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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 ๑๒

วันที่ ๖ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

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.ยินดีนักเรียน ร.ร.สาธิตรามฯ

คว้า 2 เหรียญทองกีฬากอล์ฟ จากซีเกมส์ ครั้งที่ 28

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามคำาแหงเตรียมต้อนรับนักศึกษาใหม่

จัดปฐมนิเทศ-กิจกรรมต้อนรับ 7 ก.ค.นี้

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามคำาแหงคิกออฟ เปิด “ลานกีฬาเพื่อชุมชน” เสริมความฟิตนักศึกษา บุคลากร และชุมชนหัวหมาก

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ขอเชิญนักศึกษาร่วมการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  

ณ อาคาร KTB ชั้น 2 (รามฯ 2) พร้อมทั้ง ถ่ายทอดสัญญาณภาพ

และเสียงไปยังทุกอาคารเรียนภายในวิทยาเขตบางนาและสาขา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัดทั่วประเทศ

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 จะจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	

ปีการศึกษา	 2558	 เพ่ือต้อนรับนักศึกษาใหม่	 และให้นักศึกษาใหม่ 

ได้รู้จักประวัติมหาวิทยาลัย		สร้างความคุ้นเคยกับสถาบัน		และ

มีความเข้าใจระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย	 อีกทั้ง

ได้รู้จัก	 ชมรม	 กิจกรรมต่างๆ	 ได้พบเพื่อนใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย	

และรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาด้วย	

 ทั้งนี้	 กิจกรรมในงานมีตลอดทั้งวัน	 โดยช่วงเช้า ตั้งแต ่

เวลา 09.00 น.	 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 

เป็นประธานให้โอวาทแก่นักศึกษา	 และมีการบรรยายพิเศษจาก	

นายณัฐปกรณ์   พิชญปัญญาธรรม			ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน 

และครอบครัว	 จังหวัดมุกดาหาร	 ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ผู้เขียน

หนังสือ “กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล”  

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์	 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต	 รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 และ

อาจารย์ปรชีา ประยรูพฒัน์ ผูอ้ำานวยการสำานกักฬีา	 แถลงข่าวการเปิดลานกฬีา

รามคำาแหง	 เพือ่ส่งเสรมิให้ชมุชนโดยรอบ	นกัศกึษา	 และบคุลากรได้ออกกำาลงักาย 

เพื่อสุขภาพและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง	 เมื่อวันที่	 25	 มิถุนายน	 2558	 

ณ	ห้องประชุม	ชั้น	2	สำานักกีฬา

 ภายในงานมีนายบรรจง เหลืองรัตน์มาศ	 ผู้อำานวยการเขตบางกะป	ิ

พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์	 ผู้กำากับการสถานีตำารวจนครบาลหัวหมาก	

พ.ต.อ.นิธิศ บุญเจริญ	 ผู้กำากับการสถานีตำารวจนครบาลอุดมสุข	 นายจอห์น  

พรศักดิ์ พิทักษ์พูลสิน	 ประธาน	 กต.ตร.สน.หัวหมาก ว่าน-มัสยา ดวงศร ี

และปุย-นิสา ธนอรรถวุฒ	ิ นักตะกร้อหญิงทีมชาติไทย	 นักศึกษาปริญญาโท	 

คณะศึกษาศาสตร์	 ร่วมด้วยผู้แทนชุมชนเขตบางกะปิและเขตประเวศ	 ผู้แทน

หอพักย่านหัวหมาก	และชุมชนภายในมหาวิทยาลัย	มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทิพย์ หาสาสน์ศรี	คณบดี 

คณะศึกษาศาสตร์	 แสดง

ความยินดีกับ	“น้องปั้น” 

นางสาวสุธาวี ชนะชัย นักเรียน 

ชั้น	 ม.	 6	 โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง		 

ที่สามารถคว้า	 2	 เหรียญทอง	 การแข่งขันกีฬากอล์ฟ	 ประเภทบุคคลและทีม	 จากการแข่งขัน 

กีฬาซีเกมส์	คร้ังท่ี	28	ณ	ประเทศสิงคโปร์	โดยมี	รองศาสตราจารย์พรทิพย์ ทองอร่ามดี ผู้อำานวยการ- 

โรงเรียน	นายสมวิศิษฐ์ สุนันท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต	 ม.ร.	 และผู้ปกครองร่วมยินดี   

เมื่อวันที่		19		มิถุนายน		2558	ณ	ห้องทำางานคณบดี	คณะศึกษาศาสตร์	ชั้น	5	

   
 
 
ม.ร. รับนักศึกษา M.B.A.

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

(อ่านต่อหน้า 2)

  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เปิดรับสมัคร 

ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	โครงการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ- 

อุตสาหกรรม	หัวหมาก	รุ่นที่	10	เรียนวันอาทิตย์ 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงาน 

ต่างประเทศดังนี้

❈	 ดูงานประเทศจีน	 	139,000	บาท	

❈	ดูงานประเทศญี่ปุ่น	 	169,000	บาท	

❈	ดูงานประเทศฝรั่งเศส	 199,000	 บาท

	 และประเทศสเปน

   
 
 
รามคำาแหงรับนักศึกษาปริญญาโท

Smart Managers รุ่นที่ 10

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงรับสมัคร 

ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท	 โครงการบริหาร- 

ธุรกิจมหาบัณฑิต	 Smart	Managers	 รุ่นที่	 10 

สาขาวิชาการจัดการ	 และสาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตร	39	หน่วยกิต	แผน	ก	ทำาวิทยานิพนธ์ 

และแผน	 ข	 ไม่ทำาวิทยานิพนธ์	 คัดเลือกโดย 

การสอบสัมภาษณ์	โดยมีกลุ่มให้เลือกดังนี้

 กลุ่มท่ี  1				(สาขาวิชาการจัดการ		และสาขา

วิชาการตลาด)		เรียนวันจันทร์	-	วันพฤหัสบดี 

เวลา	18.00	-	21.00	น. (อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 ผศ. วุฒิศักดิ์ กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

รามคำาแหงดูแลสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง	 

โดยก่อนหน้านี้รามฯมีโครงการชี้นำาป้องกัน	 และแก้ไข 

ปัญหาของสังคม	 ทั้งในด้านสุขภาพและด้านสิ่งเสพตดิ 

โดยมีกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 การพัฒนาคุณภาพหอพัก	

หรอืโครงการ	 “หอพกัตดิดาว”	 การรณรงค์ต่อต้านสิง่เสพติด 

และส่งเสรมิการออกกำาลงักายซึง่เป็นกจิกรรมทีท่ำาทกุปี	

 “ส�ำหรับปีนี้รำมฯมีแนวคิดท่ีจะขยำยผลให้มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหงเป็นศูนย์กลำงในกำรเสริมสร้ำง

สุขภำพส�ำหรับชุมชนโดยรอบ ม.ร.โดยเฉพำะชำวหัวหมำกและบำงกะปิ จึงจัดให้มีลำนกีฬำถำวรและ

กจิกรรมเสรมิสร้ำงสขุภำพ รวมทัง้เผยแพร่ควำมรูด้้ำนสขุภำพแก่ประชำชนท่ัวไป นกัศกึษำ และบุคลำกรด้วย 

หวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ “ลำนกฬีำเพือ่ชมุชน” นี ้ จะช่วยส่งเสรมิให้ชมุชน นกัศกึษำ และบุคลำกรได้ออกก�ำลังกำย

เพื่อสุขภำพและมีสุขภำพพลำนำมัยแข็งแรงอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน”

 ด้านอาจารย์ปรชีา	 ผูอ้ำานวยการสำานกักฬีา	 กล่าวว่าสำานกักฬีามปีรชัญาสำาคญัในการให้ความรูด้แูลสขุภาพ 

และส่งเสรมิการออกกำาลงักายพฒันาคน	 ซึง่การเปิด	 “ลานกฬีาเพือ่ชุมชน”	 คร้ังนี	้ โดยหวงัว่าพืน้ทีข่องสนามกีฬา 

และลานกีฬาทีม่หาวทิยาลัยมีอยู	่จะสร้างประโยชน์และช่วยส่งเสริมสขุภาพให้แก่นกัศกึษา	และประชาชนทัว่ไป 

 ทัง้น้ี	 ทีผ่่านมากม็ปีระชาชนสนใจเข้ามาใช้บรกิาร	ทัง้สนามกีฬาทีเ่ปิดให้บรกิารเป็นประจำา	 เช่น	สนามฟตุบอล 

สนามเทนนิส	ยิมเนเซี่ยม	2	ยิมเนเซี่ยม	3	ยิมเนเซี่ยม	4	สนามเปตอง	และสนามวอลเลย์บอลชายหาด	รวมถึง

ฝ้ายคำาฟิตเนส	และเรือนนวด  สุพรรณิการ์ 	เปิดบริการ	ทุกวันจันทร์	-	วันศุกร์	วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์	

	 สำาหรับลานกีฬารามคำาแหงเพื่อชุมชน	พร้อมให้บริการการออกกำาลังกายต่างๆแก่ชุมชนผู้สนใจ	 เช่น	

โยคะเพื่อสุขภาพ	ลีลาศ	เต้นแอโรบิก	ยางยืด	และมีอุปกรณ์ออกกำาลังกาย	บริเวณลานกลางแจ้งให้บริการฟรี

ทกุวนั	โดยโยคะเพือ่สขุภาพ บรกิารทกุวนัพธุและวนัศกุร์	เวลา	17.00	-	18.00	น.	ลลีาศ	ให้บรกิารทุกวนัอังคาร	

เวลา	12.00-13.00	น.	แอโรบิกเพื่อสุขภาพ	ทุกวันจันทร์-	วันศุกร์	เวลา	17.00	-	18.00	น.	และยางยืดเพื่อสุขภาพ  

ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี	เวลา	17.00	-	18.00	น.

 จากนั้น	 ผศ.วุฒิศักด์ิ อธิการบดี ม.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ผู้แทนภาครัฐ	 ชาวรามคำาแหง 

จากคณะ/สำานัก/สถาบัน	 และประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	 พร้อมใจกันใส่เสื้อสีม่วง	 ร่วมเปิดลานกีฬา- 

รามคำาแหง	บริเวณสนามกีฬากลาง	ม.ร.	และออกกำาลังกายร่วมกันด้วยการเดินเพื่อสุขภาพ	 เต้นแอโรบิก	 

วัดดัชนีมวลกาย	และกิจกรรมลุ้นรับรางวัลพิเศษต่างๆด้วย

ม.รามคำาแหงคิกออฟ เปิด “ลานกีฬาเพื่อชุมชน” ฯ                                                                 (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี้	 ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดี

คณะศึกษาศาสตร์	 กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับ 

ความสำา เร็จในการแข่งขันกีฬากอล์ฟซี เกมส์  

คร้ังสำาคัญคร้ังน้ี	 ขอบคุณท่ีน้องป้ันได้ทำาหน้าท่ีในฐานะ 

นักกีฬากอล์ฟสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย	 และ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ซึ่งถือเป็น 

แบบอย่างของเยาวชนไทยที่มีความทุ่มเทและ 

มีวินัยในการเล่นกีฬาจนประสบความสำา เร็จ	

จากนี้มหาวิทยาลัยหวังว่าจะได้เห็นลูกศิษย์ของ

รามคำาแหงพัฒนาฝีมือจนสามารถคว้าแชมป์  

ในรายการระดับโลกต่อไป

	 ด้าน	‘น้องปั้น’ นักหวดวัย 17	กล่าวว่าตนเริ่ม 

เล่นกีฬากอล์ฟตั้งแต่อายุ	8	ปี	และเป็นนักกีฬาอยู่ใน 

โครงการทีมชาติ	 ตั้งแต่ปี	 2556	 -	 2558	 ซึ่งในการ

แข่งขันซีเกมส์	คร้ังท่ี	28	น้ี	เป็นคร้ังแรกท่ีเข้าร่วมแข่งขัน 

และสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ทั้ง	 2	 ประเภท	

รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นกำาไรชีวิต	 เพราะตั้งใจมุ่งไป

ที่ประเภททีมมากกว่าบุคคล	 แต่เมื่อทำาได้ก็ปลื้มใจ 

ที่ทำาเหรียญทองให้ประเทศไทยได้สำาเร็จ 

ม.ร.ยินดีนักเรียนฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

 ช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.00 น.	การปฐมนิเทศ

แยกคณะ	 โดยคณบดีแต่ละคณะตามอาคารต่างๆ	

ดังนี้	 คณะนิติศาสตร์	 อาคาร	PBB	401	ส่งสัญญาณ	

ไปยังอาคาร	 PBB	 501	 คณะบริหารธุรกิจ	 อาคาร-	

KTB	201	ส่งสัญญาณไปยังอาคาร	KTB	301	คณะ-

มนุษยศาสตร์	 อาคาร	 KTB	 401	 ส่งสัญญาณไปยัง

อาคาร	KTB	501	คณะศึกษาศาสตร์	อาคาร	BNB	10	

ส่งสัญญาณไปยังอาคาร	BNB	11	คณะวิทยาศาสตร์	

อาคาร	 PRB	 503	 คณะรัฐศาสตร์	 อาคาร	 PBB	 201	 

ส่งสัญญาณไปยังอาคาร	PBB	301	คณะเศรษฐศาสตร์

อาคาร	PRB	301	คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	อาคาร	

PRB	302	คณะสื่อสารมวลชน	อาคาร	PRB	501

	 ขอเ ชิญนักศึกษาใหม่ทั้ งส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาคร่วมการปฐมนิเทศ	 ตามกำาหนดการดังกล่าว 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	 งานประชาสัมพันธ์	

กองงานวิทยาเขตบางนา	โทร.	0-2397-6315

ม.รามคำาแหงเตรียมฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

โดยแบ่งชำาระ	 7	 งวด	 หรือชำาระผ่านบัตรเครดิต 

ผ่อน	 0	 %	 ตามเงื่อนไขบัตรเครดิตและคัดเลือกโดย 

การสอบสัมภาษณ์

  ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 15 กรกฎาคม 2558 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำานักงานโครงการ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 อาคารสุโขทัย	 ชั้น	 15 

ห้อง	 1501	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 (หัวหมาก)	 

โทร.	 0-2310-8941,	 085-246-6665,	 095-245-5196,	

082-345-9491	หรือท่ี	www.mbaindustrial.ru.ac.th

ม.ร. รับนักศึกษาฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

 “ซีเกมส์ครั้งนี้ปั้นตั้งใจอย่ำงเต็มที่ เพรำะผ่ำน 

กำรคัดตัวทีมชำติมำอย่ำงเข้มข้นจำกท่ัวประเทศ และ 

ได้คัดเลือกเข้ำเป็นอันดับ 2 ท�ำให้ปั้นมีประสบกำรณ์

ในระดับมืออำชีพ ได้เห็นกำรจัดกำรทีมท่ีเก่งและฝีมือ 

ของเพ่ือนนักกีฬำ จำกน้ีก็มุ่งม่ันเล่นกอล์ฟต่อไปเร่ือยๆ 

และไม่ทิ้งกำรเรียน เพรำะปั้นเชื่อว่ำเรื่องเรียนเป็น

ส่ิงส�ำคัญ ถ้ำวันหน่ึงเรำไม่สำมำรถเล่นกอล์ฟได้ เรำยังมี

ควำมรู้ในสำขำวิชำท่ีเรำชอบเอำไว้ประกอบอำชีพได้ 

โดยเกรดเฉล่ียล่ำสุด 3.43 และป้ันใช้เวลำว่ำงจำกเรียน

ฝึกซ้อมกอล์ฟเป็นชีวิตประจ�ำวัน

 อยำกชวนเพื่อนๆมำเล่นกีฬำ ไม่ว่ำจะชนิดใด 

ก็ตำม ถ้ำเรำได้เล่นอย่ำงจริงจังแล้ว กีฬำนั้นอำจจะ 

สร้ำงอำชีพและท�ำให้ เรำได้มีโอกำสท่องเท่ียว 

ต่ำงประเทศ อีกท้ัง กีฬำยังสอนให้มีควำมรับผิดชอบ 

ตรงต่อเวลำ และมีวินัยในชีวิตมำกขึ้น ปั้นเชื่อว่ำ 

“เราต้องทำาวันนี้ให้ดีที่สุด และถ้ารู้สึกท้อ...ท้อได้ 

แต่อย่าถอย”

	 ผลงานท่ีโดดเด่นของ	“น้องป้ัน” สุธาวี ชนะชัย 

ได้แก่		2	เหรียญทอง	ประเภทบุคคลและทีม	การแข่งขัน

ซีเกมส์	2015	ครั้งที่	28	ประเทศสิงคโปร์,	 	ชนะเลิศ 

รายการ	 Singha	 Pattaya	 Open	 2015,	 รองชนะเลิศ 

อันดับ	1	รายการ	1st		Singa-sat	Thai	LPGA	Championship 

2015,		2	เหรียญทอง	ประเภทบุคคลและทีม	การแข่งขัน 

กีฬาสาธิตสามัคคี	 ครั้งที่	 39,	 รองชนะเลิศอันดับ	 1 

รายการ	 Thailand	 Ladies	 Amateur	 Open	 2015,		 

รองชนะเลิศอันดับ	 3	 ประเภทบุคคล	 และรองชนะเลิศ

อันดับ	1	ประเภททีม	การแข่งขัน	54	 th	South	east	

Asian	 Amateur	 Golf	 Team	 Championship	 2014	

ประเทศบรูไน	และชนะเลิศ	รายการ	100	Plus	Malaysian 

Junior	Open	Championship	2014	ประเทศมาเลเซีย



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง จัดกิจกรรม RU Road Show 2015 เผยแพร่ข่ำวสำรของมหำวิทยำลัย แนะน�ำ

กำรเรียนกำรสอนและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรสมัครนักศึกษำใหม่ ด้วยบัตรประชำชนเพียงใบเดียว 

พร้อมประกำศผลกำรแข่งขนัรำยกำร RU Young Talent เวทปีระกวดของนักเรยีน ม.ปลำยทีม่ำกควำมสำมำรถ 

เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนำยน 2558 ณ ลำนชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ  ลำดพร้ำว 

 ภำยในงำนมีนิทรรศกำรหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  ควำมส�ำเร็จของบัณฑิตรำมค�ำแหง    แนะแนว 

กำรศกึษำกบักำรเลอืกสำขำวชิำและคณะทีต่รงใจ โดยส�ำนักบรกิำรทำงวชิำกำรและทดสอบประเมินผล (สวป.) 

และบริกำรตรวจสุขภำพตำจำกคณะทัศนมำตรศำสตร์ 

       

 ด้ำนผลกำรประกวดรำยกำร  

RU Young Talent  ทมี BOY THE ACTS 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  

คว้ำรำงวัลชนะเลิศ รับทุนกำรศึกษำ 

20,000 บำท ตำมด้วย รำงวลัรองชนะเลศิ 

อนัดบั 1 ได้แก่ ทมี The Erawan DSRU 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ทุนกำรศกึษำ 15,000 บำท รำงวลัรองชนะเลศิ

อนัดบั 2 ได้แก่ วงเควสชัน่มาร์ค แบนด์ 

วทิยาลยันาฏศลิป์ ทนุกำรศกึษำ 10,000 บำท 

และรำงวัลชมเชย 2 รำงวัล ได้แก่ ทีม 

มาเล่นกันเถอะ โรงเรยีนวชริธรรมสาธติ 

และทมี Z.I. โรงเรยีนศกึษานาร ีทนุกำรศกึษำ 

รำงวัลละ 4,000 บำท 

 

      

     

 นอกจำกนี้ ยังมีกำรแสดงของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง อำทิ  RU Chorus, RU Band, กลุ่ม  

RU STEP,  วงดนตรีโฟล์คซองจำกคณะศิลปกรรมศำสตร์และวิทยำเขตบำงนำ กำรแสดงจำก มนัชญา อาร์ยู  

Thailand’s Got Talent และฟังเพลงอมตะจำกศิลปินรับเชิญ นายวินัย  พันธุรักษ ์ ศิษย์เก่ำคณะรัฐศำสตร ์

นุช-วิลาวัลย์ อาร์สยาม บัณฑิตคณะศิลปกรรมศำสตร์ เปา-เปาวลี พรพิมล ศิลปินลูกทุ่ง นักศึกษำ 

คณะสื่อสำรมวลชน โดยตลอดกำรจัดงำนท้ังสำมวันได้รับควำมสนใจจำกผู้ปกครอง นักศึกษำ นักเรียน 

และประชำชนทั่วไปร่วมกิจกรรม และสอบถำมเกี่ยวกับหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 บริษัท	 บุญรอด	 บริวเวอรี่	 จำากัด 

และบริษัท	 สิงห์	 คอร์เปอเรชั่น	 จำากัด	 

ได้ร่วมกับผู้กำากับภาพยนตร์	 มือหนึ่ง

ของไทย	๔	คนคือ	

 นนทรย์ี นมิบิตุร ยงยทุธ ทองกองทนุ 

ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ และ วัลลภ ประสพผล

 ได้กระทำาสิ่งที่	 “ข่าวรามคำาแหง”	

เหน็สมควรบนัทกึไว้เพือ่เป็นเกียรตปิระวตัิ 

คอื	จดัสร้างภาพยนตร์เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 “คตีราชนพินธ์  บทเพลงในดวงใจราษฎร์”

	 โดยนำาเพลงพระราชนิพนธ์ที่เป็น

แรงบันดาลใจสำาคัญในการสรรค์สร้าง

ผลงานคือ

 “ชะตาชวีติ” “ยิม้สู”้ “สายฝน” และ	 

“ความฝันอันสูงสุด”    

 ภาพยนตร์	 ๔	 เรื่อง	 โดยผู้กำากับ 

การแสดง	๔	คน	บอกเล่าชีวิตในแต่ละ

ช่วงวัยของมนษุย์	 ท่ีต้องเผชญิความทุกข์ใจ

ได้เป็นอย่างดี	

 นนทรีย์ นิมิบุตร	 ผู้กำากับฯ	 เรื่อง	

“นักร้อง“	 หรือ	 “The	 Singers”	 บอกว่า 

ที่เลือกเพลงชะตาชีวิต	ก็เนื่องเพราะ

	 	 	 	 เพลงนี้ให้ความสะเทือนใจบางอย่าง	

ทำาให้นกึถงึความเหงายามเยน็	 ความรูส้กึ

ทีไ่ม่มใีครเหลยีวแล	 จงึอยากพดูถงึคนแก่

ที่ถูกทอดทิ้งอยู่ที่บ้าน

 ชีวิตคนเรามันก็เท่านี้	 เมื่อเกิดมา 

เราอาจได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่น	

หรอืสร้างคณุงามความดเีอาไว้	 แต่ท้ายทีส่ดุ

แล้วสิง่ทีเ่ราทิง้ไว้คอืภาพขาวดำาของตวัเอง

     พร้อมฝุ่นและหยากไย่

“นักเรียนบดินทร 3”คว้าชนะเลิศ RU Young Talent
ในงาน RU Road Show 2015 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

คณะกรรมการตัดสิน ทีม BOY THE ACTS 

ทีม The Erawan DSRU วงเควสชั่นมาร์ค แบนด์

ทีม มาเล่นกันเถอะ ทีม Z.I. 

นายวินัย  พันธุรักษ์ นุช-วิลาลัย์  อาร์สยาม เปา - เปาวลี  พรพิมล RU Band

RU Chorus มนัชญา อาร์ยู Thailand’s Got Talent



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

	 สภามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงได้มกีารประชมุ 

ครั้งท่ี	 6/2558	 เม่ือวันที่	 

16	 มิถุนายน	 2558	 โดยมี 

นายวริชั ชนิวนิจิกลุ	 นายก-

สภามหาวทิยาลยัเป็นประธาน 

มีผลการประชมุทีน่่าสนใจดงันี้

  1. ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ

  1.1		ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลชญา	

วงษ์เพญ็	 ดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์	 ในสาขาวชิาศกึษาศาสตร์	 คณะศกึษาศาสตร์	

ตั้งแต่วันที่	14	มีนาคม	2557

	 	 1.2	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัตแิต่งตัง้อาจารย์	ดร.พนัธ์เทพ		วฑิติอนนัต์  

ดำารงตำาแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์	 ในสาขาวชิากฎหมายมหาชน	 คณะนติศิาสตร์	

ตั้งแต่วันที่	28	พฤศจิกายน	2557

	 	 1.3	 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้อาจารย์	 ดร.ปรชัญา	 	 ปิยะมโนธรรม 

ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ในสาขาวิชาจิตวิทยา	 คณะศึกษาศาสตร	์

ตั้งแต่วันที่	21	พฤษภาคม	2557

	 	 1.4	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์สุภาลัย	อารีรักษ์	

ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ในสาขาวิชาชีววิทยา	 คณะวิทยาศาสตร	์ 

ตั้งแต่วันที่	14	สิงหาคม	2557

	 	 1.5	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์วราพร	 วีระพลากร	

ดำารงตำาแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์	 ในสาขาวชิาเทคโนโลยทีางชีวภาพ	คณะวทิยาศาสตร์	

ตั้งแต่วันที่	10	เมษายน	2556	

	 	 1.6		ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ชนาพร		พิทยาบูรณ ์

ดำารงตำาแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์		คณะส่ือสารมวลชน		ตัง้แต่วนัที	่	28	สงิหาคม	2557

 2.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  ให้ความเหน็ชอบและอนมุติัแต่งต้ังหัวหน้าภาควชิาคณะเศรษฐศาสตร์	 ดังน้ี 

-		รองศาสตราจารย์กาญจนา	 ธรรมาวาท	 ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชา 

 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

-		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุเทพ	 บูรณะคุณาภรณ์	 ดำารงตำาแหน่งหัวหน้า 

	 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

 3.  แต่งตั้งรองผู้อำานวยการสำานักหอสมุดกลาง

 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้รองผูอ้ำานวยการสำานกัหอสมดุกลาง	ดงันี้

-	 รองศาสตราจารย์วรีะศกัดิ	์	วาจาบณัฑติย์			ดำารงตำาแหน่งรองผู้อำานวยการฝ่ายบรหิาร

-		อาจารย์	ดร.ศริริตัน์		สงิหนัต์		ดำารงตำาแหน่งรองผูอ้ำานวยการฝ่ายวชิาการและวจัิย

 4. แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้รองคณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร์	ดงันี้

-	นางสาวปาณิสรา		เผือกแห้ว		ดำารงตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

-	นางสาวอรอนงค์		อิงชำานิ		ดำารงตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

-	นายดุษฎี		สว่างวิบูลย์พงศ์	ดำารงตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

	-	นายธรรมจักร		พรหมพ้วย	ดำารงตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

 5. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนฯ

 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์นพคุณ	คุณาชีวะ 

รองอธกิารบดฝ่ีายนโยบายและแผน	 เป็นผูร้กัษาราชการแทนคณบดคีณะธรุกจิการบรกิาร 

 6. ร่างระเบียบและข้อบังคับ

	 	 6.1	 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัร่ิางระเบยีบมหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 

ว่าด้วยการจ่ายเงนิอดุหนนุบคุลากรทีอ่บรมภาษาต่างประเทศ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.......

						 	 6.2	 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัร่ิางข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามคำาแหง

ว่าด้วยการสรรหา	หัวหน้าภาควิชา	พ.ศ.......

 7. อนุมัติหลักสูตร

	 	 7.1	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชารังสีเทคนิค	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2558)

	 	 7.2	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	

สาขาวิชาสารสนเทศ		นิติวิทยาศาสตร์	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.2558)

 8. ปรับปรุงหลักสูตร

	 	 8.1	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร-

มหาบัณฑิต	 สาชาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์	 ฉบับปี	 พ.ศ.2555	 (ปรับปรุง

อาจารย์ประจำาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

	 	 8.2	 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรับปรุงหลักสตูรปรัชญาดษุฎบัีณฑติ	

สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรมฉบับปี	 พ.ศ.	 2555	 (ปรับปรุง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำาหลักสูตร)

 9. ปิดหลักสูตร

	 	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์															เพือ่พฒันาชมุชนและสาขาวชิาพฒันคหเศรษฐศาสตร์ 

 10. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

	 อนมุตัปิรญิญาดษุฎบีณัฑติในภาคฤดรู้อน	ปีการศกึษา	2557	(ครัง้ที	่2)	ดงันี้

	 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) แบบ 2

	 1.	นายวิศิษฐ์		ฤทธิบุญไชย		รหัสประจำาตัว	5119100368	

	 	 ตั้งแต่วันที่	6	พฤษภาคม	2558

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) แบบ 1

	 2.	นายกัญชร		มัททวีวงศ์				รหัสประจำาตัว	5119420011	

	 	 ตั้งแต่วันที่	6	พฤษภาคม	2558

  สาขาวิชารังสีเทคนิค	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดโครงการ 

อบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้มี  

ใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค	 คร้ังท่ี	 5	 ในหัวข้อการบรรยาย	 1.	 Radiation 

Protection		and		Radiation		Bioiogy	2.	Nuclear	Medicine		3.	Ethics	4.	กฎหมาย 

ในวิชาชีพรังสีเทคนิค 1 และ 2	 	 5.	 Radiation	 Therapy	 6.	 Radiographic 

Positioning	 and	 Related	 Anatomy	 7.	 Patient	 Care	 in	 Radiological	 Technology 

8.	 Radiation	 Physics	 and	 Radiation	 	 Dosimetry	 9.	 Diagnostic	 Radiology 

โดยมี	รศ.มลุลี	ตัณฑวิรุฬห์		อ.ภัทระ		แจ้งศิริเจริญ		อ.ดร.นวลเพ็ญ	ดำารงกิจอุดม 

รศ.ชัชวาลย์	 อภัยพลชาญ	 รศ.พญ.วรรณา	 ตรีวิทยรัตน์	 และผศ.ดร.นภาพงษ์ 

พงษ์นภางค์	 เป็นวิทยากร	 เมื่อวันที่	 13	 -1	 4	 มิถุนายน	 2558	 ณ	 อาคารคีรีมาศ	 

ชั้น	5	(KMB511)

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย อบรมฟื้นฟูวิชาการรังสีเทคนิคอบรมฟื้นฟูวิชาการรังสีเทคนิค



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

	 คำาศพัท์อกีชดุหนึง่ทีเ่กีย่วข้องกบัชวีติมนษุย์โดยตรง	 คอื	 คำาศพัท์เกีย่วกบั 

อาชพี	การประกอบอาชพีนบัเป็นเรือ่งสำาคญั	 โดยเป็นการทำากจิกรรม	การทำางาน 

การประกอบการทีไ่ม่เป็นโทษแก่สงัคม		และมรีายได้ตอบแทน		โดยอาศยัแรงงาน 

ความรู้	ทักษะ	อุปกรณ์	เครื่องมือ	วิธีการ	แตกต่างกันไป	

	 ในครั้งนี้	จะนำาเสนอคำาศัพท์ที่ใช้เรียกอาชีพต่าง	ๆ	เป็นภาษาเวียดนาม	

คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล

Cán bộ ก๋าน	โบ่ะ เจ้าหน้าที่	

Cảnh sát ก๋าญ	ส้าท ตำารวจ	

Công nhân กง	เญิน คนงาน	

Diễn viên เสียน	เวียน ดารา	

Ðầu bếp เดิ่ว	เบ๊บ พ่อครัว	เชฟ

Luật sư หลวด	ซือ ทนายความ	

Người bán hàng เหงื่อย	บ๋าน	ห่าง คนขายของ	

Nhà báo หญ่า	บ๋าว นักหนังสือพิมพ์	

Nông dân นง	เซิน เกษตรกร	

ca sĩ กา	สี นักร้อง	

nhạc sĩ หญาก	สี นักดนตรี	

giáo sư สาว	ซือ อาจารย์	

lính หลิง ทหาร	

nhà kinh doanh หญ่า	กิญ	ซวาน นักธุรกิจ	

Nhà ngoại giao หญ่า	หว่าย	ซาว นักการทูต	

thông dịch viên ธง	สิก	เวียน ล่าม	

	 อาชีพเสรี	8	อาชีพในอาเซียน

	 ในการรวมประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 มีนโยบายการส่งเสริม

ให้เป็นตลาดและฐานผลติเดยีวทีม่กีารเคลือ่นย้ายสนิค้า	 บรกิาร	 และการลงทนุ	

แรงงานฝีมือ	และเงินทุนอย่างเสรี	 จะมีการถ่ายเทแรงงานด้านฝีมือเพื่อให้

สามารถทำางานในประเทศสมาชิกได้ใน	8	สาขาอาชีพ	คือ

คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล

ký sư กี๋	ซือ วิศวกรรม

vận chuyển เหวิ่น	เจวี๋ยน การสำารวจ

kiến trúc sư เกี๋ยน	จุ๊ก	ซือ สถาปัตยกรรม

bác sĩ บ๊าก	สี แพทย์

nha sĩ ญา	สี ทันตแพทย์

y tá อี	ต๋า พยาบาล

kế toán เก๋	ตว๋าน บัญชี

nhân viên ngành du lịch เญิน	เวียน	ง่าญ	ซู	หลิจ การบริการ	/	ท่องเที่ยว

 ในท้ายนี้	 หากเราประกอบสัมมาอาชีพ	 หรือ	 สัมมาอาชีวะ	 คือการ

เลีย้งชวีติชอบ	 เป็นหนทางแห่งมรรคมอีงค์แปดทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแนะแนวทาง 

การประกอบอาชีพอันถูกด้วยกฎหมาย	ชอบด้วยสังคม	และใช้เลี้ยงชีพได้แล้ว 

โดยไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่		เรากเ็ป็นมนษุย์ผูห้นึง่ทีอ่าศยัอยูใ่นสงัคมได้อย่างเป็นสขุ

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล                     aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน เงินฝืดหรือยัง ?

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ตั้งแต่ต้นปี	 2558	 มาแล้วมีเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ในหมู่นักเศรษฐศาสตร ์

บางกลุ่มว่าตอนนี้จะถือว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเงินฝืด	(deflation)	ได้หรือไม่	

เพราะอัตราเงินเฟ้อติดลบถึง	5	เดือนต่อเนื่องกัน

 ก่อนจะไปร่วมแสดงความเห็นว่าตอนนี้เงินฝืดหรือยัง	 ผมคงต้องขอ

ขยายความให้ท่านผู้อ่านที่ไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์มาได้รับทราบความหมาย

สำาคญัอยู	่ 2	 ประเดน็คอื	 ประเด็นแรกได้แก่เรือ่งของอัตราเงนิเฟ้อ	 รวมท้ังการท่ี

อตัราเงนิเฟ้อตดิลบด้วยว่าหมายความว่าอย่างไร	ส่วนประเดน็ที	่2	กค็อืความหมาย

ของเงนิฝืด	 ซึง่รวมถงึจะขยายความด้วยว่าเงนิฝืดนัน้ทำาไมจงึเป็นปัญหาท่ีสมควร

จะนำามาวิตกกังวลหรือกลัวว่าจะเกิดขึ้น

 อัตราเงินเฟ้อหมายถึงการสูงขึ้นของราคาสินค้าโดยทั่วไป	 ซึ่งก็ต้อง 

เปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาในช่วงเวลาอื่น	เนื่องจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ

ที่กำาลังเป็นข่าวอยู่นี้เป็นอัตราเงินเฟ้อรายเดือน	การเปรียบเทียบจึงเป็นการ

เปรียบเทียบราคาของเดือนต่าง	ๆ	ในปีปัจจุบันกับราคาในช่วงเดือนเดียวกัน

ของปี	2557	แต่เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายกันมีอยู่เป็นพันเป็นหม่ืนชนิด	และจะ

นำาราคามาคดิเฉลีย่กไ็ม่ได้เพราะหน่วยสนิค้าแตกต่างกนั	 เมือ่หาราคาเฉล่ียไม่ได้	

เขาจึงใช้วิธีสถิติคำานวณค่าดัชนีราคาผู้บริโภค	 (Consumer	 Price	 Index	 หรือ

เรียกสั้น	ๆ	ว่า	CPI)	ขึ้นเป็นตัวแทนของราคาสินค้าทั่วไป	ดังนั้นอัตราเพิ่มของ

ดัชนีราคาก็คืออัตราเงินเฟ้อซึ่งแปลว่าราคาสินค้าโดยทั่วไปในเดือนนี้สูงกว่า

ราคาสินค้าทั่วไปในเดือนเดียวกันของปีที่แล้วอยู่กี่เปอร์เซ็นต์

 อัตราเงินเฟ้อที่คำานวณได้มักมีค่าเป็นบวก	 แปลว่าราคาสินค้าโดยทั่วไป 

มแีนวโน้มสงูขึน้	แต่ถ้าคำานวณอตัราเงนิเฟ้อออกมาแล้วได้ค่าตดิลบจะหมายความว่า 

ราคาสนิค้าโดยทัว่ไปมแีนวโน้มลดลง	 เช่นดัชนรีาคาผูบ้รโิภคของเดือนมกราคม 

ปี	2557		มีค่าเท่ากับ	106.46	เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปี		2558	ซึ่งดัชนีราคา 

มีค่าเท่ากับ	106.02	คำานวณอัตราเพิ่มได้	-	0.14%		

	 อัตราเงินเฟ้อที่เผยแพร่อยู่นั้นต้องดูให้ดี	ๆ	ด้วยเพราะอาจจะสับสนได ้

เนือ่งจากมอีตัราเงนิเฟ้ออยู	่ 2	 แบบ	 ได้แก่อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปซึง่คำานวณจากสนิค้า

ครบทุกหมวด	กับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่จะตัดหมวดอาหารสดและนำ้ามัน-

เชื้อเพลิงออกไป	 อัตราเงินเฟ้อที่ติดลบมาตั้งแต่เดือนมกราคมต่อเนื่องถึง 

เดือนพฤษภาคม	2558		นี้เป็นอัตราเงินเฟ้อทั่วไปซึ่งรวมหมวดราคานำ้ามันและ 

อาหารสด	 ดังนั้นทางกระทรวงพาณิชย์จึงบอกว่ายังไม่ใช่เงินฝืดเพราะอัตรา 

เงินเฟ้อท่ีติดลบเป็นเนื่องจากราคานำ้ามันในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง	 

แต่ราคาสินค้าอื่นไม่ได้ลด	 เรื่องนี้พิสูจน์ได้จากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวม

ราคานำ้ามันนั้นยังมีค่าเป็นบวกมาตลอดทั้ง	5	เดือน	ไม่ได้ติดลบแต่อย่างใด	

	 ก่อนจะสรุปว่าเงินฝืดหรอืยงั	ผมขออธบิายความหมายของเงนิฝืดเสยีก่อน	

โดยทั่วไปเงินฝืดจะตรงข้ามกับเงินเฟ้อคือราคาสินค้ามีแนวโน้มลดลง	 ซึ่งก็ดู 

เหมอืนว่าด	ี แต่ไม่ดหีรอกครบัเพราะราคาลดลงเนือ่งจากคนส่วนใหญ่อำานาจซือ้น้อย 

สินค้าขายไม่ออก	นำาไปสู่การลดการผลิต	ลดการจ้างงานต่อไป	หรือจะเรียกว่า

เศรษฐกิจถดถอยก็ได้

	 ผมจะไม่ตอบตรง	ๆ	ว่าเงนิฝืดหรอืยงั	แต่จะขอยกเหตกุารณ์ทีเ่กดิในปี	2552	

มาให้ลองพิจารณาซึ่งปีนั้นเศรษฐกิจถดถอยแน่นอน	ในปี	2552	อัตราเงินเฟ้อ

ทัว่ไปตดิลบตดิต่อกนัถงึ	 9	 เดอืน	 โดยทีอ่ตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐาน	 ในช่วง	 4	 เดอืนแรก 

ยงัไม่ตดิลบแต่อย่างใด	 สถานการณ์กค็ล้ายกบัทีเ่กดิในปี	 2558	 นีเ่อง	 แต่หลงัจาก 

เดือนเมษายนไปแล้วสิครับ	อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็พลอยติดลบไปด้วย 

ติดต่อกันถึง	6	เดือน	ตอนนี้ผมจึงได้แต่หวังว่าในเดือนต่อ	ๆ	ไปของปี	2558	

อตัราเงนิเฟ้อพ้ืนฐานจะยงัคงเป็นบวกได้อยูต่่อไป	 เพราะเศรษฐกจิถดถอยเมือ่ปี	2552 

นั้นทำาให้หลายคนยังเข็ดขยาดอยู่จนถึงปัจจุบัน



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

อนัมสยามมิตร: ตามรอยเสด็จท่องเที่ยวเวียดนาม (3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรตี  ปรีชาปัญญากุล                                                                      คณะมนุษยศาสตร์

วัดเหมียว วิหารวรรณคดี มหาวิทยาลัยแห่งแรกของฮานอย

 วิหารวรรณคดี	หรือ	วัน	เหมียว 

(Văn miếu)	 สร้างข้ึนในปี	 ค.ศ.	 1076 

	รัชสมัยกษัตริย์	ลี้	ท้าย	ตง	เพื่ออุทิศ

แด่ขงจื๊อ	 เป็นสถานที่บูชาขงจื๊อ

และสานุศิษย์	 สถานที่แห่งนี้เป็นที ่

ให้บุตรของขุนนางมาศึกษาศีลธรรม 

และฝึกฝนการปกครอง	ช่ือว่า	กว๊อก 

ต่ือ	สาม	 (Quốc Tử Giám)	 โรงเรียน 

ของเหล่าขุนนาง	 ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนาม	 ต่อมาในสมัย

ราชวงศ์เจ่ิน (Trần) เปล่ียนช่ือเป็น	กว๊อก	ฮ่อก	เวียน	(Quốc Học Viện)	วิทยาลัยแห่งชาติ 

ในปี	ค.ศ.	1235

	 ปี	 ค.ศ.	 1075	 ได้มีการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการเป็นครั้งแรก	 โดย

นักศึกษาลัทธิขงจื๊อที่สอบผ่านจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งทางราชการ	

แต่เปิดให้สอบเฉพาะบุตรชายจากครอบครัวชนชั้นสูง	กระทั่งปี	ค.ศ.	1086	จึงได้

เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสมัครสอบได้

	 วิหารนี้ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมทางเข้าด้านหน้า	มีซุ้มแผ่นป้ายทำาด้วยหินสลัก

ข้อความ	“ขอให้ผู้มาเยือนลงจากหลังม้าก่อนที่จะเข้าไปข้างใน”

	 อาณาบริเวณที่กว้างขวางของวิหารวรรณคดีแบ่งออกเป็นหลายส่วน	 

ทัง้ทีเ่ป็นลานกว้าง	 ก่อกำาแพงล้อมรอบวหิารวรรณคดทีัง้สิน้	 5	แห่ง	ประตทูางเข้า

ด้านหน้าเป็น	2	ชั้น	มีประตูทางเข้าใหญ่	ชั้นที่	2	ทำาเป็นรูปคล้ายเก๋งจีนซ้อนกัน	 

2	 ชั้น	 มีประตูรูปวงโค้ง	 3	 ประตู	 สลักชื่อวิหารวรรณคดีอยู่ชั้นบนสุด	 เมื่อเดิน

ลอดซุม้ประตทูางเข้าด้านหน้าแล้ว	 จะพบกบัความร่มรืน่ของต้นไม้ใหญ่	 ทางเดนิ

ปูลาดด้วยหินเป็นแผ่นๆ	 สองข้างมีบ่อนำ้าสี่เหล่ียมขนาดเล็กอยู่	 2	 บ่อ	 สังเกต 

ได้ว่ามกีารวางผงัการก่อสร้างด้วยการคำานงึถงึหลกัฮวงจุย้ท่ีเป็นมรดกทางความเช่ือ

จากประเทศจนีทีเ่คยเข้ามาปกครองเวยีดนามตอนเหนอือยู่เป็นเวลานานนบัพันปี

 เมือ่เดนิผ่านลาน	 2	 แห่งแรกแล้ว 

ส่วนต่อมาคือ	 เคว	 วัน	 ก๊าก	 (Khuê 

Văn Các) หมายถึงหมู่ดาวแห่ง 

อกัษรศาสตร์	สถานทีแ่ห่งนี	้นกัศกึษา

ตามแนวทางการศึกษาแบบขงจื๊อ

จะมาท่องบทกว	ีมปีระตกูำาแพงใหญ่	 

ได่	ถ่าญ	โมน	(Đại Thành Môn)  
อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮานอย	

กับสระนำ้าขนาดใหญ่ตรงกลางลานอยู่ด้านหลังประตูใหญ่	 สระนำ้านี้มีชื่อว่า	 

ประตูด้านหน้าของวิหารวรรณคดี

เทียน	กว่าง	ติงห์	(Thiên quang tỉnh)	เมื่อแสงจากพระอาทิตย์สาดส่องจะสะท้อน

เข้าสู่ประตูใหญ่	ทำาให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง

 สองข้างสระแสงงามมีอาคารชั้นเดียว	5	หลัง	ภายในประดิษฐานแผ่นหิน

จารึกรวม	 82	 แผ่น	 ที่หลงเหลืออยู่จากของเดิมที่มีถึง	 117	 แผ่น	 แผ่นหินเหล่านี ้

จะต้ังอยู่บนหลังเต่าทำาด้วยหิน	จารึกช่ือ	ผลงาน	ประวัติทางวิชาการของผู้ท่ีสอบผ่าน 

ในระหว่างปี	 ค.ศ.	 1442	 -	 1889	หลายคนเรียกว่า	 “แผ่นจารึกชื่อจอหงวน”	 

การสอบที่กล่าวถึงนี้เป็นการสอบของบุคคลผู้จะเข้ารับราชการ	โดยบุคคลผู้ที่จะ

มีสิทธิ์เข้ามาสอบ	ณ	วิหารวรรณคดีแห่งนี้	ต้องผ่านการสอบในสนามสอบระดับ

จังหวัด	ระดับเขต	และสถานที่แห่งนี้ถือเป็นสนามสอบระดับประเทศ

      

	 การเข้าสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการนั้น 

แต่ละคนสามารถเข้าสอบได้หลายครั้งจนกว่า

จะสอบผ่าน	 แต่การสอบในระดับประเทศ

มิได้จัดสอบเป็นประจำาทุกปี	 สามปีจึงจะจัดสอบ

ครั้งหนึ่ง	 การสอบในยุคสมัยนั้นข้อสอบ

ประกอบด้วยส่วนต่างๆ	 ได้แก่	 การวิจารณ์

ตำาราโบราณ	 การเขียนเอกสารเก่ียวกับการบริหาร 

การแต่งโคลงกลอน	ร้อยกรอง	และร้อยแก้ว

เกี่ยวกับศีลธรรมและปรัชญา	 ในแต่ละครั้ง 

ที่จัดสอบมีผู้เข้าสอบหลายพันคน	 มีผู้สอบผ่านประมาณ	 100	 คน	 ตั้งแต่ปี	 

1529	 -	 1787	ทางการจัดสอบ	 102	คร้ัง	 มีผู้สอบผ่านเพียง	 1,136	คน2	 เม่ือรัฐบาล

เสื่อมลง	ระบบการสอบแข่งขันคัดเลือกก็ยกเลิกไป	ข้อสอบแปรสภาพมาเป็น

แบบฝึกหัดในการหัดพูดเร่ืองเก่ียวกับความรู้ท่ีผ่านพ้นไปแล้ว	 และเป็นตัวอย่างหน่ึง 

ของการใช้ภาษาแบบโบราณ	 อีกทั้งข้อสอบไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการ 

วัดความรู้แขนงต่างๆ	ของผู้เข้าสอบ

	 ปัจจุบันนักเรียนชาวเวียดนามมักนัดหมายกันมานั่งอ่านหนังสือใน

บริเวณนี้และลูบหัวเต่าให้ครบทุกตัว	เพื่อเป็นกำาลังใจให้ตัวเองก่อนสอบ	เหมือน

กับจอหงวนที่สามารถสอบผ่านและเข้ารับราชการได้

	 อาคารด้านในเป็นท่ีประดิษฐานของรูปเคารพขงจื๊อผู้ศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้ง

สานุศิษย์	 เพื่อใช้เป็นสถานที่บูชาขงจื๊อ	 เป็นที่ศึกษาของพระโอรสของกษัตริย์

และพวกขุนนาง	ทางเดินเข้าจะผ่านประตูซึ่งมีชื่อต่างๆ	

สระน้ำา เทียน กว่าง ติงห์  ( Thiên quang tỉnh )

แผ่นจารึกชื่อจอหงวนทำาจากศิลาสลัก วางไว้บนหลังเต่า

2	เหงียน	คัก	เวียน	แปลโดย	เพ็ชรี	สุมิตร,	เวียดนาม	ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร,	หน้า	133.

(อ่านต่อหน้า 7)

นักเรียนเวียดนามกำาลังลูบหัวเต่า

ประตูกำาแพงใหญ่ ได่ ถ่าญ โมน  (Đại Thành Môn)

รูปปั้นจำาลองแสดงอาณาบริเวณและตัวอาคารในวิหารวรรณคดี



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

(อ่านต่อฉบับหน้า)

อนัมสยามมิตร: ตามรอยเสด็จท่องเที่ยวเวียดนาม (3)         (ต่อจากหน้า 6)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะจัม

เดียนเบียนฝูจังหวัดไลเจา

มีความหมายเป็นคติ	 เช่น	 คุณธรรม 

และความสามารถ	ประดับด้วย 

ธง	5	 สี	 มีอักษรจีนเขียนไว้	 อ่านว่า 

“เหวิน”	 ถ้าอ่านแบบเวียดนามว่า	

“วัน”	แปลว่า	 วรรณคดี	 วรรณกรรม 

ภาษา		ส่วนคำาว่า		“เหมียว”		แปลว่า 

วัด	ฝรั่งจึงเรียกว่า	 “Temple	of	Literature”	บนบานประตูมีรูปสลักเป็นมังกรและเสือ	

ซึ่งมีความหมายว่า	 สติปัญญาพบกับความกล้าหาญ	 ทั้งยังมีแผ่นหินสลักข้อความ

เป็นคติไว้	ท่ีน่าสนใจบทหนึ่งมีใจความว่า

	 คนดีและมีความสามารถเป็นลมปราณของบ้านเมือง

	 ถ้าลมปราณแรง	บ้านเมืองก็เข้มแข็งและรุ่งเรือง

	 ถ้าลมปราณอ่อน	บ้านเมืองก็อ่อนแอและตกตำ่า

(อนัมสยามมิตร	2556	:หน้า	75)

 อำาเภอเดียนเบียนฝู	 (Điện Biên Phủ) เป็นพื้นป่าเขาทางทิศตะวันตก 

เฉียงเหนือของประเทศ	 มีแม่นำ้าหลายสาย	 มีชนเผ่าอาศัยอยู่	 21	 เผ่า	 เผ่าไท 

มีมากที่สุด	ประมาณร้อยละ	34	ของพลเมือง	ประชาชนยึดมั่นอยู่กับธรรมเนียม

ประเพณี	ขยันขันแข็ง	สามัคคีกันพร้อมที่จะสร้างสรรค์พิทักษ์ชาติ

	 ที่แห่งนี้มีชื่อเสียงที่หลายคน

รู้จักทั้งโลก	 เป็นที่เพาะปลูกเสบียง

อาหารของจังหวัด	 มีความเจริญด้าน

ชลประทาน	 ห่างจากลาวเพียง	25	 กิโลเมตร 

พระองค์ทรงถามผู้ว่าฯ	ว่า	เดียนเบียน	

หมายถึงอะไร	 ผู้ว่าฯ	 ตอบว่าไม่ทราบ	

เห็นฝร่ังเศสเรียกอย่างน้ัน	 แต่ชาวบ้าน

เรียกกันว่า	“เมืองแถง”

	 เสด็จฯ	ทอดพระเนตร	ยุทธภูมิ 

เดียนเบียนฟู	 ดูบังเกอร์ของนายพล 

เดอกาสตรีส์	 เนินเขาที่มีการสู้รบ 

อย่างดุเดือดขณะนี้ทำาเป็นอนุสาวรีย	์

ด้วยสถานท่ีกว้างใหญ่	เหน็ภเูขาล้อมรอบ 

อยู่ลิบๆ	 นายพล	 Võ Nguyên Giáp 

ไปตั้งหน่วยบนภูเขาลูกนี้แล้วยิงมา 

ดูแล้วเห็นใจฝรั่งเศสที่ไม่คิดว่าเวียดนาม 

จะเอาชนะได้	จากนั้นเสด็จฯ	พิพิธภัณฑ์เดียนเบียนฟู

 

  การเสด็จพระราชดำาเนินจาก

ฮานอย	 ไปยังเมืองดานัง	 คร้ังน้ันเสด็จฯ

โดยเครื่องบินพระที่นั่ง	 ซึ่งบินมาลงที ่

สนามบินดานัง	แล้วเสด็จฯ	ทอดพระเนตร

ปราสาทหมีเซิน

 	 		 หม	ีเซนิ	(Mỹ Sơn)	เป็นหบุเขา 

ล้อมรอบอยู่ทางทิศตะวันตกของจ่า	 

เกี่ยว	 (Trà Kiệu)	 ซึ่งเป็นเมืองหลวง 

ของอาณาจกัรจมัปา	(ห่างกนัประมาณ 

 30	กโิลเมตร)	และอยูห่่างจากเมอืงดานงั 

ไป	68	กิโลเมตร	(อยู่ทางทิศตะวันตก- 

เฉยีงใต้ของดานงั)	เล่ากนัว่าเวลากษตัรย์ิจาม 

อาคารภายในวิหารวรรณคดี

บังเกอร์ของนายพลเดอกาสตรีส์

โปสเตอร์ฉลอง 60 ปี ชัยชนะสงครามเดียนเบียนฝู 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

ขึ้นครองราชย์จะต้องมาไหว้เทวดาฟ้าดินที่ศาสนสถานนี้	 หรือมิฉะนั้นก็ต้อง

สร้างวิหารขึ้นอีกหลัง	ถือได้ว่าหมีเซินเป็นสถานที่สำาคัญที่สุดทางประวัติศาสตร์

ศิลปะจาม	 เพราะมีอาคารต่างๆ	 70	 กว่าหลัง	 สร้างขึ้นระหว่างคริสต์ศตวรรษที่	 

7	-	13	นักโบราณคดีฝรั่งเศสมาสำารวจในปี	ค.ศ.	1898	หลังจากนั้นก็มีการขุดค้น

บูรณะ	นักวิชาการพยายามศึกษา	เขียนบทความต่างๆ	อยู่เรื่อยๆ	จนเกิดสงคราม

เวียดนามที่บริเวณนี้ก็กลายเป็นสมรภูมิ	 บี	 -	 52	 ของอเมริกามาทิ้งระเบิด	 ทำาให้

เหลืออาคารอยู่เพียงไม่กี่หลัง	

	(อนัมสยามมิตร	2556	:	หน้า	126)

	 พิพิธภัณฑ์ศิลปะจัม 

(Bảo táng Điêu khắc Chăm) 

ตั้งอยู่เลขที่	 2	 ถนน	2	 เดือน 

กนัยายน	(đường 2 tháng 9) 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้ชม 

ตัง้แต่ปี	 ค.ศ.	 1919	 สิ่งของ

ที่แสดงอยู่ส่วนหนึ่งเป็นของ 

ทำาจำาลองเพราะกลัวหาย 

 พิพิธภัณฑ์นีส้ร้างตัง้แต่	 ค.ศ.	 1950	 แต่ก่อนเป็นหมูบ้่านประมง	 นกัโบราณคด-ี 

ฝรั่งเศสเข้ามาราวคริสต์ศตวรรษที่		19		และขยายพิพิธภัณฑ์

 พิพิธภัณฑ์นี้	 มีทั้งการแสดงศิลปะของชนชาติจัม	 แผนที่แสดงที่ตั้ง 

ของเมืองในอาณาจักรจัมปา	แหล่งโบราณคดี	และภาพเขียนร่วมสมัย

 

	 เมืองเฮว้	 (Huế)	 หรือเว้ตาม

สำาเนียงที่คนไทยคุ้นเคย	 สมเด็จ-

พระเทพรตันราชสดุาฯ	 สยามบรม-

ราชกุมารี	ทรงบันทึกข้อมูลไว้ว่า	

	 เป็นราชธานีของอาณาจักร

เวียดนาม	ตั้งแต่	 ค.ศ.	 1802	 -	 1945 

ก่อนหน้านั้นเป็นศูนย์กลางอำานาจ 

ของตระกูล เหงวียนมาตั้ งแต  ่

ครสิต์ศตวรรษที	่ 16	 ปี	 ค.ศ.	 1775	 ตระกลูจิญ่	 (Trịnh) แย่งอำานาจมาได้	 ต่อมา 

เกิดกบฏไตเซิน	 เหงวียนอันห์	หรือที่เรารู้จักกันในนามองเชียงสือ	จึงหนีมา- 

เมืองไทย	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชทาน-

พระมหากรุณาธิคุณต่างๆ	 ดังที่เราเคยเรียนกันมาในวิชาประวัติศาสตร์ไทย	 

ต่อมาองเชียงสืออาศัยฝรั่งเศสปราบกบฏได้	 ต้ังตนเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า 

พระเจ้าเวยีดนามยาลอง	 (Gia	 Long)	 สร้างเมอืงเฮว้	 กษตัริย์เวยีดนามราชวงศ์เหงวยีน 

ครองราชย์สืบต่อมาจนเวียดนามตกเป็นของฝร่ังเศส	 ฝร่ังเศสได้เผาทำาลาย

พระราชวังไปบางส่วน	ระหว่างสงครามเวียดนามในปี	ค.ศ.	1968

(อนัมสยามมิตร	2556	:	หน้า	164	-	178)

 กระถางบูชา	9	ใบ	สร้างอุทิศถวายจักรพรรดิในพระราชวงศ์	ประกอบด้วย

ลวดลายมงคลต่างๆ	สถานที่สำาคัญ	เช่น	ปากแม่นำ้าต่างๆ	พืชพันธุ์ธัญญาหารที่มี

ในสมัยนั้น

เมืองดานัง เฮว้ ภาคกลางของประเทศเวียดนาม

ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะจัม

เมืองเฮว้ ศูนย์กลางการปกครองภาคกลาง

ประตูสามช่องที่พระราชวังหลวงกระถางบูชา 9 ใบ



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

แนะนำ�ง�นแพทย์และอน�มัย วิทย�เขตบ�งน�
ร.ต.หญิง จันทร์ฉาย  ยงไสว                                งานแพทย์และอนามัย กองงานวิทยาเขตบางนา 

	 	 งานแพทย์และอนามัย	 วิทยาเขตบางนา	ตั้งอยู่	 อาคาร	 PRB	ชั้น	 2	 ด้านหลัง 

ให้บรกิารโดยเน้นความพงึพอใจ,	ความประทบัใจของนกัศกึษา	บคุลากรมหาวทิยาลยั-

รามคำาแหงหรือผู้รับบริการ

-	 ตรวจรกัษาโรคแก่นกัศกึษา		บคุลากรมหาวทิยาลยัรามคำาแหงและครอบครวั

-	 ให้การรกัษาพยาบาลผูป่้วย	 ทัง้ด้านทัว่ไปและฉกุเฉนิ	 เช่น	 การปฐมพยาบาลต่างๆ	 

	 ทำาแผล	เย็บแผล	ฉีดยา		ผ่าตัดเล็ก	ฯลฯ

-	 บรกิารห้องพกัผูป่้วยเพือ่นอนพกัรกัษาตวั	(เฉพาะเวลาทำาการ	08.30	-	16.30	น.)

-	 บรกิารรถพยาบาล	 รบั-ส่งผูป่้วยภายในมหาวทิยาลยัและส่งตวัเพือ่รบัการรกัษาต่อ	 

	 ยังโรงพยาบาลหรือกลับบ้าน

-		 เป็นสถานที่สอบแก่นักศึกษาเจ็บป่วยขณะทำาการสอบ	

  ให้บรกิารตรวจรกัษาโรค	โดยแพทย์ทัว่ไปและแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

สาขาต่างๆ	เช่น	อายุรกรรม	ศัลยกรรม	เวชศาสตร์ครอบครัว	ฯลฯ

	เวลา

	เวลา
09.00-12.00	น. 13.00	-16.00	น.

วันจันทร์ ตรวจโรคทั่วไป	,	ศัลยกรรมกระดูก ตรวจโรคทั่วไป	,	ศัลยกรรมกระดูก

วันอังคาร ตรวจโรคทั่วไป	,	ศัลยกรรมกระดูก ตรวจโรคทั่วไป	,	ศัลยกรรมกระดูก

วันพุธ ตรวจโรคทั่วไป

วันพฤหัสบดี ตรวจโรคทั่วไป	,	อายุรกรรม ตรวจโรคทั่วไป	,	เวชศาสตร์ครอบครัว

วันศุกร์ ตรวจโรคทั่วไป	,	อายุรกรรม ตรวจโรคทั่วไป	,	ศัลยกรรมกระดูก

  

  มหาวิทยาลัยให้ความสำาคัญด้านสุขภาพของนักศึกษา		โดยการจัดซื้อยา 

ทีม่คีณุภาพ	ทนัสมยั	และเพยีงพอไว้บรกิารแก่นกัศกึษาและบคุลากรของมหาวทิยาลยั 

ในยามเจ็บป่วยหรือกิจกรรมออกหน่วยปฐมพยาบาลต่างๆ

	 	 -	จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์

	 	 -	จ่ายยาเพื่อบรรเทาอาการตามแนวการรักษาของแพทย์

	 	 -	ให้คำาแนะนำาการใช้ยาและการปฏิบัติตัวที่เกี่ยวข้องกับการรักษา

 งานแพทย์และอนามัย	 ได้ให้ความสำาคัญของการป้องกันโรคโดยเฉพาะโรค

ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรืออาจส่งผลกระทบต่อการสอบ	

  ในแต่ละปีงานแพทย์และอนามัย	มีนักศึกษาจำานวนมากเกิดภาวะความ

ผดิปกตต่ิางๆ					ทางการแพทย์	ทีจ่ำาเป็นต้องได้รบัการปฐมพยาบาลและการรกัษาอืน่ๆ 

ณ	 งานแพทย์และอนามยั	 อนัส่งผลกระทบต่อการทำาข้อสอบ	 หรอืบางครัง้มอีาการ

รุนแรงในระดบัท่ีนกัศกึษาไม่สามารถดำาเนนิการสอบต่อได้	จากสถติพิบว่า	ภาวะ 

ความผิดปกติฉุกเฉินที่พบบ่อยเหล่านี้	นักศึกษาสามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้หรือ 

ทำาให้มีอาการลดลงได้โดยไม่รบกวนสมาธิการสอบ	

ภาวะความผิดปกติ

ที่พบบ่อย
อาการ วิธีป้องกัน หรือ การดูแลตนเองเบื้องต้น

ปวดศีรษะไมเกรน ปวดศีรษะตุบ๊ๆ	 ส่วนใหญ่

มักเป็นข้างเดียวหรือ

ทั่วไป	มักมีคลื่นไส้	หรือ 

ตาพร่ามัวร่วมด้วย

หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ ้นให้ เกิดไมเกรน	 

ซึ่งได้แก่	 ความเครียด	 ความหิว	 หรือ 

การพักผ่อนไม่เพียงพอ	

แผลในกระเพาะอาหาร ปวดท้อง	 โดยเฉพาะบรเิวณ

ลิน้ป่ี	จกุเสยีด	แน่น	หรือ

ปวดท้องทั่วๆไป

ควรรับประทานอาหารก่อนมาสอบและ

รบัประทานอาหารให้เป็นเวลา	 หลีกเล่ียง 

การทานยาแก้ปวดเป็นประจำาเพราะยา 

บางอย่างมีผลข้างเคียง	ทำาให้เกิดแผล 

ในกระเพาะอาหาร	 ผู้ที่มีประวัติป่วย 

ด ้วยแผลในกระเพาะอาหารควรพกยา 

ลดกรดตดิตวั	และรบัประทานเมือ่เริม่มอีาการ

ปวดประจำาเดือน ปวดเกร็งในช ่องท ้อง 

โดยเฉพาะบรเิวณท้องน้อย

ผูท้ีม่ปีระวตัปิวดประจำาเดอืนเป็นประจำา	 

ควรพบแพทย ์ เพื่ อตรวจหาสาเหตุ	 

และควรพกยาแก ้ปวดประจำาเดือน	 

เพื่อรับประทานทันทีเมื่อเริ่มมีอาการ

นำ้าตาลในเลือดตำ่า เป็นลม	หน้ามืด ส่วนใหญ่เกิดจากนอกดึก	 พักผ่อนน้อย 

และไม่ได้รบัประทานอาหารก่อนมาสอบ 

ควรรับประทานอาหารให ้ เพียงพอ 

หากเร่งรบีหรอืไม่มเีวลาจรงิๆ	โดยเฉพาะ 

ก่อนสอบ	ควรดืม่นม	1-2	กล่อง	เป็นอย่างน้อย

  งานแพทย์และอนามัยเล็งเห็นความสำาคัญของการมีหลักประกัน 

ด้านสุขภาพของนักศึกษา	 รวมทั้งภาวะเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง	 จึงส่งเสริมให้ดำาเนิน

โครงการที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา	บุคลากรและประชาชนทั่วไป	เช่น

  -	 โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงในนักศึกษา	 บุคลากรกองงาน- 

วิทยาเขตบางนา

	 	 -	 โครงการเฝ้าระวงัโรคเบาหวานในนกัศกึษา	บคุลากรกองงานวทิยาเขตบางนา

	 	 -	 โครงการส่งเสริมการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านักศึกษา-

รามคำาแหงและชุมชน	(โครงการบัตรทอง)	โดยนักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการ 

ขึน้ทะเบยีนบตัรประกนัสขุภาพและเปลีย่นสถานพยาบาลจากเดิมในต่างจงัหวดั 

มาเป็นสถานพยาบาลที่สะดวกในการเข้ารับบริการ

	 	 -	 โครงการส่งเสรมิการสร้างสขุภาพนกัศกึษา	บคุลากรรามคำาแหงและชมุชน	

บริก�รประทับใจ

ใส่ใจก�รรักษ�

ต�ร�งปฏิบัติง�นของแพทย์

จ่�ยย�คุณภ�พ

ส่งเสริมสุขภ�พ - วิช�ก�ร

ภ�วะคว�มผิดปกติท�งก�รแพทย์ที่พบบ่อยของนักศึกษ�ในช่วงสอบ

ตัวอย่�งภ�วะฉุกเฉินที่พบบ่อยพร้อมวิธีป้องกันต่�งๆ ดังนี้

สรรค์สร้�งง�นกิจกรรม



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ถาม	 ผมเป็นนักศึกษาในส่วนภูมิภาค	 ใกล้จะเรียน

ครบหลักสูตรแล้ว	ถ้าผมเรียนครบแล้วผมจะต้อง

ดำาเนินการอย่างไร

ตอบ 1.	 นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในแต่ละภาค 

จะต้องกาเครือ่งหมาย	x	ในช่อง	(		)	หน้าข้อความขอจบ 

การศึกษาในภาคน้ี	 ในบัตรลงทะเบียนเรียนสำาหรับ

ผู้สมคัรสอบส่วนภมูภิาค	(ม.ร.34)	หากนกัศกึษาไม่ได้แจ้ง 

ตามทีก่ำาหนด	ให้แจ้งฝ่ายจดัตารางสอนและลงทะเบยีนเรยีน 

ภายในวันสุดท้ายของการสอบ	 โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ	

แต่ถ้าพ้นกำาหนดจะต้องชำาระค่าปรับ		ภาคเรียนละ	150	บาท

	 2.	นักศึกษาทราบผลสอบผ่านทุกกระบวนวิชา 

ตามหลักสูตรของคณะแล้วให้ เขียนรายละเอียด 

ในคำาร ้องแจ้งจบหลักสูตรนักศึกษาส่วนภูมิภาค	 

(หน้า	23)	ส่งไปยังคณะที่สำาเร็จการศึกษา

	 3.	เม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายชื่อเป็นผู้

สำาเร็จการศึกษาแล้ว	 สำานักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมนิผล	 จะแจ้งรายละเอยีดการสำาเร็จการศกึษา

ให้ผู้สำาเร็จการศึกษาทราบ

		 4.	หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายชื่อ

และได้รับแจ้งรายละเอียดการสำาเร็จการศึกษาแล้ว		 

ให้ผู ้สำาเร็จการศึกษาย่ืนแบบคำาขอหนังสือสำาคัญ

รบัรองปรญิญาและขึน้ทะเบยีนบณัฑติ	(ม.ร.46.1)	และ 

แบบย่ืนขอ	 TRANSCRIPT	 ทีส่ำาเรจ็การศกึษาของนกัศกึษา

ส่วนภูมิภาค	(ม.ร.49.1.1)		โดยดำาเนินการตามขั้นตอน	

ดังต่อไปนี้

	 	 4.1	กรอกแบบยื่นคำาขอหนังสือสำาคัญ

รับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต	 (ม.ร.46.1)

ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วน

พร้อมแนบหลักฐาน

✣	ธนาณัติไปรษณีย์ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต	 400	 บาท	 

	 ภาคพิเศษ	2,000	บาท

✣	ธนาณัติไปรษณีย ์ค ่าหนังสือสำาคัญใบรับรอง 

	 สภามหาวิทยาลัย	 20	 บาท	 ภาคพิเศษ	 200	 บาท	 

 ธนาณตัค่ิาจดัส่งใบรบัรองสภาทางไปรษณย์ี	50	บาท

✣	รปูถ่ายสวมครยุปรญิญา	ม.ร.	 คณะทีส่ำาเรจ็การศกึษา		 

	 ขนาด	4	x	6	ซ.ม.	(2	นิ้ว)	จำานวน	1	รูป	สีหรือขาวดำา

✣	สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

✣	ซองจดหมายตดิแสตมป์	3	บาท		จ่าหน้าซองถงึตนเอง

✣	นำาเอกสารทั้งหมดใส่ซองติดแสตมป์ให้เรียบร้อย	 

	 จ่าหน้าซองส่งถึง

	 	 หัวหน้าฝ่ายหนังสือสำาคัญ

  สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

	 	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	หัวหมาก	บางกะปิ

	 	 กรุงเทพฯ	10240

		 	 4.2	 กรอกแบบยื่นขอ	 TRANSCRIPT	 ที่

สำาเรจ็การศกึษาของนกัศกึษาส่วนภมิูภาค	 ตามรายละเอยีด กองบรรณาธิการ

ในแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมแนบหลักฐาน

✣	ค่าธรรมเนียมการขอใบรับรองผลการศึกษา	 

ชุดละ	 70	บาท	 โดยซื้อธนาณัติ	 หรือไปรษณีย์ธนาณัติ

สั่งจ่ายในนาม	หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษา		สวป. 

	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

✣	นำาแบบยืน่ขอพร้อมค่าธรรมเนยีมใส่ซองปิดแสตมป์	 

	 ส่งถึง		

	 หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษา

 สำานกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	หัวหมาก	บางกะปิ

	 กรุงเทพฯ	10240

 เม่ือบัณฑติได้งานทำาหรือได้งานใหม่	 ให้บัณฑติ

เข้าตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการมีงานทำาของ

ตนเองท่ีเว็บไซต์	 www.ru.ac.th	 ท่ีระบบฐานข้อมูล

การหางานทำาของบัณฑิต	ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องรายงาน

และเชื่อมต่อข้อมูลไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

และผู้ประกอบการที่ต้องการตำาแหน่งที่ตรงกับคุณวุฒิ

ของผู้สำาเร็จการศึกษาที่เว็บไซต์	www.job.mua.go.th

ถาม	การขอใบรับรองผลการศึกษา	 (Transcript)	

แบบสำาเร็จการศึกษาต้องดำาเนินการอย่างไรบ้าง	

ตอบ ใบรบัรองผลการศึกษา	 (Transcript)	สำาเร็จการศึกษา 

ปฏิบัติดังนี้

	 1.	 นักศึกษาภาคปกติค่าธรรมเนียมฉบับละ	

70	บาท	(ฉบับภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย)

		 2.	 นกัศึกษาภาคพิเศษ/โครงการพิเศษ	ค่าธรรมเนยีม

ฉบับละ	200	บาท

	 3.	 ชำาระค่าธรรมเนยีมที	่กองคลัง	ตึกอธิการบด	ีชั้น	1

		 4.	 นำาใบเสรจ็ชำาระค่าธรรมเนยีม	 ยืน่คำาร้องที	่

อาคาร	สวป.	ชั้น	1	ช่อง	3

		 5.		ยื่นใบคำาร้อง	โดยกรอกรายละเอียด	ดังนี้

		 	 5.1	รหัสประจำาตัวนักศึกษา

		 	 5.2	ชื่อ-สกุล	ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

		 	 5.3	วัน/เดือน/ปี	เกิด

		 	 5.4	คณะ/สาขาวิชาเอก/วิชาโท

		 	 5.5	บณัฑติทีเ่ข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัรแล้ว  

	 	 	 สำาเร็จการศึกษา	ภาคปีการศึกษา.....

   5.6	 ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	 

   (ใช้เวลาดำาเนนิการอย่างน้อย	18	วนัทำาการ)	

	 -	 สำาเร็จการศึกษาภาค........	 /ภาคซ่อม........	 

	 	 ปีการศึกษา.........

 -	 สภามหาวทิยาลยัอนมัุติครัง้ที.่.....	ลำาดบัที.่.......

	 นักศึกษาสามารถตรวจสอบ	 ประกาศรายชื่อ

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติท่ีฝ่ายทะเบียนคณะท่ีนักศึกษา

สังกัด	หรืออาคาร	สวป.	ชั้น	1	ช่อง	4

		 	 5.7	ที่อยู่ปัจจุบันที่ไปรษณีย์ติดต่อได้

	 6.	 นกัศึกษาทีม่รีหัสขึน้ต้นด้วย	14-25	ทีไ่ม่เคย

ขอมาก่อน	 ให้แนบรปูถ่ายสวมชดุครยุวทิยฐานะ	 สหีรอื 

ขาวดำา	ขนาด	1	นิว้	จำานวน	1	รปู	(ห้ามใช้รปูโพลารอยด์)

		 7.	 หนังสือมอบหมายอำานาจให้บุคคลอื่น

กระทำาแทนกรณีดำาเนินการด้วยตนเองไม่ได้

		 8.	 บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาแล้ว	

 นักศึกษาใหม่ท่ีสมัครในภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2558 

ระหว่างวันที่	11	-	15	มิถุนายน	2558	ให้ติดต่อขอรับ 

บัตรประจำาตัวนักศึกษาได้ท่ี	 อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราช	(ห้องสโมสร)	เวลา	09.00	-	15.30	น.

สมัครวันที่ รับบัตรวันที่

11	มิถุนายน	2558

12	มิถุนายน	2558

13	มิถุนายน	2558

14	มิถุนายน	2558

15	มิถุนายน	2558

1	สิงหาคม	2558

2	สิงหาคม	2558

3	สิงหาคม	2558

3	สิงหาคม	2558

4	สิงหาคม	2558
 

 เอกสารท่ีใช้ในการรับบัตรประจำาตัวนักศึกษา

	 1.	หลักฐานการลงทะเบียนเรียน	(ใบเสร็จ)

	 2.	บัตรประจำาตัวประชาชนตัวจริง	(ไม่หมดอายุ)	

พร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	2	ฉบับ

 กรณี มีบัตรข้าราชการ (นำาบัตรจริงท่ีไม่หมดอายุ

มาด้วย) สำาเนาบัตรประจำาตัวข้าราชการ	 2	ฉบับ	

และสำาเนาทะเบียนบ้าน	2	ฉบับ	

  กรณี เป็นพระภิกษุสงฆ์ (นำาใบสุทธิตัวจริงมาด้วย) 

 สำาเนาใบสุทธิ	2	ฉบับ	และสำาเนาทะเบียนบ้าน	2	ฉบับ	

   กรณี เป็นชาวต่างชาติ Passport	 ตัวจริง	 

(ไม่หมดอายุ)	และสำาเนา	Passport	2	ฉบับ

	 โปรดรับบัตรประจำาตัวนักศึกษาตามวันท่ีกำาหนด

เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกในการรับบริการ

 นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำาตัวนักศึกษา 

ทุกครั้งในการเข้าสอบ

 หมายเหต	ุเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำาหนดข้างต้น 

นักศึกษาสามารถรับบัตรประจำาตัวนักศึกษาได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์	สาขา	ม.รามคำาแหง	หัวหมาก	

(อาคาร	สวป.ชั้น	1)	ตั้งแต่วันที่	 13	สิงหาคม	2558	

เป็นต้นไป

 วันและเวลาทำาการ 

วันจันทร์	-	วันศุกร์		 	 เวลา	08.30	-	15.30	น.	

วันเสาร์	-	วันอาทิตย์			 เวลา	10.00	-	15.30	น.	

 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 ** โปรดแต่งกายสุภาพ และห้ามรับแทนทุกกรณี **

นักศึกษาใหม่รับบัตรประจำาตัว

ใช้เวลาดำาเนินการอย่างน้อย	 5	 วันทำาการ	 จึงจะจัดส่ง

ทางไปรษณีย์ให้นักศึกษา/รับด้วยตนเอง

		 9.	 ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	

ใช้เวลาดำาเนินการอย่างน้อย	 18	 วันทำาการ	 จึงจะจัดส่ง

ทางไปรษณีย์ให้นักศึกษา/รับด้วยตนเอง

		 10.	สอบถาม	 โทร.	 0-2310-8603	 หรือฝ่าย

ประมวลผลการศึกษา	สวป.	ชั้น	1	ช่อง	3



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ENG 3201 (EN 309)

การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1

English Listening for Comprehension 1

อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

ภาค 1/2558 

			วัน/เวลา/สถานที่เรียน 

Section	1	วันอังคาร	09.30	-	11.20			ห้อง	TCB	507

ผู้สอน	อาจารย์	ดร.แก้วกัลยา		อภัยบัณฑิตกุล

Section	2	วนัพฤหสับด	ี09.30	-	11.20			ห้อง	SWB	507

ผู้สอนอาจารย์	Rick	Whisenand

			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.	 เพ่ือให้ผู ้ เรียนได้ฝ ึกเขียนบทสรุปจาก

ข้อความที่ได้ยิน

			แนวทางการเรียน	การบรรยายและฝึกฟังจาก	CD 

ซึง่มีจำาหน่ายพร้อม	 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

ภาควิชาฯ	จัดสอบเอง	เวลาและสถานที่สอบจะประกาศ 

ให้ทราบภายหลงัทาง	 website	 ของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ที	่www.ru.ac.th	ประกาศทีภ่าควชิาภาษาองักฤษและ 

ภาษาศาสตร์และ	Fanpage	Facebook	ของภาควิชาฯ 

 F	 :	 Department	 of	 English	 and	 Linguistics,	 

Ramkhamhaeng	University

	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 

สนทนาก่อนการฟังเพื่อให้นักศึกษารู้จักจับประเด็นก่อน 

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 

อ่านคำาถามก่อนการฟังเรือ่งอ่านทีย่าวขึน้ซึง่จะคล้าย 

กับข้อสอบใน	 part	 4	 ต่างกันที่ข้อสอบ	 part	 นี ้

ไม่ใช่บทสนทนาเท่านัน้เอง	การตอบกต็อบแบบสัน้	ๆ  

ให้ได้ใจความเช่นเดียวกับการตอบคำาถามใน	part	4

  Part 6 Cloze Dictation 

  Fill in the blanks in the following passage, 

 ❃โอ้ดวงธรรมอำ�ล�ลับแล้วดับสูญ

หลวงพ่อคูณพูนธรรมนำ�แนวสอน

พุทธศ�สนิกน้อมนึกตรึกคำ�พร

ไม่ม้วยมรณ์จ�กจิตยังคิดดี

 ❃คว�มเมตต�อัตลักษณ์ประจักษ์จิต

บรรด�ศิษย์จดจำ�คำ� “กู” นี่

ท่�นถ่�ยทอดพุทธธรรมต�มวิธี

พร้อมช่วยชี้ท�งสว่�งอย่�งง่�ยด�ย

 ❃ธนบัตรทำ�บุญพ่อคูณหยิบ

ใบละสิบค่�น้อยคงบ่งคว�มหม�ย

คว�มมักน้อยไม่ต้องม�กห�กใจก�ย

มุ่งถว�ยท�นบ�รมีก็มีครบ

 ❃ธนบัตรใบใหญ่ให้เก็บกลับ

ไว้สำ�หรับบูช�นำ�ม�จบ

ระลึกบุญหนุนนำ�ทุกคำ�รบ

เพื่อน้อมนบธรรมไว้ในใจตน

 ❃ไม่สั่งสมสละสิ้นจินต์ผ่องแผ้ว

โอ้ดวงแก้วดวงธรรมน้อมนำ�ผล

เป็นแบบอย่�งครูแท้แก่มวลชน

ย�มหลุดพ้นร่�งเป็นครูแก่ผู้เรียน

 ❃โอ้ดวงธรรมคำ�สอนสุนทรเฉลย

ไม่ละเลยประพฤติดีมิแปรเปลี่ยน

โอ้ดวงธรรมนำ�ท�งอย่�งแสงเทียน

ยังวนเวียนแม้ท่�นลับไม่ดับต�ม

 ❃ส่งพ่อคูณพูนธรรมค้ำ�คุณจิต  

บรรด�ศิษย์ร่วมพลจนล้นหล�ม

รำ�ลึกถึงร่วมอ�ลัยในทุกย�ม   

พ่อคูณข้�มพ้นวัฏฏะละสิ้นแล้ว

หลวงพ่อคูณ พูนธรรมข้ามวัฏฏะ

รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์ - ประพันธ์

spoken twice, with the words that you hear.  

ข้อสอบ	part	นี้มี	20	คะแนน	ให้นกัศกึษาฟังแล้วเตมิ

คำาทีห่ายไปในช่องว่างทีเ่ว้นว่างไว้ให้



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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)

รามคำาแหงรับนักศึกษาฯ               (ต่อจากหน้า 1) 

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมเกียรติจังหวัดหนองบัวลำาภู	 ได้ออกบูธ 

ประชาสัมพันธ์	และรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ 

ปรญิญาตรนีอกสถานที	่ณ	 ห้างบิก๊ซี	สาขาจังหวดัเลย 

เมือ่วนัท่ี	6	-	7	มถุินายน	และ	13	-	14	มถุินายน	2558 

โดยได้รบัความอนเุคราะห์สถานที	่ อปุกรณ์อำานวย-

ความสะดวกจาก	บิ๊กซี	สาขาจังหวัดเลย

 

	 	 	 	 	 	 	 	 คณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัด

หนองบัวลำาภูจดัโครงการศกึษาดูงาน	 และสมัมนา

เพิม่พฒันาบุคลากรสูก่ารบริหารจดัการอย่างมอือาชพี

สาขาวทิยบรกิารฯ	 จงัหวดัหนองบัวลำาภ	ู ประจำาปี	 2558 

ระหว่างวนัที	่4-5	มถินุายน	2558		ณ	จังหวดับงึกาฬ
 ลูกศิษย์ครับ	 กว่าจะถึงวันนั้นกว่าจะถึงวันนี ้

และก็จะมีวันโน้นของนักกีฬานั้น	 เขาจะต้องเตรียม

ทั้งร่างกายเตรียมทั้งอนามัย	 มีวินัยมีระเบียบและ

ที่สำาคัญที่สุดต้องมีครู	 ในที่นี้หมายความว่าอาจจะ

เป็นเทรนเนอร์	 อาจจะเป็นโค้ช	 หรืออาจจะเป็นครู 

ที่สอนในเบื้องต้น	 ครูที่สอนอย่างไรอะไรก็ตาม	 แต่ 

คำาสองคำาก็เป็นครู	ดูจากภาพยนตร์	ดูจากวีดิทัศน์ 

ดูจากอะไรต่าง	ๆ	 เดี๋ยวนี้โลกมันแบน	 เพราะว่าเรา

มองเห็นหมดว่าคนนั้นคนนี้เล่นกอล์ฟเป็นอย่างไร	

ตีแบบไหนมีภาพสโลโมชั่นได้	 มีอะไรต่อมิอะไรได้

เรียนรู้ได้โดยตนเอง		แล้วก็พอทำาได้เก่งขึ้นในอีก 

ระดับหน่ึงก็ไปหาครูบาอาจารย์ท่ีเก่งข้ึน	 และเก่งข้ึน	 ๆ 

แล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ท่ีสุดยอด		ส่ังสอนเราส่ังสมเรา	

 มีอยู่สิ่งหนึ่งท่ีครูอยากจะพูดถึงก็คือความเป็นคน 

ความมีอารมณ์	การกีฬานั้นที่บอกว่าแก้กองกิเลส 

สร้างคนให้เป็นคน	 ผลของการฝึกตนมนักจ็ะออกมา 

ในทางที่แข่งขัน	มีนำ้าใจต่อผู้ร่วมแข่งขัน	มีนำา้ใจต่อผู้

 กลุ่มท่ี 2	 (สาขาวิชาการตลาด)	

	 	 	 	 เรียนวันเสาร์	เวลา	08.00	-	21.30	น.

 กลุ่มท่ี 3	 (สาขาวิชาการจัดการ)	

	 	 	 	 เรียนวันอาทิตย์	เวลา	08.00	-	21.30	น.

	 เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	(หัวหมาก)

	 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่าย	 

ศึกษาดูงานในประเทศ	 130,000	 บาท	 ศึกษาดูงาน 

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์	 155,000	 บาท	 ศึกษาดูงาน 

ประเทศญ่ีปุ่น	 175,000	บาท	 ศึกษาดูงานประเทศอังกฤษ 

199,000	บาท	แบ่งชำาระ	7	งวด

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 

- 10 กรกฎาคม 2558	 ท่ีอาคารสุโขทัย	 ช้ัน	5	 ห้อง	506 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	(หัวหมาก)	เวลา	09.00	-	19.00	น. 

หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตท่ี	 http://3ms.ru.ac.th	 และ	 

www.mba-smartmanagers.com	 สอบถามรายละเอียด 

โทร.	0-231	0-8686,	081-826-2030	และ	081-920-2595

    สำาหรับโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียนจัดระหว่างวันที่		8		มิถุนายน	2558	-	5		

กรกฎาคม	 2558	 มุ่งพัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะ 

การใช้ภาษาต่างประเทศ	ได้แก่	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเกาหลี	

ภาษาจีน	 ภาษาพม่า	 ภาษาเขมร	 ภาษาลาว	 ภาษาเวียดนาม 

และภาษามาเลย์	 โดยอบรมฟรี แจกตำาราฟร	ี และ 

ผู้สอบผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศด้วย

 นักศึกษาท่ีสนใจติดตามข่าวจาก	www.	human. 

ru.ac.th		หรือติดต่อหน่วยทะเบียน		คณะมนุษยศาสตร์	

โทร	0-2310-8263,	0-2310-8265	

คณะมนุษย์ฯ                                (ต่อจากหน้า 12) 

	 โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านหลักสูตร	 

การใช้คอมพิวเตอร์ในสำานักงานระดับต้นมาก่อน 

ค่าสมัครพร้อมตำาราเรียนและอุปกรณ์		500		บาท		ดังน้ี	

 	กลุ่มวันเสาร์, วันอาทิตย์ (บ่าย) 

	 	 วันที่	11	กรกฎาคม	-	16	สิงหาคม	2558

	 	 (วันที่	1	-	2	สิงหาคม	2558	งดบรรยาย)

		 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์ 

ชัน้	1	ต้ังแต่บดันีเ้ป็นตน้ไป	หรอืสอบถามรายละเอยีด 

โทร.0-2310-8853,	 0-2310-8800	 ต่อ	 2269	 หรือ 

www.ctc.ru.ac.th	 และนักศึกษาที่สอบผ่านการอบรม 

ผลการศึกษาจะบันทึกลงใน	Transcript

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์                (ต่อจากหน้า 12) 

กิจกรรมรามฯ-หนองบัวลำาภู
 งานกจิการและบรกิารนกัศกึษา	กองงานวทิยาเขตบางนา	รามฯ	2	จดักิจกรรมส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม	

ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2558	ดังนี้

วัน เดือน ปี กิจกรรม / สถานที่ เวลา

15	ก.ค.	-30	ก.ย.	58 กิจกรรมอบรมนาฏศิลป์ไทย	ณ	ห้องกิจกรรม	อาคารอำานวยการ	ชั้น	2 09.30-11.30	น.

28	ก.ค.	58 กิจกรรมศึกษาศิลปวัฒนธรรม	ณ	จังหวัดราชบุรี 08.00-16.00	น.

14	ส.ค.	58 กิจกรรมศึกษาศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์	 ณ	 พระบรมมหาราชวังและ 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	(วัดพระแก้ว	สนามหลวง	กรุงเทพฯ)

08.00-14.00	น.

19	ส.ค.	58 กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์	ณ	พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ 08.00-15.00	น.

27	ส.ค.	58 กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์	ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 08.00-16.00	น.

3	ก.ย.	58 กิจกรรมอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพมารยาทไทย	ณ	อาคาร	PRB	ชั้น	4 08.00-15.00	น.

 นักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	ท่ีงานกิจการและบริการนักศึกษา	 

กองงานวิทยาเขตบางนา	รามฯ	2	โทร.	0-2397-6314

ร่วมทีม	มีนำ้าใจต่อผู้ที่ต่อสู้กัน	ไม่เอารัดเอาเปรียบใน

ทางที่ไม่ถูกต้อง	ไม่ละเมิดกติกา	ไม่โกง	ดังนั้นการที่

จะเป็นนกักฬีาไม่ใช่เป็นเรือ่งง่ายทีจ่ะเป็นนกักฬีาทีดี่ 

ต้องมีทั้งฝึกตนมีทั้งอะไรต่าง	ๆ	 เยอะแยะมากมาย	

ร่างกายดี	 ร่างกายสมบูรณ์มชีาติพนัธุท่ี์ดี	 ร่างกายใหญ่โต 

อะไรต่าง	ๆ	เหมาะสมกับกีฬาชนิดนั้นชนิดนี้นั้น

เป็นพรสวรรค์	 มีเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นที่จะ

ทำาให้เล่นกีฬาได้ดี	 แต่อีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นั้น

เกิดจากการฝึกตน	มีวินัย	มีโค้ชที่ดี	มีสภาพแวดล้อม

ที่ดี	มีอะไรต่าง	ๆ	เยอะแยะมากมายที่มาประกอบกัน	

คือพรแสวง

	 ครูพูดถึงพรแสวงหลายครั้ง	 ดังนั้นการที่จะ

เล่นกีฬาให้ดีเยี่ยมได้อะไรได้	 จะต้องนึกถึงว่าไม่ใช่

พรสวรรค์อย่างเดียวต้องมีพรแสวงด้วย		เอาไว้พบกันใหม่ 

ฉบับหน้าครับ		ฉบับหน้าเป็นตอนท่ีเรียกว่า		เหรียญทอง



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๒) วันที่ ๖ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

   
 

   
 

    
 
 
 
 
 

เหรียญเงิน

(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะมนุษยศาสตร์จัดฝึกอบรมภาษาและ

วัฒนธรรมเพ่ือการส่ือสาร ประเดิมอบรมฟรีภาษาอังกฤษ

และ 7 ภาษาอาเซียนให้นักศึกษา เรียนคอร์สละ 40 ช่ัวโมง 

เน้นเสริมทักษะการสื่อสาร  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์		กล่าวในโอกาสเปิดการอบรม 

เมื่อวันที่	 5	 มิถุนายน	 2558	 ณ	 ห้องประชุมพวงแสด	

คณะมนุษยศาสตร์	 ว่าคณะมนุษยศาสตร์เล็งเห็นว่า 

ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนมีความสำาคัญและ 

มีความจำาเป็นเร่งด่วนท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมทักษะ 

ฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	ให้กับนักศึกษา	เพื่อนำาไปใช้ในการ 

ประกอบอาชีพและในการติดต่อส่ือสารเ พ่ือเป็น 

ส่วนหนึ่งของภารกิจในการผลักดันประเทศไทย 

ให้ พ ร้ อม เ ข้ า สู่ ป ร ะช าคม เ ศ รษฐกิ จ อ า เ ซี ยน	 

ในปี	พ.ศ.2558		

ม.ร. เปิดบรรยายภาค 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 8 กรกฎาคม - 22 ตุลาคม 2558

 นายชวน หลกีภยั อดตีนายกรฐัมนตร	ี บรรยายพเิศษเรือ่ง	 “พรรคการเมอืง

และกลุ่มผลประโยชน์”	 ให้แก่นักศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	

สาขาวชิาการเมอืง	 รุน่ที	่ 7	 คณะรฐัศาสตร์มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 เมือ่วนัที ่

22	 มิถุนายน	 2558	 ณ	 ห้องประชุมศูนย์ศิลปาชีพ	 ชั้น	 4	 คณะรัฐศาสตร์	 

โดยมี	รศ.ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์	ประธานโครงการฯ	ให้การต้อนรับ

 โอกาสน้ี	 อดตีนายกรฐัมนตร	ี กล่าวว่ามคีวามยนิดทีีไ่ด้มาบรรยายพเิศษ 

ในครั้งนี้	 หวังว่าประสบการณ์และความรู้ที่นำามาถ่ายทอดจะเป็นประโยชน ์

กบันกัศกึษาทีจ่ะนำาไปประยกุต์จากสถานการณ์ปัจจบุนัสูท่ฤษฎทีีเ่รยีนมา		

สำ�นักหอสมุดฯ เผยแพร่คว�มรู้ผ้�ไทย

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์

คณะมนุษย์ฯ อบรมภาษาอาเซียน

 ลูกศิษย์ครับ	 ก็ตามสัญญากันว่า	 ฉบับนี ้

ครูจะพูดถึงเรื่องกีฬาต่อไป	 ต่อจากเริ่มต้นจาก 

ฉบับที่แล้ว	 การกีฬานั้นไม่ว่าจะพูดกันอย่างไร	

บางครั้งทัศนคติต่อการเล่นกีฬา	 ครูเป็นนักกีฬา

มา เก่ า เมื่ อตอนเป็นนัก เรี ยนมัธยมและใน

มหาวิทยาลัยก็ตาม	 เล่นกีฬาท้ังชนิดท่ีต้องใช้เร่ียว 

ใช้แรงต้องใช้พละกำาลัง	ต้องใช้สติปัญญาประกอบกัน 

อะไรหลายอย่าง	 ท้ังแผนกลู่แผนกลาน	 แม้กระท่ัง 

กีฬามวยก็เคยได้เป็นนักกีฬา

	 ในความรู้สึกของการเล่นกีฬาเริ่มต้นนั้น	

ครูไม่ได้คิดว่าจะไปแข่งขันให้ได้เหรียญ	 จะไปแข่งขัน 

ให้ชนะหรือจะให้มีช่ือเสียงโด่งดังอะไรแต่ประการใด 

เพราะในสมัยก่อนเม่ือส่ีสิบห้าสิบปีท่ีแล้ว	 การกีฬา 

ของเรายังไม่ถึงขั้นที่จะมองเห็นรางวัลเป็นล้าน	

รางวัลเป็นร้อยล้านเหมือนอย่างทุกวัน	 กีฬาสมัย

ก่อนน้ันการต่อยมวยการชกมวยในงานตามงานวัด

งานอะไรต่าง	ๆ	ขึ้นไปชกมวยชนะก็ได้ยี่สิบบาท 

แพ้ก็ได้สิบบาท	แล้วก็มีอะไรอีกต่าง	ๆ	มีเรื่อง

ประกอบท่ีท้ังเจ็บท้ังขำาท้ังทรมานท้ังช่ืนอกช่ืนใจ 

แล้วก็ภาคภูมิใจ	 มาบัดนี้การชกมวยนั้นในระดับ

โลกมีราคาถึงห้าร้อยล้าน	 ห้าร้อยล้านไม่ใช่ห้าร้อย

ล้านบาท	 ห้าร้อยล้านดอลลาร์ก็มี	 การเล่นกอล์ฟ

ในระดับท่ีติดอันดับยังไม่ถึงหน่ึงในสิบ	 แต่เป็นการ

ติดอันดับหนึ่งในร้อยคืออันดับมีอยู่ร้อยอันดับ	 

ก็อยู่ในอันดับอาจจะสามสิบห้าสิบอะไรต่าง	ๆ		

อย่างคุณธงชัย	ใจดีของเรา	ไปตีกอล์ฟ	ทำางานบางวัน 

บางคร้ังบางนัดหรือบางไฟร์	 ก็อาจจะได้เงินส่ีวัน 

อาจจะได้สามสิบล้านยี่สิบล้าน	วันเดียวคัดตัว 

ไม่ผ่านก็อาจจะได้ค่ารถค่าท่ีพักค่าอะไรต่าง	ๆ	 ท่ีได้ 

หลายแสนบาท		ถ้าไปตีได้ถึงสองวันก็อาจจะได ้

ติดอันดับดี	ๆ	ก็อาจจะได้เกือบสิบล้านบาท	ถ้าสามวัน 

ติดอันดับดี	 ๆ	 ก็ยังไม่จบต้องไปตีเป็นสี่วัน	 สี่วัน 

ก็อาจจะได้ห้าสิบล้านอาจจะได้แปดสิบล้าน 

อาจจะได้ร้อยล้านก็ได้	อยู่ตรงที่ว่าการแข่งขันนั้น 

จะเป็นการแข่งขันท่ีเขาเรียกว่าแมตช์ใหญ่หรือ

แมตช์เล็ก	 การกีฬาถ้าหากว่าเอาเงินมาเป็นจำานวนวัด 

เอามาเป็นตัวช้ีวัดว่าเป็นกีฬาท่ีดีเป็นกีฬาท่ีเป็นเลิศ

อะไรต่าง	 ๆ	 น่าจะยังไม่ถูกต้อง	 แต่การกีฬานั้น

ถ้าหากว่าเข้าไปสู่วงการกีฬา	 จะพบว่าการกีฬาม ี

มนต์เสน่ห์มีมนต์ขลัง	 เหมือนกับการเข้าสู่วงการดนตรี	

วงการแสดง	เหมือนกับการเข้าสู่การมีอาชีพเป็น

คุณหมอ	 มีอาชีพเป็นตำารวจ	 มีอาชีพเป็นอันนั้น

อันนี้	พูดง่าย	ๆ	ว่าเล่นกีฬาเป็นอาชีพ	ก็จะมีความ

สุขไปอีกอย่างหนึ่งของชีวิต

(อ่านต่อหน้า 11)(อ่านต่อหน้า 11)

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 สถาบัน- 

คอมพิวเตอร์	 ม.ร.	 เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำาหรับ 

นักศึกษา	หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในสำานักงาน 

ระดับกลาง	คร้ังท่ี	3/58	รุ่นท่ี	(89)	โปรแกรมท่ีเปิดอบรม 

Setting	&	Maintenance	Windows	System,	Working 

with	 Microsoft	 Excel	 2010,	 การใช้งานบริการ	

Google	Apps

 สำานักหอสมุดกลาง	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ขอเชิญร่วมงาน	 “ภูษาสยาม	 ความงามทางวัฒนธรรม” 

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้ 

เกี่ยวกับผ้าไทยของแต่ละท้องถิ่นและตระหนักถึง

คุณค่าของความเป็นไทย	 โดยมีการจัดนิทรรศการผ้าไทย 

สาธิตการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากผ้า	การเดินแบบ 

แสดงลายผ้าไทย	 กิจกรรมถ่ายภาพ	“ใส่ผ้าถุง	 นุ่งผ้าไทย” 

และพบกับนักประพันธ์ละครดังเร่ือง	 “สุดแค้นแสนรัก” 

กิจกรรมมุมความรู้สู่ตลาดทุน	และกิจกรรมพยากรณ์

ดวงชะตาจากชมรมคนรักโหราศาสตร์	ฯลฯ	นอกจากน้ี 

ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและตอบคำาถามชิงรางวัล	

พร้อมจำาหน่ายหนังสือดีราคาถูก	 ของที่ระลึก

และผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยตลอดโครงการ		

 โครงการ	 “ภูษาสยาม	ความงามทางวัฒนธรรม” 

จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 6-10 กรกฎาคม 2558	ณ	สำานัก-

หอสมุดกลาง	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	บริเวณช้ัน	1	

อาคาร	1	และชั้น	1-4	อาคาร	3	


