
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

                                            
             
 

            
   
         
 

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 ๑๕

วันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๖

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

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)

หัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

ม.ร.เปิดวิทยุอินเทอร์เน็ต RU Easy Radio

ให้บริการข่าวสารจราจรแก่ประชาคมรามฯ

	 รามค�าแหงเปิดวิทยุอินเทอร์เน็ต	RU	Easy	Radio	น�าเสนอ

ข่าวสารการจราจรและข่าวสารอืน่ๆเพือ่สังคม	 และเป็นช่องทางในการ 

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีแก่นกัศกึษา		เร่ิมทดลองออกอากาศเดือนสงิหาคมนี้

 คณะกรรมการด�าเนนิงานโครงการชีน้�า	 ป้องกนั	 และแก้ไขปัญหา 

ของสังคมร่วมกับคณะสื่อสารมวลชน	ม.ร.	 เปิดวิทยุอินเทอร์เน็ต 

RU Easy Radio	เพือ่เป็นบริการสาธารณะแก่ประชาคมย่านรามค�าแหง 

โดยเน้นการรายงานข่าวสารการจราจรบริเวณพื้นที่โดยรอบ

มหาวิทยาลัยในช่วงเวลาเร่งด่วน	 และเพื่อเป็นช่องทางในการ

ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของม.ร.แก่ประชาชนผูส้นใจ	รวมทัง้เป็นเวท ี

ท่ีให้โอกาสนักศึกษาที่สนใจการท�ารายการวิทยุได้เรียนรู ้และ

ฝึกปฏิบัติการท�าหน้าที่ผู ้สื่อข่าวจราจรและผู ้จัดรายการวิทยุ	 

เพื่อเป็นประสบการณ์เข้าสู่วิชาชีพต่อไป

 อาจารย์จเลิศ  เจษฎาวัลย์ 	คณบดีคณะ- 

สื่อสารมวลชน	 กล่าวถึงการด�าเนินงานของ 

RU	 Easy	 Radio	 ว่าคณะสื่อสารมวลชน 

ได้รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจ	 จ�านวน	 25	 คน	

เพื่ออบรมหลักสูตร	“ผู้สื่อข่าวอาสาจราจร”	

ระหว่างวันที่	 26	 -	 28	 กรกฎาคม	 2559	 เพื่อ
(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
             

 รามค�าแหงรวมพลังทุกภาคส่วน 

นกัเรยีน	 นกัศกึษา	 ประกาศเจตนารมณ์

ต่อต้านสิ่งเสพติด	 ต�ารวจ	 เจ้าหน้าที ่

ส�านกังานเขต	 ร่วมด้วยชมุชนรอบมหาวทิยาลยั 

ตระหนกัถงึปัญหาและพษิภยัสิง่เสพตดิ 

ชวนประชาชนออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ 

พร้อมหนนุเป็น	“ประชารฐัร่วมใจ	สงัคมไทย

ปลอดภัยสิ่งเสพติด”		

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์	 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เป็นประธาน

เปิดงานและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิง่เสพตดิ	พร้อมน�าผูเ้ข้าร่วมงานเต้นแอโรบกิออกก�าลงักาย	

ในกจิกรรม	“ชมุชนรามฯร่วมใจ	ต้านภยัสิง่เสพตดิ”	เมือ่วนัที	่13	กรกฎาคม	2559	ณ	อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ภายในงานม	ี พ.ต.อ.โกเมน สภุาพ	 ผกก.กลุม่งานสอบสวน	 กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล	 4 

พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์ 	 ผกก.หัวหมาก	 ร.ต.อ.อ�านาจ วงศ์สมบัต	ิ รอง	 สวป.สน.อุดมสุข	

นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า	 ผู้อ�านวยการเขตประเวศ	 นายพงษ์สิงห์ ต๊ะวงศ์ษา	 ผู้แทนส�านักงาน

เขตบางกะปิ	 เปาวล ี  พรพมิล  ศลิปินนกัร้อง	 นักศกึษาคณะสือ่สารมวลชน	พรสวรรค์  มะทะโจทย์  

และณรงค์ฤทธิ ์รัตนภักดี  นักแสดง		นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	พร้อมด้วย	คณะผูบ้ริหาร	คณาจารย์ 

นักศึกษา	 นักเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยรามค�าแหง	 ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน 

และประชาชนจากชมุชนรอบมหาวทิยาลยั	ร่วมงานแน่นพืน้ทีจ่ดังานกนัอย่างคกึคกั	

รามคำาแหงลั่นประกาศต้านสิ่งเสพติด 

ทุกภาคส่วนหนุนออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ

(อ่านต่อหน้า 2)

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 ชาวรามฯ กราบก้มบังคมบาท  พระบรมโอรสาธิราชฯ เฉลิมศรี

วันพระราชสมภพนฤบดี  เราเปรมปรีดิ์ยิ่งกว่าสิ่งใด

ขอ ธ ทรงพระเจริญยิ่ง  ทรงเป็นมิ่งเป็นขวัญบรรเจิดใส

ทรงปกเกศคุ้มเกล้าปวงชาวไทย  ทรงพระสราญตลอดไปตลอดกาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร - ร้อยกรอง)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                 

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 รามค�าแหงลั่นประกาศต้านสิ่งเสพติด ทุกภาคส่วนหนุนออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ              (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.เปิดวิทยุอินเทอร์เน็ตฯ              (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี ้ผศ.วฒุศิกัดิ ์อธกิารบด ีม.ร. กล่าวว่ามหาวทิยาลยั 

รามค�าแหงได้เอาจริงเอาจังกับการต่อต้านสิ่งเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

หลายปี	 เพื่อให้ชาวรามค�าแหงและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

ปลอดจากสิง่เสพตดิทุกชนิด	 ซ่ึงการป้องปรามส่ิงเสพตดิเป็นเรือ่งยาก 

ทุกฝ่ายจึงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตลอดเวลากิจกรรมที่ทุกคน 

ได้ร่วมกันแสดงออกในวันนี้	 จึงเป็นกิจกรรมที่น่ายกย่องชมเชย	 เพราะเป็นการช่วยกันป้องปรามและ

เตือนภัยปัญหาไว้ล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี

 อธกิารบด ี ม.ร.	 กล่าวด้วยว่าในนามของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ขอชืน่ชมคณะกรรมการชีน้�า	 ป้องกนั 

และแก้ไขปัญหาสงัคม	ทีจ่ดักจิกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิง่เสพตดิ	ออกก�าลงักายและประกวดแอโรบกิ 

ขอขอบคุณ	 คณะผู้บริหาร	 ผู้แทนผู้บังคับการต�ารวจนครบาล	 4	 ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลทุกแห่ง 

และผู้อ�านวยการเขตทุกเขตที่เป็นเครือข่ายภาคประชาชน	ผู้น�าองค์กร	ผู้น�าชุมชน	พี่น้องประชาชน 

และนกัศกึษาทกุๆคน	ทีแ่ม้ว่าฝนจะตก	น�า้จะท่วม	แต่ทกุคนยงัคงสูม้าร่วมงานอย่างเนอืงแน่น

 “ขอขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนจัดงานนี้จนส�าเร็จลุล่วงลงด้วยดี ได้แก่ บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค 

บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) จัดการแสดงประกอบพิธีเปิด ดร.วราภรณ์ สุวรรณปาน 

จาก บริษัท ฮิลลารี่ กรุ๊ป จ�ากัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนน�้าดื่มตลอดงาน ผมหวังว่าการรวมพลัง

ของพวกเราทั้งหลายจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการต่อสู้ปัญหาสิ่งเสพติดให้หมดไปจาก

สังคมไทยต่อไป”  

	 จากน้ัน	 อธิการบดี ม.ร.	 น�ากล่าวประกาศเจตนารมณ์ความว่า	 ข้าพเจ้าขอประกาศเจตนารมณ์ว่า	

ข้าพเจ้าทัง้หลายจะต่อต้านภยัจากสิง่เสพตดิทกุชนดิ		จะไม่เก่ียวข้องกับส่ิงเสพตดิใดๆทัง้ส้ิน	จะรณรงค์ให้ชมุชน

ให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในการท�าหน้าที ่

ผู้สื่อข่าวจราจรและผู้ผลิตรายการวิทยุ	 โดยวิทยากร

ผู้มีประสบการณ์จาก	 สถานีวิทยุ	 จส.100	 สถานีวิทยุ- 

กระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 และสถานีต�ารวจ- 

นครบาลหัวหมาก	 จากนั้นจะเริ่มทดลองออกอากาศ

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2559	เป็นต้นไป

 “ขอเชิญชาวรามค�าแหงและผู้สนใจติดตาม

รับฟังรายการจาก RU Easy Radio และมีส่วนร่วม

ในการจัดรายการด้วยการแจ้งข้อมูลข่าวสารจราจร

และข่าวสารอืน่ๆ โดยรบัฟังทางอนิเทอร์เน็ต “RU Easy 

Radio วิทยุข่าวสารจราจรรอบรามค�าแหง” รวมทั้ง 

ติดตามความเคลื่อนไหวสภาพการจราจรได ้ที่ 

แอปพลิเคชัน RU Easy Radio”

 คณะนิติศาสตร์	ม.ร.	จัดโครงการพัฒนา

ความรู้กฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา	

เรื่อง	 “กฎหมายประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 11 

สงิหาคม 2559	 เวลา	08.30	-	16.30	น.	ณ	อาคารคณะ-

นติิศาสตร์	1	ชัน้	5	ห้อง	1511	โดยมวีทิยากรผูท้รงคณุวฒุิ 

ประกอบด้วย	 คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ ์

นายกสมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย	 อาจารย์ 

ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี	 ผู้อ�านวยการหลักสูตร

นติศิาสตรมหาบณัฑติ	คณะนติศิาสตร์	มหาวทิยาลยั-

กรงุเทพ	และอาจารย์ภทัระ ลมิป์ศริะ	อาจารย์คณะ- 

นิติศาสตร์	ม.ร.

	 ขอเชญิครแูละบคุลากรทางการศกึษาเข้าฟัง

การบรรยาย	 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)โดยแจ้งความจ�านง

ได้ที	่ศนูย์กฎหมายไทย	อาคารคณะนติศิาสตร์	2	ชัน้	4 

ห้อง	2402,	2403	รายละเอียดเพ่ิมเติม	โทร.	0-2310-

8205-6,	086-685-9111

ม.ร.จัดอบรมกฎหมายอาเซียน
แก่บุคลากรทางการศึกษา

ทกุแห่งปลอดจากสิง่เสพตดิทกุประเภท	ขอปฏญิาณว่า	

ข้าพเจ้าจะละ	ลด	เลิก	ไม่เสพ	ไม่ยุง่เกีย่วกบัสิง่เสพติด 

ทุกชนิด	 ข้าพเจ้าขอเป็นพลังแผ่นดินในการต่อต้าน

สิ่งเสพติดทุกประเภท	 พวกเราทุกคนขอประกาศว่า	

“ประชารัฐร่วมใจ  ประชาชนรวมพลัง ให้สังคมไทย

ห่างไกลจากสิ่งเสพติดตลอดไป”

 นอกจากนี้	 ยังมีการประกวดเต้นแอโรบิก 

เพ่ือสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน 

โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรและประชาชน 

ส่งทีมเข้าแข่งขัน	 จ�านวน	 8	 ทีม	 ผลการประกวด 

รางวัลชนะเลศิ ได้แก่	 ทีมปิรนัย่า	 เงนิรางวลั	 5,000	 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 1	ได้แก่	ทีม WE LOVE RAM 

วทิยาเขตบางนา เงนิรางวลั	 3,000	 บาท	 และรองชนะเลศิ

อันดับ 2	 ได้แก ่ ทีมรักษ์สุขภาพ วิทยาเขตบางนา  

เงนิรางวลั	2,000	บาท	



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

‘บ่าววี’ อาร์ สยาม สุดปลื้มเผย 19 ปีเรียนรามฯ
แนะน้องใหม่ให้ตั้งใจเรียน อย่าท้อ ฟันฝ่าอุปสรรค

 ‘บ่าวว’ี	 นกัร้องค่ายอาร์	 สยาม	 ศษิย์เก่าคณะรฐัศาสตร์ 

เผยเส้นทางการเรยีน	 19	 ปีในรัว้รามค�าแหง	 ประสบการณ์ครบรส 

เชือ่การศกึษาเป็นสิง่ส�าคญั	 ฝากน้องใหม่มาเรยีนรามฯให้ตัง้ใจ 

แบ่งเวลาเรียน	 อย่าท้อถอยกับอุปสรรคใดๆ	 เมื่อถึงวันที่ 

เรียนจบวันนั้นจะเป็นวันที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต	 ในงาน 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 ปีการศึกษา	 2559	 เมื่อวันท่ี	 5	

กรกฎาคม	2559	ณ	วิทยาเขตบางนา	(รามฯ	2)

  พันจ่าอากาศเอก วีรยุทธิ์ นานช้า ‘บ่าววี’	 เล่าย้อนถึงวัยเรียนว่าหลังจาก 

เรียนจบชั้น	 ม.ปลายจากบ้านเกิดภาคใต้	 ตั้งใจแน่ว่าอยากสอบเป็นนักเรียนทหาร	 

แต่สอบไม่ได้	 จึงคิดว่าถ้าไม่ได้เป็นทหารก็ขอให้เรียนจบรามฯให้ส�าเร็จ	 ด้วยความที่

เป็นคนใต้	 คนใต้จบรามค�าแหงหลายคน	 ในปี	 2535	 จึงมาสมัครเรียนคณะนิติศาสตร์	

วันที่มาปฐมนิเทศก็มาที่รามฯ	 2	 รู้สึกมีความสุขท่ีได้เห็นบรรยากาศวันนี้แล้วคิดถึง

ชีวิตวัยเรียนของตนเอง	

         บ่าวว	ี บอกว่าการเรยีนช่วงเรยีนปีแรก	 ลงทะเบยีนเรยีน	 7	 เล่ม	 ผ่านแค่	 1	 เล่ม	 คอื	 

วิชากฎหมายเบื้องต้น	แม้จะผ่านแค่	1	วิชาแต่รู้สึกว่าตัวเองเก่งมาก	และได้ท�ากิจกรรมหลายชมรม	สมัคร-

เข้าชมรมกฬีาฮอคกี	้ ฝึกจนเล่นฮอคกีเ้ป็นตวัแทนของมหาวทิยาลยั	 ต่อด้วยชมรมศกึษาปัญหาแหล่งเสือ่มโทรม	

สมัครเป็นนักร้องลูกทุ่งสุโขทัย	ท�าให้ได้ประสบการณ์มากจากรามฯและเพื่อนๆก็จบรามฯมาหลายคน	 

เป็นสิ่งที่ผมหาไม่ได้จากที่ไหน

 “ผมเรียนรามค�าแหงได้ประมาณ 1 ปี ก็ไปสอบ

เข้านักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศดอนเมือง และสอบได้

เหล่าสารวัตรทหาร ก็ตั้งใจท�าหน้าที่ข้าราชการทหาร 

ท�าให้ไม่มเีวลาเรยีน แต่หลงัจากจบนกัเรยีนจ่าอากาศแล้ว 

ก็มาสมัครเรียนรามค�าแหงอีกครั้ง เมื่อปี 2539  

ที่คณะรัฐศาสตร์ และสอบผ่านได้จนเกือบจบ 

 ชีวิตกลับพลิกผันอีกครั้ง เมื่อท�างานพิเศษ 

เป็นนักร้องที่จังหวัดลพบุรี และประกวดร้องเพลงหลายเวที เดอะสตาร์ก็เคยเข้าประกวดแต่ตกรอบแรก  

ช่วงนั้นมีเวลาเรียนน้อยลงและห่างจากการเรียนไปอีก แต่ก็ยังคิดเสมอว่าถ้ามีโอกาสจริงๆ จะกลับมาเป็น

ลูกพ่อขุนฯให้ได้ แล้วชีวิตของผมก็ก้าวเข้าไปเป็นนักร้องเต็มตัวที่ค่ายอาร์ สยาม จนกระทั่งเมื่อได้ท�าตาม

ความฝันในการเป็นนักร้องแล้ว ก็หันกลับมาคิดถึงเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในชีวิต”

        บ่าววี บอกอีกว่า	เมื่อปี	2553	คิดว่าเหลืออีก	7	เล่มก็จะจบแล้วจึงได้มาปรึกษาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ของคณะรัฐศาสตร์	โดยได้รับค�าแนะน�าให้น�าหน่วยกิตท่ีเคยสะสมไว้มาเทียบโอนเรียนในภาคพิเศษ	ผมมี

ความมุ่งมั่นว่าต้องเรียนจบให้ได้	ในที่สุดใช้เวลาเรียนเพียง	1	ปี	ก็เรียนจบปริญญาตรี	และเข้ารับพระราชทาน-

ปริญญาบัตร	เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2555

 “ผมเช่ือว่าถ้าผมจบรามค�าแหง ผมจะเป็นคนท่ีมีคุณค่า สามารถต่อยอดชีวิตไปได้อีกมาก ชีวิตผม

เรียนรามค�าแหงมา 19 ปี ไม่เคยท้อ รามค�าแหงให้โอกาสผมจริงๆ ผมต้องเล่นคอนเสิร์ต ต้องท�างาน จะตั้งใจ 

แบ่งเวลา จัดตารางงาน ตารางสอบไม่ให้ซ้อนกันและจริงจังกับการอ่านหนังสือไปสอบ 

 น้องๆถ้ามีเวลาขอให้เข้ามาเรียน อาจจะท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย ขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือมาสอบ  

ถ้าไม่มีเวลามาเรียนจริงๆพยายามศึกษาจากเพื่อนๆ เรียนรู้วิธีการเรียนจากเพื่อนๆว่าท�าอย่างไร อ่านหนังสือ

เล่มไหน แล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือมาสอบ” 

 บ่าววี	 	กล่าวในที่สุดว่า	รามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีท้าทายชีวิต	อย่าท้อ	ผมเองไม่ใช่คนเรียนเก่ง	 

แต่สิง่ทีผ่มมคีอื	ความตัง้ใจ พยายาม และใจสู	้ 	 เมือ่ถงึวนัทีเ่ข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร	 ผมมคีวามภาคภมูใิจ

อย่างทีส่ดุ	 เป็นวนัทีส่วมชดุข้าราชการทหารและชดุครยุได้อย่างสง่าผ่าเผย	 มพ่ีอแม่คนทีร่กัมาร่วมแสดงความยนิด ี

ทุกคนยิ้มและดีใจกับผม	 ผมมีเพื่อน	 มีพี่	 มีน้องที่จบจากรามค�าแหงมาร่วมยินดี	 เป็นวันที่มีแต่รอยยิ้มจริงๆ	

ผมสามารถบอกกับทุกคนได้ว่า	“ผมเป็นลูกพ่อขุนฯ เป็นลูกศิษย์รัฐศาสตร์รามค�าแหงด้วยความภาคภูมิใจ” 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๙	 เป็น

วันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จ- 

พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 

	 ขอน้อมเกล้าน ้อมกระหม่อม

ถวายพระพรให้ทรงพระเกษมส�าราญ	

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

	 ปีนี้	 หอจดหมายแห่งชาติเฉลิม- 

พระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ซึง่ตัง้อยู	่ณ	ต�าบลคลองห้า	อ�าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี	 ได้จัดนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม- 

โอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร	เรือ่ง

 สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์

	 นิทรรศการนี้จัดขึ้น เพื่อร ่วม 

น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณและ

เผยแพร่พระราชกรณียกิจทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม

	 ในฐานะที่พระองค์ทรงปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจด้านศาสนา	 ศิลปะ

และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

อันเป็นแบบอย่างส�าคัญให้ประชาชน

ชาวไทยได้ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม

ของชาติและการจรรโลงศาสนาให้

เจริญรุ่งเรืองสืบไป

	 นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง 

วนัที	่๗	กรกฎาคม	ถงึวนัที	่๓๐	กนัยายน 

พุทธศักราช	๒๕๕๙	

 เวลา	๐๙.๐๐-๑๖.๐๐	นาฬิกา	ในวนัจนัทร์ 

ถงึวนัศกุร์	 เว้นวนัเสาร์-วนัอาทติย์	และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ์

 “ข่าวรามค�าแหง”	 ขอเชิญชวน 

ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการนี้โดยทั่วกัน



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

รุ่นพี่ Pre-degreeแนะเส้นทางการเรียน

นักเรียน ม.ปลายแห่ร่วมงานกันคึกคัก 

 วทิยาเขตบางนา	มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	จดักจิกรรมเครอืข่ายนกัศกึษา	Pre-degree	 : 

จากพีถ่งึน้อง	 โดยมนีางสาวสริพชิญ์ สนิมา	ผูพ้พิากษาประจ�าศาล	บณัฑติคณะนติิศาสตร์	

นายกฤตกร พาใจธรรม	 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์	 สาขาวิทยบริการฯจังหวัดเชียงราย	 

จบเนติบัณฑิตยสภา	อายุ	20	ปี	และนางสาวมนสินี ชูสุวรรณ	บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์	

ว่าทีเ่รอือากาศตรหีญงิอายนุ้อยทีส่ดุเพยีง	19	 ปี	 ร่วมแนะน�าระบบการเรยีน	การวางแผน

การเรียนและการเตรียมตัวสอบให้แก่นักศึกษา	Pre-degree

	 ภายในงานม	ีผูช่้วยศาสตราจารย์พทิยา สสีด	รองอธิการบดฝ่ีายวทิยาเขต	นายอทุยั 

สินมา อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด	3	และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ	

ซึง่ได้รบัความสนใจจากนกัเรียนชัน้	 ม.ปลาย	 และผูป้กครองเข้าร่วมกจิกรรมเป็นจ�านวนมาก 

เมื่อวันที่	 9	 กรกฎาคม	 2559	 ณ	 ห้องประชุมอเนกประสงค์	 ชั้น	 4	 อาคาร	 PRB  

วิทยาเขตบางนา	(รามฯ	2)	

 ‘พิ้งค์’ สิรพิชญ์ สินมา  

เล่าถงึเส้นทางการเรยีนว่าเข้าเรยีน 

ระบบ	 Pre-degree	 คณะนติศิาสตร์ 

ขณะเรยีนชัน้	 ม.4	 โรงเรยีนโยธนิบรูณะ 

แผนศลิป์-ภาษาญีปุ่น่	 เมือ่จบชัน้	 ม.ปลาย 

มาเทียบโอนเรียนรามค�าแหง	 และสอบตรงติดคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

แต่ตดัสนิใจเรยีนต่อทีร่ามค�าแหงเพยีงแห่งเดยีวจนจบช้ันปรญิญาตร	ีขณะทีอ่าย	ุ18	ปี	

	 จากนัน้	 เข้าศกึษาต่อชัน้เนตบิณัฑติยสภา	ใช้เวลาเรยีน	1	 ปี	จบขณะทีอ่าย	ุ19	 ปี	

ตอนนัน้คิดว่าตวัเองอายยุงัน้อยและตัง้เป้าหมายว่า	 ‘อยากสอบเป็นผูพ้พิากษา’	 จงึตัดสนิใจ 

ไปเรียนต่อระดับปริญญาโท	 โดยเขียนประวัติส่งไปที่	 University	 of	 San	 Diego	 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยเห็นว่า	 เป็นนักศึกษาเก่งและอายุยังน้อย	 จึงให้ทุนเรียน	 1	 ใน	 3	 จนจบ

ปริญญาโท	 2	 ใบ	 คือ	 สาขาวิชา	 Comparative	 Law,	 University	 of	 San	 Diego	 และ 

เรียนต่อใบที่สอง	 จบ	 California	 Western	 School	 of	 Law	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	

ขณะที่อายุ	 22	 ปี	 หลังจากเรียนจบระดับปริญญาโท	 เข้าท�างานเป็นนิติกรอัยการ	 

เป็นอาจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์	ม.รามค�าแหง	ประมาณ	2	ปี	ก็ออกมาอ่านหนังสือ

เพื่อสอบเป็นผู้พิพากษาได้ส�าเร็จ	 	

 ผู้พิพากษาคนเก่ง	 กล่าวว่าขอเป็นแรงบนัดาลใจให้น้องๆ	ทกุคนว่าเราสามารถท�าได้	

ไม่มอีะไรยากเกนิไป	พีไ่ม่ใช่คนเก่ง	ตอนลงทะเบยีนเรียนเทอมแรกๆ	 เหมอืนวชิาทีเ่รยีน

ชั้นมัธยม	ยังไม่ยากมาก	แต่พอเรียนวิชาที่ยากขึ้นอาจจะสอบตกบ้าง	ก็อย่าท้อ	ขอให้สู ้

เพราะคนที่เข้ามาเรียน	 Pre-degree	 มีจ�านวนมาก	 แต่ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะเรียนจบได	้ 

ขอให้น้องๆมีความตั้งมั่นเรียนให้จบ	 วิชาที่สอบไม่ผ่าน	 ก็สอบซ่อม	 สอบไม่ผ่าน

หลายๆครั้งจะเป็นประสบการณ์ให้เรารู้ว่า	เราควรจะเตรียมตัวสอบยังไงต่อไป

 “น้องๆต้องแบ่งเวลาเรียนให้ความส�าคัญกับชั้นมัธยม ถ้ามีข้อข้องใจให้ถามคร ู

จนหายสงสัย วันเสาร์ - อาทิตย์ แบ่งเวลาอ่านหนังสือที่รามฯ อ่านสะสมไปเรื่อยๆ 

จะท�าให้ไม่เครียด เวลาลงทะเบียนเรียนให้ดูตารางสอบเป็นหลัก ลงทะเบียนให้เต็ม 

24 หน่วยกิต ไม่จ�าเป็นต้องลงวิชาตามล�าดับชั้นปี ให้เลือกวิชาที่สอบห่างกันประมาณ 

2 วัน จะได้มีเวลาทบทวนก่อนสอบด้วย” 

 สริพชิญ์ กล่าวด้วยว่าเวลาสอบควรดแูนวข้อสอบเก่า	 ฝึกเขยีนวเิคราะห์ให้คล่อง	

ส่วนวิชาไหนที่มีสอบ	e-Testing	ควรลงทะเบียนสอบล่วงหน้า	ถ้าสอบไม่ผ่านท�าให้มี

โอกาสสอบอีกครั้งตามตารางสอบปกติ	ที่ส�าคัญควรเขียนตารางอ่านหนังสือล่วงหน้า 

ประมาณ	 2	 เดือน	 จะท�าให้เรารู้ว่ามีเวลาอ่านหนังสือหรือพักผ่อนเท่าไร	 และให้ฝึก

ภาษาองักฤษอย่างต่อเนือ่ง	 เช่ือว่าทกุคนต้องท�าได้	 ขอให้น้องๆมคีวามมัน่ใจว่าเราท�าได้ 

ขอให้นึกถึงวันที่ได้สวมชุดครุยถ่ายภาพกับองค์พ่อขุนรามค�าแหงและระลึกถึง 

คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆก้าวไปสู่ความส�าเร็จได้

 ‘บิ๊ก’ กฤตกร พาใจธรรม เผยว่าสมัครเรียนระบบ	Pre-degree	คณะนิติศาสตร์	

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดเชียงราย	 ขณะเรียนชั้น	 ม.4	 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม	 

จังหวดัเชียงราย	 เมือ่จบ	 ม.ปลาย	 ได้เกรดเฉลีย่	 3.5	 และสะสมหน่วยกติได้	 138	หน่วยกติ	 

มาเทยีบโอนเรียนต่อเพยีง	 1	 เทอมเรยีนจบชัน้ปรญิญาตร	ี ขณะทีอ่ายุ	 19	 ปี	 และศกึษาต่อ 

ชั้นเนติบัณฑิตยสภา	 สอบผ่านสมัยที่	 68	 ใช้เวลาเรียนเพียง	 1	 ปี	 ปัจจุบันอายุ	 20	 ปี	

ท�างานเป็นนักกฎหมาย	ส�านักงานกฎหมายเนตินัยการบัญชี

 กฤตกร	 บอกว่าการเรยีนทัง้สองแห่งไปพร้อมกนั	 ต้องจดัสรรเวลาให้เกดิประโยชน์

ให้มากที่สุด	ต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนใน	3	ส่วน	คืออ่านหนังสือ	ท�าข้อสอบ	และท่อง-

มาตราเป็นหลัก	 ค่อยๆท่องมาตราสั่งสมความรู้จนคล่อง	 และฝึกท�าข้อสอบให้แม่น	

น้องๆหลายคนอาจคดิว่ายาก	อย่ากงัวล	ขอให้แบ่งเวลาให้ได้ทัง้ในห้องเรยีนและทีร่ามฯ	

 “ส่ิงทีเ่ราจะได้จากการเรียน Pre-degree นอกจากความรูแ้ล้ว ยังมเีรือ่งความมวีนัิย

ในตนเอง ถ้าเรามวีนิยัจะท�าอะไรกป็ระสบความส�าเรจ็ ขอให้ก�าลงัใจน้องๆอย่ายอมแพ้ 

ต้องเชื่อว่าเราท�าได้เราก็จะท�าได้จริงๆ อาจจะสอบผ่านบ้างตกบ้าง เป็นเรื่องธรรมดา

ของการเรียน ถ้าเราไม่ท้อ มีความพยายามฮึดสู้ วันที่พ่อแม่รอคอยและวันที่ส�าเร็จ- 

การศึกษาต้องมาถึงอย่างแน่นอน”

 ‘ป๊อบ’ มนสินี  ชูสุวรรณ	‘ว่าที่เรืออากาศตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุด’	เล่าว่า	 

เข้าเรียนระบบ	 Pre-degree	 คณะรัฐศาสตร์	 ขณะเรียนชั้น	 ม.4	 โรงเรียนวัดราชโอรส	

แผนวทิย์-คณิต	 เมือ่จบ	 ม.ปลายได้เกรดเฉลีย่	 3.59	 และสะสมหน่วยกติได้	 139	 หน่วยกติ	 

มาเทียบโอนเรียนต่อเพียง	 1	 เทอม	 เรียนจบชั้นปริญญาตรี	 ด้วยเกียรตินิยมอันดับ	 1	

เกรดเฉลีย่	3.60	 ปัจจุบนัอาย	ุ19	 ปี	สอบเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรอืนชัน้สญัญาบตัร	

กรมการข่าว	กองทัพอากาศ	

 มนสินี	 กล่าวว่าตนมีความฝันอยากเป็นทหารอากาศตั้งแต่ยังเด็ก	 จึงสมัคร

เข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์	 โดยมคีุณแม่สิริมา ชูสุวรรณ	 เป็นศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์	

แนะน�าให้เรียน	นับตั้งแต่วันที่ตัดสินใจเรียนทั้งสองแห่งไปพร้อมกัน	ก็เริ่มหาหนังสือ

อ่านทกุวนั	 ในแต่ละวนัจะแบ่งเวลาให้กับการเรียนทีโ่รงเรียนเป็นหลัก	 วนัไหนมีการบ้าน

ก็ต้องรีบท�าให้เสร็จก่อน	 จึงแบ่งเวลามาอ่านสอบของมหาวิทยาลัย	 และเตรียมสอบ

ของทหารอากาศ		โดยจะให้เวลากบัการอ่านหนงัสอืวนัละ	2-3	ชัว่โมงหรอืทกุครัง้ทีม่เีวลาว่าง		

 “การเรียน Pre-degree เป็นทางเลือกที่ดีในชีวิต ช่วยแบ่งเบาภาระและประหยัด

ค่าใช้จ่ายเท่าที่จะท�าได้ ช่วยย่นระยะเวลาให้เราได้มีโอกาสเข้าสู่สนามสอบข้าราชการ

ทหารอากาศได้เร็วขึ้นด้วย น้องๆทุกคนก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรามีความตั้งใจเราย่อมท�าได้  

ถ้ารู้สึกท้อ รู้สึกเหนื่อย ให้จินตนาการว่าเราก�าลังแต่งเครื่องแบบขาวข้าราชการ  

แล้ววันนั้นเองคงเป็นวันท่ีพ่อแม่ภาคภูมิใจในตัวเราที่สุด ก็จะท�าให้เรามีแรงฮึดสู้ต่อไป 

น้องๆลองหาเป้าหมายว่าตนเองอยากท�างานอาชพีใด แล้วเตรยีมตวัตัง้แต่วนันี ้ ไม่ต้อง

รอเรียนจบ ถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อน ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง ลองหาแนวทางที่ชอบ ท�าให้

เต็มที่ ท�าทุกอย่างเพื่ออนาคตของตนเอง และพ่อแม่ก็จะภูมิใจไปกับเราด้วย”

สิรพิชญ์ สินมา กฤตกร  พาใจธรรม มนสินี  ชูสุวรรณ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
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พาเพื่อนไปเที่ยวบ้านเกิด 
ตอน ได้อย่าง เสียอย่าง

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 มติรรกันกัเพลงยุคเก่าหน่อยคงไม่มีใครไม่รู้จกัเพลง	 “ได้อย่างเสยีอย่าง”	 ของ	

อัสนี-วสันต์	 โชติกุล	 ที่มีท่อนฮุคว่า “ได้อย่างงงง ก็ต้องเสียอย่างงงงง เลือกเดิน 

บนทางสักทางได้ไหม”		ที่ผมพิมพ์ตัวอักษรบางตัวซ�้าๆ	นั้นไม่ใช่เพราะมือเผลอกด

คีย์บอร์ดไปนะครับ		แค่ต้องการสื่อถึงอารมณ์เพลงแบบอัสนี-วสันต์ที่เขาว่ากันว่า

มีเอกลักษณ์ร้องเสียงยาน	ๆ	เท่านั้น	

	 ทีจ่รงิผมก็ร้องเพลงนีไ้ม่เป็นหรอกครบั	 	 เอาเร่ืองของเพลงมาขึน้ต้นไว้เพราะ 

ชือ่ของเพลงไปตรงกบัเร่ืองทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทีต้ั่งใจจะเขยีนพอด	ี คอืเรือ่งของ 

trade	 off	 ซึง่ตามพจนานกุรมทีเ่ปิดหาทางอนิเทอร์เนต็ให้ความหมายไว้ว่า	 “การต้องเลอืก 

อย่างใดอย่างหนึง่	 หรอื	 ได้อย่างหนึง่กต้็องเสยีอกีอย่างหนึง่”	 ค�านีเ้วลานกัเศรษฐศาสตร์ 

พดูถึงมักจะใช้ทบัศพัท์เป็นภาษาองักฤษ		คนชาตนิยิมอย่างผมจงึขอใช้ค�าว่า	ได้อย่าง 

เสียอย่าง	แทนไปเลย	

	 ภาวะได้อย่างเสียอย่าง	หรือ	trade	off	นั้นเป็นประเด็นส�าคัญในการวิเคราะห์

ทางเศรษฐศาสตร์มากมายหลายเร่ือง	 เพราะปรากฏการณ์หรือการตัดสินใจ 

ทางเศรษฐกิจอะไรก็ตาม	 ผลของมันมักจะมี	 trade	 off	 เสมอ	 ตัวอย่างเช่น	 การที ่

ค่าเงนิปอนด์ตกลงฮวบฮาบทนัททีีค่นองักฤษลงประชามติว่าจะออกจากสหภาพยโุรป	

(EU	:	European	Union)		นั้น	ผลดีต่ออังกฤษคือ	สินค้าออกของอังกฤษจะถูกลงเมื่อ

ตค่ีาเป็นดอลลาร์	 ยโูร	 หรือเงินบาท	 ซ่ึงน่าจะท�าให้อังกฤษส่งออกได้ดขีึน้	 แต่ผลเสยี 

ตอ่องักฤษคอืสนิค้าเข้าเมือ่ตค่ีาเป็นเงนิปอนด์จะแพงขึน้	สนิค้าส�าคญัทีอ่งักฤษจ�าเป็น

ต้องซื้อจากต่างประเทศจึงราคาสูงขึ้น	และอาจรวมไปถึงภาระค่าครองชีพของ

คนองักฤษเองด้วย		เรือ่งค่าเงนินี	้ประยกุต์กบัเงนิบาทของเรากไ็ด้ผลคล้าย	ๆ	กนัแหละครบั

	 กรณีของการ “ได้อย่างเสียอย่าง” ที่ส�าคัญเรื่องหนึ่งในทฤษฎีเศรษฐศาสตร ์

ก็คือการที่ฟิลลิปส์	(A.W.		Phillips)	ได้วิเคราะห์จากข้อมูลของประเทศอังกฤษช่วงป ี

ค.ศ.1913-1948	 	พบว่ามี	 	 trade	off	ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงาน	คือ	

เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น	 อัตราว่างงานจะลดลง	 และตรงข้ามถ้าอัตราเงินเฟ้อลดลง 

อตัราว่างงานจะสงูขึน้	 ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราเงนิเฟ้อกบัอตัราว่างงานในลกัษณะ

เช่นนีถ้กูน�ามาสร้างเป็นเส้นกราฟและตัง้ชือ่ตามนกัเศรษฐศาสตร์ท่านนีว่้า	“เส้นฟิลลปิส์”	

	 เส้นฟิลลิปส์มอีทิธพิลต่อการตดัสินใจแก้ปัญหาเศรษฐกจิอยูน่านพอสมควร	

เพราะตามลักษณะได้อย่างเสียอย่างของเส้นนี้นั้น	 ถ้าจะแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้ส�าเร็จ

ก็จะต้องยอมให้อัตราการว่างงานสูงขึ้น	 แต่ถ้าจะแก้ปัญหาให้อัตราว่างงานลดลง	 

กต้็องยอมให้อตัราเงนิเฟ้อสูงขึน้	 จะแก้ปัญหาสองอย่างไปพร้อม	ๆ	กนัไม่ได้	 อย่างไร

ก็ตามปัจจุบันมีนักเศรษฐศาสตร์จ�านวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วย	 และเสนอแนวคิดโต้แย้ง 

จนท�าให้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องเส้นฟิลลิปส์กันอีกสักเท่าไหร่

	 อกีตวัอย่างหนึง่ของการ	“ได้อย่างเสยีอย่าง”	ทางเศรษฐศาสตร์กค็อื	การก�าหนด

ราคาสินค้า	 ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการและคิดจะขึ้นราคา	 ผลได้ก็คือเราจะขายได ้

ในราคาแพงขึน้	 ซึง่น่าจะท�าให้รายได้สูงขึน้ด้วย	 แต่ผลเสยีกค็อื	 เมือ่ราคาขายแพงขึน้	

ก็จะมีคนซื้อลดลงซึ่งท�าให้รายได้ลดลง		 เม่ือเป็นเช่นนี้ก็คงต้องมีการชั่งน�้าหนัก

ระหว่างผลได้	 (จากการทีร่าคาสนิค้าสงูขึน้)	กบัผลเสยี	 (จากการทีส่นิค้าขายได้น้อยลง)

ว่าอย่างไหนมนี�า้หนกัมากกว่ากนั		การตดัสนิใจเรือ่งนีท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์บอกไว้ว่า

ให้วิเคราะห์ด้วยค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา	 (price	 elasticity	 of	demand)	

ถ้าสินค้าที่เราขายอุปสงค์มีความยืดหยุ่นน้อย	 (inelastic)	 ต�าราท่านว่าขึ้นราคาได	้

แต่อปุสงค์มคีวามยดืหยุน่มาก	(elastic)	ท่านว่าห้ามขึน้ราคาเดด็ขาด	ต้องลดราคาจึงจะดี

	 เนื่องจากการตัดสินใจอะไรก็ตามมักจะเกิดภาวะ	 “ได้อย่างเสียอย่าง”	 เสมอ 

กระบวนการตัดสินใจตามหลักเศรษฐศาสตร์จึงจะต้องท�าการเปรียบเทียบ 

ระหว่างผลได้	(benefit)	กับผลเสีย	(cost)	ที่เกิดจากการตัดสินใจนั้น	โดยถ้าวิเคราะห ์

กนัอย่างเป็นทางการส�าหรับโครงการลงทนุใหญ่	ๆ	ก็จะเรยีกว่า	การวเิคราะห์ต้นทนุ-

ผลตอบแทน	หรือ	cost-benefit	analysis	แต่ส�าหรับการตัดสินใจเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	 

ในทางปฏิบัติก็อาจท�าแค่วิเคราะห์คร่าว	ๆ	ในใจเท่านั้น

	 ป.ล.	การน�าเรื่องความยืดหยุ่นไปตัดสินใจว่าควรขึ้นราคาหรือลดราคานั้น 

เป็นเรื่องซับซ้อนพอสมควร	ผมจะหาโอกาสเขียนเรื่องนี้ในโอกาสต่อไปครับ

	 สถานการณ์ของบทสนทนานี้	คือ	เพื่อนสองคนไม่ได้พบกันมาเป็นเวลานาน	

ครั้งนี้มาพบกันโดยบังเอิญจึงชวนเพื่อนไปเที่ยวบ้านเกิดของตนเองในวันพรุ่งนี้

H:	  

	 (กวิ่ญ	เจิว	เกิ่ว	ดี	เดิว	เด๊ย)		 กวิ่ง	เจิว	เธอไปไหนนั่น

Q:	

	 (โอ่	หาย	อัญ	เลิว	ลั้ม	คง	กัป	เกิ่ว)	 โอ้	หาย	อัญ	นานแล้ว	ไม่พบเธอ

  

	 (เกิว่	ก๊อ	แขว	คง	ซา	ดิญ่	เท้	หน่าว)	 เธอสบายดไีหม	ครอบครวัเป็นอย่างไร

H:	  

	 (ก๋าม	เอิน	บิ่ญ	เทื่อง)	 	 ขอบคุณ	เป็นปกติ

  

	 (ไหง่	มาย	เต๋อ	เหว่	เกว)	 	 พรุ่งนี้ฉันจะกลับบ้านเกิด

  

	 (เกิ่ว	ดี	เว้ย	มิ่ญ	แญ้)	 	 เธอไปกับฉันนะ

Q:	  

	 (เกว	เกิ่ว	เอ๋อ	เดิว	ก๊อ	ซา	คง)	 บ้านเกิดเธออยู่ไหน	ไกลไหม

H:	  

	 (เอ๋อ	ท้าย	บิ่ญ	กั๊ก	เดย	โหมต	จัม	บา	เมือย	เกย	โส)			

	 อยู่ที่ท้าย	บิ่ญ	ห่างจากที่นี่	130	กิโลเมตร

Q:	  

	 (ก๊อ	เกิ่น	บ๋าย	เบี๋ยน	ด่ง	เจิว	คง)	 ใกล้ชายหาดด่ง	เจิว	ไหม

H:	  

	 (เสิ้ต	เกิ่น	จุ๊ง	ตา	ก๊อ	เถ	ตั๋ม	เบี๋ยน	ห่าง	ไหง่)		

	 ใกล้มาก	พวกเราสามารถเล่นน�้าทะเลได้ทุกวัน

Q:	  

	 (โอ่	เสิ้ต	ถู	หวิ	เดือก)	 โอ้	น่าสนใจมาก	ได้

 ไวยากรณ์จากบทสนทนานี้

	 1.	 การเลือกใช้ค�าสรรพนามระหว่างคู่สนทนาว่า	 	 (เกิ่ว)	 และ	 	 (เต๋อ)	

หมายถึง	เธอ	และ	ฉัน	โดยมีนัยยะว่า	ทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกัน

	 2.	การตั้งค�าถามว่า	ที่ไหน	จะใช้ค�าว่า	 	(เอ๋อ	เดิว)	เช่น

 	 (จิ	หล่าม	เวียก	เอ๋อ	เดิว)	 คุณท�างานที่ไหน

 	(โตย	หล่าม	เวียก	

เอ๋อ	เจื่อง	ได่	ห่อก	รามค�าแหง)	ฉันท�างานที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 	 (อัญ	ห่อก	 เตี๊ยง	 เหวียต	 เอ๋อ	 เดิว)	คุณเรียน

ภาษาเวียดนามที่ไหน

   

(โตย	 ห่อก	 เต๊ียง	 เหวยีต	 เอ๋อ	 เจือ่ง	 ได่	 ฮ่อก	 ก๊วก	ซา	 เหวยีต	นาม)	ฉนัเรยีนภาษาเวยีดนาม 

ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม

	 ค�าว่า	 	เดิว	หมายถึงที่ไหน	มักจะใช้ตามหลังค�ากริยาที่บอกทิศทาง	หรือ

บอกการเดินทาง	เช่น	

 	 (ดี	เดิว)		 	 ไปที่ไหน

 		 (เหว่	เดิว)	 	 กลับที่ไหน

 		 (ซา	เดิว)	 	 ออกไปที่ไหน

 	 (หว่าว	เดิว)	 	 เข้าไปที่ไหน

 	 (เลน	เดิว)	 	 ขึ้นไปที่ไหน

 	 (สวง	เดิว)	 	 ลงไปที่ไหน

(กุ่ง บ่าน เหว่ ทัม เกว)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 สนามแข่งขัน	กีฬานักเรียนอาเซียนสกูลเกมส์	ครั้งที่	8	นี้	จะใช้สนามกีฬา

สมโภชเชียงใหม่	700	ปีเป็นสนามแข่งขันหลัก	รวมถึงการที่จะใช้เป็นสนามเปิด 

และปิดการแข่งขนั	นอกนัน้	กระจายสนามแข่งขนัไปตามสถานศกึษาในเชยีงใหม่	 

มีการชิงชัย	11	ชนิดกีฬา	นักกีฬาจาก	9	ประเทศ	

	 ทางกรมพลศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กีฬาอาเซียนสกูลเกมส์	ครั้งที่	8	ในระดับเดียวกับการเตรียมการแข่งขันในระดับ

นานาชาต	ิ เช่น	 ซเีกมส์	 เพือ่ให้การเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักฬีาอาเซยีนสกลูเกมส์	

ครั้งที่	 8	 ได้มาตรฐานระดับสากล	 ทั้งด้านสถานที่จัดการแข่งขัน	 โรงแรมที่พัก	

ตลอดจนแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีณุภาพ	 ซึง่เป็นการแสดงบทบาทของไทยในเวทีอาเซยีน 

ตลอดจนแสดงศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ในระดับภูมิภาค	 ซึ่งจะน�าไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ	 สร้างรายได้	 และก่อให้เกิด

เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ	ที่จะมีทั้งเจ้าหน้าที่	นักกีฬา	ทั้ง	 9	ประเทศ 

ที่จะมาร่วมในการแข่งขันและใช้จ่ายเงินระหว่างพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

	 	 	 	 	 ส�าหรับสนามแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์	 ครั้งที่	 8	 เพื่อให้การเป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขันสกูลเกมส์	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

สนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานสากล	 ชนิดกีฬาที่จะจัดการแข่งขัน	 ประกอบด้วย 

กรีฑา	 แข่งที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	 700	 ปี	 แบดมินตัน	 สนาม	 700	 ปี	

บาสเกตบอล	 สนาม	 700	 ปี	 กอล์ฟ	 อัลไพน์กอล์ฟคลับ	 ยิมนาสติกลีลา	 โรงยิม	

มหาวิทยาลัยนอร์ท	 เชียงใหม่	 และ	ที่สนามเชียงใหม่	 700	ปี	 เซปักตะกร้อ	ทีย่มิ

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์	วิทยาลัยว่ายน�้า	สระว่ายน�้าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	 

700	ปี	เทเบลิเทนนสิ	ยมิ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เทนนสิ	สนาม	700	ปี	วอลเลย์บอล	

ยิม	3	สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่	ฟุตซอล	ยิม	2	สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	

700	 ปี	 ส่วนสนามแข่งขันจะใช้สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	 700	 ปี	 เป็นสนาม 

เปิด-ปิดการแข่งขนัสกลูเกมส์	ในเรือ่งฝ่ายเทคนคิจดัการแข่งขนั	ทางกรมพลศกึษา 

ก็ได้มอบหมายให้	 4	 สพล.	 ในภาคเหนือที่มี	 สพล.เชียงใหม่	 รับผิดชอบ	 กรีฑา	

กอล์ฟ	 เซปักตะกร้อ	 สพล.	 ล�าปาง	 เทเบิลเทนนิส	 แบดมินตัน	 และ	 เทนนิส	 

สพล.	สุโขทัย	ยิมนาสติก	ว่ายน�้า	สพล.	เพชรบูรณ์	วอลเลย์บอล	และ	ฟุตซอล	

					ท่านผู้อ่านที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียง	อย่าลืมไปให้ก�าลังใจ

กับนักกีฬาในการแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์	ครั้งที่	8	นี้นะครับ

การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

 ภายใต้แผนการด�าเนินการด้านกีฬาภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 (ASEAN	 Socio-Cultural	 Community	 Blueprint	

2015:	 ASCC	 Blueprint	 2015)	 ข้อ	 A8.	 ส่งเสริมบทบาทของกีฬาในการพัฒนา

ภายในภูมิภาค	สันติภาพ	และเสถียรภาพ	ได้ก�าหนดให้มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	

คอื	 จดัท�านโยบาย	 ยทุธศาสตร์และกลไกทีเ่กีย่วข้อง	 เพือ่สนบัสนนุความร่วมมอื

ด้านกีฬาในภูมิภาคในการส่งเสริมการพัฒนาภายในภูมิภาค	 สันติภาพ	 และ

เสถียรภาพ	

	 ในการแบ่งหน้าที่ของรัฐสมาชิกอาเซียน	 ประเทศไทยมีหน้าที่รับผิดชอบ

ใน	2	มาตรการ	ได้แก่	

	 มาตรการ	 1.	 ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านกฬีาและเสรมิสร้างจติส�านกึในกลุม่

ประเทศสมาชกิอาเซยีน	 โดยสนบัสนนุและจัดการแข่งขนักฬีาในภมูภิาค	 แลกเปลีย่น 

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด	(Best		Practices)	ความเชี่ยวชาญ	และสิ่งอ�านวยความสะดวก	

ซึ่งประเทศไทยได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส	์

(ASEAN	School	Games	:	ASG)	และจดักจิกรรมการประชมุกฬีาอาเซยีน	(ASEAN 

Sports	Conference)	เป็นประจ�า	และ

	 มาตรการ	 4.	 สนบัสนนุ	 และ/หรอื	 จดัตัง้เครอืข่ายแห่งความเป็นเลศิเกีย่วกบั

การฝึกสอนในภมูภิาคอาเซยีน	 ซึง่ประเทศไทยได้ด�าเนนิการพฒันาและจดัท�าแผน

เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมผู้ฝึกกีฬาและกรรมการตัดสินในภูมิภาคอาเซียน	 และ 

พัฒนาและจัดท�าแผนเพื่อจัดตั้งสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน	 (ASEAN	 School	 

Football	Federation)

	 โดยภาระหน้าทีต่ามแผนการด�าเนนิการด้านกีฬาภายใต้แผนงานการจดัตัง้

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	ประเทศไทยจึงด�าเนินการจัดกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ขึ้นมา

	 ส�าหรับการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์เป็นมหกรรมการแข่งขัน

ประจ�าปีของนักเรียนประเทศสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน	 (ASEAN 

School	 Sports	 Council	 :	 ASSC)	 ซึ่งจะต้องเป็นนักเรียนภาคปกติเต็มเวลาและ

มีอายุไม่เกิน	 18	 ปีเท่านั้น	 โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2522	 และในปัจจุบันมี

ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศยกเว้นเมียนมา	เป็นสมาชิกสภากีฬาโรงเรียน

แห่งอาเซียนและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	 ซึ่งการเป็นเจ้าภาพ 

จัดการแข่งขันกีฬา	เป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนระหว่างชาติสมาชิก	

	 วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์มีทั้งหมด	 

4	 ประการ	 ดังนี้	 1)	 เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเยาวชน 

ของประเทศสมาชกิอาเซียนโดยผ่านการแข่งขันกฬีาระดบัโรงเรยีน	 2)	 เพือ่เสรมิสร้าง 

โอกาสส�าหรับนักกีฬาระดับโรงเรียนประเมินสมรรถนะทางกีฬาของตน 

ในภมูภิาคอาเซยีน	3)	เพือ่เปิดโอกาสให้นักกฬีาระดบัโรงเรยีนแลกเปลีย่นประสบการณ์

ด้านวฒันธรรมกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน	และ	 4)	 เพือ่ส่งเสรมิมติรภาพอนัดต่ีอกนั

ระหว่างประเทศสมาชิก

 ในปีนี	้ กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา	 โดยกรมพลศกึษาได้จดักฬีาอาเซยีน-

สกลูเกมส์	(ASEAN	School	Games)	ครัง้ที	่8	โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทีเ่ชยีงใหม่	

โดยใช้งบประมาณ	 86,386,000	 บาท	 นับได้ว่าประเทศไทยได้รับเกียรต ิ

เป็นเจ้าภาพครัง้ที	่2	นบัตัง้แต่ทีม่กีารจัดครัง้แรกเมือ่	ปี	พ.ศ.	2552	ทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุี



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ทานอะไรดีเมื่อออกกำาลังกาย 
วิมล  ชีวะธรรม            สำ�นักหอสมุดกล�ง    

 การออกก�าลังกายจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง		

ระบบหมนุเวยีนของเลอืดไหลเวยีนด	ี	ช่วยเผาผลาญไขมนั 

และช่วยชะลอความชรา			แต่อาหารและเครื่องดื่มก็มี 

ส่วนท�าให้การออกก�าลังกายเป็นไปอย่างราบรื่น		ดังนั้น

เราควรจะทานอะไรบ้างในช่วงของการออกก�าลังกาย

เพือ่ช่วยให้ร่างกายแขง็แรงเพิม่มากขึน้	 การออกก�าลงักาย  

จะแบ่งออกเป็น		3		ช่วง		คอื	ก่อนออกก�าลงักาย		ระหว่าง-

ออกก�าลังกาย		และหลังออกก�าลังกาย

     ก่อนออกก�าลังกาย 	 เมื่อเราออกก�าลังกายจะต้อง

ใช้พละก�าลงัพอสมควร		ดงันัน้เราควรทานอะไรรองท้อง 

ไว้หน่อยอย่างน้อย		1		ชัว่โมงก่อนจะออกไปออกก�าลงักาย 

อาจจะเป็นซุปสักถ้วยหรือไม่ก็เป็นผลไม้		เช่น		สับปะรด		

แอปเปิล	หรืออาหารเสริมที่ให้โปรตีนเยอะๆ		

 ระหว่างออกก�าลังกาย	 	 ขณะออกก�าลังกายทุกๆ		

15	 -	 20	 	นาที	 	 ให้พักจิบน�้าเล็กๆ	น้อยๆ	 	 ให้พอสดชื่น		

แต่อย่าดืม่พรวดเดยีวหมดแก้ว		เพราะจะเกดิอาการจกุเสยีด

ข้ึนได้		หรือจะดื่มน�้าส้มเพื่อเสริมน�้าตาลและวิตามินซี

ให้กับร่างกายก็ได้

 หลงัออกก�าลงักาย	 	ภายหลงัจากการออกก�าลงักาย  

ให้น่ังพักประมาณ		30		นาที		เพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว	

ระหว่างน้ันให้ด่ืมน�้าสะอาดหรือน�้าผลไม้			เพื่อเรียก

ความสดชื่นให้แก่ร่างกาย			จากนั้นให้ทานอาหารที่อุดม

ไปด้วยโปรตีน		เพราะทางการแพทย์ได้ศึกษาพบว่า		 

การทานอาหารทีม่โีปรตนีสงู	ๆ 		หลงัจากผ่านการออกก�าลงักาย

ไปแล้ว		30		นาท	ี	จะช่วยเสรมิสร้างกล้ามเนือ้ให้มคีวามแขง็แรง 

มากขึ้นและไม่เป็นการสะสมไขมันแต่อย่างใด		แต่ม ี

ข้อควรระวัง		คือ		เมื่อออกก�าลังกายเสร็จผ่านไปแล้ว   

2		ชั่วโมง		ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน	เช่น	กาแฟ		ชา 

เพราะไม่มีผลดีต่อร่างกายเลย

 ❀ อาหารก่อนและหลังการออกกำาลังกาย
 ถ้าเราวางแผนการรบัประทานอาหารเป็นอย่างดแีล้ว  

ไม่จ�าเป็นต้องกงัวลว่าจะทานอะไรให้อยูใ่นเกณฑ์เหมาะสม 

เพียงแต่ระวังความคิดท่ีว่า		“คงไม่เป็นอะไร”		หรือ 

“ออกก�าลงัหนกัแล้วอะไรก็ทานได้”		เอาไว้ให้ด	ีเพราะคน 

ส่วนมากจะมอีาการหวิมากหลงัจากการออกก�าลงักายเสรจ็   

และเสีย่งทีจ่ะทานอาหารมากกว่าทีร่่างกายต้องการจริงๆ		

ท�าให้ร่างกายเก็บพลังงานที่เหลือจากการใช้งานให้อยู่

ในรปูของไขมนั			ดงันัน้เราต้องเลอืกอาหารขณะออกก�าลงักาย 

ให้เป็นการฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้า		ช่วยซ่อมแซม

ระบบต่างๆ		ของร่างกาย		และปรมิาณทีใ่ช้ไปขณะออกก�าลงักาย

❀ อาหารที่ควรทานหลังจากการออกกำาลังกาย
 1. สับปะรด  มะละกอ 	เป็นผลไม้ที่ช่วยฟื้นฟู

กล้ามเนื้อได้ดี	 	และมีเอนไซม์	บรอมีเลน	และปาเปน	ที่

ช่วยย่อยโปรตีน	 	 แถมยังป้องกันการอักเสบและช่วยให้

ร่างกายฟื้นตัวได้ดีหลังการออกก�าลังกาย		

 2. แซลมอน		มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและ 

หลอดเลือด			นักวจิยัในออสเตรเลยีพบว่านกัป่ันจกัรยาน

ทีไ่ด้รบัไขมนัปลาแซลมอนตดิต่อกันถึง		8		สัปดาห์		จะมี 

อัตราการเต้นของหัวใจช้าลงและอาการหอบเหนื่อย

น้อยลงขณะปั่นจักรยาน

 3. เนื้อหมูสันในไม่มีมัน 	 เป็นแหล่งโปรตีนที่มี

แคลอรตี�า่		นกัวทิยาศาสตร์จากมหาวทิยาลยัแมคมาสเตอร์ 

ในแคนาดาพบว่าการรับประทานโปรตีนแคลอรีต�่า

ให้มากขึ้นบวกกับการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ 

อาจช่วยลดไขมันตรงส่วนเอวลงได้		

 4. นม 	เป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมที่สุดในการ

ช่วยฟื้นตัวหลังการออกก�าลังกาย		ดีกว่าน�้าเปล่าหรือ

เครื่องดื่มเกลือแร่		เนื่องจากนมอุดมไปด้วยโปแตสเซียม

ซึ่งช่วยในเรื่องการเต้นของหัวใจและการส่งออกซิเจน

ไปเลีย้งสมองหากเตมิดาร์คชอ็กโกแลตลงไปด้วยจะช่วย

ให้นมมคีวามสมดลุของคาร์โบไฮเดรต		โปรตีน		และไขมนั		

ท�าให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

 5. น�า้เยน็ 	สามารถดืม่ได้ท้ังก่อนและขณะออกก�าลงักาย  

ช่วยให้ออกก�าลังกายได้นานขึ้น		และน�้าเย็นยังช่วยลด 

อุณหภูมิในร่างกายด้วย	

 6. ชาเขียว 	นักวิทยาศาสตร์ในบราซิลพบว่า		 

ผู้ที่ดื่มชาเขียวไม่ผสมน�้าตาลวันละ	2-	3	แก้ว		อาจช่วยให้ 

กล้ามเนื้อฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังออกก�าลังกายอย่างหนัก

 ❀ อาหารที่ไม่ควรทานหลังการออกกำาลังกาย
 1.  เอเนอร์จี้บาร์		ให้พลังงานมากเกินไปไม่เหมาะ 

ทีจ่ะทานหลงัการออกก�าลงักาย		ลองทานโยเกร์ิตจะช่วยให้

ร่างกายสดชื่นได้ดีกว่า		

 2.  ชีส 	โดยเฉพาะเชดด้าร์ชีส		เป็นอาหารทีม่ไีขมนั 

สงูมาก		จึงไม่เหมาะทีจ่ะทานหลงัการออกก�าลงักายเสรจ็	

 3. ผักสด 	 ถึงจะมีวิตามินมากมาย	 	 แต่ไม่ได้ช่วย

เรียกพลังงานให้กลับคืนมาหลังออกก�าลังกาย		

 4. ขนมเค็มๆ		ถึงแม้ว่าหลังออกก�าลังกายร่างกาย

ต้องการโซเดยีมเพือ่ไปทดแทนเหงือ่ทีเ่สยีไป		แต่ในขนม

ทีเ่คม็มโีซเดยีมมากเกนิความต้องการ		จงึท�าให้ความสมดลุ

ของร่างกายเสียไป	

 5. น�้าผลไม้  น�้าปั่น และน�้าอัดลม	 	 น�้าทั้งหลาย

เหล่านี้มีน�้าตาลสูงมาก		หากกระหายน�้าควรดื่มน�้าเปล่า

เป็นดีที่สุด

 6.  ขนมปัง  พซิซ่า  และโดนทั		ขนมปังหากต้องทาน 

ให้เลือกที่เป็นโฮลเกรนเพราะดีกว่าขนมปังขาว		พิซซ่า

ควรหลกีเลีย่งเพราะเป็นอาหารทีใ่ช้เกลอืมาก		แต่ถ้าเป็น

แป้งโฮลเกรนและหน้าพซิซ่าคณุภาพกท็านได้		ส่วนโดนทั 

ก็มีไขมันมากเหมือนกัน

 7.  ไข่ทอด ไข่เจียว  ไข่เป็นอาหารที่ดีเหมาะเป็น

อาหารหลังออกก�าลังกาย		แต่เมื่อน�ามาทอด		น�้ามันจะมี

มากเกินไป		ควรน�ามาต้มจะดีกว่า					

 8. เบคอน	 	 เบคอนเป็นเนือ้ทีม่ไีขมนัและเกลอืสงู		

ท�าให้ย่อยยาก	

 9. เฟรนช์ฟรายส์	 	 เป็นอาหารขยะ	 	มีไขมันไม่ดี

จากน�้ามันที่ทอด	 และไม่มีสารอาหารที่เป็นโปรตีนให้

ร่างกายดูดซึมได้

 10. ลูกอม  ช็อกโกแลต 	มีน�้าตาลสูงเกินไปจึง 

ไม่เหมาะที่จะทาน		แต่ถ้าเป็นดาร์คช็อกโกแลต	หรือ 

นมช็อกโกแลต			ทานได้	เพราะช่วยฟื้นฟูร่างกาย

เร่ืองน�้ำที่ควรทรำบ
 

 

 ร่างกายจะสูญเสียน�้าจากการออกก�าลังกาย 

ประมาณ	4		ถ้วย	(237	ml.)	ต่อการออกก�าลังกาย		1		ชั่วโมง 

ดังนั้นพยายามดื่มน�้าประมาณ	16	-20		onz.	(450-590	ml.)	 

หลังการออกก�าลังกาย		เพ่ือให้ระบบต่างๆ		ของร่างกาย 

ได้ฟื้นตัว			ถ้าเป็นคนที่มีเหงื่อมากหรือ	ออกก�าลังกาย 

ในทีท่ีม่อีากาศร้อนมากๆ	 ให้ตรวจสอบปรมิาณน�า้ทีเ่สียไป 

ด้วยการชั่งน�้าหนักก่อนเเละหลังการออกก�าลังกาย		 

ถ้าชัง่น�า้หนกัแล้วน�า้หนกัลด			ควรดืม่น�า้	1	onz.	(29	ml.) 

ต่อน�า้หนกัตวัทีล่ดไป	 	 เพราะการทีเ่หงือ่ออกมาก	 	หมายถงึ 

ปริมาณน�้าและพลังงานที่สูญเสียไปมากเช่นกัน		แนะน�า 

ให้จิบน�้าบ่อยๆ		ขณะออกก�าลังกาย

	 การออกก�าลังกายต้องท�าให้พอเหมาะพอควร		

พร้อมทัง้ดแูลอาหารทีท่าน		ซึง่เราควรใส่ใจให้มากเพราะ

อาหารอาจจะไปท�าร้ายร่างกาย	 	 ไม่ได้ประโยชน์แล้วกลบั 

เป็นโทษเสยีอกี		ดงัน้ันเราควรเลอืกทานอาหารทีม่ปีระโยชน์

ทัง้ก่อนและหลงัการออกก�าลงักาย	จะได้ช่วยให้กล้ามเนือ้

ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น	 และเสริมสร้างประโยชน์ให้แก่ร่างกาย

ได้อย่างเต็มที่

บรรณำนุกรม
สิ่งที่ควรทานในช่วงก่อน	 ระหว่าง	 และหลังการออก 

 ก�าลังกาย		ค้นเมื่อ		11		สิงหาคม		2558,	จาก	 

	 http://men.kapook.com/view40622.html		

กินอะไรดีหลังออกก�าลังกาย		ค้นเมื่อ		11		สิงหาคม	2558,	 

	 จาก		http://www.lovefitt.com/tips-tricks/	

เรื่องส�าคัญ!!	 หลังออกก�าลังกายไม่ควรทานและ 

	 ควรทานอะไร!!		ค้นเมื่อ		11		สิงหาคม		2558,	จาก	 

	 http://www.oknation.net/blog/surasakc/ 

	 2013/06/13/entry-1	

รูปภาพค้นจาก	https://www.google.co.th/search?q	



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 องค์การนักศึกษา	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	จัดโครงการ	“เปิดโลกกิจกรรม : กิจกรรมสร้างสรรค์ 

สนุก รับน้อง ไม่เมา ไม่ดื่ม”	 พร้อมการปฏิญาณตนรับน้องปลอดสิ่งเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด

ตลอดการศึกษาของนักศึกษา	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 เป็นประธาน	 และมี	 นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า	 ผู้อ�านวยการเขตประเวศ	 พ.ต.อ.ปรีชา เพ็งเภา  

ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลอุดมสุข	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 และนักศึกษาใหม่	 ร่วมงาน	 เมื่อวันที่	 

5		กรกฎาคม		2559		ณ	วิทยาเขตบางนา

 โอกาสนี	้นายคมสนั บุ้งทอง	นายกองค์การนกัศกึษา	กล่าวว่าองค์การนกัศกึษา	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

บริหารงานโดยพรรคพลังราม	ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนนักศึกษาให้เข้ามาบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา	

ประจ�าปีการศึกษา	 2559	 และได้จัดกิจกรรมทั้งด้านกีฬา	 ศิลปวัฒนธรรม	 การบ�าเพ็ญประโยชน์และด้าน

วิชาการมาโดยตลอด	โดยครั้งนี้ได้จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรมปีที่ 3 : กิจกรรมสร้างสรรค์ สนุก รับน้อง 

ไม่เมา ไม่ดื่ม” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาท�ากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์	มีประโยชน์	โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด	

น�าความรูใ้นห้องเรยีนมาฝึกฝนและพฒันาทกัษะความสามารถผ่านกจิกรรม	 รวมทัง้การให้ความรูเ้กีย่วกบัโทษ 

ของการเสพสิ่งเสพติดและสร้างเครือข่ายต่อต้านสิ่งเสพติดระหว่างกลุ่มชมรมที่ท�ากิจกรรมร่วมกันใน 

สถานศึกษาและหอพัก	 อีกทั้ง	 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดโครงการรับขวัญเพื่อนใหม่ของชมรมและ 

กลุ่มนักศึกษาอย่างถูกต้อง	เหมาะสม	ไม่ใช้ความรุนแรง	และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยรามค�าแหง	กล่าวว่ามหาวทิยาลัย- 

รามค�าแหง	 เห็นความส�าคัญในเรื่องการต้อนรับนักศึกษาใหม่และมีนโยบายให้จัดกิจกรรมโดยไม่ใช ้

ความรุนแรง	 และไม่ดื่มไม่เมา	 ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาการต้อนรับน้องใหม่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์	 ขอให้

นักศึกษารุ่นพี่	ช่วยกันรักษาประเพณีอันดีงามเช่นนี้ไว้	ต้อนรับอย่างสร้างสรรค์	 เป็นกัลยาณมิตร	และไม่ดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	รวมทั้งขอให้ร่วมกันท�ากิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน	และที่ส�าคัญ

ต้องไม่ลืมภารกิจหลักในเรื่องการเรียนหนังสือด้วย

 “ขอให้สานสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งด้านกิจกรรมและวิชาการ ดูแลให้ค�าปรึกษารุ่นน้องในเรื่อง 

การเรียนหนังสือ แนะน�าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างกัน ช่วยเหลือ

เกื้อกูลในสิ่งที่ดีงาม ท�าให้รุ่นน้องสามารถอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และขอฝากรุ่นพี่ให้ช่วย

กันดูแลและรักษาชื่อเสียงที่ดีงามของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงไว้ ให้สถานที่แห่งนี้เป็นตักศิลา นักศึกษาจะ

ได้มาเรียนหนังสือ ศึกษาหาความรู้ เพื่อน�าไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป”  

  ถวายพระพร รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ตัณศิริ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง	น�าคณะ

เจ้าหน้าที่		ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ

ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-

พระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา	 12	 สิงหาคม	 2559	 เพ่ือน้อมร�าลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี 

ณ	 ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์	 สถานีวิทยุโทรทัศน ์

แห่งประเทศไทย	จังหวัดตรัง		เม่ือวันท่ี		14		กรกฎาคม	2559

	 สาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัตรงั	 จดัปฐมนเิทศ

นกัศึกษาใหม่	 ระดบัปรญิญาตร	ี ประจ�าปีการศึกษา	 2559 

โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสรฐิ ตณัศริ	ิ รองอธกิารบดี

ฝ่ายวทิยบริการจงัหวดัตรัง	กล่าวต้อนรับและให้โอวาท 

แก่นักศึกษาใหม่	 เมื่อวันที่	 5	 กรกฎาคม	 2559 

มีกิจกรรมดังนี้	 กิจกรรมพี่พาน้องไหว้พ่อขุนฯ	

กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์	และภาคบ่าย	มีการแนะน�า

การเรยีนจากพีสู่น้่อง	 โดย	 นายพรภวษิย์ จนิตาแก้ว 

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์	เคยศกึษาระบบ	Pre	-	degree 

ปัจจุบันก�าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท	 หลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 และท�างานเป็นที่ปรึกษา

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเมืองเพชร	

อ�าเภอสิเกา	 จังหวัดตรัง	 มีนักศึกษาให้ความสนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	จ�านวน	300	คน

กิจกรรมรามฯ - ตรังม.ร. จัดเปิดโลกกิจกรรม ปี 3 “รับน้องไม่เมา ไม่ดื่ม”

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ถาม สอบถามเรื่องการรีเกรด

	 1.	 วิชาที่ได้เกรด	 D+	 เราสามารถรีเกรด	

ก�าหนดจ�านวนครั้งหรือไม่

	 2.	 กรณวีชิาทีเ่ป็นเอกเลอืก	 วชิาโท	 เลอืกเสร	ี

ถ้าเราไม่พอใจเกรดสามารถหาวิชาอื่นลงแทนได้

หรือไม่	(วิชาเลือกเสรีครบแล้ว)

	 3.	ลงเรียนเกินหลักสูตรใน	Transcript	จะ

เอามาค�านวณไหม	

ตอบ	 1.	 ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาปริญญาตรี	(ฉบับที่	3	)	พ.ศ.2555	

  16.5.3	 นักศึกษามีสิทธิ์ปรับอักษร

ระดบัคะแนนได้เฉพาะกระบวนวชิาทีไ่ด้ผลการสอบ

ต�า่กว่าระดบัอกัษรคะแนน	C	ทัง้นีใ้ห้นบัวชิาทีส่อบ

ได้อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว

	 ดังนั้น	 นักศึกษาที่สอบวิชาที่ได้เกรด	 D	

หรือ	 D+	 จึงสามารถลงรีเกรดได้โดยไม่จ�ากัดครั้ง	

ตราบใดทีว่ชิาดงักล่าวยงัสอบได้เกรด	D	หรอื	D+	อยู่

	 2.	 ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

ว่าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตร	ี(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2552

	 	 2.1	 นกัศกึษาจะต้องเรียนกระบวนวชิาต่างๆ 

ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้

ในแต่ละสาขาวิชามีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า	 

140	 หน่วยกติ	 จงึจะได้รับการเสนอชือ่ให้ได้รับปริญญาตรี

ในสาขาวิชาน้ันได้	 ส�าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา 

ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2548	 เป็นต้นไป	 จะต้องเรียน

กระบวนวชิาต่างๆให้ครบตามหลกัสตูรและเงือ่นไข

ท่ีก�าหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชามีจ�านวนหน่วยกิต

สะสมไม่น้อยกว่า	120	หน่วยกติของหลกัสตูร	4	 ปี	

ไม่น้อยกว่า150	 หน่วยกิตของหลักสูตร	 5	 ปี	 และ 

ไม่น้อยกว่า	 180	หน่วยกิตในหลักสูตร	 6	ปี	 จึงจะ

ได้รบัการเสนอชือ่ให้ได้รบัปรญิญาตรใีนสาขาวชิานัน้ 

เช่นกัน”

	 จากข้อบงัคบั	 การจบการศกึษาหรอืไม่นัน้

มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบเฉพาะวิชาที่เป็นวิชา

ตามหลักสูตรเท่านั้น	 วิชานอกเหนือจากหลักสูตร

จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่ขัดต่อระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด

	 3.	 ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2555	

  16.3	 การประเมินผลในแต่ละรายกระบวนวิชา 

ให้ใช้ระดบัคะแนนตามอกัษรตามข้อ16.7	(เกรด	A,	 

B+,	B,	C+,	C,	D+,	D)

  16.4	 การประเมนิผลการศกึษาเพือ่ค�านวณ

ระดับคะแนนเฉลี่ย	(Grade	Point	Average:	GPA)	

จะแสดงเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแต่ละภาค กองบรรณาธิการ

 จากข้อบังคับ	 ทั้งข้อ	 16.3	 และ	 16.4	 

การประเมินผลกระบวนวิชาที่นักศึกษาสอบ	 เกรดที่

สอบผ่านไม่มีข้อก�าหนดว่าไม่น�ามาค�านวณคิดเกรด		

ดังนั้น	 ทุกกระบวนวิชาท่ีมีผลสอบจะต้องน�ามาคิด

เกรดเฉลี่ยทุกกระบวนวิชาและตามข้อบังคับของ 

มหาวิทยาลัยไม่ได้กล่าวถึงต้องเป็นกระบวนวิชา 

ตามโครงสร้างหลักสูตรเท่านั้น	แสดงว่าถึงจะไม่ใช่วิชา 

ตามโครงสร้างหลกัสตูร	 ถ้ามผีลสอบว่าผ่านกระบวนวชิานัน้ 

ก็ต้องน�ามารวมเพื่อคิดเกรดเฉลี่ยเช่นกัน

 ส�านักพิมพ์	 ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน	 2559	 จ�านวน 15	 วิชา	 ดังนี ้

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

 59026	 ANT	1013	 49/25	 มานุษยวิทยาเบื้องต้น	 รศ.ดร.ด�ารงค์		ฐานดี

	 59016	 ANT	2078	 29/25	 ครอบครัวและเครือญาติ	 รศ.ศิริพันธ์		ถาวรทวีวงษ์

	 59044	 CEE	3102	 56/25	 การพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา	รศ.ดร.สริพิชัร์		เจษฎาวโิรจน์

	 	 (EE	454)	

 59004	 CHI	1001	 40/25	 ภาษาจนี	1	 รศ.เสาวภาคย์		วรลัคนากลุ	

	 59056	 CHI	2001	(H)	 60/25	 คู่มือภาษาจีน	3	 รศ.เสาวภาคย์		วรลคันากลุ	

	 59050	 CMS	1003	 73/25	 เคมีเบื้องต้น	 ผศ.พิทยา		สีสด

	 	 (CM	103)

	 59031	 CSO	3207	 45/25	 การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน	 รศ.สมพร		โตนวล

	 	 	 	 สังคมไทยส�าหรับครูสังคมศึกษา

	 59022	 ECO	1003	 63/25	 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป	 รศ.วรณี		จิเจริญ

	 	 (EC	103)	

	 59078	 ECO	1101	 60/25	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 รศ.วรณี		จิเจริญ

	 59057	 ECO	3701	 71/25	 คณิตเศรษฐศาสตร์	 รศ.โกมล		ปราชญ์กตัญญู

	 	 (EC	371)

	 59067	 EDF	1002	 73/25	 หลักการและปรัชญาการศึกษา	 ผศ.นิศารัตน์		หวานชะเอม

	 59054	 EDF	2107	 68/25	 ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น	 รศ.ดร.พมิพ์พรรณ		เทพสเุมธานนท์

  (EF	207)

	 59053	 EDF	3103	 63/25	 การศึกษาในประเทศไทย	 รศ.ดร.พมิพ์พรรณ		เทพสเุมธานนท์

  (EF	303)

	 59039	 ENG	2102	 41/25	 การสนทนาในลักษณะ	 รศ.ดร.กรรณิการ์		ช่อไม้ทอง

	 	 	 	 ที่ก�าหนดให้

	 59024	 ENG	3201	 38/25	 การฟังเพื่อความเข้าใจ	1	 รศ.จารุพรรณ		เพ็งศรีทอง

	 	 (EN	309)

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือ 

ได้ที่	www.rupress.ru.ac.th	และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์	(RPB)	ชั้น	3	โทร.	0-2310-8757-9	 

ต่อ	1306	(ฝ่ายขาย)	

ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

 คณะบรหิารธรุกจิ	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เปิดรบัสมคัรผูส้นใจเข้าศึกษา	 “โครงการบรหิาร 

ธุรกิจมหาบัณฑิต ส�าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ” 

รุน่ที	่ 20	 ประจ�าภาค	 2	 ปีการศกึษา	 2559	ตัง้แต่ 

บัดนี้ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2559	 คัดเลือกโดยการ 

สอบสมัภาษณ์	เรียนเฉพาะวนัเสาร์	-	วนัอาทิตย์ 

เวลา	08.30	-	17.30	น.	ณ	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดโทร.	0-2310-8229	,	

081-441-3288	หรือที่	www.y-mba.ru.ac.th



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 ✍  เนือ้หาโดยสรปุ	 ศกึษาลกัษณะและฝึกเขยีน

อนุเฉทตามแบบที่ก�าหนดและแบบอิสระ	โดยม ี

องค์ประกอบการเขียนท่ีถูกต้อง	ได้แก่	การย่อหน้า	

ประโยคแสดงความคิดหลัก	 ประโยคขยายความ	

ประโยคสรปุ	การจดัเรยีงประโยค	และการใช้ค�าเชือ่มความคดิ

 ✍ ต�ารา Effective	Academic	Writng	1:	The 

Paragraph	โดย	Alice	Savage	และ	Patricia	Mayer,	

Oxford	University	Press	(การพิมพ์ครั้งที่	1)

 ✍ ข้อแนะน�าในการเรยีน	นกัศกึษาควรเข้าเรยีน

ในชั้นเรียนเป็นประจ�า	 ส่วนนักศึกษาท่ีท�างานแล้ว	

ควรตดิต่ออาจารย์ผูส้อนท่านใดท่านหนึง่	(ตามวนั-เวลา 

ทีอ่าจารย์แต่ละท่านก�าหนดเพือ่ให้ค�าปรกึษาทางวชิาการ 

กบันกัศกึษา)	 เพือ่ซกัถามข้อข้องใจหรอืขอค�าแนะน�า 

ในการเรียนและการ	เขียนอนุเฉทตั้งแต่เปิดภาคเรียน 

 ✍ การวดัผล	ข้อสอบจะมี	2	ข้อใหญ่	คะแนนเต็ม 

100	คะแนน	ดังต่อไปนี้

	 Part	I:		 Controlled	Writing	(40	คะแนน)

(อาจารย์ผู้ออกข้อสอบจะก�าหนดภาพ/ข้อมูลเพื่อให้

นกัศกึษาเขยีนเป็นหนึง่อนเุฉททีส่มบรูณ์ตามค�าสัง่)

	 Part	II:		 Free	Writing	(2	อนุเฉท/เรื่องๆ	ละ 

30	คะแนน)	(อาจารย์ผูอ้อกข้อสอบจะก�าหนดชือ่เรือ่ง 

ในการเขียน	2	ประเภทๆ	ละ	2		เร่ือง	ให้นักศึกษา

เลอืกเขยีน	1	 ช่ือเรือ่งเป็นหน่ึงอนุเฉททีส่มบรูณ์ตามค�าสัง่

ในแต่ละข้อ)

 ✍ การประเมินผล ตัดเกรด	A,	B+,	B,	C+,	

C,	D+,	D	หรือ	F	ตามเกณฑ์มาตรฐาน	

 ✍ ข้อแนะน�าในการสอบ

 ในการเขยีนแต่ละตอน/ข้อ นกัศกึษาควรท�าข้อสอบ 

ด้วยปากกาเท่านัน้และควรค�านงึถงึรปูแบบการเขยีนอนเุฉท 

ENG2402 (EN206) 

การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ

ENS3201 (EN320)

ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน

ภาค 1/2559 

 ✍ อาจารย์ผูบ้รรยาย: 	รศ.	เอมอร	ดสิปัญญา

 ✍ วนั-เวลาบรรยาย:	 องัคาร	 เวลา	 11.30-13.20	 น.	

ห้อง	SBB	502

 ✍ เนื้อหาโดยสรุป: ศึกษารูปแบบ	 ฝึกอ่าน	

และเขียนประกาศรับสมัครเข้าท�างานในสาขาอาชีพต่างๆ 

แบบกรอกข้อความสมคัรเข้าท�างาน	 จดหมายรบัสมคัรงาน 

ประวัติย่อ	 การสัมภาษณ์งาน	 และจดหมายขอบคุณ

หลังการสัมภาษณ์งาน

 ✍ ต�ารา:	ภาษาองักฤษในเรือ่งการสมคัรงาน	

โดย	รศ.	 เอมอร	ดสิปัญญา	(รหสัการพมิพ์	54...มจี�าหน่าย 

ที่ศูนย์ต�ารา	ม.ร.)

 ✍ วัตถุประสงค์: 

   ◆ นกัศึกึษาได้เรยีนรูส้�านวนภาษาองักฤษต่างๆ 

ที่ใช้ในการเขียนเอกสารเพื่อการสมัครงาน	

   ◆ นกัศกึษาสามารถเขยีนเอกสารทีส่�าคญั

และจ�าเป็นต่อการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษได้

   ◆ นักศึกษาสามารถตอบค�าถามเกี่ยวกับ

การสมัครงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 ✍ ก�าหนดการบรรยาย:

วันที่ หัวข้อการบรรยาย

12	ก.ค.

26	ก.ค.

2	ส.ค.

9,	16	ส.ค.

23	ส.ค.

6,	13	ก.ย.

20	ก.ย.

27	ก.ย.,	4	ต.ค.

11	ต.ค.

18	ต.ค.

บทน�า

บทที่	1	การสมัครงาน						

บทที่	2	ประกาศรับสมัครงาน	

บทที่	3	ประวัติย่อ	

*นักศึกษาเข้าห้องสมุดค้นคว้า

ในหัวข้อที่ก�าหนดให้

บทที่	4	จดหมายสมัครงาน

บทที่	5	ใบสมัครเข้าท�างาน		

บทที่	7	การสัมภาษณ์เข้าท�างาน

บทที่	8	จดหมายขอบคุณหลังการ-

สัมภาษณ์งาน	และสรุปบทเรียน

นักศึกษาเตรียมสอบปลายภาค	

(ไม่มีการบรรยาย)

 ✍ การวดัผล:	ข้อสอบอตันยั	5	ข้อ	(ดตูวัอย่าง

ข้อสอบเก่าในท้ายเล่มของต�ารา)	คือ

	 Part	I:	 An	Application	Letter

	 Part	II:	 A	Resume

	 Part	III:	 An	Application	Form

	 Part	IV:	 A	Job	Interview	

	 Part	V:	 An	Interview	Thank-You	Letter	

	 **ให้นักศึกษาท�าข้อสอบทุกข้อลงในข้อสอบ

และการเขยีนงานทกุข้อตัง้แต่ข้อ	 1-5	 จะต้องเป็นงาน

ต�าแหน่งเดียวกัน

 ✍ การประเมินผล:	A,	B+,	B,	C+,	C,	D+,	D	

และ	F	ตามเกณฑ์มาตรฐาน
รศ. เอมอร  ดิสปัญญา

 ✍ ข้อแนะน�าในการเรียน:

	 -นักศึกษาควรอ่านเนื้อหาและท�าแบบฝึกหัด

ของแต่ละบทในต�าราก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง				

	 -	นักศึกษาไม่ควรเข้าเรียนสาย	เพราะจะท�าให้

เรียนไม่ทันคนอื่น	 	 	 	

	 -	ให้นักศึกษาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย	 

(ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อที่ไม่มีแขน)	

	 -	นักศึกษาทุกคนปิดโทรศัพท์มือถือทันทีท่ีมี

อาจารย์เริ่มท�าการบรรยาย	 	 	

 ✍ ข้อแนะน�าในการสอบ: ในการท�าข้อสอบ 

แต่ละข้อให้นักศกึษาเขยีนค�าตอบด้วยปากกา (สนี�า้เงิน) 

เท่านัน้	 และเพือ่ทีจ่ะได้เกรดดีๆ 	 นกัศกึษาต้องเขยีนงาน 

แต่ละประเภท	ให้มีรูปแบบตามที่โจทย์ก�าหนดให ้

มเีนือ้หาและส�านวนภาษาองักฤษทีถ่กูต้องตามประเภท

และหลักการเขียนแต่ละแบบที่ได้ศึกษาในกระบวน-

วิชานี้	 นอกจากนี้ให้นักศึกษาระมัดระวังการเขียน

ประโยคและการใช้เครื่องหมายวรรคตอนด้วย

รศ. เอมอร  ดิสปัญญา

การเขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนในแต่ละแบบ 

ที่ได้ศึกษาในกระบวนวิชานี้	

 นอกจากนี	้ นกัศกึษาควรตรวจสอบความถูกต้อง 

ของรปูประโยค	การสะกดค�าศพัท์	และการใช้เครือ่งหมาย

วรรคตอนฯลฯ	 อนัเป็นสิง่ส�าคญัในการเขยีนเช่นเดยีวกบั

องค์ประกอบส่วนอืน่ๆ	ในการเขยีนแต่ละอนเุฉท

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์  หาสาสน์ศรี 

คณบดคีณะศกึษาศาสตร์	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

เป็นประธานปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์ 

หลกัสตูร	 5	 ปีทกุสาขาวชิา	ประจ�าปีการศกึษา	2559	

ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทและแนะน�าการเรียน 

แก่นกัศกึษาใหม่ทีส่�าคญัและจ�าเป็น	 เมือ่จบไปแล้ว

ต้องรับผิดชอบในหน้าที่การเป็นครูที่ต้องสร้าง

คนรุ่นใหม่ให้รู้รักสามัคคี	 มีความรู้และความ-

รบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างมคีณุภาพ	ณ	อาคารสโุขทยั 

ชั้น	3	ห้อง	321	เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2559

คณะศึกษาศาสตร์ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ม.ร.ให้ทุนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ให้ทนุการศกึษา	ส�าหรบั

นักศึกษาชั้นปีที่	 2	 ทั้งทุนเรียนดี	 ทุนขัดสน	 และทุน

กิจกรรม	ดังนี้

 ทุนเรียนดี ทุนละ 6,000 บาท	 (มีผลเรียนผ่าน	

G,	 A	 ไม่น้อยกว่า	 18	 หน่วยกิตต่อปี)	 ขอใบสมัครที่ 

งานแนะแนวฯ	อาคารศิลาบาตร	ชั้นลอย

 ทุนขัดสน ทุนละ 5,000 บาท	 (มีผลเรียนผ่าน 

ไม่น้อยกว่า	18	หน่วยกติต่อปี)	ขอใบสมคัรทีค่ณะทีส่งักดั

 ทุนกิจกรรม ทุนละ 3,000 บาท	 (สังกัดชมรม 

มผีลงานและมผีลเรยีนผ่าน	G,A	ไม่น้อยกว่า	18	หน่วยกติต่อปี) 

ขอใบสมคัรทีง่านแนะแนวฯ	อาคารศลิาบาตร	ชัน้ลอย

	 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนติดต่ออ่าน

รายละเอียด	ได้ที่บอร์ดงานแนะแนว	จัดหางานและ 

ทนุการศกึษา	(อาคารศลิาบาตรชัน้ล่าง)	คณะต่างๆ	หรอืที่ 

www.ru.ac.th/scholarship ตัง้แต่บดันี-้19 ตลุาคม 2559 

โทร.	0-2310-8080



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

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.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

คณะวิศวะปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

แนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิต

คณะนติฯิ (ต่อจากหน้า 12)

ช่วยนักศึกษาเป็นจ�านวนมาก ท�าให้นักศึกษาได้ศึกษา

หาความรู้ ทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และ

หากนักศึกษามีปัญหา ข้อสงสัย ก็ขอให้สอบถาม

อาจารย์ผู้สอนในการเรียนแต่ละคร้ัง เพ่ือให้ได้ข้อมูล 

ท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการสอบต่อไป”   

 สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	

จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 ระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา	2559	โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

พร้อมด้วย	อาจารย์ประสิทธ์ิ บุญไทย	รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภูได้กล่าวต้อนรับ 

และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่	รวมท้ังแนะน�าการเรียน 

การสอน	การสอบ	การลงทะเบียนเรียน	การติดต่อ 

สาขาวิทยบริการฯ	 และการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์	

ห้องสมุด	และ	RU	WiFI	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2559

รามฯ- หนองบัวลำาภู

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 สานสมัพนัธ์  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด- 

หนองบัวล� า ภูจัด โครงการสานสัมพันธ ์

เพื่อนใหม่วัยใสร่วมใจสร้างสรรค์		เมื่อวันที่	9 

กรกฎาคม	2559	โดยนักศึกษารุ่นพี่จัดกิจกรรม

แนะน�าวิธีการเรียนและกิจกรรมสานสัมพันธ์

ระหว่าง	 รุน่พ่ี	 และรุน่น้องนักศึกษาใหม่	 โดยม ี

ผูเ้ข้าร่วมโครงการจ�านวน	90	คน

 รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

แนะนักศึกษาด�ารงตนด้วยหลัก	 5	 ดี	 “พูดดี	 ท�าด ี

คบคนดี	 และอยู่ในสถานที่ดี”	 ช่วยให้มีชีวิตที่ดีี

และปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่เรียนและการใช้

ชีวิตภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต	รักษาราชการแทน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 กล่าวให้โอวาทเน่ืองในงาน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 ระดับปริญญาตรี	 เม่ือวันท่ี 

15	กรกฎาคม	ณ	อาคารลายสือไท	ห้อง	LTB	303	ว่า 

เมื่อเข้ามาเรียนระดับปริญญาตรี	 ผู้เรียนจะเปลี่ยน

สถานภาพจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา	 เป็นนักศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา	 ย่อมต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

ของสถาบันท่ีสังกัด	นอกจากน้ัน	การได้เรียนสาขาวิชา

ที่ตนเลือกตามความชื่นชอบ	โดยไม่มีใครบังคับ	

นับเป็นสิ่งที่ดี	น่าจะส่งผลให้นักศึกษาตั้งใจเรียน 

อย่างเต็มท่ี	ขอให้นักศึกษามุ่งม่ันในการเรียนให้ประสบ-

ความส�าเร็จ	 เพ่ือน�าความรู้ท่ีได้รับไปประกอบอาชีพ

ต่อไปในภายภาคหน้า	

 “การด�ารงตนเองในสังคม นักศึกษาจะต้องมี 

5 ดี คือ คิดดี พูดดี ท�าดี คบคนดี และอยู่ในสถานท่ีดี 

ซึ่งถ้าเรามี 5 ดีนี้ จะท�าให้เราเอาตัวรอดในสังคมได ้

รวมถึงมีความปลอดภัยท้ังในช่วงเวลาท่ีอยู่ในสถาบัน 

และนอกสถาบัน

 ในช่วงระยะเวลาทีเ่รยีน นกัศกึษาควรต้องเรยีนรู้ 

ช่วยเหลอืกนั รูจ้กัท�างานเป็นทมี มคีวามรกัสามคัคี 

คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มนี�้าใจต่อเพื่อน และ

ต้องมคีวามอ่อนน้อมถ่อมตน ซึง่องค์ประกอบเหล่าน้ี 

จะน�าพานกัศกึษาให้ประสบความส�าเรจ็ในการศกึษา

สมความมุ่งหวัง”

 ผศ.พิศิษฐ์	 กล่าวต่อไปว่าคุณสมบัติอย่างหน่ึง 

ที่เป็นความโดดเด่นของนักศึกษามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 คือเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะศึกษา

หาความรู้อย่างแท้จริง	 และมีความรักในสถาบัน

ของตนเอง	 บัณฑิตรามค�าแหงจึงเป็นที่ต้องการ

ขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ	 เนื่องจากบัณฑิต

รามค�าแหงมีทั้งความรู้	 ความขยัน	 อดทน	 ตั้งใจ	

พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 ในการท�างาน	 รวมทั้ง	 

มีความรักในงานและจงรักภักดีต่อองค์กรที่สังกัด	

 “ดังนั้น เมื่อนักศึกษาเข้ามาเป็นสมาชิกในรั้ว-

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงแล้ว ขอให้ท�าหน้าท่ีของตนเอง

ให้สมบูรณ์ ทั้งด้านการเรียน การท�ากิจกรรม การใช้

ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน เม่ือส�าเร็จการศึกษาแล้ว ม่ันใจได้ว่า

จะมีอนาคตที่ดีรออยู่ข้างหน้าแน่นอน” 

   
 
 

ม.ร. รับนักศึกษา M.B.A. Professional Leaders  รุ่นที่ 3

 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	 เปิดรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ 

ระดบัปรญิญาโท	 โครงการพเิศษ	 หลกัสตูรบรหิารธรุกจิ- 

มหาบัณฑิต	(Professional	Leaders)	รุ่นที่	3	สาขา- 

การจัดการทั่วไป	 และสาขาการตลาด	 หลักสูตร 

39	หน่วยกติ	แผน	ข	ไม่ท�าวทิยานพินธ์	เรยีนวนัเสาร์ 

เวลา	 08.00	 -	 21.30	น.	คดัเลอืกโดยการสอบสมัภาษณ์ 

ค ่ า ใช ้ จ ่ ายตลอดหลักสูตรรวมศึกษา ดูงาน	 

ณ	 ประเทศญี่ปุ่น	 175,000	 บาท	 หรือศึกษาดูงาน	

ประเทศในกลุ่มอาเซียน	 155,000	 บาท	 ผู้สนใจ 

ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ 

บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2559 เวลา	 09.00	 -	 19.00	น.	 

ทกุวนัไม่เว้นวนัหยดุราชการ	(เว้นวนัที	่12	สงิหาคม		2559) 

ทีอ่าคารสโุขทยั	 ชัน้	 7	 ห้อง	 708	 สอบถามรายละเอยีด

โทร.	 0-2310-8900,	 081-645-7865	 หรอืดาวน์โหลด

ใบสมัครและสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่	 http://

www.vl.ru.ac.th



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๕) วันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	พร้อมด้วย	 

พลตรีวิโรจน์ วิจิตรโท	 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน	 เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์-

นพเคราะห์		โดย	พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย)	ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร	

และพระราชาคณะ	 10	 รูป	 ท้ังน้ี	 มีผู้บริหาร	 คณาจารย์	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าท่ี	 และนักศึกษา	 ร่วมในพิธี	 

				ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช			เมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	2559

ม.ร.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์

 นายวิรัช  ชินวินิจกุล	นายกสภามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   

ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

มอบกระเช้าขอบคุณ	นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 

และนายวิทวัส  บุญญสถิตย์ 	กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ท่ีให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ท่ีผ่านมา	 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ประกอบด้วย	 ศ.พิเศษปัญญา	 สุทธิบดี 

พล.ต.อ.เอก		อังสนานนท์		นายอิทร์จันทร์		บุราพันธ์ 

และนายวีระพล	 จิรประดิษฐกุล	 ร่วมยินดี	 ในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย	 เม่ือวันท่ี	 13	กรกฎาคม	2559 

ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	อาคารวิทยบริการและบริหาร	

	 กองงานวิทยาเขตบางนา	 ขอเชิญบุคลากร	

นกัศกึษา	 และประชาชนท�าบญุตกับาตร	 (พระภกิษสุงฆ์  

9	 รูป)	 และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล	 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	เนือ่งใน 

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	84	พรรษา	

ในวันที่	 9	 สิงหาคม	 2559	 เวลา	 08.00-09.30	 น.	 

ณ	ห้องอ่านหนงัสอื	อาคาร	PBB	ชัน้ล่าง	(รามฯ	2)	สอบถาม 

รายละเอยีด	โทร.0-2397-6314

รามฯ 2 จัดกิจกรรมถวายพระพรฯคณะนิติฯ แนะแนวหลักสูตร นศ.ใหม่

 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

จัดโครงการแนะแนวหลักสูตรนิติศาสตร์	 โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  กษิติประดิษฐ์ 	รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร	 เป็นประธานเปิดงาน	และมีคณาจารย์	

เจ้าหน้าที่	 รวมทั้งนักศึกษา	 ร่วมงาน	 เมื่อวันที ่

15	 กรกฎาคม	 2559	 ณ	 ห้องประชุม	 1303	 ชั้น	 3	 

คณะนิติศาสตร์	อาคาร	1

 โอกาสน้ี	รศ.ดร.สมชาย  กษิติประดิษฐ์		กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

ท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าศึกษาโดยไม่จ�ากัดจ�านวน 

และมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม	และส่งเสริม

สนับสนุน	พัฒนาคุณภาพการศึกษา	คุณภาพบัณฑิต

ด้านนิติศาสตร์ให้เป็นคนเก่ง	คนดี	มีมาตรฐาน	และ 

มีความรู้คู่คุณธรรม	 เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	 

อีกทั้งคณะนิติศาสตร์เป็นคณะที่มีนักศึกษาสมัคร

เข้ามาศึกษาเป็นจ�านวนมาก	 การบริการแนะแนว

ความรู้เร่ืองการเรียนการสอน	จึงมีความส�าคัญอย่างย่ิง 

คณะนิติศาสตร์จึงได้จัดโครงการแนะแนวหลักสูตร

นิติศาสตร์ข้ึน	 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับหลักสูตร	 และการลงทะเบียนเรียน	 การวางแผน

การเรียนจนส�าเร็จการศึกษา

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปรียบเสมือน

บ้านหลังที่สองของนักศึกษา ที่จะคอยให้ความรู ้

ท้ังทางด้านวิชาการ คุณธรรม และการใช้ชีวิตอย่างอบอุ่น

ในร้ัวมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีการเรียนนิติศาสตร์ในปัจจุบัน 

มีเทคนิควิธีการเรียน และเทคโนโลยีการสอน เข้ามา 

 รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า	 ประธาน

คณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

เพ่ือความเป็นเลิศ	พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี	

น�านักศึกษาปริญญาตรี	รุ่นที่	4	และรุ่นที่	5	จ�านวน	

150	คน	ไปศึกษาดูงาน	เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2559	

ณ	บริษัท	ดั๊บเบิ้ล	เอ	(1991)	จ�ากัด	(มหาชน)	ต�าบล-

ท่าตูม	อ�าเภอศรีมหาโพธิ	จังหวัดปราจีนบุรี

 ท้ังน้ี	 การศึกษาดูงานในคร้ังน้ี	 ถือเป็นส่วนหน่ึง

ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		เพื่อให้นักศึกษา

ได้รับความรู้	 ความเข้าใจ	 และประสบการณ์จาก

การศึกษาระบบการท�างานจริง	 รวมทั้งสามารถน�า

ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน	การท�างาน	

และชีวิตประจ�าวัน	 ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างนักศึกษา	และคณาจารย์ด้วย

โครงการพิเศษฯ ความเป็นเลิศ ศึกษาดูงาน 

(อ่านต่อหน้า 11)

ขอบคุณกรรมการสภา ม.ร.


