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ม.รามฯ ทำาบุญ ครบรอบ 4 ปีโรงอาหารนพมาศ

อธิการบดีฝากผู้ร่วมสัมมนา “นำาพลังปัญญา-คุณธรรม พัฒนาประเทศไทยสู่สากล”

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

รามคำาแหงรับนักศึกษาปริญญาโท  

Smart Managers รุ่น 10

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ฝากแนวคิดผู้ร่วมสัมมนา “เปิดมุมมอง

สู่อนาคตอุตสาหกรรมไทยฯ” นำาพลังปัญญา พลังคุณธรรมและจริยธรรม ใช้พัฒนา

และยกระดับประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่สากล

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 

“เปิดมุมมองสู่อนาคตอุตสาหกรรมไทย..โอกาสและความท้าทาย” โดยมี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นประธานเปิดงาน และมี อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ฮันตระกูล ประธานกรรมการ

บริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

วิทยาเขตบางนา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ร่วมสัมมนา 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 โอกาสน้ี อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ฮันตระกูล ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ 

กล่าวว่าในโอกาสครบรอบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล 

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย เป็นประธานในพิธีทำาบุญ

เลี้ยงเพลพระ ในโอกาสครบรอบ 4 ปี 

โรงอาหารนพมาศ จัดโดยคณะกรรมการ 

โรงอาหารนพมาศ และผู้ประกอบการ 

ร้านอาหารต่างๆ โดยมี บุคลากร นักศึกษา 

และผู้ใช้บริการ ร่วมพิธี และรับประทาน 

อาหารร่วมกัน เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม  2558 ณ โรงอาหารอาคารนพมาศ

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร กล่าวว่าพิธี

ทำาบุญครบรอบ 4 ปีโรงอาหารอาคารนพมาศ แสดงให้เห็น

ถึงความรัก ความสามัคคีของผู้ประกอบการร้านอาหาร  

และคณะกรรมการดูแลโรงอาหาร ถึงการมีส่วนร่วมระหว่างกัน 

ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการทำางานร่วมกัน และยังเป็นการ 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท โครงการบริหาร-

ธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers รุ่นที่ 10  

จำานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 สาขาวิชาการจัดการ 

และการตลาด เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 

เวลา 18.00 - 21.00 น. กลุ่มท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด 

เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00 - 21.30 น. และ 

กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ เรียนวันอาทิตย์ 

เวลา 08.00 - 21.30 น. การศึกษาแบบ Block Course 

หลักสูตร 39 หน่วยกิต  

 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอ 

ผ่อนผันการชำาระเงินลงทะเบียนเรียน 

ภาค 1 / 2558 ให้มาดำาเนินเร่ืองได้ต้ังแต่บัดน้ี 

- 3 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

และ 13.00 - 14.00 น. ณ งานแนะแนว- 

จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร 

(ชั้นลอย)

  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 

งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศิลาบาตร (ช้ันลอย) โทร. 0-2310-8080 

นศ.ขอผ่อนผันชำาระเงินภาค 1/58 

ยื่นความจำานง บัดนี้ - 3 มิ.ย. 58

(อ่านต่อหน้า 11)

 ด้วยในการรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ในแต่ละภาคและปีการศกึษา มีนักศกึษามาสมัครเข้าเป็นนกัศกึษาใหม่ 

ซำา้อกี โดยมไิด้ดำาเนนิการลาออกจากการเป็นนกัศกึษาในรหสัประจำาตวัเดมิ 

 ดงันัน้ เพือ่ให้นกัศกึษามสีถานภาพตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั- 

รามคำาแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 

ข้อ 7.1 กำาหนดให้ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาได้ไม่เกินสองรหัส 

ในขณะทีย่งัมสีถานภาพการเป็นนกัศกึษาอยูโ่ดยมเีงือ่นไข “ในการ

สมัครต้องสมัครต่างคณะกัน และต้องเป็นการสมัครระหว่าง

หลักสูตรพิเศษที่บังคับเวลาเรียนกับหลักสูตรปกติที่ไม่บังคับ

เวลาเรียนเท่านั้น”

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จึงขอให้นักศึกษาท่ีมีสถานภาพ

ซำา้ซ้อนมากกว่าหนึง่รหสัและไม่เป็นไปตามข้อบงัคบัน้ี มาดำาเนินการ 

ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาเพื่อให้เหลือเพียงรหัสเดียว โดย 

ดำาเนินการทีฝ่่ายทะเบยีนประวตันิกัศกึษา อาคาร สวป. ชัน้ 2 ช่องที ่5 

ให้แล้วเสร็จก่อนการลงทะเบียนเรียนภาค 1 ปีการศึกษา 2558 

หากพ้นกำาหนดแล้วนักศึกษายังไม่มาดำาเนินการ มหาวิทยาลัย 

จะดำาเนินการ มิให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่อไปได้



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ที่ดำาเนินมาถึงรุ่นที่ 10 ในปี 2558 นี้ ทางโครงการฯได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เปิดมุมมอง 

สู่อนาคตอุตสาหกรรมไทย..โอกาสและความท้าทาย”  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

จากการสัมมนาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำาความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

และการประกอบธุรกิจในภาคส่วนอุตสาหกรรมทุกประเภทท่ีจะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อภาค 

อุตสาหกรรมไทยด้านต่างๆ ให้มีการเตรียมพร้อมวางแผนด้านแรงงาน ระบบการดำาเนินการผลิต ด้านการบริหาร 

เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนและระดับภูมิภาคสากล 

สำาหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำาลังเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ให้กับศิษย์เก่า 

ของโครงการฯ สามารถกลับมาเติมเต็มความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง กล่าวว่ามหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา โดยเปิดการเรียนการสอนต้ังแต่ปี  2514 ปัจจุบันก้าวสู่ปีท่ี  44   ปฏิบัติหน้าท่ี 

ตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำานุบำารุงศิลป- 

วัฒนธรรม  ซ่ึงการสัมมนาทางวิชาการในคร้ังน้ี ถือเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมุ่งทำาหน้าท่ีให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  

ที่ส่งเสริมกิจกรรมทางปัญญา และช่วยกันระดมสมอง ระดมความคิด นำาพลังทางปัญญา พลังทางคุณธรรม

และจริยธรรม ร่วมกันมองอนาคตของประเทศไทยในมิติต่างๆ พัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนและ

ยกระดับสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าสู่สากลต่อไป

อธิการบดีฝากผู้ร่วมสัมมนา “นำาพลังปัญญา-คุณธรรม พัฒนาประเทศไทยสู่สากล           (ต่อจากหน้า 1)

ม.รามฯทำาบุญฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ 

นักศึกษาและมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายด้วย 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงตระหนักถึงความรับผิดชอบ 

การดูแลเอาใจใส่ท้ังผู้ประกอบการและนักศึกษา

ตลอดมา ดังน้ัน ทุกคนจึงเปรียบเสมือนพ่ีน้อง ลูกหลาน 

ผูกพันกันเป็นลูกพ่อขุนรามคำาแหงด้วยกัน หากม ี

ส่ิงใดท่ีมหาวิทยาลัยสามารถช่วยเหลือได้ ก็ยินดีร่วมมือ 

อย่างเต็มความสามารถ

 “ขอขอบคุณคณะกรรมการโรงอาหาร ผู้ประกอบการ- 

ร้านค้า และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ท่ีร่วมมือกันจัดพิธีทำาบุญ 

ในครั้งนี้ ขอให้ทุกความร่วมมือเป็นนิมิตหมายอันด ี

ท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป”

 พัฒนานักศึกษา อาจารย์ประจักษ์ วิฑูรย์เศรษฐ์ 

อาจารย์ประจำาภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ 

ม.รามคำาแหง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “บทบาท

หน้าที่และความสำาคัญของผู้นำา และการวิเคราะห์

พฤติกรรมมนุษย์ และพฤติกรรมการบริหารของ

ผู้นำาแบบต่างๆ” ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

อบรมของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

กองกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  2558 

ณ ห้อง 301 อาคารสวรรคโลก

 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง เปิดรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ ภาคเรยีนที ่1 

ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) ในระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 หลกัสตูรภาษาองักฤษเปิดสอนระดบัปรญิญาตรี 

สาขา B.B.A., B.A.English, B.A.Mass Communication 

ปรญิญาโท สาขา M.B.A., M.Political Science และ 

ปริญญาเอก สาขา Ph.D.Business Administration

 หลักสูตรภาษาจีนเปิดสอนระดับปริญญาตร ี

 สาขา B.B.A. และปริญญาโท สาขา M.B.A. 

 ผู ้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ 

สมคัรได้ตัง้แต่บดันี ้- วนัที ่16 มถินุายน 2558 ได้ที่  

สถาบนัการศกึษานานาชาต ิอาคารสำานกัพมิพ์ ชัน้ 7 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง (หัวหมาก) หมายเลขโทรศพัท์ 

0-2310-8895-9 หรือ www.iis.ru.ac.th

สถาบันการศึกษานานาชาติ

รับนักศึกษา ป.ตรี - ป.เอก

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2558 ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ 

 ✎	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ✎	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

 ✎	สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

 ✎	สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 ✎	สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

 โดยมีเกณฑ์พิจารณา คือ มีระดับคะแนน-

เฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.25 หรือ มีผลสอบ  

O-Net/A-Net รวมจาก 4 ใน 5 วิชา คือ วิชาฟิสิกส์ 

วิชาเคมี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และ

วิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรม ได้ 100 คะแนนข้ึนไป 

มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ หากมีระดับเกณฑ์เฉล่ียไม่ถึง 

2.25 ต้องสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์

 ท้ังน้ีเปิดรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิต 

ล่วงหน้า โดยสามารถนำาหน่วยกิตมาเทียบโอน 

ได้เมื่อจบ ม.6

 ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครทาง

อินเทอร์เน็ตได้ท่ี www.eng.ru.ac.th ต้ังแต่บัดน้ี - 26 

 อาจารย์ ดร.ปรัชญา  ปิยะมโนธรรม  อาจารย ์

ประจำาภาคจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหงเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติเร่ือง 

“การพัฒนาบุคลิกภาพ” ให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

อบรมของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

กองกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  2558 

 ณ ห้อง 301 อาคารสวรรคโลก

คณะวิศวะรับนักศึกษาใหม่

ปริญญาตรี ภาค 1/2558

มิถุนายน 2558 หรือสมัครด้วยตนเองท่ี ม.ร. หัวหมาก 

ตั้งแต่บัดนี้ - 6 กรกฎาคม 2558 สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารลายสือไท  

ชั้น 2 โทร. 0-2310-8577 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีทรงเจรญิพระชนมพรรษา 

๖๐ พรรษา หรือ ๕ รอบนักษัตรในวันที่  

๒ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น

 ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่าง 

ปลื้มปิติและแสดงความจงรักภักดีแด ่

พระองค์ท่านกันถ้วนหน้า

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย ต่างมีกิจกรรมอันเนื่อง 

จากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  

ดังเช่น

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง โดยสถาบัน

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติได้จัดพิธี

ถวายพระพรชัยมงคล

 ถวายเครื่องราชสักการะ และ

 ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

 คนที่รามคำาแหงเขียนกลอนแสดง

ความรู้สึกถึงพระองค์ท่านตอนหนึ่งว่า

 พระราชทานพรรณไม้สุพรรณิการ์

 พระราชทานปริญญาบณัฑติสมประสงค์

 ชาวรามฯล้วนสำานึกตรึกดำารง

 จักยืนยงคงอยู่มิรู้วาย

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  

โดยศิษย์เก่าท่ีชื่อ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์  

ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งชื่อ

 เทพรัตนอักษรา  เจ้าฟ้าปริญญาเอก

 ซึ่งบันทึกเร่ืองราวเมื่อคร้ังสมเด็จ-

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เสด็จฯไปทรงพระอักษรระดับปริญญาเอก

ที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้น

 เป็นบันทึกที่แสดงให้เห็นพระปรีชา 

ส า ม า ร ถ แ ล ะ พ ร ะ อั จ ฉ ริ ย ภ า พ ข อ ง

พระองค์ท่านที่สร้างความปลื้มปิติแก่ชาว

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และปวงชน

ชาวไทยตราบจนทุกวันนี้

(อ่านต่อหน้า 11)

เปิดใจ..บัณฑิตนิติศาสตร์ขึ้นแท่น
ผู้ช่วยผู้พิพากษา วัยเพียง 26 ปี

 บัณฑิตนิติศาสตร์รามคำาแหงผงาด น่ังบัลลังก์ 

ผู้ช่วยผู้พิพากษาวัยเพียง 26 ปี ดีกรีปริญญาโท   3 ใบ 

ทั้งไทยและเมืองนอก ยืนยันศักยภาพความรู้ไม่มี

ขีดจำากัด ด้วยการเริ่มเรียนคณะนิติศาสตร์ ระบบ         

Pre-degree ที่รามคำาแหงตั้งแต่อยู่ ม.ปลาย อายุ 16 ปี 

วันนี้ เธอภู มิใจที่ก้ าวตามความฝันมาได้สำา เร็จ  

เป็นนักกฎหมายนำาความรู้ผดุงความยุติธรรม 

ในสังคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 นางสาวนภสร วิจักษณบดี 

หรือ จ๊ะเอ๋ เข้าเรียนระบบ Pre-degree 

คณะนิติศาสตร์ ขณะเรียนช้ัน ม.4 

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กทม.  

เม่ือจบ ม.ปลาย สะสมหน่วยกิต

ได้จำานวน 132 หน่วยกิต และ

เทียบโอนมาเรียนช้ันปริญญาตรี อีกเพียง 1 ภาคการศึกษา

ก็จบชั้นปริญญาตรี โดยใช้เวลารวมทั้งหมด 3 ปีครึ่ง 

ด้วยอายุเพียง 19 ปี

 จากน้ัน นภสร ได้สอบผ่านหลักสูตรวิชาว่าความ 

ของสำานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ  

ปี 2551 จบเนติบัณฑิตไทย สมัยท่ี 61 ปี 2552 อายุ 20 ปี 

จบปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เกรดเฉล่ีย 4.00 (ทำาวิทยานิพนธ์ 

และจบภายใน 2 ปี) ปี 2552-2554 อายุ 22 ปี 

 เท่าน้ันไม่พอ เธอยังข้ามฟ้าไปถึงประเทศอังกฤษ 

เรียนด้านกฎหมายช้ันปริญญาโทจบมาอีก 2 ใบ  LL.M. 

International Trade Law, University of Essex ปี 

2554-2555 อายุ 23 ปี (Merit เกียรตินิยมอันดับ 2) 

และ LL.M. Intellectual Property Law, Queen  

Mary University of London ปี 2555-2556 อายุ 24 ปี  

(Merit เกียรตินิยมอันดับ 2)

 หลังจากเรียนจบได้ดังท่ีต้ังใจและอายุถึงตามเกณฑ์ 

เธอมุ่งม่ันต้ังใจจนสอบได้ผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามจ๋ิว 

รุ่นท่ี 65 ปี 2557 และสอบได้อัยการผู้ช่วย สนามใหญ่ 

ปี 2557 ได้ทั้งสองสนามพร้อมกัน ปัจจุบัน นภสร 

อายุ 26 ปี เข้าทำางานเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ตั้งแต่วันที่ 

23 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา

 โอกาสน้ี นภสร ผู้ช่วยผู้พิพากษาวัย 26 เปิดใจ 

ถึงจุดเริ่มต้นของความสำาเร็จว่า ช่วงที่เรียน       ม.ปลาย 

อาจารย์กาญจนา ใจแก้ว ผู้สอนวิชาแนะแนวโรงเรียน 

โพธิสารพิทยากร ได้แจ้งให้นักเรียนทราบถึงการเรียน 

ระบบ Pre-degree ของ ม.รามคำาแหง เมื่อจ๊ะเอ๋

ทราบจึงตัดสินใจมาสมัครเรียน โดยเลือกเรียน

คณะนิติศาสตร์เพราะเช่ือว่าระบบ Pre-degree เปิดโอกาส 

ให้นักเรียนได้เลือกเรียนคณะท่ีตนเองชอบ ได้ทดสอบ

ความสามารถตนเองก่อน มีทางเลือกในวิชาชีพ และ

เรียนในระดับสูงได้เร็วขึ้น      

 “ในขณะที่เรียนระบบ Pre-degree จ๊ะเอ๋เน้น 

การแบ่งเวลาเ รียนและอ่านหนังสือให้ ชัดเจน       

ถ้าไม่แบ่งเวลาก็จะอ่านไม่ทัน เพราะพอปิดเทอม 

ม.ปลาย ก็ต้องสอบรามฯ เม่ือสอบรามฯ เสร็จก็เปิดเทอม 

ม.ปลายพอดี ทุกๆเย็น จ๊ะเอ๋จะนั่งทำาการบ้านก่อน 

เมื่อ เสร็จการบ้านแล้วจะอ่านคำาบรรยายและ

หนังสือรามฯ แล้วค่อยเข้านอน ทำาแบบนี้ทุกวัน 

เมื่อปิดเทอม ม.ปลาย ก็จะท่องตัวบทหรือประมวล

กฎหมาย ทบทวนหนังสือที่อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ 

และลองทำาข้อสอบเก่าเป็นประจำา... 

 ...สิ่งสำาคัญในการเรียนคณะนิติศาสตร์ คงหน ี

ไม่พ้นการอ่าน เราต้องมีสมาธิ ไม่ว่าวันนี้จะอ่าน

หนังสือได้มากน้อยแค่ไหน หรืออ่านได้ก่ีหน้า แต่ทุกคร้ัง

ท่ีอ่าน เราต้องเข้าใจกับส่ิงท่ีเราอ่าน ถ้าไม่เข้าใจก็ให้อ่าน

ย้อนใหม่ ค่อยๆคิดตามจนกว่าจะเข้าใจ การอ่านได้น้อย

แต่เข้าใจและจำาได้ ย่อมดีกว่าการอ่านได้คราวละมากๆ

แต่จำาไม่ได้เพราะในห้องสอบความเข้าใจกับเนื้อหา

ที่เรียนที่อ่านจะช่วยให้เราทำาข้อสอบได้” 

 นภสร กล่าวด้วยว่านอกจากการอ่านหนังสือแล้ว 

เราต้องพักผ่อนสมองด้วย หากเครียดมากไปจะส่งผล 

กระทบต่อสุขภาพ “เหนื่อยก็พัก หายเหนื่อยก็สู้ต่อ”  

ซึ่งจ๊ะเอ๋เอง ช่วงที่เรียนยังทำากิจกรรมอื่นๆตลอด 

เคยไปแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ตอบปัญหา-

ทางวิชาการ กิจกรรมรักการอ่าน เป็นบรรณารักษ์-

ห้องสมุด และเคยได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นของ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ทั้งยังได้เรียนพิเศษภาษา- 

จีนกลาง สามารถพูด อ่าน เขียน สนทนาได้ และ

เรียนตีขิม เคยขึ้นโชว์ในช่วงที่เรียนปริญญาโท 

ที่ประเทศอังกฤษด้วย

 หลังจากเข้ามาเรียนท่ีรามคำาแหงเต็มตัว 

นภสร มุ่งม่ันต้ังใจเรียนกฎหมายจนจบช้ันปริญญาตรี

ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยอายุ 19 ปี จบเนติบัณฑิตไทย 

และจบช้ันปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขาบริหาร-

งานยุติธรรม จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ด้วยเกรด

เฉลี่ย 4.00 และจบปริญญาโทด้านนิติศาสตร์ 2 ใบ

จากประเทศอังกฤษ เมื่ออายุ 24 ปี ซึ่งการเรียนจบ



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 สำานกักีฬา มหาวทิยาลยัรามคำาแหง จดัพธิปิีดการแข่งขนักฬีาสพุรรณกิาร์เกมส์ 

ครัง้ที ่39 ด้วยบรรยากาศของมติรภาพและความประทับใจ โดยม ีรองศาสตราจารย์

ปิยะวัฒน์  จิราธรรมวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น  

เป็นประธานปิดการแข่งขัน และมีคณะผู้บริหาร บุคลากร  ร่วมงานอย่างคับคั่ง 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณลานด้านข้างสำานักกีฬา

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบุคลากร 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ 

ครั้งที่ 39 ซึ่งสำานักกีฬาได้จัดการแข่งขันเพ่ือสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย  

ทีต้่องการให้บคุลากรทกุหน่วยงานได้ทำากจิกรรมร่วมกนั โดยใช้การแข่งขันกฬีา 

เชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างกนั และช่วยส่งเสรมิสขุภาพกาย สขุภาพใจ ตลอดจน

สุขภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในระดับหนึ่ง เพราะ “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ทั้งนี้

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน และขอให้รักษาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีที่สุด 

และเชื่อว่าในปีถัดไป กีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ จะมีชนิดกีฬาที่แปลกใหม่และ

สร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น ให้บุคลกร ม.ร. ได้ร่วมกิจกรรมต่อไป 

 สำาหรับ ผลการแข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ คร้ังที่ 39 แบ่งออกเป็น  

18 ชนดิกฬีา คอื 1) กอล์ฟ รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ สำานกัพมิพ์  รองชนะเลศิอนัดบั 1 

ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สำานักบริการ

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล คณะรัฐศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์  

2) เซปักตะกร้อ รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ สำานกังานอธกิารบด ี รองชนะเลศิอนัดบั 1 

ได้แก่ สำานกัเทคโนโลยกีารศกึษา และรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ วทิยาเขตบางนา                    

3) ตะกร้อลอดห่วง รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ สำานกัเทคโนโลยีการศึกษา รองชนะเลิศ

อันดบั 1 ได้แก่ สำานกังานอธกิารบด ี และรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ สำานกัพมิพ์  

4) เทเบลิเทนนสิ  รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ สำานกังานอธกิารบด ีรองชนะเลศิอนัดบั 1 

ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ

สำานักพมิพ์ 5) แบดมนิตัน รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ สำานักงานอธกิารบด ี รองชนะเลศิ 

อนัดบั 1 ได้แก่ สถาบนัคอมพวิเตอร์ และรองชนะเลิศอันดบั 2 ได้แก่ สำานักพมิพ์ 

6) โบว์ลิ่ง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

สำานักพิมพ์  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7) ปาเป้า 

รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ วทิยาเขตบางนา รองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ บัณฑิตวทิยาลยั  

และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สำานักหอสมุดกลาง 8) เปตอง รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ และ 

รองชนะเลศิอันดบั 2 ได้แก่ สำานักบรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล 

 9) ฟุตบอลทีมชาย 11 คน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำานักงานอธิการบด ี  

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร ์และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 

คณะบริหารธุรกิจและวิทยาเขตบางนา 10) วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย) รางวัล

 หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกิจการและบริการนักศึกษา 

กองงานวิทยาเขตบางนา จัดโครงการบริการและส่งเสริมวิชาชีพ (ฝึกอาชีพอิสระ) 

ในภาค 1 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

 ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว (จะเลือกอบรม 

เพียงหัวข้อใดหัวข้อหน่ึง หรือหลายหัวข้อก็ได้) ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป (หัวข้อละ 30 คน) 

สอบถามและสมัครได้ที่ ห้องฝึกอบรมอาชีพ อาคารพระมาส (PRB) ชั้นล่าง 

งานกิจการและบริการนักศึกษา, ห้องแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อาคารพระบาง 

(PBB) ช้ันล่าง โทร. 0 -2397 - 6314, 089 - 133 - 5406 คุณดาลิน, 081-902 - 9550 

คุณอาริยา และสามารถ Download ใบสมัครได้ท่ี http://www.bangna.ru.ac.th/

รามฯ 2 อบรมอาชีพอิสระแก่นักศึกษาและผู้สนใจ

หัวข้อ วันที่ฝึกอบรม เวลา/สถานที่
ค่าวัสดุ

นักศึกษา ประชาชน

ไอศกรีมชาวบ้าน พ. 15 ก.ค. 58
09.30 - 16.00 น. 

อาคาร PRB ชั้นล่าง
60.- 120.-

ขนมปังนมสด จ. 20 ก.ค. 58
09.30 - 16.00 น. 

อาคาร PRB ชั้นล่าง
50.- 100.-

ก๋วยเต๋ียวหมูตุ๋น,

ต้มยำารสเด็ด
พ. 22 ก.ค. 58

09.30 - 16.00 น. 

อาคาร PRB ชั้นล่าง
60.- 120.-

เครปกล้วยหอม จ. 27 ก.ค. 58
09.30 - 16.00 น. 

อาคาร PRB ชั้นล่าง
50.- 100.-

ลูกชุบชาววัง พ. 29 ก.ค. 58
09.30 - 16.00 น. 

อาคาร PRB ชั้นล่าง
50.- 100.-

ชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ  

และรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ คณะศกึษาศาสตร์ 11) วอลเลย์บอลชายหาด (หญงิ) 

รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ สำานกัหอสมดุกลาง รองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ สำานกังานอธกิารบด ี 

และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ 12) วอลเลย์บอลทีมชาย รางวัล

ชนะเลศิได้แก่ คณะวทิยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำานกังานอธกิารบดี

และรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ คณะรฐัศาสตร์ 13) วอลเลย์บอลทมีหญงิ รางวลัชนะเลศิ 

ได้แก่ สำานักงานอธิการบดี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำานักหอสมุดกลาง 

และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ 14) สนุกเกอร์และบิลเลียด 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำานักเทคโนโลยีการศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก ่

คณะนิติศาสตร์ และรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ สำานกับรกิารทางวชิาการและทดสอบ- 

ประเมนิผล 15) หมากกระดาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่สำานักงานอธิการบดี  และรองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ สำานกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล 16) แอโรบกิ รางวลัชนะเลิศ 

ได้แก่ สำานักพมิพ์ รองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ สำานกังานอธกิารบด ี และรองชนะเลศิ

อันดับ 2 ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ 17) เทนนิส รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำานักบริการ-

ทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำานกัพมิพ์และ

สำานักงานอธิการบด ีและรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สำานักเทคโนโลยีการศึกษา 

และ18) กฬีามหาสนกุ รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ คณะวทิยาศาสตร์ รองชนะเลศิอนัดบั 1 

ได้แก่ สำานกัเทคโนโลยกีารศกึษา และรองชนะเลศิอนัดบั 2  ได้แก่ คณะศกึษาศาสตร์ 

พิธีปิดสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 39



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์ตูซาร์  นวย                                  aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน  รถพลังไฮโดรเจน

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 รถยนต์ถกูคดิสร้างขึน้มาในยคุทีค่นเราเพิง่รูจ้กัใช้นำา้มนั และมแีหล่งนำา้มนั

ให้ขุดเจาะมาใช้ได้มากมายโดยเฉพาะในประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา 

รถยนต์อเมริกนัยคุเมือ่ราว  40 - 50  ปีทีแ่ล้วจงึมขีนาดใหญ่โตและซดนำา้มนัเตม็ที ่

ท่ีเป็นอย่างนี้เพราะคนอเมริกันชอบเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ และถ้า 

นั่งรถเล็ก ๆ มันก็ไม่สะดวกสบาย นอกจากนั้นรัฐบาลอเมริกันก็ส่งเสริม

อุตสาหกรรมรถยนต์เต็มที่ด้วยการสร้างระบบถนนเป็นโครงข่ายเชื่อมโยง

เมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ การท่ีคนอเมริกันนิยมเดินทางทางถนนนี้เองทำาให้

กจิการรถไฟของสหรฐัอเมรกิาพฒันาไปไม่มากทัง้ ๆ ทีเ่ริม่ต้นมากว่า 100 ปีแล้ว 

ถึงกับเคยมีนักแสดงตลกอเมริกันล้อเลียนว่ามีรถไฟตกรางทุกวันในสหรัฐฯ  

เหตผุลหลักท่ีเป็นเช่นน้ีกเ็พราะบริษทัรถไฟส่วนใหญ่นัน้ขาดทนุ และเมือ่ขาดทนุ

ก็ทำาให้ไม่สามารถลงทุนปรับปรุงให้พัฒนาขึ้นได้  นี่ผมพูดถึงรถไฟในอเมริกา 

อย่าไปหลงคิดว่าผมวิจารณ์รถไฟไทยเชียวนะครับ

 การที่รถอเมริกันในยุคก่อนเผาผลาญนำ้ามันเป็นว่าเล่นนี้เองทำาให้

เมื่อเกิดวิกฤตการณ์นำ้ามันครั้งที่ 1 ในปี 2516 ซึ่งกลุ่มประเทศผู้ส่งนำ้ามัน 

เป็นสนิค้าออกรวมหวักนัขึน้ราคานำา้มนัอย่างต่อเนือ่ง คนอเมริกนักเ็ดอืดร้อน

กันมากเพราะการขับรถยนต์แต่ละทีเหมือนกับเอาเงินไปเผาทิ้ง อุตสาหกรรม

รถยนต์ในสหรัฐฯ จึงต้องปรับตัวครั้งใหญ่ด้วยการปรับขนาดให้เล็กลง และ 

ทีส่ำาคญัคอืต้องลดระดบัการซดนำา้มนัลงให้เหลอืขนาดจบิ ในช่วงนีเ้องรถยนต์

ญี่ปุ่นซึ่งมีคุณสมบัติที่ว่านี้อยู่แล้วก็เริ่มเจาะตลาดอเมริกันได้มากขึ้นทุกที

 ถึงรถยนต์ยุคหลัง ๆ จะกินนำ้ามันน้อยกว่าในยุคทศวรรษ 1960 และ 

1970 มาก และนำ้ามันมีการลดราคาลงบ้างเป็นบางช่วง แต่การที่นำ้ามัน (รวม

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ๆ เช่นก๊าซ LPG หรือ NGV) ยังคงเป็นเชื้อเพลิง 

ขับเคลื่อนรถยนต์ที่สำาคัญ ก็ทำาให้ทั้งผู้ใช้รถและอุตสาหกรรมรถยนต์ยังอด

วิตกกังวลไม่ได้เพราะไม่รู้ว่านำ้ามันจะแพงขึ้นอีกเมื่อไหร่

 ความฝันของผูใ้ช้รถยนต์กค็อือยากจะมรีถยนต์ทีแ่ล่นได้โดยใช้พลงังาน

อย่างอื่นที่ราคาถูก ๆ และสามารถผลิตเพิ่มใหม่ได้ไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์

ประเภทปิโตรเลยีมทีน่บัวนัจะมลีดลงไปเรือ่ย ๆ การจะบรรลุเป้าหมายท่ีฝันได้ 

ก็ต้องมีการทดลองค้นคว้าวิจัย ซึ่งเราคงได้เห็นการทดลองใช้รถยนต์พลัง
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 เมื่อไม่กี่ปีมานี้เริ่มมีกระแสข่าวที่จุดประกายความฝันของผู้ใช้รถยนต์

อีกคร้ังหน่ึงก็คือการคิดค้นรถยนต์ที่ขับเคล่ือนด้วยพลังไฮโดรเจน แต่ความ

ไม่ชัดเจนของข่าวนี้ทำาให้มีความเข้าใจผิดว่ารถไฮโดรเจนนี้เติมนำ้าก็วิ่งได้แล้ว 

เสียดายที่มันไม่จริงเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็เป็นสุดยอดความฝันของคนใช้

อาชีพ 
         (อาจารย ์ตซูาร ์นวย) 
 

ค ำเรยีกอำชพีต่ำงๆ ในภำษำเมยีนมำมดีงันี้ 

 พระ   bkef;}uD;  โพน จี ้

ชำวนำ   v,form;  แล ตะ มำ้ 
ชำวสวน  ,morm;  ยำ ตะ มำ้ 
ชำวประมง  wHigonf  ตะ งำ แต 
ช่ำงไม ้   vuform;  และ ตะ มำ้ 
ช่ำงยนต์  um;jyifol  กำ้ ปยนี ตู 
ช่ำงโลหะ  yef;wOf;onf  บะ ตี ้แต 
ช่ำงทอง  yef;xdrfonf  บะ เดน แต 
ช่ำงแกะสลกั  yef;ykonf  ปะ บุ แต 
ช่ำงก่อสรำ้ง  yef;&Honf  ปะ ยำน แต 
พ่อคำ้ / แมค่ำ้  aps;onf  เซ ้แต 
พนกังำนบรษิทั  &Hk;0efxrf;  โยน วนู ทำน 
ครผููช้ำย / ครผููห้ญงิ q&m§ q&mr   ซะ ยำ / ซะ ยำ มะ 
อำจำรยม์หำวทิยำลยั  uxdu   กะ ท ิกะ 

นกัเรยีนชำย /นกัเรยีนหญงิ ausmif;om; § ausmif;ol เจำ้ง ์ตำ้ / เจำ้ง ์ตู 

นกัศกึษำชำย /นกัศกึษำหญงิ ausmif;om; § ausmif;ol เจำ้ง ์ตำ้ / เจำ้ง ์ตู 

แพทย ์   q&m0ef  ซะ ยำ วนู 
ทนัตแพทย ์  oëm;q&m0ef  ตวำ้ ซะ ยำ วนู 
พยำบำล  olemjyK   ตู นำ ปยุ 
นกัรอ้ง   tqdkawmf  อ โซ ดอ 
นกัแสดง  o&kyfaqmif  ตะ โยะ เซำง ์

 วศิวกร   tif*sifeD,m  อนี จนี นี ยำ 

 นกับญัช ี  aiëpm&if;udkif  งเว ซะ ยีน้ ไกง ์

ทหำร   ppfom;   ซ ิตำ้ 
ต ำรวจ    &Jom;   แย ้ตำ้ 
 

รถยนต์เชียวละครับ แต่ผมก็ยังแอบฝันอยู่นะครับว่าสักวันหนึ่งเราจะใช้รถยนต์

ที่เติมด้วยนำ้าแทนนำ้ามัน

 เนื่องจากนำ้านั้นเป็นสารประกอบของไฮโดรเจนกับออกซิเจน ทำาให้คิด 

กันว่าการเติมนำ้าเข้าไปจะไปผลิตไฮโดรเจนขึ้นมาได้ แต่นั่นยังเป็นแค่ความฝัน 

อยู่อย่างท่ีผมบอกไปแล้ว เพราะรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฮโดรเจนนั้นเขาต้อง

เตมิก๊าซไฮโดรเจนไม่ใช่นำา้ รถแบบนีค้ดิค้นกนัขึน้มาสำาเรจ็และผลติเป็นเชงิพาณชิย์

แล้วที่ญี่ปุ่น ราคาตกคันละเกือบ 2 ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษี)โดยที่ทั้งรูปลักษณ์

และ สมรรถนะไม่ต่างจากรถที่เราขับกันอยู่ เพียงแต่ว่าถ้าจะใช้งานได้จริงก็จะ

ต้องมีการตั้งปั๊มเติมไฮโดรเจนให้แพร่หลายเท่า ๆ กับปั๊มนำ้ามันในปัจจุบันด้วย 

เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีปั๊มไฮโดรเจนในเมืองไทย ก็คงไม่มีการนำาเข้ารถที่ว่ามา

ใช้ได้.....รอไปก่อน

คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล

โพน จี้ พระ

แล ตะ ม้า ชาว

ยา ตะ ม้า ชาวสวน

ตะ งา แต ชาวประมง

และ ตะ ม้า ช่างไม้ 

ก้า ปยีน ตู ช่างยนต์

บะ ตี้ แต ช่างโลหะ

บะ เดน แต ช่างทอง

ปะ บุ แต ช่างแกะสลัก

ปะ ยาน แต ช่างก่อสร้าง

เซ้ แต พ่อค้า / แม่ค้า

โยน วูน ทาน พนักงานบริษัท

ซะ ยา / ซะ ยา มะ ครูผู้ชาย / ครูผู้หญิง

กะ ทิ กะ อาจารย์มหาวิทยาลัย

เจ้าง์ ต้า / เจ้าง์ตู นักเรียนชาย /นักเรียนหญิง

เจ้าง์ ต้า / เจ้าง์ตู นกัศกึษาชาย /นกัศกึษาหญงิ

ซะ ยา วูน แพทย์

ตว้า ซะ ยา วูน ทันตแพทย์

ตู นา ปยุ พยาบาล

อ โซ ดอ นักร้อง

ตะ โยะ เซาง์ นักแสดง

อีน จีน นี ยา วิศวกร

งเว ซะ ยี้น ไกง์ นักบัญชี

ซิ ต้า ทหาร

แย้ ต้า ตำารวจ

 คำาเรียกอาชีพต่างๆ ในภาษาเมียนมามีดังนี้
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ช่ำงโลหะ  yef;wOf;onf  บะ ตี ้แต 
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พ่อคำ้ / แมค่ำ้  aps;onf  เซ ้แต 
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ช่ำงโลหะ  yef;wOf;onf  บะ ตี ้แต 
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๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดโครงงานวิศวกรรม 

สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ของ 

นกัศึกษาตามปรชัญาทีว่่า “ผลติบณัฑติคณุภาพสรรค์สร้างเทคโนโลยแีละนวตักรรม

แก่สงัคม” และปณธิานของคณะวศิวกรรมศาสตร์ “ผลติบณัฑติให้มคีวามรูคู่้คุณธรรม 

ชีน้ำาสงัคม  คดิเป็นทำาเป็น  ยดึมัน่จรรยาบรรณวศิวกร  พฒันาความรูเ้ผยแพร่สูส่งัคม”

 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ได้คิดค้นนวัตกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม จำานวน 2 ผลงาน คือ 1)ผลงานเครื่องผลิต

ก๊าซโอโซนชนิดปรับความเข้มข้นได้ เป็นผลงานของ นายฤทธิไกร ธารายศ  

นายณัฐศักดิ์ กลำ่าสวัสดิ์ และนายยศพร เฉลิมศรี และ 2)ผลงานถังเก็บตัวอย่าง

มลพษิอากาศชนดิอนินทรย์ีสาร แบบสญุญากาศ เป็นผลงานของ นายพงศกร ศรแีก้ว 

และนายสนัตชิยั แสงเขยีว แบบใช้แรงดนัอากาศ เป็นผลงานของนายพงษ์ประยรู คงโอ 

และนายอภิศักดิ์ อินนุพัฒน์ 

โครงงานที่ 1 

ผลงานเครื่องผลิตก๊าซโอโซน

ชนิดปรับความเข้มข้นได้

     โอโซนเป็นก ๊าซที่ ใช ้ในการ

กำาจัดกลิ่นและเชื้อโรคทั้งในนำ้าและ

อากาศ จึงมีการผลิตเครือ่งผลิตโอโซน 

เพือ่ใช้ทำาความสะอาดนำา้และสิง่เจอืปน 

ในเชงิพาณชิย์อย่างแพร่หลาย อย่างไร- 

ก็ตามวิธีการใช้ที่ถูกต้อง ที่ไม่เป็น

อนัตรายต่อคน จะต้องควบคมุความเข้มข้นของก๊าซโอโซนในบรรยากาศไม่เกนิ 0.1 

ส่วนในล้านส่วนของบรรยากาศหรือ 0.1 ppm ถ้าความเข้มข้นเกิน จะทำาให้

เกดิการระคายเคอืงคอและตา คลืน่ไส้อาเจยีน เจบ็หน้าอก หายใจไม่ออก ปอดอกัเสบ 

และติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ตามลำาดับ แต่ถ้าความเข้มข้นน้อยกว่า จะไม่

สามารถควบคมุกลิน่และเชือ้โรคได้ เช่น การฆ่าไวรสัในอากาศต้องใช้ความเข้มข้น 

0.5-1 ppm เปิดนาน 4 นาที 

     ปัจจุบันผู้บริโภคสามารถหาซื้อเครื่องผลิตโอโซนได้ตามท้องตลาดทั่วไป 

แต่เครื่องเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมระดับความเข้มข้นที่ปล่อยโอโซนออกสู่

อากาศภายในห้องได้ นอกจากนีก้ารทีก๊่าซโอโซนเป็นก๊าซท่ีไม่เสถียร จะสลายตวั 

ได้ในบรรยากาศ ทำาให้ผูใ้ช้ส่วนใหญ่ต้องคอยเปิด-ปิดเคร่ืองโดยอาศยัการดมกล่ิน

ของก๊าซโอโซนในห้อง

 โครงงานน้ีเป็นการออกแบบเครื่องผลิตก๊าซโอโซนต้นแบบ ให้สามารถ

ควบคมุปรมิาณก๊าซโอโซนในห้อง เพือ่ให้เกดิความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ด้วยการ

ดัดแปลงแผงวงจรเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าให้ได้หลายระดับ จากนั้นนำาเครื่องผลิต

โอโซนไปทดสอบหาปริมาณก๊าซโอโซนท่ีผลิตได้ในห้องจำาลอง ที่มีอัตราการ

ไหลเวียนของอากาศ อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ตามค่ามาตรฐานคุณภาพ

อากาศในอาคาร 

รูปที่ 1.1 เครื่องผลิตโอโซนพร้อมสเกลปรับระดับความเข้มข้น

รูปที่ 1.2 ห้องจำาลองที่ ใช้ ในการตรวจวัดปริมาณโอโซนที่ผลิตได้

ระดับ
ระยะเวลาในการดูด
จับก๊าซโอโซน (min)

ปริมาตร
อากาศที่ดูด (L)

ปริมาณก๊าซโอโซนที่ตรวจวัดได้ในห้องจำาลอง

mg ppm

0.1 240 480 0.103 0.109

0.3 180 360 0.234 0.331

1 30 60 0.124 1.222

2 30 60 0.245 2.343

3 30 60 0.355 2.852

4 30 60 0.472 3.637

5 30 60 0.586 4.846

    โครงงานที่ 2

    ถังเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

ชนิดอนินทรีย์สาร

     มลพิษทางอากาศมี 2 ชนิดคือ 

1) ชนดิอนิทรย์ีสาร ได้แก่ตวัทำาละลาย 

เช่น สีทาบ้าน ทินเนอร์ แลคเกอร์ 

หมึกพิมพ์จากโรงพิมพ์ เป็นต้น 

2) ชนดิอนนิทรย์ีสาร เช่น ก๊าซไฮโดรเจน 

ซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่า (H
2
S) (มักพบ

จากโรงงานอุตสาหกรรม บ่อขยะ และบ่อก๊าซชีวภาพ) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   

ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (จากการเผาไหม้) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (จากการ

เผาไหม้ถ่านหนิ)  เป็นต้น พบว่าในการหามลพษิทางอากาศก่อนนำามาบำาบดัจะใช้ 

วิธีการเก็บตัวอย่างอากาศ มลพิษทางอากาศชนิดอินทรีย์สารจะมีถังเก็บตัวอย่าง

อากาศชนิดอินทรีย์สาร (Summa Canister) นำาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง 

แต่มลพิษทางอากาศชนิดอนินทรีย์สารยังไม่มีถังเก็บตัวอย่าง และไม่สามารถ

นำาถงัเกบ็ตวัอย่างอากาศชนดิอนิทรย์ีสารมาใช้แทนกนัได้ เนือ่งจากมลพษิทางอากาศ 

ชนิดอนินทรีย์สารมีคุณสมบัติกัดกร่อน สามารถกัดกร่อนโลหะทำาให้ถัง 

เก็บตัวอย่างอากาศ (Canister) ถูกกัดกร่อนเสียหายได้  วิธีการเก็บมลพิษชนิด 

อนินทรีย์สารที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือการใช้ถุงเก็บตัวอย่างอากาศท่ีทำาจาก 

พลาสตกิเคลอืบ ซึง่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ ต้องสัง่ซือ้จากต่างประเทศ 

ราคาแพง ทีส่ำาคญัคอื สามารถเกบ็ตัวอย่างอากาศได้เพียงครัง้เดียว และไม่สามารถ

นำาใช้ซำ้าได้ ขณะที่การหาค่ามลพิษทางอากาศเพื่อนำามาตรวจสอบและวิเคราะห ์

หาค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจะต้องเกบ็ตวัอย่างอากาศซำา้ๆ หลายครัง้ 

ก่อนนำามาหาค่าเฉล่ีย ทำาให้ส้ินเปลอืงค่าใช้จ่ายเมือ่ต้องการตรวจสอบและวเิคราะห์

หาค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ 

     โครงการนี้เป็นการสร้างถังเก็บตัวอย่างอากาศชนิดอนินทรีย์สาร คือ  

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ที่สามารถเก็บตัวอย่างอากาศได้ในปริมาตรที่เพียงพอ 

เพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างซำ้าหลายครั้ง และสามารถนำาถังเก็บตัวอย่างอากาศ

กลับมาใช้ใหม่ได้  

นักศึกษาคณะวิศวะคิดค้นนวัตกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม

(อ่านต่อหน้า 9)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 เพื่อเป็นการไว้อาลัยและระลึกถึง Scott McKenzie นักร้องนักดนตรี 

ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงทศวรรษที่ 60 และ 70 “มาเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง

กันเถอะ” ฉบับนี้จึงขอเสนอเพลง “San Francisco” San Francisco เป็นเมือง

ท่าสำาคัญในรัฐแคลิฟอร์เนียและเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย เป็นเมืองท่ีได้ชื่อว่าม ี

อิสรภาพและเสรีภาพมากที่สุดเมืองหนึ่งในสหรัฐอเมริกาหรือในโลกก็ว่าได ้

San Francisco จึงดึงดูดให้ผู้คนที่มีความคิดอิสระหรือคนกลุ่มน้อยมารวมกัน 

ในช่วงทศวรรษที่ 60 และ 70 หนุ่มสาวชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยกับ

สังคมวิถีชีวิต และความเชื่อดั้งเดิมในยุคของพ่อแม่พวกเรา หนุ่มสาวเหล่านี ้

เชื่อในความรักและสันติภาพและมักพูดว่า “Make love, not war” (จงรักกันและ

ไม่ก่อสงคราม) พวกเขาจะสวมใส่เสื้อผ้าที่ดูแปลกๆ ในยุคนั้น ทั้งชายและหญิง

จะไว้ผมยาว คนทัว่ไปเรยีกพวกเขาว่า “ฮปิป้ี” (Hippy/hippie) และเนือ่งจากพวกเขา 

ใช้ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แทนความเชื่อของพวกเขาจึงได้รับการขนานนามว่า 

“บุปผาชน” (Flower People/Flower Children) ด้วย

 ใจความหลักของเพลง San Francisco กล่าวถึงกลุ่มบุปผาชนหรือฮิปปี้

ทีม่ารวมตวัอยูด้่วยกนัใน San Francisco ในช่วงปี ค.ศ.1960-70 เมอืงนีเ้ป็นทีช่มุนมุ

ของหนุม่สาวฮิปป้ีผูร้กัธรรมชาตแิละความอสิระ อาจพดูได้ว่าเป็นเมอืงในสหรฐัอเมรกิา

ท่ีมีฮิปปี้อาศัยอยู่มากที่สุด ฮิปปี้เป็นสุภาพชน (gentle people) รักสงบและ 

ต่อต้านสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิง่สงครามเวยีดนามซ่ึงกำาลังคุกกรุ่นอยู่ในยุคนัน้ 

If you’re going to San Francisco

Be sure to wear some flowers in your hair

If you’re going to San Francisco

You’re gonna meet some gentle people there

For those who come to San Francisco

Summertime will be love-in there

In the streets of San Francisco

Gentle people with flowers in their hair

All across the nation such a strange vibration

People in motion

There’s a whole generation with a new explanation 

People in motion, people in motion

For those who come to San Francisco

Be sure to wear some flowers in your hair 

If you come to San Francisco

Summertime will be a love-in there

If you come to San Francisco

Summertime will be a love-in there

wear เป็นกริยา (verb) แปลว่า สวมใส่ 

flower เป็นคำานาม (noun) แปลว่า ดอกไม้ 

 รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล                               ภาควิชาภาษาอังกฤษฯ คณะมนุษยศาสตร์

ตัวอย่างจากเพลง If you’re going to San Francisco, be sure to wear some 

  flowers in your hair. (ถ้าคุณกำาลังจะไปซานฟรานซสิโก 

 แล้วละก็จงแน่ใจว่าได้ประดับดอกไม้ไว้บนผมด้วย) 

gentle เป็นคุณศัพท์ (adjective) แปลว่า สุภาพ

there เป็นสรรพนาม (pronoun) แทนสถานท่ี หมายถึง ท่ีนัน่ 

ตัวอย่างจากเพลง  If you’re going to San Francisco,  you’re gonna meet  

 some gentle people there. (หากคุณกำาลังจะไป 

 ซานฟรานซิสโก คุณก็จะพบสุภาพชนที่นั่น) 

those  เป็นสรรพนาม (pronoun) ในที่นี้หมายถึงผู้คนที่กำาลัง 

 จะเดินทางไปซานฟรานซิสโก

summertime เป็นคำานาม (noun) หมายถึง ฤดูร้อน

ตัวอย่างจากเพลง For those who come to San Francisco, summertime  

 will be a love-in there. (และสำาหรับคนที่มาเยือน 

 ซานฟรานซสิโกในฤดูร้อนก็จะมคีวามรักรอคุณอยู่ท่ีนัน่) 

street  เป็นคำานาม (noun) แปลว่า ถนน

ตัวอย่างจากเพลง  In the street of San Francisco, gentle people with  

 flowers in their hair, (ในท้องถนนของเมือง 

 ซานฟรานซิสโก เราจะพบเห็นสุภาพชนประดับผม 

 ของเขาด้วยดอกไม้) 

nation เป็นคำานาม (noun) แปลว่า ชาติ, ประเทศ

vibration เป็นคำานาม (noun) แปลว่า ความเคลื่อนไหว, ความ 

 สัน่สะเทอืน ในทีน่ีห้มายถงึ กิจกรรมต่างๆ ทีก่ำาลงัเกิดขึน้

motion เป็นคำานาม (noun) แปลว่า การเคลือ่นที ่ในทีน่ีห้มายถงึ  

 การเดินทาง

ตัวอย่างจากเพลง All across the nation, such a strange vibration,  

 people in motion. (ทั่วทั้งประเทศในตอนนี้กำาลังม ี

 การตืน่ตวัเคลือ่นไหวและกจิกรรมต่างๆ เกีย่วกบัเรือ่งฮปิป้ี) 

generation เป็นคำานาม (noun) แปลว่า ยุค รุ่น

explanation เป็นคำานาม (noun) แปลว่า การอธบิาย คำาอธบิาย ในทีน่ี ้

 หมายถงึ ความคดิ หรอืแนวคดิเก่ียวกับสังคมและวถิชีีวติ 

ตัวอย่างจากเพลง There’s a whole generation with a new explanation.  

 (ยุคนี้ เป ็นยุคของคนร ุ่นใหม ่ที่มีความเชื่อและ 

 แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและชีวิตแบบใหม่ นั่นคือ 

 ตามแนวของฮิปปี้)

ถ้ามีข้อเสนอแนะโปรดส่งมาที่

สุมารีย์ อิงคนารถ

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

หรือ isumaree@yahoo.com

คำาศัพท์และวลีที่น่าสนใจ



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 ด้วยในภาค 1 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย

รามคำาแหงเปิดรบัสมคัรนกัศึกษาใหม่ทางอนิเทอร์เนต็ 

ส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ ์

เทยีบโอนหน่วยกติ) และผูเ้ข้าศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา 

เพือ่เตรยีมศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(Pre-degree) เพือ่ให้ 

การรับสมัครดังกล่าวดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ จึงกำาหนดหลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติให้ทราบ ดังต่อไปนี้

 1. คณะและสาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร ระดับ

ปริญญาตรี มี 4 สาขาวิชา

  1.1 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

  1.2 คณะบรหิารธรุกจิ สาขาวชิาการจดัการ

  1.3 คณะรฐัศาสตร์ กลุม่วชิาเอกบริหารรัฐกจิ

  1.4 คณะสือ่สารมวลชน สาขาวชิาสือ่สารมวลชน 

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร 

  2.1 ผู้สมคัรเป็นนกัศึกษาใหม่  ระดบัปริญญาตรี

   1. สำา เร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ

เทียบเท่า หรือ           

   2. สำาเร็จการศึกษาภาคบังคับตาม

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (มธัยมศกึษาตอนต้น) 

หรอืเทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

         2.1 เป็นข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่ง

และเงนิเดอืนตัง้แต่ระดบั 2 หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป หรอื

     2.2 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ 

พนกังานรฐัวสิาหกจิ หรอืลกูจ้างของรฐั ซึง่ได้ปฏบิตังิาน

มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

                   2.3 เป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิรฐัสภา 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดั สมาชกิสภาเขต 

สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก

สภาตำาบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล หรือ

กรรมการสุขาภิบาล หรือกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ

                   3.  เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา

แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

           2.2 ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อ

เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี  (Pre-degree)  

   1. เป็นข้าราชการ ลกูจ้าง หรอืพนกังาน 

ของส่วนราชการ องค์การรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงาน 

เอกชนที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร หรือ

   2.  เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณา

แล้วเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้

  ทั้งนี้  ผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1. และข้อ 2. 

ต้องสำาเรจ็การศกึษาภาคบงัคบัตามหลกัสตูรการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน (มธัยมศกึษาตอนต้น) หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  รบัสมคัรผ่านทางอนิเทอร์เน็ต ส่วนภมิูภาค 

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต) ระหว่าง

วันที่ 28 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 

สมคัรและลงทะเบยีนเรยีนได้ทีเ่วบ็ไซต์ www.iregis2.

ru.ac.th

 สำาหรับผู ้ที่ขอใช้สิทธิ์ เทียบโอนหน่วยกิต  

จะต้องไปสมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติ ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด เท่านั้น

 4.  เอกสารทีใ่ช้ในการสมคัร (ถ่ายสำาเนาขนาด 

A4 และต้องรับรองสำาเนาถูกต้องทุกฉบับ)

  4.1 ใบสมคัรและใบขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา 

(ม.ร.2) พร้อมเซ็นชื่อผู้สมัคร จำานวน 1 ฉบับ

  4.2 สำาเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตร ต้องระบุ

วันที่สำาเร็จการศึกษา จำานวน 2 ฉบับ

         4.3 กรณคีณุวฒุทิีจ่บหลกัสตูรเป็นคณุวฒุิ

ต ่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู ้จาก

กระทรวงศกึษาธกิารแนบก่อนการสมคัร โดยในระดบั

มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตดิต่อสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำานักทดสอบทางการศึกษา และผู้สมคัรจะต้องชำาระ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยัง

สถานศึกษาต้นสังกัด รายละ 500 บาท ในวันที่สมัคร

  4.4 กรณีเปลี่ยน ชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือ

สมรส หรือหย่า ให้ถ่ายสำาเนานั้น จำานวน 2 ฉบับ

     4.5 สำาเนาทะเบียนบ้าน จำานวน 1 ฉบับ

     4.6 สำ า เนาบัตรประจำ าตัวประชาชน  

   จำานวน 4 ฉบับ

     4.7 กรณีผู้สมัครเป็นผู้พิการให้ส่งสำาเนา-

บัตรประจำาตัวคนพิการ จำานวน 2 ฉบับ

  4.8 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว และ

ขนาด 1 นิ้ว อย่างละ 1 รูป โดยเขียน ชื่อ - สกุล  

หลังรูปถ่าย

  4.9 ใบรับรองแพทย์ จำานวน 1 ฉบับ

  4.10 กรณีเป็นพระภิกษุสามเณร ให้ส่ง 

สำาเนาใบสุทธิ หน้า 2,3,4,5 หรือ แนบใบรับรองการ

อุปสมบทแทน จำานวน 2 ฉบับ

  4.11 สำาเนาใบแจ้งการชำาระเงนิ จำานวน 1 ฉบบั 

 (ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์)

  4.12 ให้ระบุคณะที่สมัคร หรือระบุสมัคร

แบบ (Pre-degree) ด้านล่างขวาของซองเอกสาร

 5. ส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ตามข้อ 4 . 

ทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำาการ นับจากวันที่ชำาระ

ค่าลงทะเบียนเรียน โดยจ่าหน้าซองถึง

 หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร

 สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมนิผล

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  ตู้ ปณ. 1011

 ปท. รามคำาแหง กรุงเทพฯ 10241

 วงเลบ็มมุซอง  “สมคัรทางอนิเทอร์เนต็ ส่วนภมูภิาค”

 6. หากมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังว ่า 

หลักฐานท่ีนำามาใช้ในการสมคัรไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว 

มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่ม

การสมัคร และไม่คืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

 7. การสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ทางอนิเทอร์เนต็

ส่วนภูมิภาค นักศึกษาจะต้องเข้าสอบ ณ ศูนย์สอบ 

ส่วนภูมิภาคที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

เท่านั้น

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร สำานักบริการทางวิชาการ

และทดสอบประเมนิผล อาคาร สวป. ชัน้ 3  มหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 

โทร. 0-2310-8624  หรือ 0-2310-8000 ต่อ 4832

รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ส่วนภูมิภาค

 คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการสัมมนา 

ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย เรื่อง 

“จะทำาวิจัย หาทุนที่ไหนดี” เมื่อวันที่ 23 เมษายน 

2558  ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ 

โดย ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

เป็นประธานเปิดการสัมมนา เพ่ือให้บุคลากรท่ีสนใจ

การวิจัยทราบแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย และ

ทราบเทคนิคในการเสนอหัวข้อวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุน 

รวมท้ังผลักดันส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ 

สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเป่ียม อาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย   อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย นิลกรณ์ หัวหน้า 

ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา สำานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.)  อาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำานวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นวิทยากร

 ดูงาน ม.รามคำาแหง อาจารย์สมหมาย สุระชัย  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาส

ที่มาศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษา การพัฒนา

และงานด้านสวัสดิการแก่นักศึกษา เมื่อวันที่  

7 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

ห้องประชุม 207 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ส่งเสริมทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ถาม  ขอความกรุณาอธบิายเรือ่งการลงทะเบียน 

ให้ทราบด้วยครับ ผมเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค

ตอบ		การลงทะเ บียนเ รียนทางไปรษณีย ์ 

(นักศึกษาส่วนภูมิภาค)

 ข้อแนะนำาการลงทะเบียนเรียน

 1. นกัศกึษาจะต้องลงทะเบยีนเรยีนภายใน 

เวลาทีม่หาวทิยาลยักำาหนด ตามคูม่อืการลงทะเบยีนเรยีน

สำาหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค ประจำา

ภาคการศึกษาอื่นๆ

  2. กระบวนวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีน ต้องเป็น 

กระบวนวชิาตามหลกัสตูรของคณะทีส่มคัรเข้าศึกษา  

โดยจะต้องดูวันเวลาสอบอย่าให้ซำ้าซ้อน (รหัสวิชา

ต้องเป็น 7 หลัก)

  3. ให้ลงทะเบยีนเรยีนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต 

ในกรณีขอจบการศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 

30 หน่วยกิต  และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลา

สอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซำ้าซ้อน โดย

ไม่ต้องเขียนคำาร้อง

  4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ณ สาขา

วิทยบริการฯมีเอกสาร ดังนี้

   4.1 สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)

   4.2 แถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) 

   4.3 บัตรประจำาตัวนักศึกษา

  5. นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรยีนทางไปรษณีย์ 

มีเอกสารดังนี้

   5.1 แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34)  

ส่วนภูมิภาค กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน 

ทัง้ 2 หน้า และตดิแถบรหสักระบวนวชิา (Barcode) 

ที่ลงทะเบียนเรียนลงในช่องที่กำาหนด ระบุจำานวน

หน่วยกิตทุกกระบวนวิชา   

   5.2 ไปรษณีย์ธนาณัติจำานวนเงินค่า-

ลงทะเบียนครบถ้วน หากชำาระไม่ครบจะถูกตัด

กระบวนวิชาสุดท้ายไปตามลำาดับ

    5.3 ซองเปล่าติดแสตมป์ “จ่าหน้าซอง

ถึงตัวนักศึกษาเอง” ให้ละเอียดชัดเจน สำาหรับส่ง 

ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

  6. นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรยีนทาง INTERNET 

ให้อ่านรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนทางเว็บไซต์  

www.iregis.ru.ac.th

ถาม      ดฉินัต้องทำาเรือ่งลาสอบ เพือ่ยืน่ต่อทีท่ำางาน

ช่วยแนะนำาด้วย ว่าต้องทำาอย่างไร

ตอบ   นักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

หลักฐานที่ต้องนำาไปติดต่อ

  1. สำาเนาตารางสอบไล่รายบุคคล

 2. ระบุภาค และปีการศึกษาที่จะขอ

หนังสือรับรอง

CHINESE  METHOD 

คณิตคิดสนุก
  รศ.ทศพร คล้�ยอุดม           ภ�คคณิตศ�สตร์ ม.ร.              

กองบรรณาธิการ

 บทความคณิตคิดสนุกฉบับนี้จะได้กล่าวถึง 

วิธีการคูณอีกแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่าการคูณแบบจีน 

(Chinese  Method)  ในบางครั้งก็เรียกการคูณแบบจีน 

นีว่้าการคณูด้วยเส้น คอืใช้จำานวนเส้นแทนหลักต่าง ๆ 

และใช้เส้นในกลุ ่มตัวตั้งตัดกับเส้นในกลุ ่มตัวคูณ 

กล่าวเช่นน้ีท่านผู้อ่านก็คงนึกภาพไม่ออก ดังนั้น

จะขอยกตัวอย่าง พร้อมกับอธิบายขั้นตอนในการ

คำานวณประกอบไปด้วยกันดังนี้

 ตัวอย่าง  จงหาผลคูณของ  52 × 34

 (1)  ลากเส้นกลุ่มหลักสิบ  5  เส้น กลุ่มหลัก

หน่วย  2  เส้น  และลากเส้นกลุ่มหลักสิบ 3  เส้น กลุ่ม

หลักหน่วย  4  เส้นตัดกับเส้นในกลุ่มแรก  ดังรูป

                                                            

 (2) นบัจำานวนจดุตดั กลุม่หลงัสดุเป็นหลกัหน่วย 

นับได้  8  จุด  กลุ่มกลาง 2 กลุ่มรวมกันเป็นหลักสิบ 

นับได้  20 + 6  =  26  จดุ  และกลุม่หน้าสดุเป็นหลกัร้อย 

นับได้  15  จุด

 (3) ผลคูณได้จากนำาตัวเลขมาเรียงกันโดยใช้

การปัดเศษประกอบ  ดังนั้นคำาตอบ คือ 1768 

 ตรวจสอบคำาตอบโดยการคูณปรกติ  ได้ดังนี้

               52

               34

          208

           156

       1768        ซึ่งพบว่าได้คำาตอบเท่ากัน

 การคูณแบบจีนนี้ใช้กับการคูณเลขกี่หลักก็ได้  

ถ้าหลักใดเป็น  0  นิยมใช้เส้นประเพื่อไม่ให้สับสน

เกีย่วกบัหลกั  การคณูจะทำาได้ง่ายถ้าตวัเลขในแต่ละหลกั

เป็นตัวเลขน้อย ๆ การคำานวณอาจไม่เร็วเท่ากับการ

คูณปรกติแต่บทความนี้ต้องการให้เห็นวิธีการคูณ 

ที่หลากหลายซึ่งสำาหรับกรณีการคูณเลข  2  หลัก นั้น 

หลกัหน่วยได้จากหลงัคณูหลัง หลักสิบได้จากใกล้คูณ

ใกล้บวกด้วยไกลคูณไกลและหลักร้อยได้จากหน้า

คูณหน้า นั่นคือ (10a + b) (10c + d) = 100 ac +10 

(ad + bc)  + bd  นั่นเอง

×

+

 3. สำาเนาใบเสรจ็รบัเงนิการลงทะเบยีนเรยีน

ภาคปัจจุบัน

 4. สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

  5. ใบเสรจ็รบัเงนิค่าธรรมเนยีม ชดุละ 20 บาท 

(ชำาระที่กองคลัง สำานักงานอธิการบดี ชั้น 1)

  6. ในกรณี ให ้ผู ้ อื่นมาดำ า เนินการแทน  

ต้องนำาหนังสือมอบฉันทะ และแนบสำาเนาบัตร-

ประจำาตวัประชาชนของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบ-

ฉันทะ พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง

  นำ า เอกสารทั้ งหมดไปดำา เนินการได ้ที่  

ฝ่ายหนังสือสำาคัญ สำานักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมนิผล มหาวทิยาลยัรามคำาแหง แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ในวันและ

เวลาราชการ

 หมายเหต ุ  ไม่มีบริการยื่นขอทางไปรษณีย์

รูปที่ 2.1 

ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ

รูปที่ 2.2 

ถังเก็บตัวอย่างอากาศ

ชนิดอินทรีย์สาร 

(Summa Canister)

   รูปที่ 2.3 

ถังเก็บตัวอย่างอากาศ

ชนิดอนินทรีย์สาร  

 แบบใช้แรงดันอากาศ 

    รูปที่ 2.4 

ถังเก็บตัวอย่างอากาศ

ชนิดอนินทรีย์สาร

แบบใช้ภาวะสุญญากาศ

ภายในถัง

นักศึกษาคณะวิศวะฯ                          (ต่อจากหน้า 6) 

ซ่ึงเป็นการช่วยประหยดังบประมาณในการนำามลพษิ 

ทางอากาศชนดิอนนิทรย์ีสารมาตรวจสอบ โดยได้สร้าง

ถังเก็บตัวอย่างอากาศชนิดอนินทรีย์สาร 2 แบบ คือ 

1) แบบใช้แรงดันอากาศ ซึ่งเป็นถังที่ทำาด้วยวัสด ุ

สแตนเลส รูปทรงกระบอก มีความจุ 9 ลิตร ภายใน

เคลือบด้วยสารไวนลิเอสเตอร์เรซิน่ สามารถเกบ็ก๊าซ- 

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่มีความดัน 2 - 4 บรรยากาศได้  

2) แบบใช้ภาวะสุญญากาศ ซึ่งเป็นถังที่ทำาด้วยวัสด ุ

สแตนเลสรูปทรงกลม  มีความจุ 7.9 ลิตร ภายใน

เคลอืบด้วยสารไวนลิเอสเตอร์เรซิน่ สามารถทำาให้เกดิ

ความดันภายในถัง -1 บรรยากาศได้ 



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ENG 3201 (EN 309)

การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1

English Listening for Comprehension I อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

ภาคฤดูร้อน / 2557 

  สาระ บริบทแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง- 

ประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับ “การเมืองเรื่องเชื่อมโยง” 

(linkagepolitics) ระหว่างภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง 

 สังคม วัฒนธรรม และสภาวะอื่นๆ ภายในประเทศ 

ซึง่มผีลกระทบต่อเร่ืองราวต่างประเทศอันเป็นกิจกรรม

การเมืองของเอเซียใต้ (South Asia)

 บางกรณคีรอบคลมุถงึเอเซียตอนใต้ (Southern 

Asia) คอื ขยายขอบเขตทีก่ว้างใหญ่กว่า รวมถงึตอนใต้

ของทวีปเอเซีย

  ตำาราและเอกสาร  ตำาราว่าด้วยเอเซยีใต้ และ 

เอกสารบางรายการจากศนูย์เอกสาร (ด้านหลงัอาคาร 

สนง.คณะรฐัศาสตร์ POB, 0-2310-8483-9 ต่อ 30

 	การประเมิน

 3.1 ข้อสอบอัตนัย 6 ข้อ เลือก 4 ข้อ เช่น 

 1) ลกัษณะของสงัคมและวฒันธรรมโดยเฉพาะ 

  กรณีอินเดีย 

 2) ขบวนการกู้ชาติจากอังกฤษ 

 3) เอเซียใต้ขยับสู ่ความเป็นเอเซียตอนใต้  

  ในบริบทแห่งโลกาภิวัตน์ 

 4) อิทธิพลของอังกฤษยุคล่าอาณานิคมที่มี 

  ต่อสังคม วัฒนธรรมของเอเซียใต้ 

 5) กรณีปากีสถาน, ศรีลังกา, ภูฏาน, เนปาล 

  แห่งใดแห่งหนึ่ง

 6) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น ไทย 

  กับอินเดีย ปากีสถานกับอินเดีย ไทยกับ 

  เนปาลและภูฏาน

	 	บรรยาย 

  วันจันทร์/วันพุธ/วันศุกร์ 

  เวลา 09:30 - 11:20 น. 

  SBB 303 (อาคารศิลาบาตร)

  ติดต่อ ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย และ

อ.เกสรี พงษ์สังข์ โทร. 0-2310-8483-9 ต่อ 29 , 36

			วัน/เวลา/สถานที่เรียน วันจันทร์  วันพุธ 

และวันศุกร์ เวลา  13:30-15:20 ห้อง VPB 302

			อาจารย์ผูส้อน อ.ดร.แก้วกลัยา  อภยับณัฑติกลุ 

  	ตำาราทีใ่ช้  ENG 3201 (EN 309) การฟังเพือ่ 

ความเข้าใจ 1 แต่งโดย รศ.จารุพรรณ เพ็งศรีทอง

			คำาอธบิายกระบวนวชิา  ศกึษาวธิแีละฝึกฟัง 

โดยการเน้นการจำาแนกเสียงของคำาที่มีการออกเสียง

คล้ายกัน คำาที่มีการลงเสียงเน้นหนัก พร้อมทั้งจับ

ทำานองเสียง ตลอดจนฝึกฟังข้อความสั้น ๆ ได้แก่ 

บทสนทนา บทสัมภาษณ์ ข่าว บทโฆษณา   ฝึกเขียน

ตามคำาบอก และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน 

			จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการฟังและฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา

  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการลงเสียงเน้นหนัก 

และทำานองเสยีงซึง่เป็นลกัษณะสำาคญัของภาษาองักฤษ

  3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังข้อความสั้น ๆ เช่น 

บทสนทนา บทสัมภาษณ์ ข่าว และบทโฆษณา 

  4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนตามคำาบอก

  5. เพื่อให้ผู ้ เรียนได้ฝ ึกเขียนบทสรุปจาก

ข้อความที่ได้ยิน

			แนวทางการเรียน การบรรยายและฝึกฟังจาก CD 

ซึง่มจีำาหน่ายพร้อม script และตวัอย่างข้อสอบ 2 ชดุ 

พร้อมคำาเฉลยทีภ่าควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ 

อาคาร 1  ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์

			เน้ือหาวิชา   ตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน 

ความสำาคัญของเสียงท้ายคำาและเสียงซึ่งเกิดจาก 

การลดพยางค์ ความสำาคัญในการเน้นพยางค์ และ 

ทำานองเสียง การเชื่อมเสียงระหว่างคำา การตัดเสียง 

และการกลมกลืนเสียง คำาบอกลักษณะคน สิ่งของ 

รูปร่าง ทิศทางและ คำาแนะนำาต่าง ๆ บทสนทนาทาง

โทรศัพท์ Active Voice และ Passive Voice และการ

ละคุณศัพท์ กริยา สรรพนาม ที่คู่สนทนาเคยกล่าว

			ลกัษณะข้อสอบ/วนัสอบ อตันยัผสมปรนยั100 ข้อ

ภาควชิาฯจดัสอบเอง สอบวนัองัคารที ่ 26 พฤษภาคม 2558 

เวลา  09:30 น. ณ ห้อง Lab 1 และ Lab 2 ชัน้ 3 อาคาร 1 

คณะมนุษยศาสตร์ นักศึกษาสามารถตรวจสอบ

สถานทีส่อบและเวลาสอบอกีครัง้ ได้จากประกาศทาง 

website ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่ www.ru.ac.th  

Facebook ของภาควชิาฯ ที ่ Hu-Eng Ramkhamhaeng 

และประกาศทีภ่าควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์

	รายละเอยีดของลกัษณะข้อสอบ  ข้อสอบแบ่งออก

เป็น 6 part ดังนี้

  Part 1 Write down the numbers, dates, 

times etc. you hear.  ข้อสอบ part นีม้ ี10 ข้อ 10 คะแนน 

ข้อสอบ part นี ้เป็นการเขยีนจากการบอกตวัเลขต่าง ๆ 

วัน เดือน ปี เวลาและตวัเลขอืน่ ๆ เช่น ถ้านกัศกึษา 

ได้ยนิว่า “January the seventh nineteen-eighty” 

นักศึกษาต้องเขียน January 7, 1980 หรือถ้าได้ยินว่า  

“two-hundred  thousand nine-hundred forty” นกัศกึษา 

ต้องเขียน 200,940 หรอืถ้าได้ยนิว่า “sixty-three dollars 

forty-nine cents” นักศึกษาต้องเขียน $63.49 เป็นต้น

  Part 2 Word Differentiation.  

  Each of the sentences-spoken twice-will contain 

one of the four words in  A to D.  Choose the word 

that you hear. ข้อสอบ part นี้มี 15 ข้อ 15 คะแนน 

นกัศกึษาจะได้ยนิเสยีงอ่านประโยคครัง้ละหนึง่ประโยค 

สิ่งที่นักศึกษาต้องทำาใน part นี้คือ ตัวเลือกที่ถูกต้อง 

จากบรรดาตัวเลือกที่ออกเสียงคล้าย ๆ กันจาก 

ตวัเลอืกA ถงึ D ว่าตวัเลอืกใดเป็นคำาทีม่อียูใ่นประโยค 

ที่นักศึกษาได้ยิน

  Part 3 Contractions. 

  Find the contraction in each sentence and 

write the contracted part in its full form, e.g. If 

you hear: “At last I’ve found a boy friend” -you 

can write either “I have” or just “have.”  In the 

case of “won’t” you write “will not.”  ข้อสอบ part 

นี้มี 15 ข้อ 15 คะแนน นักศึกษาจะได้ยินประโยค

ครัง้ละหนึง่ประโยค โดยทีป่ระโยคทกุประโยคทีไ่ด้ยนิ 

จะมีคำาท่ีมีการลดเสียงหรือการย่อให้สั้นลง สิ่งท่ี 

นักศึกษาต้องทำาคือเขียนรูปเต็มของคำาที่มีการลดเสียง 

เช่น ถ้าประโยคทีไ่ด้ยนิเป็น “He’ll go with you tomorrow 

morning.” คำาทีม่กีารลดเสยีงคอืคำาว่า ’ll ให้นกัศกึษา 

เขียนรูปเต็มคำาเสียงทีล่ดนี ้ คอื will นัน่เอง ถ้าเสยีง 

ทีล่ดคอื “We won’t ...” ให้นักศึกษาเขียน will not 

ถ้าเป็น “I’m not ...” ให้นักศึกษาเขียน I am เป็นต้น

  Part 4 Read the questions below, then listen 

to the dialogues and answer them. ข้อสอบ part นี้

เป็นการตอบคำาถามจากการฟังบทสนทนาสองบท 

20 คะแนน นักศึกษามีเวลาอ่านคำาถามของแต่ละบท 

สนทนาก่อนการฟังเพือ่ให้นกัศกึษารูว่้าจะจบัประเดน็ก่อน 

และนกัศกึษาสามารถเขยีนตอบแบบสัน้ ๆ  ให้ได้ใจความ 

ไม่จำาเป็นต้องตอบเป็นประโยคที่สมบูรณ์ 

  Part 5 Listening Comprehension

  Look at the questions below, then listen to 

each passage-spoken twice-and write short answers. 

ข้อสอบ part นี้มี 20 คะแนน นักศึกษาจะมีเวลา 

POL 4239 (PS 456)

การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเซียใต้

Politics and International Relations in South Asia

ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค  วีระสย

อ่านคำาถามก่อนการฟังเรือ่งอ่านท่ียาวขึน้ซึง่จะคล้าย 

กับข้อสอบใน part 4 ต่างกันที่ข้อสอบ part นี ้

ไม่ใช่บทสนทนาเท่านัน้เอง การตอบกต็อบแบบสัน้ ๆ  

ให้ได้ใจความเช่นเดียวกับการตอบคำาถามใน part 4

  Part 6 Cloze Dictation 

  Fill in the blanks in the following passage, 

spoken twice, with the words that you hear.  

ข้อสอบ part นี้มี 20 คะแนน ให้นกัศกึษาฟังแล้วเตมิ

คำาทีห่ายไปในช่องว่างทีเ่ว้นว่างไว้ให้



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม 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) 

ที่ ไหนเราทราบไหมว่าเราจะปลอดภัยอย ่างไร  

เกิดมหันตภัยทั้งหลายทั้งปวง บางประเทศนั้นเขาม ี

การเตรียมรับมือโดยตลอดเขาจะสอนกันไว้ อย่างใน 

ประเทศญี่ปุ่นนั้น เขาจะบอกไว้ว่า คนของเขาควร

จะเตรียมเป้เล็ก ๆ  หรือกระเป๋าที่สะพายไว้ด้านหลัง 

บรรจุไฟฉาย บรรจุยาอะไรนิด ๆ หน่อย ๆ แล้วก็

เครือ่งใช้จำาเป็นอะไรต่าง ๆ   พอเกดิแผ่นดนิไหวขึน้มา 

เขาก็คว ้า เอากระเป ๋าใบนั้นไปในที่ๆปลอดภัย   

เขาก็ฝึกกันไว้บอกกันไว้ว่าที่ปลอดภัยอยู่ตรงไหน  

เราจะออกไปที่แจ้งที่สว่างหรืออยู ่เฉพาะใต้โต๊ะ 

หรืออยู่ใกล้กับเสาใหญ่ หรือจะไปทำาอะไรก็แล้วแต ่

เขามกีารเรยีนการสอนการบอกกนัไว้ ลูกศษิย์อาจจะ 

นกึไม่ถึงว่าทำาไมเขาจงึละเอียดกนัขนาดนัน้ เพราะว่า 

แผ่นดนิไหวหรอืสนึามหิรอือะไรต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัญีปุ่น่นัน้ 

เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ บางครั้งอาจจะไม่ร้ายแรง บางครั้ง

อาจจะร้ายแรงอย่างมาก เกิดขึ้นจนเขามองว่าเมื่อมัน 

เกดิขึน้เขาจะไม่ตกใจ เขาจะต้องตัง้สตว่ิาเขาจะหลดุรอด 

ได้อย่างไร พ้นภัยได้อย่างไร อย่างนี้เป็นต้น ที่สำาคัญ 

ที่สุดสำาหรับคนไทยเรานั้นควรที่จะศึกษา แต่ก่อน

อาจจะไม่ศึกษาเราอาจจะไปจนเกิดความเคยชิน 

แล้วอย่างเช่น ที่เนปาลเมื่อเกิดเหตุก็มีนักวิชาการ

ออกมาชี้แจงว่ารอยต่อของแผ่นดินเป็นอย่างไร  

แผ่นดินไปสะสมพลังในการอัดแน่นในการเข้าสู ่

รอยต่อปะทะรอยต่ออะไรต่าง ๆ แล้วเกดิขึน้มาในรอบ

กี่ปีอะไรกี่ปี  ถ้าหากเราไม่สนใจมาก่อนเราก็ไม่ทราบ 

แต่ถ้าคนท่ีสนใจมาก่อน เขากจ็ะดูว่าในระยะอย่างนัน้

เขาไม่ควรไป ในระยะที่ในรอบที่เขาทำานายด้วยวิธี

วิทยาศาสตร์ไม่ใช่หมอดู เขามีการพิสูจน์ได้ในทาง

วทิยาศาสตร์ และเดีย๋วนีพ้สูิจน์ได้อย่างชัดเจน และท่ีสำาคัญ 

ที่สุดถ้าหากเป็นลมฟ้าอากาศเขาสามารถบอกได้ 

เพราะมเีครือ่งไม้เครือ่งมอือะไรต่าง ๆ ท่ีเจรญิงอกงาม 

ดังนั้นก่อนท่ีเราจะไปท่ีใดควรตรวจดูภูมิอากาศ  

ควรจะสำารวจตรวจสอบว่ามภียัอย่างไรหรอืไม่  พดูง่าย ๆ  

ว่าจะไปจะอยู่ตรงไหนควรจะทราบ ควรจะทราบว่า 

เราเสี่ยงภัยได้เพียงไหน ไม่ได้หมายความว่ามีภัย-

หน่อยแล้วเราอย่าไป เราเกรงกลัวก็ถ้าอย่างนั้นคน

จะอยู่กันได้อย่างไร บางอย่างก็ต้องสู้กับภัยจะต้อง

มวีธิสีู ้ วธิสีูส้ำาคัญคือรู้ตัวล่วงหน้า เมือ่รู้ตัวล่วงหน้าแล้ว 

เราก็เตรียมตัวได้ไม่ว่าภัยใด ๆ เอาไว้พบกันใหม่ฉบับ

หน้าครับ สวัสดีครับ

เร็วเริ่มต้นจากการเรียนระบบ Pre-degree สานต่อ

มาเรื่อยๆทำาให้มีเวลาเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบ

เป็นผู้พิพากษา อัยการ จนเธอสามารถสอบผู้ช่วย-

ผู้พิพากษาและอัยการได้ด้วยอายุ 26 ปี ทำาให้ได้ทำางาน

ที่ทรงเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตที่ได้มี

โอกาสทำางานผดุงความยุติธรรมให้สังคม

 บัณฑิตรามฯ กล่าวถึงหลักการใช้ชีวิตของเขาว่า 

“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น” และ 

“ทำาวันนี้ให้ดีที่สุด” คุณพ่อกับคุณแม่ บอกเสมอว่า 

“คนเรามีทางเลือกหลายทาง ถ้าเราเลือกทางที่ดี  

เราก็จะได้ดี อยู่ที่เราจะเลือกเดินไปทางใด เรื่องเรียน 

ถ้าเรามีโอกาส เราก็ควรจะทำาให้เต็มที่ ไม่มีอะไรยาก

เกินความพยายาม ถ้าเราพยายามทำาเต็มที่แล้ว ยังไม่ 

สำาเร็จก็ไม่เป็นไร ครั้งหน้าทำาใหม่ ทำาให้เต็มที่ในทุก ๆ วัน  

เติมกำาลังใจและความมั่นใจให้ตัวเอง กำาลังใจที่ด ี

จะช่วยให้เรามีพลังทำาตามความฝัน ไม่ว่ามีอุปสรรคอะไร 

อย่าได้ท้อ ถ้าเรามีความพยายาม วันหนึ่งจะเป็นวัน

ของเรา”

 “ถึงวันนี้รู้ สึกดีใจที่ เริ่มชีวิตด้วยการเรียน

ระบบ Pre-degree ภูมิใจที่เราทำาได้ ทำาให้คุณพ่อกับ

คุณแม่ภาคภูมิใจในความสำาเร็จของลูก ขอขอบคุณ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา

ทุกคน ขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่ ครูอาจารย์ทุกท่าน 

ท่ีส่ังสอน และมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนจนประสบ 

ความสำาเร็จและเป็นกำาลังใจให้ตลอดมา”  

 ผู้พพิากษาคนเก่ง ฝากด้วยว่าอยากให้นกัศกึษา

รามคำาแหงทุกคนมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน 

ขอให้มุ่งม่ันทำาในสิ่งที่ตัวเองฝัน ทุกคนมีศักยภาพ 

ทีจ่ะทำาตามความฝันของตวัเองได้ทัง้นัน้ ถ้าเรามคีวาม

ตัง้ใจจรงิ อย่าคิดว่า “มนัยาก ทำาไม่ได้หรอก” จะทำาให้

เราหมดกำาลังใจ เหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้ลงมือทำา 

อยากให้คิดว่า “คนอื่นทำาได้ เราก็ทำาได้” หากครั้งนี้

พลาดก็ไม่เป็นไร ครั้งหน้าเอาใหม่ บอกกับตัวเองว่า 

“ครั้งนี้เราทำาเต็มที่แล้ว ครั้งหน้าเราก็จะทำาให้เต็มที ่

เราต้องทำาได้ เราต้องทำาให้ได้ สูสู้!้” แล้วทกุคนจะม ี

กำาลังใจขึ้นมาเหมือนกับรถที่ เติมนำ้ามันจนเต็ม 

พร้อมจะเดนิทาง ไม่มสีิง่ไหนทีย่ากเกนิความพยายาม 

ถ้าเราเชื่อว่าเราทำาได้ เราก็จะทำาได้แน่นอนค่ะ

เปิดใจ...บัณฑิตนิติศาสตร์ฯ            (ต่อจากหน้า 3)

 “การสัมมนาในคร้ังน้ี จึงเป็นโอกาสดีท่ีบุคลากร 

ทุกคน จะได้รับความรู้ แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ

จากท่านวิทยากร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ระหว่างกัน เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติในการพัฒนาบุคลิกภาพ

ท่ีถูกต้องเหมาะสม ส่งผลต่อการให้บริการท่ีเป็นเลิศ

ต่อไป”

สวป. จัดสัมมนาฯ                        (ต่อจากหน้า 12)

 การประชุมทางวิชาการและนิทรรศการ

การศึกษาดังกล่าวมีผู ้สนใจเข้าร่วมงานจำานวน 

กว่า 1,500 คน โดยมตีวัแทนมหาวทิยาลยัต่างๆ ร่วม

จดันิทรรศการกว่า 100 สถาบนั จาก 50 ประเทศทัว่โลก 

ซึ่งสถาบันการศึกษานานาชาติ ม.รามคำาแหงได้จัด 

นทิรรศการร่วมกบัสำานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้  

Thai Pavilion หัวข้อ “Thailand: Your Study Destination” 

 สำาหรบัการเข้าร่วมจดันทิรรศการด้านการศกึษา

ครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัฯ และเป็นโอกาสดี

ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การประชาสัมพันธ์ 

และนำาสถาบนัการศกึษานานาชาต ิ     ม.รามคำาแหงให้เป็น 

ทีรู่จ้กัต่อสถาบนัการศกึษาต่างๆ และนกัวชิาการศกึษา 

จากนานาประเทศทัว่โลกด้วย

สถาบันการศึกษานานาชาติฯ        (ต่อจากหน้า 12)

(แผน ก ทำาวิทยานิพนธ์ และแผน ข ไม่ทำาวิทยานิพนธ์) 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ค่าใช้จ่ายตลอด

หลักสูตรรวมศึกษาดูงานในประเทศ 130,000 บาท 

หรือศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

155,000 บาท หรือประเทศญี่ปุ่น 175,000 บาท  

หรือประเทศอังกฤษ 199,000 บาท

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง

ได้ตั้งแตบ่ัดนี้ - 10 มิถุนายน 2558 หรือดาวน์โหลด

ใบสมัครและสมัครออนไลน์ได้ท่ี www.3ms.ru.ac.th 

และ www.mba-smartmanagers.com สอบถาม- 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (หัวหมาก) โทร. 0-2310-8686, 

081-826-2030 และ 081-920-2595

รามคำาแหงรับนักศึกษาฯ               (ต่อจากหน้า 1)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๖) วันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

ที่อยู่ที่ ไป

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศษิย์ท่ีรกัท้ังหลาย เหน็ผูเ้หน็คนมากมาย

ไปในท่ีต่าง ๆ   ในท่ี ๆ  แต่ก่อนคนกไ็ม่ได้มากมายอะไร 

อย่างเช่นตามที่ศูนย์การค้าที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ หรือ

เกดิขึน้มาสกัปีสองปีนี ้ เดีย๋วนีพ้อตกเยน็มาคนเลกิงาน 

นักท่องเที่ยว หรือบางคนเขาอาจจะมีธุระอะไร 

กแ็ล้วแต่  เดนิกนัเพ่นพ่านไม่ต่างอะไรกบัโตเกยีว-

บางจุด ไม่ต่างอะไรกับจีนบางจุด ไม่ได้แตกต่าง

กับยุโรปอเมริกาบางแห่ง แสดงว่าผู้คนมากมาย

ทับทวีคูณกว่าจากเดิมเป็นอันมาก

 การท่ีมคีนมากมากหลากหลาย หลายชาติ- 

หลายพนัธุ ์ หลายประเทศไปมาหาสูก่นั บางประเทศนั้น

อยูห่่างเราหลายพันกโิล  เราเดินทางไปเพียงครึง่วนั 

ไปเพยีงวนัเดยีวก็ไปถงึ เช่นเดยีวกันกับเขามาบ้านเรา 

คนเหล่านัน้มาพบสิง่ท่ีแปลก มาพบสิง่ท่ีเขาอยากรู้

อยากเหน็ บางอย่างกค็าดการณ์ได้ บางอย่างกค็าดการณ์-

ไม่ได้ เช่นเดยีวกนัเราไปต่างประเทศ เรากค็าดการณ์

ได้ในบางเรื่อง คาดการณ์ได้ในบางอย่าง อย่างเช่น

เราจะไปในประเทศใดประเทศหนึง่  เราเคยคดิบ้าง 

หรอืไม่ว่าจะมภียัธรรมชาต ิ คดิบ้างหรอืไม่ว่าแผ่นดนิ-

จะไหวนำ้าจะท่วม ไฟจะไหม้พายุจะหมุน

 ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควร

จะไปไหนเลย ในข้อเท็จจริงแล้วเรามีความจำาเป็น

กันตั้งหลายเรื่องที่จะต้องเดินทาง  แม้ว่าอาจจะ 

มภัียเรากไ็ป ก่อนท่ีไปนัน้เราจะต้องศกึษา ควรจะ 

ศึกษาว่าถ้าเกิดเรื่องอย่างนั้นเราจะทำาอย่างไร 

อย่างแรกที่เราควรจะรู้ก็คือเราสื่อภาษาได้หรือไม่ 

เราเอาตัวรอดได้ในทางภาษาคอืพูดรูเ้รือ่ง เรือ่งกนิ 

เรือ่งอยู ่ เรือ่งจะไปไหนมาไหน เรือ่งภยัพบิตัเิรือ่งอืน่ ๆ 

อะไรต่าง ๆ เราสามารถสือ่ภาษากบัเขาได้หรอืไม่ 

และที่สำาคัญที่สุดเราไปนั้นเรามีประสบการณ์ 

ในพืน้ทีน่ัน้หรอืไม่  ประสบการณ์ในทีน่ีห้มายความว่า 

ประสบการณ์ในการดำารงชพีในการไปไหนมาไหน 

ในการคมนาคมในการจราจรของประเทศนั้น ๆ  

บ้านเมืองนั้น ๆ นิสัยใจคอของคนในประเทศนั้น

ภมูปิระเทศนัน้ ศลิปวฒันธรรมของเขา การประพฤติ-

ปฏิบัติของประชาชนของเขา กฎหมายของเขา 

อาหารการรับประทาน การเป็นอยู่หลับนอน 

ต่าง ๆ นานา เราได้ศึกษาถี่ถ้วนแล้วหรือไม่ 

 ตรงนี้แหละที่ครูจะยำ้าว่า  เราจะไปที่ไหน

เราทราบไหมว่าเราจะต้องทำาอย่างไร เราจะอยู ่

คือ การวางพื้นฐานด้านองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ

ที่ถูกต้องกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการพัฒนาตนเอง 

ท้ังน้ี การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ การแต่งกาย- 

ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ การให้บริการท่ีย้ิมแย้มแจ่มใส 

วาจาและท่าทางที่สุภาพอ่อนโยน ส่วนการพัฒนา

บุคลิกภาพภายใน ได้แก่  เพิ่มความกระตือรือร้น 

ในการทำางาน  มีความรอบรู้ ความรับผิดชอบ ตลอดจนมี

อารมณ์ที่มั่นคง เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

และประทับใจมากที่สุด

สวป.จัดสัมมนา 

“พัฒนาบุคลิกภาพการให้บริการฯ”

  สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดสัมมนา

ทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพในการ

ให้บริการท่ีเป็นเลิศ” โดยมี รองศาสตราจารย์สุชาติ 

เหล่าปรีดา รองผู้อำานวยการสำานักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล เป็นประธานเปิดงาน เมื่อ 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5  

สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

  รองศาสตราจารย์สุชาติ  เหล่าปรีดา รองผู้อำานวยการ 

สวป. กล่าวว่าการจัดสัมมนาเร่ือง “การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ในการให้บริการที่เป็นเลิศ” จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบ

งานให้ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นไปตามเป้าประสงค์

ท่ีกำาหนดไว้ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้พร้อมทำางาน

ในด้านต่างๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่ิมต้น

จากการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ภาค 1/2558

วันที่ 27 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 (ทุกวัน)

ชำาระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร

*** สิทธิพิเศษ ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท ชำาระผ่านบัตรเครดิต

ธนาคารทหารไทย แบ่งชำาระ 3 เดือน 0 %

 อาจารย์สาธิน สุนทรพันธุ ์ ผู้อำานวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ม.ร. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง เข้าร่วมการประชมุวชิาการและจดันทิรรศการด้านการศกึษา APAIE conference 2015 ระหว่าง

วนัที ่23-26 มนีาคม 2558 ณ ศนูย์ประชมุนานาชาตปัิกกิง่ (Beijing International Convention Center: BICC) 

ณ กรงุปักกิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนี เพือ่เป็นเวทใีห้สถาบนัอดุมศกึษา และหน่วยงาน องค์การทีเ่กีย่วข้อง 

ทัว่โลกได้พบปะหารอืและแลกเปลีย่นความร่วมมอืทางวชิาการร่วมกนั 

 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ร. เปิดรับสมัครผู้ท่ีจบ 

การศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาหลักสูตร 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การเมืองและการบริหาร รุ่นที่ 5 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 

มิถุนายน 2558 ณ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะ-

เศรษฐศาสตร์ ม.ร. โทร. 0-2310-5828 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ 

Download ใบสมัครได้ที่ www.pea.ru.ac.th หรือ 

คุณละออ  หวานวาจา โทร. 081-911-8017

รศ.นคร ยิ้มศิริวัฒนะ โทร. 384-645-5508 

รศ.โกมล  ปราชญ์กตัญญู  โทร. 086-416-8472

คณะเศรษฐศาสตร์

รับนักศึกษาปริญญาโท

สถาบันการศึกษานานาชาติ จัดนิทรรศการการศึกษา

ในงาน APAIE 2015 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)


