้พัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ

อย่างมากมาย เป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร ครูอาจารย์ 

และเป็นท่ีช่ืนชมของบุคคลภายนอก ท้ังยังเป็นสถาบัน

ที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนจากทุกภูมิภาคมากที่สุด 

อธิก�รบดีฝ�กฯ                            (ต่อจ�กหน้� 1)

และได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า  

8 แสนคน เป็นท่ียอมรับของสังคมไทยในทุกภาคส่วน 

และนายจ้าง ว่าบัณฑิตรามคำาแหงมีคุณภาพ มีวินัย  

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความรู้คู่คุณธรรม ถือเป็นสิ่งที่ 

ชาวรามคำาแหงทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจกับการทำาหน้าท่ี 

ด้านการศึกษาและยืนยันที่จะทำาหน้าที่นี้ต่อไป

 “ขอขอบคุณนักศึกษาที่เสียสละเวลามาเรียน

หนังสือ และขอให้ต้ังใจเรียน ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย และศึกษาหาความรู้รอบตัวเพ่ิมเติมในด้าน 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 

ของโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจ

ในเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ เพื่อสามารถน�าไปใช ้

พัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ หากมีปัญหา ข้อสงสัย

ขอให้นักศึกษาปรึกษาอาจารย์ สอบถามถึงข้อมูล

ท่ีถูกต้อง และส่ิงส�าคัญคือ เม่ือเข้ามาเป็นลูกพ่อขุนฯแล้ว  

ทุกคนมีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ขอให้รัก สามัคคี 

ช่วยกันศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน รวมทั้ง เคารพครู

อาจารย์ และอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เพ่ือด�ารงไว้

ซ่ึงวัฒนธรรมท่ีดีงาม และเม่ือส�าเร็จการศึกษาออกไป 

ขอให้ช่วยกันรักษาเกียรติของวุฒิบัตรท่ีได้รับ มีความรู้ 

คู่คุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริตท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจน 

ใช้ความรู้ท่ีได้รับน้ีไปในทิศทางท่ีถูกต้อง พัฒนาสังคม 

ประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป” อธิการบดี ม.ร. กล่าวในท่ีสุด

ม.ร.รับนักศึกษ�ปริญญ�โทฯ         (ต่อจ�กหน้� 1)

➣ ภ�คใต้  จังหวัดสงขลา, ภูเก็ต

➣ ภ�คเหนือ  จังหวัดลำาพูน, ลำาปาง, พะเยา, ตาก (เมือง),  

 ตาก (แม่สอด)

➣ ภ�คอีส�น  จังหวัดอุดรธานี, อุบลราชธานี, ยโสธร,  

    สกลนคร, บึงกาฬ

   ผู้สนใจซ้ือใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-  

ถึงวันที่ 30 เมษ�ยน 2558 ที่โครงการสหวิทยาการฯ 

คณะรัฐศาสตร์ 2 (ช้ัน 3 ห้อง 0304) สอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมโทร. 0-2310-8496, 084-917-5336, 084-917-5337 

หรือที่ www.islocal.ru.ac.th,  เพจ facebook / islocal

หน้ารถไม่ติด เราควรขับรถไปด้วยความเร็วเพ่ิมขึ้น 

หรอืมฉิะนัน้เรากจ็ะต้องเปลีย่นเลน โดยการให้สญัญาณไฟ 

ว่าเราจะเปลี่ยนเลน แต่ที่เห็นไปมากมายหลากหลายไป 

กว่านั้น มีรถขับช้าพอจะมีคนแซง รู้ตัวว่าจะมีคนแซง

ก็รีบขับเหมือนกับจะมีการแข่งขัน หรือแข่งกันไปและ 

การกระทำาเช่นนีค้รพูบครเูหน็มาเป็นสบิปี และเริม่ถีข่ึน้ 

มากขึน้จนกลายเป็นความเคยชนิ กลายเป็นลกัษณะนสิยั 

ทีไ่ม่น่ารกั ไม่ได้แบ่งปันให้ผูอ้ืน่ ไม่มจีติสาธารณะ ไม่เคย 

คดิเลยหรอืว่าคนอืน่จะเดอืดร้อนอย่างไร  และตนเองนัน้ 

อาจจะถึงตายได้อาจจะบาดเจ็บได้ สูญหายเสียหายใน 

เรือ่งทรพัย์สนิได้อย่างนีเ้ป็นต้น  การขบัรถในถนนทกุวนันี ้

กลายเป็นว่า ใครขบัรถตามหลงัผูอ้ืน่แล้วกำาลงัจะแซงขึน้ 

ไปด้านขวา คนขับรถอยู่ข้างหน้าก็พยายามจะเร่งแข่ง 

ขึ้นไป ในขณะเดียวกันถ้าขับตามกันไป เราขับเลนซ้าย

ไปด้วยกันกับเขา แล้วพอเราเปิดไฟจะเลี้ยวหรือจะแซง 

ขึน้ไปด้านขวา เขากลับไม่ยอมเขากลับเร่งออกไปด้านขวา 

เหมือนกับจะแกล้งกัน เช่นเดียวกันกับรถทีติ่ดอยู่มากมาย 

พอที่จะแทรกขึ้นไปได้ ก็มีการให้สัญญาณเปิดไฟเลี้ยว 

ออกไปเพ่ือที่จะแซงออกไป คนที่มาข้างหลังก็ไม่ยอม 

ก็จะรีบไปตัดหน้าไว้ บางครั้งก็เกิดเรื่องวิวาทชกต่อย  

บางครั้งก็เกิดการด่าทออะไรต่าง ๆ  แล้วในขณะเดียวกัน

ก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเกิดความสูญเสียขึ้น 

 จะเห็นได้ว่าความเคยชนิน้ันอยู่ตรงทีว่่า เราเคยชนิ 

ในเรื่องอะไร ถ้าเคยชินในการทำาดี เคยชินในเรื่องให ้

จิตให้ใจผู้อื่น หรือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น เมตตาต่อผู้อื่น 

ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็เป็นเรื่องดีทั้งสิ้นทั้งปวง แต ่

การที่แสวงหาสุขใส่ตนที่จริง ๆ  แล้ว ไม่ใช่ความสุขอะไร 

ท่านที่แสวงหาการที่ทำานั้น  ทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อนมันจะ 

เป็นเรื่องที่ดีได้อย่างไร ลูกศิษย์ลองเอาไปคิดดู เอาไป 

พิจารณาดู เราทำาอะไรให้คิดถึงว่าเราอยู่ในโลกนี้ร่วมกัน

กับผู้อื่นอีกมากมาย  และที่สำาคัญที่สุดต้องดูระเบียบวิธ ี

ว่าระเบียบวิธีต่าง ๆ  การกระทำาต่าง ๆ  ของเรานั้น เข้ากัน 

ได้กบัใครได้บ้าง กบัชนชาตเิดยีวกนัคนในหมูบ้่านเดยีวกนั 

คนต่างบ้านต่างเมือง หรือเวลาเราไปต่างบ้านต่างเมือง  

เราก็จะต้องดูเขา ว่าเขาปฏิบัติอย่างไรประพฤติอย่างไร  

มเิช่นน้ันแล้วเราจะอาศยัความเคยชนิ อาศยัว่าเราอยู่ทีไ่หน 

เราเคยทำาแล้วเราก็ทำาสร้างความเดือดร้อนให้เขา และ 

เรากจ็ะเป็นผูก้ระทำาความผดิกฎหมายของเขา เมือ่กระทำา

ผิดกฎหมายของเขาแล้ว เป็นเรื่องที่เกิดความเสียหาย 

อย่างมากมายตดิตามมา ลกูศษิย์มคีวามเหน็อย่างไรเขยีน 

คุยมาบ้างก็ได้ ครูจะได้รู้ว่ามีคนคิดอย่างเดียวกัน ไม่มาก

ก็น้อย พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๒) วันที่ ๒ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

 ลูกศิษย์ที่รักทั้งหลายครับ  ถ้าเราสังเกตด ู

รอบ ๆ ตวัเรา จะเห็นความเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมของ 

เพื่อนบ้าง ของคนรู้จักกันบ้าง หรือคนโดยทั่ว ๆ ไป  

ในสงัคม นัน่หมายความว่าเรามองผูอ้ืน่ แต่เราเคยมอง 

ตัวเราเองหรือไม่ว่า เรามีความเคยชินอะไรบ้าง เช่น

ต่ืนเช้าจะต้องอาบนำ้าก่อนแล้วจึงเข้าห้องขับถ่าย 

หรือขับถ่ายก่อนแล้วจึงอาบนำ้า หรืออาบนำ้าแต่งตัว 

จึงไปรับประทานข้าวแล้วจึงขับถ่าย จะทำาอะไรก่อน 

อะไรหลังไม่ใช่ปัญหา ปัญหาอยู่ที่ว่าเราทำาถูกต้อง

หรือไม่ ทำาดีหรือไม่ ทำาแล้วเกิดความเดือดร้อนแก ่

เราหรือไม่ หรือทำาแล้วเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น 

หรือไม่ ในทางกลับกันเรามองผู้อื่นบางทีเราพบว่า  

เขามีพฤติกรรมหรือการแสดงออก เป็นที่ขัดขวาง 

ความเจรญิสตปัิญญาของเรา หรอืว่าทำาให้เราไม่พงึใจ 

หรือว่าทำาให้เราขุ่นมัว เช่นเราเดินไปในเส้นทางที่เรา 

เดินไป แล้วก็เดินริมทางเดิน มีคนสามสี่คนเดินเรียง 

หน้าแถวกระดานเดินคุยกันมา มาเบียดเรา ๆ  อุตส่าห์ 

เบยีดแต่มวิายว่าเราจะต้องหยดุ  ไม่เช่นนัน้เรากจ็ะต้อง 

ชนเขา อารมณ์ของเราน่าจะขุ่นมัวพอสมควร คนที ่

เดินมานั้นจะหาเรื่องกับเรา หรือเขากลั่นแกล้งเรา 

หรือเขาทำาเช่นน้ันต้องมีวัตถุประสงค์อะไรสักอย่าง

ซึ่งเป็นเรื่องไม่ดี

 การทำาให้เกิดความเคยชิน เช่นเดินขวางทาง

เดินของผู้อื่น การทำาอะไรต่าง ๆ  เช่นพูดเสียงดังในที่- 

สาธารณะ ทำาอะไรต่าง ๆ ทีข่ดัขวางความปกตสิขุของ 

ผู้อื่น พูดกันอย่างง่าย ๆ  พูดได้ว่า ทำาตามใจตนเอง โดย 

ไม่สนใจว่ามีมนุษย์ร่วมอยู่ในโลกนี้กับเราด้วย 

 คยุกนักบัครบูาอาจารย์ คยุกนักบัลกูศษิย์ คยุกนั 

กับคนที่รู้จัก เดี๋ยวนี้จะเห็นชินตาคือการถือโทรศัพท ์

ไปแล้วเอามือเล่นไปด้วย ดูในคลิปรายหน่ึงเดินถือ 

โทรศัพท์แล้วเอามือจิ้มไปด้วย ผู้ร้ายขับรถสวนผ่าน 

ริมทาง ก็หมุนรถกลับจอดไว้ วิ่งมาแย่งเอาโทรศัพท์  

แล้วก็น่าเกลียดน่าชังจริง ๆ  เขามีโทรศัพท์อยู่ก็มาแย่ง 

มาชิง ทั้งที่อยู่ในที่สาธารณะ อยู่ในที่โล่งแจ้ง แต่คิด 

ไปอีกทางหน่ึงมองผู้ที่ถือโทรศัพท์ เพียงแต่จะตั้งใจ 

เดนิแล้วเอาโทรศัพท์ใส่ไว้ในกระเป๋า แล้วเดนิไปตามปกต ิ

ตามมนุษย์ที่มีสติเขาทำากัน คงจะรอดไปได้ นอกจาก

เจอคนร้ายทีบ้่าระหำา่จรงิ ๆ คอืจะต้องจีต้้องปล้นให้ได้ 

เป็นไปอีกเร่ืองหน่ึง แต่ถ้าหากว่าเรามองไปอีกด้านหน่ึง 

ถ้าใครขับรถไปตามถนนหนทางเคยสังเกตไหมว่า 

คนขบัรถไปในเลนขวาหรอืช่องทางขวาไปทางเดยีวกนั 

คนขับรถเลนขวาจะต้องไม่ขวางรถที่ตามมา เว้นแต ่

ข้างหน้าเขาไปไม่ได้ หรือข้างหน้ารถติด ถ้าหากข้าง 

ความเคยชิน

(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะทศันมาตรศาสตร์ จดังาน “วนัครบรอบการก่อตัง้คณะทศันมาตรศาสตร์” เมือ่วนัที ่ 19 มกราคม 2558 

เพือ่เผยแพร่ชือ่เสยีงของคณะฯ และปลกูจติสำานกึของบคุลากรและนักศึกษาให้มคีวามรกัและผูกพันต่อองค์กร 

รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของบุคลากร และนักศึกษา โดยม ี

พธิบีวงสรวงพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ซึง่ม ี รศ.รงัสรรค์ แสงสขุ ผูก่้อตัง้คณะทศันมาตรศาสตร์ เป็นประธาน 

ในพิธี และมีการมอบรางวัลเพชรประดับรามฯ ประจำาปี 2557 ให้แก่ น�ยอัครพนธ์ วัชรพล�กร นักศึกษา

คณะทัศนมาตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 6

ม.ร.รับนักศึกษาปริญญาโทส่วนภูมิภาค

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง รับสมัครผู้สำาเร็จ

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี เข้าศกึษาต่อชัน้ปรญิญาโท 

ส่วนภูมิภาค ประจำาปีการศึกษา 2558 แผน ข ไม่ทำา-

วิทยานิพนธ์ ณ  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

23 จงัหวดั  ใน 3 หลกัสตูร ได้แก่ หลกัสตูรบรหิารธรุกจิ- 

มหาบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ (จำานวน 39 หน่วยกติ) 

หลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑติ (จำานวน 39 หน่วยกติ)  

และหลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบรหิาร-

การศึกษา (จำานวน 42 หน่วยกิต)  

 ผูส้นใจขอรบัใบสมคัรและสมคัรได้ด้วยตนเอง 

ต้ังแต่บดันี ้- 16  เมษ�ยน 2558    (เว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 

ณ สาขาวทิยบรกิารฯ 23 จงัหวดัทัว่ประเทศ หรือดาวน์โหลด

ใบสมคัร และสมคัร Onlineได้ที ่http://www.grad.ru.ac.th 

หรอื http://www.ru.ac.th โดยชำาระเงนิค่าสมคัรผ่านเคาน์เตอร์ 

ธนาคารไทยพาณชิย์ทุกสาขา (จำานวน 700 บาท) และ 

ให้นำาหลักฐาน/เอกสารการสมัครมายื่นต่อคณะกรรมการ 

ผู้ทำาการสอบสัมภาษณ์ด้วย สอบถามรายละเอียด

เพิม่เตมิได้ทีบ่ณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามคำาแหง  

โทร. 0-2310-8560 และ 0-2310-8564

 สำาหรับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

23 จังหวัด ได้แก่ 

➣ จังหวัดปราจีนบุรี ➣ จังหวัดอุทัยธานี 

➣ จงัหวดันครศรธีรรมราช ➣ จงัหวดัอำานาจเจรญิ 

➣ จงัหวดันครพนม ➣ จังหวัดนครราชสีมา 

➣ จังหวัดขอนแก่น ➣ จงัหวดัศรสีะเกษ

➣ จังหวดัสโุขทยั  ➣ จงัหวดัตรงั 

➣ จังหวดัแพร่ ➣ จังหวัดลพบุรี 

➣ จังหวัดเพชรบูรณ์  ➣ จังหวัดชัยภูมิ  

➣ จังหวัดบุรีรัมย์  ➣ จงัหวดัหนองบวัลำาภู  

➣ จังหวัดกาญจนบุรี  ➣ จังหวัดเชียงราย  

➣ จังหวัดสุรินทร์  ➣ จังหวัดอุดรธานี  

➣ จังหวัดเชียงใหม่  ➣ จังหวัดสงขลา  

➣ จังหวัดพังงา

 คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง 

จะจัดโครงก�ร “คณะวิทย์ร�มฯ รวมใจ สืบส�น-

วฒันธรรม ประเพณ ี ภมูปัิญญ� ก�รทำ�น�ของไทย” 

นำ�บคุล�กร นักศกึษ� และช�วบ้�นในพืน้ที ่ ร่วมทำ�น�

ปลูกข้�วไรซ์เบอรี่ในระบบเกษตรอินทรีย์ ในวันที่ 

7 กุมภ�พันธ์ 2558 ณ โครงก�รวิจัยศูนย์เรียนรู้ 

ก�รเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงต�มแนวพระร�ชดำ�ริ  

ตำ�บลบ้�นสร้�ง  อำ�เภอบ้�นสร้�ง  จงัหวดัปร�จนีบุรี

อ�จ�รย์ ดร.หฤษฎ์  นิ่มรักษ� 

อาจารย ์ประจำ าสาขาวิชา

เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร  

เปิดเผยว่าคณะวิทยาศาสตร์ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ า แ ห ง 

ตระหนักในคุณค่าของบุคคล 

ภมูปัิญญาท้องถิน่ และการบรูณาการทางการศกึษา

ให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกสำาคัญในการเรียนรู ้ 

สร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกัน 

รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

และเล็งเห็นความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได ้

จดัโครงการ “คณะวทิย์ร�มฯ รวมใจ สบืส�นวฒันธรรม 

ประเพณี ภูมิปัญญ� ก�รทำ�น�ของไทย”  ในวันที่  

7 กุมภ�พันธ์ 2558 เวล� 09.00 - 15.00 น.  

ณ  โครงก�รวจิยัศนูย์เรยีนรูก้�รเกษตรอนิทรย์ีวถิพีอเพยีง 

ต�มแนวพระร�ชดำ�ร ิ ตำ�บลบ้�นสร้�ง อำ�เภอบ้�นสร้�ง 

จังหวัดปร�จีนบุรี เพื่อสืบส�นวัฒนธรรมประเพณี

ก�รทำ�น�วถิไีทยในอดตีจนถงึปัจจบุนั และเป็นก�ร

ให้คว�มรูเ้กีย่วกบัคว�มสำ�คญัของก�รทำ�น�ปลกูข้�ว

ในระบบเกษตรอนิทรย์ี รวมทัง้ปลกูจติสำ�นกึให้ผูท้ี่
(อ่านต่อหน้า 11)

คณะทัศนม�ตรศ�สตร์จัดง�นครบรอบก�รก่อตั้ง  

คณะวิทย์ฯ สืบสานภูมิปัญญาการทำานาของไทย

นำานศ. ชาวบ้าน ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์


