
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม 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 ๒๕

วันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม 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

   
 
             

องค์การนักศึกษา จัด “Futsal League 59”

มุ่งสร้างความสัมพันธ์-สามัคคีของนักศึกษา

 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดกิจกรรม 

“พลงัราม FUTSAL LEAGUE ประจ�าปี 2559” โดยม ีนางส�าอางค์  

ปอกกันทา   ผูอ้�านวยการกองงานวทิยาเขตบางนา  เป็นประธานเปิดงาน 

และม ีพ.ต.อ.ปรชีา  เพง็เภา  ผูก้�ากบัการสถานตี�ารวจนครบาลอดุมสขุ 

และ นายวีรศักดิ์  วรีฤทธิ์   ผู้แทนส�านักงานเขตประเวศ ตลอดจน

นกัศกึษาจากกลุม่และซุม้ต่างๆ ร่วมงาน เม่ือวนัที ่ 22 กันยายน 2559  

ณ บริเวณหน้าอาคาร BNB 7 วิทยาเขตบางนา

 โอกาสนี ้นายคมสนั  บุง้ทอง นายกองค์การนกัศกึษา กล่าวว่า 

องค์การนักศึกษาได้จัดกิจกรรมทั้งด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม  

การบ�าเพ็ญประโยชน์ และด้านวิชาการมาโดยตลอด ครั้งนี้ได้จัด

โครงการ 

   
 

(อ่านต่อหน้า 8)

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะทูตานุทูต

เปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน 9 ประเทศ

(อ่านต่อหน้า 2)

รามคำาแหงมอบ “รางวัลหอพักติดดาว” 

ให้หอพักคุณภาพ 129 แห่งย่านหัวหมาก-บางนา

(อ่านต่อหน้า 2)

 ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลและการประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน 

ครั้งที่ 1 (The 1st RU ASEAN Film Festival and Conference 2016: RAFF 2016) 

โดยมีคณะทูตานุทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้ก�ากับภาพยนตร์จากกลุ่ม

ประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ โรงภาพยนตร์

เอสเอฟ ซีนีม่า ซิตี้ เดอะมอลล์บางกะปิ

 โอกาสน้ี ผศ.ดร. บุญชาล ทองประยูร กล่าวว่าการจัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงในปีน้ี เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเผยแพร่

วัฒนธรรมของชาติในหมู่ประชาคมอาเซียนระหว่างกัน โดยอาศัยภาพยนตร์

ของแต่ละประเทศเป็นเครื่องมือ ภายใต้แนวคิด “ยุคใหม่แห่งภาพยนตร์อาเซียน”  

(New Wave Films)  พร้อมทั้งจัดการประชุมวิชาการ

 ผูช่้วยศาสตราจารย์

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน

มอบรางวัลแก ่หอพักคุณภาพบริ เวณโดยรอบ

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ทัง้หวัหมากและวทิยาเขต-

บางนา ทีผ่่านการรบัรองตามโครงการหอพกัตดิดาว 

ครัง้ที ่ 8 จ�านวน 129 แห่ง เมือ่วนัที ่ 20 กนัยายน 2559  

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์  อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ภายในงานม ี ผศ.ลนีา ลิม่อภชิาต รองอธกิารบดีฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ประธานคณะกรรมการ- 

ภาคประชาชน ม.รามค�าแหง พ.ต.อ.ปรีชา เพ็งเภา ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลอุดมสุข 

นายอภิรมย์ จันทรกุล ผู้อ�านวยการเขตบางกะปิ ร้อยต�ารวจโทธนินท์ศักดิ์ กลางบุรีรัมย์ชากร 

และดาบต�ารวจชัยพฤกษ์  มีเนตรข�า พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยีย่มหอพกั และคณะกรรมการ-

ภาคประชาชน เข้าร่วมงาน 

 โอกาสนี ้ ผศ.ลนีา ลิม่อภชิาต ประธานคณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. กล่าวรายงานว่า 

คณะกรรมการโครงการชี้น�า ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม คณะกรรมการภาคประชาชน 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ร่วมกบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ส�านกังาน-

เขตบางกะปิ ส�านกังานเขตประเวศ สถานตี�ารวจนครบาลหวัหมาก และสถานตี�ารวจนครบาลอดุมสขุ 

ร่วมกันจัดโครงการ “หอพักติดดาว” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการหอพักมีการ

พฒันาคณุภาพมาตรฐานหอพกั และเป็นการขยายเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างผูป้ระกอบการ

หอพักกับ ม.ร.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและผู้พักอาศัยนั้น



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 รามค�าแหงมอบ “รางวัลหอพักติดดาว” ให้หอพักคุณภาพ 129 แห่งย่านหัวหมาก - บางนา (ต่อจากหน้า 1) องค์การนักศึกษาฯ  (ต่อจากหน้า 1)

  

                  การจัดโครงการหอพักติดดาว ครั้งที่ 8 

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว  

มีผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ทั้งบริเวณหัวหมากและวิทยาเขตบางนา 

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 139  แห่ง ซึ่งม ี

คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนด จ�านวน 129 แห่ง เป็น

หอพักที่ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม (5 ดาว) 

29 แห่ง ระดับดีมาก (4 ดาว) 40 แห่ง และระดับดี  

(3 ดาว) 60 แห่ง รวมทัง้ ยงัมหีอพกัทีไ่ด้รบัเกยีรตบิตัร

เป็นหอพกัในเครอืข่ายทีม่เีจตนารมณ์ทีจ่ะพฒันาคณุภาพ

ของหอพักอีก 10 แห่งด้วย

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า  

ขอขอบคุณผู้ประกอบการหอพัก หน่วยงานภาครัฐ

และทุกภาคส่วนด้วยความจริงใจ ที่ทุกท่านได้ให้

ความร่วมมือด�าเนินการจัดโครงการหอพักติดดาว 

มาต่อเนื่องถึง 8 ปี รามค�าแหงจะมุ่งมั่นส่งเสริมและ

ให้ก�าลังใจแก่ผู้ประกอบการหอพักให้มีการพัฒนา

คุณภาพหอพัก เป็นไปตามพ.ร.บ.หอพักฉบับใหม ่ 

ทีป่ระกาศใช้ไปเมือ่ 20 สงิหาคม 2558 อกีทัง้ นกัศึกษา

ที่พักอาศัยในหอพักส่วนมากเป็นนักศึกษาที่มาจาก

ต่างจังหวัดจ�าเป็นต้องพึ่งพาหอพักที่อยู ่บริเวณ 

โดยรอบมหาวทิยาลยั ทัง้หวัหมากและวทิยาเขตบางนา 

เป็นเสมอืนบ้านหลงัทีส่องในระหว่างทีเ่รยีนหนงัสอื 

ฉะนั้น ถ้าหอพักมีคุณภาพและมีมาตรฐาน พ่อแม ่

ผู้ปกครองก็จะไว้ใจให้พักอาศัยในหอพักนั้นๆ

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวด้วยว่าเป็นเรื่องน่ายินด ี

ที่โครงการหอพักติดดาวท�าให้หอพักมีการเปลี่ยนแปลง 

ทีด่ขีึน้ ผูป้ระกอบการได้น�าค�าแนะน�าจากคณะกรรมการ 

ตรวจเยี่ยมไปปรับปรุงแก้ไข ทุกวันนี้หอพักบริเวณ

โดยรอบ ม.ร. สะอาดน่าพักอาศัย มีการเพิ่มระบบ

การรกัษาความปลอดภยั และเอาใจใส่ดแูลผูพ้กัอาศยั 

มากข้ึน และน่าภูมิใจที่โครงการหอพักติดดาวของ 

ม.รามค�าแหง ได้เป็นต้นแบบทีก่ระตุน้ให้มหาวทิยาลยัต่างๆ 

น�าไปปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพหอพักรอบสถานศึกษา

ของแต่ละสถาบันอีกด้วย

 “ขอฝากให้ผู ้ประกอบการช่วยเน้นย�้าเรื่อง

ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย และยาเสพติด 

ขอให้มองนักศึกษาเสมือนเป็นลูกหลานของท่าน 

ซึง่ถ้ามีเร่ืองใดทีผู้่ประกอบการเหน็ควรว่ามหาวทิยาลัย

จะช่วยดูแลผู้ประกอบการได้ในส่วนใด ขอให้แจ้ง

กับทีมงานได้ตลอด มหาวิทยาลัยยินดีช่วยเหลือดูแล

ผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน”

 ทัง้นี ้ จากการตรวจเยีย่ม เพือ่ประเมนิคณุภาพ 

หอพักของคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทน 

จากส�านกังานเขตบางกะปิ เขตประเวศ สน.หวัหมาก 

สน.อุดมสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์ ตามเกณฑ์ทีก่�าหนด ปรากฏว่า 

มหีอพกัทีไ่ด้รบัการรบัรองตามโครงการหอพกัตดิดาว 

จ�านวน 129 แห่ง ประกอบด้วย

 ระดับดีเยี่ยม (5ดาว) จ�านวน 29 แห่ง ได้แก่ 

หอพักสตรีจริยา หอพักสตรีดวงแก้ว หอพักชาย

ดวงแก้ว หอพกัสตรนีริมล หอพกัสตรบ้ีานวดพีมิพร 

หอพักสตรีประกายดาว หอพักสตรีพูนพัฒน์เสรี 

หอพักสตรียี อี แมนชั่น หอพักสตรีเย็นประเสริฐ 

หอพักสตรีเย็นประเสริฐ ตึก 2 หอพักสตรีรามเสรี 

หอพักสตรีรุ่งอรุณแมนชั่น หอพักสตรีโลตัสเฮ้าส์ 

หอพักสตรีศุกร์ศิริ หอพักชายสวรรยา หอพักสตรี

สิริอรุณ หอพักสตรี เอ็ม เอ็น อาร์ แฟมิลี่ หอพักสตรี 

เอ็ม เอ็น อาร์ แมนชั่น หอพักสตรี เอส จี อพาร์ท

เม้นท์ หอพักสตรี SNP แมนชั่น 1 หอพักสตรี SNP 

แมนชั่น 2 หอพักสตรี SNP แมนชั่น 3 หอพักสตรี 

SNP แมนชั่น 4 หอพักสตรี ดิ วัน โฮม หอพักชาย

นัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์ หอพักสตรีนัมเบอร์วัน 

อพาร์ทเม้นท์ หอพักสตรป้ีามาล ี หอพักสตรศีรโีรจน์ เพลส 

หอพักหญิงอารี

 ระดับดีมาก (4 ดาว) จ�านวน 40 แห่ง ได้แก่ 

หอพักสตรีเกียรติไพศาล หอพักชายเจ เจ แลนด์

เดเวลลอปเม้นท์ หอพกัสตรชีลสริ ิ หอพกัสตรดีารณิี 

หอพกัสตรดีารญีา หอพักสตรดีีน หอพักสตรทีพิย์สดุา 

หอพกัชายเทยีมทพิย์ หอพักสตรทีวสีขุ หอพักสตรนีาวา 

หอพักสตรีบัว อพาร์ทเม้นท์ หอพักสตรีเบสต้า 

หอพักสตรีปราณี หอพักสตรีปราณีสิริรัตน์ หอพัก-

สตรพีนูทรพัย์สนิ หอพกัสตรพีชิาญา หอพกัสตรไีพลนิ 

หอพกัสตรมีลวิลัย์ หอพกัสตรยีาดา หอพกัสตรเีลดีด้อร์ม 

หอพกัสตรสีฟ้ีา หอพกัสตรสีโุขทยั หอพกัสตรสีวุคนธ์ 

หอพกัสตรอีาลาวี ่ หอพกัสตรอีนิอาม หอพกัสตรอีิก๊รอม 

วาฟาอ์ หอพักสตรี เอ บี ซี หอพักสตรี เอ็ม เอ็น  

อาร์ 3 หอพักสตรีกิจชัย หอพักสตรีกุลรวี หอพัก-

สตรเีจรญิสขุ หอพกัสตรตีะวนันา หอพกัสตรบีุค๊มาร์ค 

หอพักสตรีรุ่งโรจน์ หอพักสตรีแววมณี หอพักสตรี

ห้องเสือ้สมุาล ี หอพกัสตรสีวิล ี หอพกัสตรสีภุาภรณ์ 

หอพักสตรีเอเธนส์ 1 หอพักสตรีอรยา

 ระดับดี (3ดาว) จ�านวน 60 แห่ง  ได้แก่ หอพัก

สตรกีนษิฐา หอพกัสตรกีนกพร 1 หอพกัสตรกีนกพร 2 

หอพกัสตรกีาญจนา หอพกัสตรกีลุธดิา หอพกัสตรกีลุวดี 

หอพกัชายขจ ีหอพกัสตรขีวญัราม หอพกัสตรคีุ้มแก้ว 

หอพักชายจินตนา 1 หอพักสตรีแจนอพาร์ทเม้นท์ 

หอพกัสตรชีมพนูชุ หอพกัสตรซีารน่ีา หอพกัสตรดีารกิา 

หอพกัสตรีเดชา หอพกัสตรีทิพวดี หอพกัสตรีเนือ้ทอง 

หอพกัชายบญุอนรุกัษ์ หอพกัสตรพีงษ์พรรณ หอพกัสตรี

พิชาญา 2 หอพักสตรีเพ็ญพร หอพักชายเพ็ชรฤทธิ์ 

หอพักชายเพชรวรรณ หอพักสตรภีทัรพลอย หอพักสตรี

รวงผึ้ง หอพักสตรี ราม 33 หอพักชายรามนิเวศน์ 

หอพกัชายรมิน�า้ หอพกัสตรรีมิน�า้ หอพกัชายรืน่จติร 

หอพกัสตรลีดัดา หอพกัสตรลีดัดาวทิย์ หอพกัสตรวีนดิา 

หอพกัสตรศิีรมิติร 2 หอพกัสตรสียาม หอพกัสตรสีนัติสขุ 

หอพักสตรีสิริรัตน์ หอพักสตรีสุฤทัย หอพักสตรี

เสาวลักษณ์ หอพักสตรีแสงเทียน หอพักชายสมคิด 

หอพักสตรี วี พี เฮ้าส์ หอพักสตรี อาซูร อูซาม๊ะ 

หอพกัสตรอีดุมสขุ หอพกัสตรไีอเยน็ หอพกัสตร ี เอ เอส 2 

หอพักชายแฮนซั่ม หอพักสตรี 22 หอพักชาย 61 

หอพกัชายเกษมศร ี หอพกัชายดวงเกษม หอพกัชายพลอย 

หอพกัสตร ี ปัน ปัน หอพกัสตรพีรรณ ี หอพกัสตรมีลฤทยั 

หอพกัสตรลีดาวลัย์ หอพกัสตรวีลัยา หอพกัชายศรณัย์ 

หอพักชายสมเกียรติ หอพักสตรีอาภาพร

 อีกทั้ง ยังมีหอพักเครือข่าย รับเกียรติบัตร 

จ�านวน 10 แห่ง ได้แก่ หอพักชายเซม็สวุรรณ หอพัก

สตรีเดียร์ หอพักชายพงษ์เทพ หอพักสตรีพูลทว ี

หอพกัสตรมีาลยั หอพกัชาย วชิติา 2 หอพกัสตรวีภิาวฒัน์ 

หอพกัสตรสีรุฉีาย  หอพกัชายออยรตัน์  หอพกัสตรดีวงพร

“พลงัราม FUTSAL LEAGUE ประจ�าปี 2559” ขึน้เพือ่ 

พัฒนาทักษะ และขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กฬีาฟตุซอล รวมทัง้ส่งเสรมิให้นกัศกึษามนี�า้ใจนกักฬีา

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และก่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีต่อกัน

 “ขอขอบคุณผู้อ�านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา   

ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลอุดมสุข และ ผู้แทน 

ส�านักงานเขตประเวศ ตลอดจนนักศึกษาจากกลุ่ม 

และซุ้มต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ช่วยกัน 

สนบัสนนุและท�าให้โครงการนีส้�าเรจ็ลลุ่วง หวงัอย่างยิง่ว่า

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างกันต่อไป”

 นางส�าอางค์  ปอกกนัทา   ผูอ้�านวยการกองงาน 

วทิยาเขตบางนา กล่าวว่านอกจากการเรยีนในห้องเรยีนแล้ว 

นักศึกษาต้องเรียนรู้การท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ

ด้วย โครงการ “พลังราม FUTSAL LEAGUE” ถือ

เป็นโครงการหนึ่งท่ีจะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง และแสดงถึงความสามัคคี

เป็นหมู่คณะของแต่ละชมรม ตลอดจนเปิดโอกาส

ให้นกัศกึษาได้แสดงความสามารถ ทักษะและพัฒนา

ขดีความสามารถในการเล่นกีฬาฟตุซอล รวมทัง้ส่งเสรมิ

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจนเกิดเป็นมิตรภาพที่ดี

ต่อกันอย่างแท้จริง    



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ผลการเลือกตั้งนายกสภาทนายความ

แห่งประเทศไทย เมือ่ ๒๘ สงิหาคม ๒๕๕๙ 

ที่ผ่านมา มีสถิติที่น่าสนใจบางประการ 

อาทิ

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า ๘๐,๐๐๐ คน 

มาใช้สทิธ ิ ๑๒,๗๖๘ คน ผูไ้ด้รบัการเลือกต้ัง 

ได้คะแนน ๗,๖๓๐ เสียง ชนะผูไ้ด้ล�าดบั ๒ 

ซึ่งได้ ๕,๐๑๔ เสียง

 ผู้ได้รับการเลือกต้ังครั้งนี้นับเป็น

นายกสภาทนายความคนที่ ๑๑ ชื่อ

 ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์  รุยาพร

 “ข่าวรามค�าแหง” จ�าได้ว่า คณุถวัลย์ 

เป็นนติศิาสตรบณัฑติ จากคณะนติศิาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 คงเป็นบณัฑติรุน่แรกๆ เพราะเขาบอกว่า

เป็นทนายความมา ๓๘ ปี เคยได้รับเลือก

เป็นกรรมการบริหารสภาทนายความ 

มา ๒ สมัย

 เคยลงสมัครชิงต�าแหน่งนี้มาแล้ว 

๔ สมัย

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความยนิดี

ต่อนายกสภาทนายความคนใหม่ไว้ตรงนี้ 

และ

 หวังว่าเขาจะท�างานได้ราบรื่นและ

ประสบความส�าเร็จสมความปรารถนา

ทุกๆประการที่ตั้งไว้

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดที่ว่า

 คนที่ประสบปัญหาทางกฎหมาย 

ทีไ่ม่มทีีพ่ึง่ สญูเสยีชวีติ  ร่างกาย  ทรพัย์สนิ

 บางคนไม่มีฐานะ คนจนบางคน

ไม่มีเงินประกันตัว ไม่มีเงินจ้างทนาย

 ตรงนี้สภาทนายความต้องเข้าไป

ช่วยเหลือประชาชน

 ขออวยพรให้ท�าส�าเร็จ คุณถวัลย์

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดย อาจารย์ 

ขวัญเรอืน  พานแก้ว ได้น�านกัเรยีนหลกัสตูรภาคภาษาองักฤษ

English Program เข้าร่วมทดสอบความรูว้ชิาการ ภาษาองักฤษ 

คร้ังที ่ 31 ซึง่จดัโดย บรษัิทเสริมปัญญา เม่ือวนัที ่ 6 สงิหาคม 2559 

โดยผลการทดสอบความรู้ดังกล่าวนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้รับรางวัลจากการทดสอบดังนี้

  1.  ด.ญ.ชญาญ์นนัท์  วรีพนัธ์ นกัเรยีนชัน้ ม.1/EP  

  ได้อนัดบัที ่1 ของประเทศ

  2.  ด.ญ.แอมเบอร์  ฮ๊อคส์ นักเรียนชั้น ม.2/EP ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด

  3. นายเสริมสุข  เริ่มเสริมสุข นักเรียนชั้น ม.6/EP ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัด

 ผลการทดสอบความรู้ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นนิมิตหมายอันดีให้กับโรงเรียนของเรา 

ที่จะได้มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการให้มีศักยภาพเป็นที่รู้จักของสถาบันอื่นๆต่อไป

 นักเรียนชมรมดนตรีสากล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง คว้ารางวัลชมเชยจากการประกวด

วงดนตรีสตริงคอมโบ ในงาน SG Music Festival 2016 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยมีอาจารย์กิติภัทร  

ภูวะปัจฉิม และอาจารย์ประพันธ์พงศ์ มณีวงศ์ อาจารย์ประจ�ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นผู้ควบคุมทีม 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดยมีวงดนตรีเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 24 วง 

 การแข่งขันครั้งนี้นับเป็นการสร้างชื่อเสียงด้านดนตรีให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

และเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในด้านดนตรีต่อไป

 นางสาวกลัยกร หริญัเพิม่ นกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง นักกีฬาทีมชาติ กีฬายิงปืน 

เข้ารับโล่และรางวลัเชดิชเูกยีรตเิยาวชนดเีด่น กรุงเทพมหานคร 

(ประกายเพชร) ครั้งที่ 11 ประจ�าปี 2559 จากนายอมร 

กจิเชวงกลุ รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ณ อาคาร- 

กฬีาเวสน์ 2 ศนูย์เยาวชน กรงุเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559

  ส�าหรับในปีนี้มีเยาวชนได้รับการคัดเลือก

และเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร(ประกายเพชร) จ�านวน 

36 ราย ทั้งนี้ นางสาวกัลยกร หิรัญเพิ่ม เป็นนักกีฬาทีมชาติ กีฬายิงปืน  

ทีไ่ด้รบัพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ เหรียญเงนิดเิรกคณุาภรณ์ ในฐานะ 

ผู้สร้างความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยได้รับรางวัล 

เหรียญทองจากการแข่งขันซีเกมส์ 2015 ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัล

นกักฬีายงิปืนดเีด่น 2 ปีซ้อน และเป็นนกักฬีาทมีชาตทิีอ่ายนุ้อยทีส่ดุในอนิชอนเกมส์ 

ประเทศเกาหลใีต้ นบัเป็นนักเรยีนผู้สร้างชือ่เสียงด้านการกีฬาให้กับประเทศไทย 

และสร้างความภาคภมูใิจให้กบัโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นอย่างยิง่

นักเรียนสาธิตรามฯสร้างชื่อ

บนเวทีระดับประเทศ-นานาชาติ

(อ่านต่อหน้า 11)

นักเรียน English Program สาธิตรามฯสอบได้อันดับ 1 ของประเทศและจังหวัด

วงดนตรีสาธิตรามฯคว้ารางวัลชมเชย

นักกีฬายิงปืนทีมชาติ สาธิตรามฯ เข้ารับรางวัลประกายเพชร



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เปิดใจ “รุ่นพี่” เรียนก่อน-จบก่อน ด้วยระบบ Pre-degree

(อ่านต่อหน้า 10)

 กว่า 10 ปีทีร่ะบบ Pre-degree เข้ามามีบทบาทกับการตัดสนิใจเรยีนของนกัเรยีน 

ม.ปลาย ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้เพิ่ม

ช่องทางการศึกษาให้พวกเขาได้เข้ามาเรียนเพือ่สะสมหน่วยกติล่วงหน้า ทนัททีีจ่บ  ม.ปลาย 

ท�าให้พวกเขาได้ค้นพบตนเองว่า ชอบอะไร อยากเรียนอะไร แบบอย่างความส�าเรจ็วนันี้ 

ยืนยันคุณภาพของ “รุ่นพี่” เรียนก่อน..จบก่อน ด้วยระบบ Pre-degree

 นางสาวกติตยิา พฤกษารุง่เรอืง “ทราย” บัณฑิตคณะนติิศาสตร์ 

จบปรญิญาตร ีเกยีรตนิยิมอันดบั 2 อาย ุ18 ปี  จบเนติบณัฑติยสภา 

สมัยที่ 65 อายุ 19 ปี จบปริญญาโท 2 ใบ สาขาวิชา Tax Law 

และ Intellectual Property Law จาก Queen Mary, University 

of London อายุ 21 ปี ปัจจุบันอายุ 22 ปี เป็นอาจารย์ประจ�า

คณะนิติศาสตร์ ม.รามค�าแหง

 การเรยีนระบบ Pre-degree ท�าให้เรยีนจบปรญิญาตรไีด้เรว็ขึน้ 

ส่งผลดีคือ ถ้าเราชอบเรียนในสาขาที่เลือกก็สามารถต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้ทันท ี

หลายคนอาจจะไม่มีเวลาเข้ามาเรียนในห้องเรียน ก็สามารถเข้าไปดูค�าบรรยายย้อนหลัง 

ได้จากสื่อต่างๆของมหาวิทยาลัย ท�าให้เรียนกับอาจารย์ได้โดยตรงด้วยระบบออนไลน์  

 การเรยีนระบบนีไ้ม่ยากเกินไป ถ้าเรามีความมุ่งมัน่ ความพยายาม กจ็ะประสบ-

ความส�าเร็จได้ตามที่มุ่งหวัง หลายคนอาจจะก�าลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนดีหรือไม ่

พีข่อฝากค�าพดูของนกัเขยีนคนหนึง่ได้กล่าวไว้ว่า “อย่ารอให้ปัจจยัทกุอย่างพร้อมส�าหรบั

การเริม่ต้น เพราะการเริม่ต้นจะท�าให้ปัจจยัทกุอย่างพร้อมเอง เพราะฉะนัน้อย่ากลวัทีจ่ะเริม่ต้น” 

 นางสาวกฤตกิา  สาริกะวณิช “เดยีร์” บัณฑติคณะนติิศาสตร์ 

จบปริญญาตรี อายุ 19 ปี ปัจจุบันอายุ 21 ปี ศึกษาปริญญาตรี

อีก 1 สาขาวิชา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี-

นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท 

คณะวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัย- 

แม่ฟ้าหลวง

 เดียร์ได้รับการฝึกวินัย ความรับผิดชอบในสังคมระดับ 

มหาวิทยาลัยตั้งแต่อยู่ ม.ปลาย ได้ฝึกการเรียนรู้ การดูแลตัวเอง การจัดตารางสอบ 

และวางแผนการลงทะเบยีน ซ่ึงเป็นส่ิงทีฝึ่กให้เดยีร์เข้าใจแบบแผนชีวติเมือ่เรยีนจบแล้ว

 ช่วงที่เรียนและสอบ เดียร์จะอ่านหนังสือสะสมความรู้ไปเรื่อยๆ ฟังค�าบรรยาย

ของอาจารย์ผ่านสือ่การสอนของมหาวทิยาลัย และตวิสรปุก่อนสอบท�าให้เข้าใจเนือ้หา

และสามารถท�าข้อสอบได้ตรงประเด็น ที่ส�าคัญ เดียร์ตัดสินใจเรียนระบบ Pre-degree 

เพราะคิดว่า “ชีวติคนเราไม่ยาว เราเกดิมาเพือ่สร้างประโยชน์ให้กับสงัคม ขอให้สร้างคณุค่า

ในตนเองให้ได้มากที่สุด” ฉะนั้น เมื่อรามค�าแหงให้โอกาสนักเรียน ม.ปลาย ได้เรียน

ย่นระยะเวลาแล้ว เราควรที่จะเพิ่มทางเลือกในชีวิตให้กับตนเอง 

 ว่าทีเ่รอือากาศตรหีญงิมนสนิ ี ชสูวุรรณ “ป๊อบ” บณัฑติ-

คณะรัฐศาสตร์ จบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 

3.60 ปัจจุบันอายุ 19 ปี เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน 

ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ สอบได้ขณะท่ีอายุน้อยท่ีสุด 

ในจ�านวนผู้ที่สอบผ่าน เมื่อปี 2559

 การเรียนระบบ Pre-degree ฝึกความรบัผดิชอบ การแบ่งเวลา 

โดยดฉินัจะจดัสรรเวลาในแต่ละวนัท�าการบ้านของช้ัน ม. ปลาย

ให้เสร็จ แล้วแบ่งเวลามาอ่านหนังสือเรียนของวิชารัฐศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนไว้  

ไปพร้อมกับอ่านหนังสือเตรียมสอบเป็นทหารอากาศ

 ด้วยความใฝ่ฝันอยากเป็นทหารอากาศ และคณุแม่ซึง่เป็นศษิย์เก่าคณะมนษุยศาสตร์

แนะน�าให้เข้ามาเรียนระบบนี้ จึงช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนชั้นปริญญาตรีและ 

สามารถสอบเข้ารบัราชการได้ก่อนเพือ่นรุน่เดยีวกนัด้วย อกีทัง้ ช่วงทีเ่รยีนอยูก่พ็ยายาม

ค้นหาตนเองว่า ชอบอะไร ถนัดเรียนอะไร แล้วท�าให้เต็มที่ เพราะการเตรียมตัวด ี

มีชัยไปกว่าครึ่งอย่างแน่นอน

 นายกฤตกร พาใจธรรม “บิ๊ก” บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ 

จบปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯจังหวัดเชียงราย อายุ 19 ปี 

จบเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 68 ปัจจุบันอายุ 20 ปี เป็นที่ปรึกษา

กฎหมายและเตรียมตัวศึกษากฎหมายในระดับปริญญาโท

 ผมจบจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

สามารถสะสมหน่วยกิตได้ 138 หน่วยกิต เทียบโอนมาเรียนอีก 

1 เทอมก็จบการศึกษาชั้นปริญญา สิ่งที่ผมได้รับจากการเรียน

ระบบนี้ คือ ท�าให้เรียนจบชั้นปริญญาตรีได้เร็วขึ้น ช่วงที่เรียนอยู่ก็จัดตารางเรียน 

ทัง้ 2 แห่งให้ลงตวั เพือ่ไม่ให้สบัสนในการวางแผนและการสอบ เม่ือจัดสรรเวลาได้ลงตัว

การเรียนแบบนี้ก็จะไม่ยากเกินความสามารถ นอกจากความรู้ที่ได้รับ ยังท�าให้รู้จัก 

มีวินัย มีความอดทน และมีคุณธรรมในการเป็นนักกฎหมาย

 ผมคดิเสมอว่า “หนทางทีจ่ะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ได้ เราต้องมคีวามอดทน มวีนิยั 

ฟันฝ่าอุปสรรคความยากล�าบากไปให้ได้ เมื่อนั้นเราก็จะพบกับความส�าเร็จ”   

 นางสาวประวีณ์ธิดา จารุนิล “น�้าเพชร” บัณฑิต- 

คณะนิติศาสตร์ จบปริญญาตรี อายุ 18 ปี ปัจจุบันอายุ 19 ปี 

ก�าลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ ม.รามค�าแหง

 หลังจากทีจ่บชัน้ ม.ปลายจากโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง สะสมหน่วยกิตได้ 128 หน่วยกิต ท�าให้เรียนจบ

ปริญญาตรีเมื่ออายุ 18 ปี ด้วยความที่สนใจเรียนด้านกฎหมาย

และอยากท�างานเป็นนกักฎหมายตามแบบคณุพ่อ จงึเลอืกมาเรยีน 

Pre-degree ทีส่ามารถเรยีนควบคูก่บัชัน้ ม.ปลายได้ เพิม่โอกาสทางการศกึษาให้กบัตนเอง 

โดยหลักในการเรียนจะแบ่งเวลาให้เป็น การเรียนกฎหมายจะเน้นการท่องมาตรา  

ท่องประมวลกฎหมายให้แม่นย�า และฝึกท�าข้อสอบเก่าย้อนหลังเป็นประจ�า 

 เมือ่ตดัสนิใจท�าสิง่ใดแล้ว เราต้องจรงิจงั ตัง้ใจ และมคีวามรบัผดิชอบ ซึง่การเรยีน

กฎหมายให้เก่ง จะต้อง ‘จ�าได้ เข้าใจ ใช้เป็น’ จ�าได้ คือ จ�าตัวบทกฎหมายอย่างแม่นย�า 

เข้าใจ คือ น�ามาตีความได้ และใช้เป็น คือ สามารถน�ามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงได้ 

 นายเมธาสิทธิ์ อุดมศิริพันธุ์ “โกโก้” บัณฑิตคณะ-

เศรษฐศาสตร์ ปัจจุบนัอายุ 19 ปี ท�างานบรษิทั บรทิชิ ดิสเพนนารี ่

คอนซูมเมอร์ จ�ากัด (มหาชน) สาย Finance&Accounting 

ต�าแหน่ง Budgeting Control การเข้ามาเรียนระบบ Pre-degree 

ท�าให้รู้จักแบ่งเวลา ใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือให้มากที่สุด 

ท�าข้อสอบเก่า และยังมีเวลาช่วยติวสรุปให้กับเพื่อนๆ จะช่วย 

ให้เราจ�าเนื้อหาและเข้าใจบทเรียนวิชานั้นได้มากขึ้นด้วย  

ผมจะท�าทุกอย่างเต็มที่ เมื่อมองย้อนกลับมาจะได้ไม่เสียใจกับสิ่งที่ท�าไป  ผมมีความ 

รบัผดิชอบ และได้มเีวลาหาประสบการณ์มากขึน้ ได้รูว่้าตนเองชอบอะไร อยากท�างาน

อาชีพใด เพราะถ้าไปคดิหลงัจากทีเ่รยีนจบชัน้ปรญิญาตรแีล้วอาจจะช้าเกนิไป เมือ่เรยีน

ระบบนีท้�าให้เราคดิ  วางแผนชีวติได้เรว็ขึน้  และมโีอกาสได้เข้าท�างานในสายงานทีต่รงใจด้วย 

 นายมติร ศราชยันนัทกลุ “มติร” นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ 

จบ ม.ปลายโรงเรยีนชลราษฎรอ�ารงุ จงัหวดัชลบรุ ี สะสมหน่วยกติ

ได้ 124 หน่วยกิต ปัจจุบันอายุ 18 ปี

 มิตรเลอืกเรยีนสาขาจติวทิยาให้การปรกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

และขณะน้ีก�าลังฝึกงานภาคปฏบิตัทิีศ่นูย์พฒันาจดัการสวสัดกิาร

สังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เมื่อเข้ามาเรียนระบบ Pre-degree 

ช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนชั้นปริญญาตรี 



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

   

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

มารยาทของชาวลาว
 ตอน เทพดิจิทัล

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ว่ากันว่ายุคนี้เป็นยุคดิจิทัล (สะกดตามศัพท์บัญญัต ิ

ของราชบัณฑิตยสถาน) เศรษฐกิจก็เป็นเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy) และประเทศไทยเรากไ็ด้กระทรวงใหม่ 

เรยีบร้อยแล้วชือ่ “กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม” 

โดยชือ่ภาษาองักฤษของกระทรวงนีค้อื Ministry of Digital 

Economy and Society ซึง่บางคนบอกว่าความหมายภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 

ไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่ ท่านผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากรุณาลองพิจารณาดูว่า 

เป็นอย่างที่เขาว่าหรือไม่ 

 แม้ว่าประเด็นที่ผมจะเขียนในวันนี้คือความหมายและความส�าคัญ 

ของเศรษฐกิจดิจิทัล แต่ก็อดไม่ได้ที่จะขอเขียนถึงโลโก้หรือตราประจ�า

กระทรวงสกัเล็กน้อย เพราะเหน็มคีนพดูถงึกนัมากพอสมควร เพราะตราดงักล่าว 

มีรูปของเทพที่มีรูปกายสีเขียว บางคนก็เลยคิดว่าเป็นพระอินทร์เพราะรู้ ๆ 

กนัอยูว่่าพระอนิทร์มรีปูกายสีเขียว แต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครบั เทพทีเ่ป็นสญัลกัษณ์

ของกระทรวงดจิทิลัคอืพระพธุ ซึง่กต้็องระวงัการเข้าใจผดิอกีว่าไม่ใช่ “พระพทุธ” 

ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้า 

 เนือ่งจากพวกเราส่วนใหญ่ไม่รูจ้กัพระพธุกนั รูแ้ต่ว่าถูกน�ามาใช้เรยีกช่ือ

วันคือวันพุธ กับเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งร่วมสุริยะจักรวาลกับโลกของเรา 

ผมก็เลยต้องไปค้นดูว่าพระพุธจะเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลตรงไหนกัน เมื่อดูจาก 

ค�าอธิบายของกระทรวงก็บอกว่า พระพุธ เป็นเทพเจ้าวันพุธมีกายสีเขียว 

เปี่ยมด้วยภูมิปัญญามีความรอบรู้เป็นเลิศ พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ แสดงถึง

ความรอบรูใ้นวทิยาการต่างๆ พระหตัถ์ซ้ายถอืพระขรรค์ แสดงถงึความเฉยีบคม 

มีอ�านาจ แต่เม่ือไปค้นจากต�านานเทพฮินดูกลับบอกว่าพระพุธสร้างกายข้ึน 

ด้วยช้าง จงึมนีสิยัสภุาพอ่อนโยน วาจาไพเราะอ่อนหวาน ฉลาดในเชงิพดูเป็น 

“เจ้าแห่งวาทะศลิป”  แต่ทีส่�าคญัอกีอย่างคอืภาพเขยีนของพระพธุนัน้ไม่มภีาพไหน

ถือคัมภีร์เลย ไม่ทราบว่าคนเขียนตราประจ�ากระทรวงค้นมาจากต�าราเล่มไหน

 ทีจ่รงิพระพธุนัน้ถกูน�ามาใช้ตัง้แต่กระทรวงดจิทิลัฯ ยงัใช้ชือ่ว่ากระทรวง-

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว ผมจึงค่อนข้างแน่ใจว่าสาเหตุที่มี

พระพุธปรากฏในตรากระทรวงฯ ก็คงเพราะเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร แต่อ่าน

ต�านานเทพทัง้หลายแล้วกยั็งนกึไม่ออกว่าพระพธุจะเก่ียวข้องกบัการสือ่สารอย่างไร 

จนกระทั่งผมมานึกถึงดาวพระเคราะห์ในสุริยะจักรวาล ซึ่งดาวพุธเป็นดาว

ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด เราเรียกชื่อดาวตามเทพฮินดู แต่ฝรั่งเขาตั้งตามชื่อ

เทพโรมัน ชื่อ Mercury ตรงนี้แหละครับที่ผมคาดว่าน่าจะเป็นความเชื่อมโยง

ระหว่างพระพุธกับการสื่อสาร เพราะเทพ Mercury เป็นเทพแห่งการสื่อสาร

 เทพเมอร์คิวรีเป็นเทพผู้สื่อสารและเทพแห่งการค้าขายและผลก�าไร ชื่อ 

“เมอร์ควิร”ี เกีย่วกบัค�าภาษาละตนิว่า “merx” ทีเ่ป็นรากของค�าว่า “merchandise” 

(สนิค้า) หรอื “merchant” (พ่อค้า) หรอื “commerce” (การค้า) อกีด้วย เพราะฉะนัน้

เราจะต้องตคีวามว่าพระพธุคือดาวพธุเสยีก่อนแล้วแปลความว่าเป็นดาวเมอร์ควิรี 

และเทพเมอร์คิวรีอีกต่อหนึ่ง ก็จะได้เทพที่มีคุณสมบัติตรงกับเป้าหมายของ

กระทรวงดิจิทัลพอดี

 จบเรือ่งตราประจ�ากระทรวงไปแล้วกม็าดคูวามหมายของเศรษฐกจิดจิทัิล 

เสียหน่อย ซึ่งมีผู้ให้ความหมายว่าคือ “การขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยน�าเอา 

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ผลิตผลมวลรวมของประเทศ” จากความหมายนี้ก็น�าไปสู่ค�าถามต่อไปว่า 

เทคโนโลยีดิจิทัลคืออะไร และจะน�าไปใช้ประโยชน์อย่างไร

 เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นสรุปสั้น ๆ ว่าก็คือเทคโนโลยีการสื่อสารที่ท�าให้

ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นลดความผิดเพี้ยนลงไปได้มาก และสามารถบีบอัดข้อมูล

ท�าให้สามารถส่งข้อมูลจ�านวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งก็คือเทคโนโลย ี

ที่เราใช้อยู่ทุกวันตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน หรือการใช ้

โซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ เช่นเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เป็นต้น และที่ต้องไม่ลืม 

อีกอย่างหนึ่งก็คือทีวีดิจิทัล ที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้ด้วย

 ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเกิดจากการสื่อสารที่รวดเร็วนั่นเอง

ท�าให้การตกลงซื้อขาย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ

เร่ืองต่างๆ ท�าได้อย่างทันเหตุการณ์ มหาเศรษฐีหลายคนในปัจจุบันร�่ารวยขึ้น

มาจากการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการซื้อขายผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งท�าให้สามารถส่ังซ้ืออะไรก็ได้ (ถ้ามีเงิน) อย่างเดี๋ยวนี้อยาก 

รับประทานอาหารอร่อย ๆ จากร้านดัง ๆ ก็สามารถสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตให้มา

ส่งถึงบ้านได้ 

 เทคโนโลยีดิจิทัลจะดีงามอย่างไรก็ตาม เราก็ต้องไม่ลืมว่าผลเสียและ 

ช่องโหว่ของการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มันก็มีมากมายเช่นเดียวกัน 

อะไรที่มีคุณอนันต์ ก็ย่อมมีโทษมหันต์เป็นธรรมดา 

  มาละยาด หมายถึงกิริยาวาจาท่ีถือว่าสุภาพเรียบร้อย 

ถูกกาลเทศะ  

 มารยาทที่ควรกระท�ามีสุภาษิตลาวกล่าวไว้ว่า  

 เวลาไป๋มีของฝาก   เวลาจากมีของขวัญ   หมายถึง

เวลาไปมีของไปฝาก  เวลาจากผู้ที่เราไปเยี่ยมจะหาสิ่งของฝากตอบกลับคืนมา

  ก๋านหงกึหวั  คอืการผงกศรีษะเงยศรีษะขึน้  เมือ่มผีูอ้าวโุส

เรียกชื่อ  ให้ก้มศีรษะลงเล็กน้อยอย่างนอบน้อม

  มาละยาด  ชาวลาวโดยทั่วไปก็จะแสดงออกทางกายวาจา  

อิริยาบถ   คืออาการที่ร่างกายอยู่ในท่าใดท่าหน่ึง   เช่น  เดิน  ยืน  นอน    

การรับประทานอาหาร

  จะหลิด  คือจริต  กิริยาพริ้งพราว  กิริยาปรุงแต่งไม่น่าดู  หรือ 

  จะหลดิจะก้าน   เป็นกริยิาปรงุแต่ง เช่น  ผูห้ญงิแสดงท่าทาง

เป็นผู้ชาย  ชายแสดงท่าทางเป็นหญิง

  วาดสะหนา  คอืกริยิาท่ีประพฤติท�ามานาน  เช่น  ผูส้งูอายุ  

เวลาพูดกับคู่สนทนามักจะยกไหล่  ยักคิ้ว  หลิ่วตา

   กิลิยาที่ใซ่ใบ๋หน่า   คือกิริยาที่ใช้ใบหน้า   ก้มหน้า  

คว�่าหน้าลงเวลาเดินผ่านครู  ผู้ใหญ่และแขกที่มาเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้าน  เมื่อผู้ใหญ่

ถามให้เงยหน้าตอบ   หรือเมื่อพูดกับผู้ใหญ่    บ่อเห็ด

หน่าล็อกแหล็ก คือไม่กลอกหน้าเคลื่อนกลับไปกลับมา แสดงหน้าไม่ย�าเกรง  

เช่น  ลอยหน้าพูดกับผู้ใหญ่ หรือแขกที่สนทนาด้วย    การแสดงการรับรู้   หรือ

อนุญาต  จะพยักหน้า   ก้มหน้าลงโดยเร็วแล้วเงยขึ้น

   ก๋านเบือนหน่า  คอืการเบือนหน้า  เวลาพูดกบัคนท่ัวไป 

ไม่ผินหน้าไปทางใดทางหนึ่ง

  ให่หน่า  คือใช้หน้าให้สัญญาณ  เช่น   จะเรียกคนที่รู้จักซึ่งอยู่

ในวงสนทนาออกมาพบข้างนอก

  กลิยิาทีใซ่ด๋ัง   คอืกริยิาท่ีใช้จมกู   ไม่ท�าจมกูฟุดฟิด   สดูจมกู 

โดยแรงมีเสียงดังฟุดฟืด ไม่สั่งน�้ามูกออกจากจมูกโดยแรงในที่ชุมชน หรือ 

ขณะที่สนทนากับแขก
(อ่านต่อหน้า 10)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 ปีการศึกษา  2559   มผู้ีสนใจสมคัรเข้าเป็นนกัศกึษา 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นจ�านวนมาก  ถงึ  37,769  คน 

และเม่ือรวมกับนักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียน  

ประจ�าภาค 1  ปีการศึกษา  2559 อีก  85,342 คน   

ท�าให้จ�านวนนักศึกษาที่จะเข้าสอบไล่  ประจ�าภาค 1  

ปีการศึกษา  2559   มีจ�านวนถึง  123,111  คน   คิดเป็น 

จ�านวนที่นั่งสอบ 832,744  ที่นั่ง

 ด้วยจ�านวนนักศึกษาที่เข้าสอบในแต่ละภาค

การศกึษามเีป็นจ�านวนมาก  ท�าให้มหาวทิยาลยัจ�าเป็น 

ต้องมีข้อปฏิบัติในการสอบไล่  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ

ส�าหรบันกัศกึษาในการเข้าสอบ  เพือ่ก่อให้เกดิความเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย  ข้อปฏิบัติเหล่านี้ถือเป็นข้อปฏิบัต ิ

ทีน่กัศกึษาทกุคนจะต้องปฏิบตัติาม  หากฝ่าฝืนนักศกึษา

อาจหมดสิทธิ์ในการเข้าสอบ  หรือถูกลงโทษ  ตั้งแต่

ตกัเตอืนเป็นลายลักษณ์อกัษร  งดตรวจกระดาษค�าตอบ 

ห้ามลงทะเบียนเรียน  2  ภาคการศึกษา   และโทษหนัก 

ที่สุดกรณีที่ท�าผิดซ�้า  คือ  ถูกลบชื่อออกจากการเป็น- 

นกัศึกษา    ตามค�าสัง่มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ที ่684/2537  

เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบไล่และ 1829/2546 เรื่อง 

ข้อปฏิบัติในการสอบไล่ (แก้ไขเพิ่มเติม)

 ข้อห้ามเกีย่วกบัการสอบไล่ทีน่กัศกึษาต้องทราบ  

มจี�านวน  20  ข้อ  แต่ขอยกเฉพาะข้อท่ีส�าคญั ๆ  ท่ีนกัศกึษา

ต้องทราบจ�านวน  13  ข้อ   ดังนี้

 1. ห้ามนกัศกึษาเข้าสอบโดยแต่งกายไม่สภุาพ

 นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย   

ไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ  นักศึกษาชายห้าม

สวมเสือ้ยดืทีไ่ม่มปีก  และต้องสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง  

นักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรง  ห้ามสวมกางเกง

หรือกางเกงกระโปรง

 นกัศกึษาทีฝ่่าฝืนจะถกูตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ในครั้งแรก  และหากยังคงกระท�าผิดอีกจะถูกงด 

ตรวจกระดาษค�าตอบกระบวนวิชาที่เข้าสอบ

 2. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบผิดวัน เวลา และ

สถานที่สอบ

  2.1 ในการสอบไล่ประจ�าภาค 1  ปีการศกึษา  

2559   มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดให้มีกระบวนวิชาท่ีม ี

การสอบเกนิกว่า  1  คาบเวลา  เป็นจ�านวน   8   กระบวนวชิาดงันี้ 

   2.1.1 กระบวนวิชา ENG1001  

 สอบวันที่  22  ตุลาคม  2559  (คาบเช้าและคาบบ่าย)

   2.1.2 กระบวนวิชา  HIS1003    

สอบวันที่  29  ตุลาคม  2559  (คาบเช้าและคาบบ่าย)

   2.1.3 กระบวนวิชา  LIS1003    

สอบวันที่  30   ตุลาคม  2559  (คาบเช้าและคาบบ่าย)

   2.1.4 กระบวนวิชา  POL1101   

สอบวนัที ่ 6    พฤศจกิายน  2559  (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

    2.1.5 กระบวนวิชา  PSY1001   

สอบวนัที ่ 2   พฤศจกิายน  2559  (คาบเช้าและคาบบ่าย)

   2.1.6 กระบวนวิชา  RAM1000  

สอบวันที่  23  ตุลาคม  2559  (คาบเช้าและคาบบ่าย)

                      2.1.7 กระบวนวิชา  SOC1003   

สอบวนัที ่ 5 พฤศจกิายน 2559  (คาบเช้าและคาบบ่าย)                          

       2.1.8 กระบวนวิชา  THA1001   

สอบวนัที ่  7   พฤศจกิายน 2559  (คาบเช้าและคาบบ่าย)

 การทีน่กัศกึษาเข้าสอบในเวลาใดนัน้  ให้นกัศกึษา 

ตรวจสอบได้จากตารางสอบไล่รวม  ซึง่ระบชุ่วงรหสั- 

ประจ�าตัวของนักศึกษาไว้แล้วว ่านักศึกษาผู ้ใด 

จะต้องเข้าสอบในช่วงเวลาไหน  หรือนักศึกษาอาจ

ตรวจสอบจากตารางสอบไล่รายบุคคลซ่ึงระบุเวลาสอบ

ของกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้

 นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามเวลาที่ก�าหนดไว้

ในตารางสอบไล่ จะเลือกสอบในคาบเวลาใดคาบหน่ึง

ที่ต้องการไม่ได้

  2.2 ห้ามเข้าสอบผิดสถานที่

 ในระบบการจัดสอบไล่ของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง  ได้ก�าหนดให้นกัศกึษาทกุคนต้องเข้าสอบ 

ตามสถานทีส่อบ  และทีน่ัง่สอบทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด

ไว้ให้   โดยตารางสอบไล่จะเป็นเอกสารทีแ่สดงให้ทราบว่า 

กระบวนวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้จะต้อง

เข้าสอบท่ีสถานท่ีสอบใดเช่นเดียวกบับัญชติีดท่ีนัง่สอบ

แสดงแถวและทีน่ัง่สอบจะเป็นเอกสารทีแ่สดงให้ทราบว่า 

ที่นั่งสอบ ๆ นั้น  เป็นของนักศึกษาผู้ใด

 นักศึกษาที่เข้าสอบผิดคาบเวลาและสถานที่สอบ 

ทีก่�าหนด  จะถกูปรบัให้เป็นสอบตกในกระบวนวชิานัน้ ๆ  

 3. ห้ามนกัศกึษาเข้าสอบโดยไม่มบีตัรประจ�าตวั-

นักศึกษา บัตรประจ�าตัวประชาชน  และใบเสร็จรับเงิน 

ประจ�าภาคการศกึษาทีเ่ข้าสอบ  ไปแสดงแก่กรรมการคมุสอบ 

 ในกรณทีีบ่ตัรประจ�าตวันกัศกึษา บตัรประจ�าตวั- 

ประชาชนหรือใบเสร็จรับเงินสูญหาย  ให้นักศึกษา

ไปติดต่อขอถ่ายส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา  

บัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาใบเสร็จรับเงิน

ได้ทีง่านบรกิารจดุเดยีวเบด็เสรจ็ (ONE STOP SERVICE) 

อาคาร KLB ชั้น 1 หรือใช้ตารางสอบไล่รายบุคคลที่

มหาวิทยาลัยแจกให้แทนใบเสร็จรับเงิน  

 ส�าหรบัวทิยาเขตบางนา นกัศกึษาสามารถไปตดิต่อ 

ขอถ่ายส�าเนาบัตรประจ�าตัวนกัศกึษา บัตรประจ�าตัว- 

ประชาชนทีอ่าคาร KTB และน�ามาแสดงในการเข้าสอบ 

เพราะถ้าไม่มบีตัรประจ�าตวัประชาชนมาแสดงพร้อม 

บตัรประจ�าตัวนกัศกึษาและใบเสรจ็รบัเงนิ นกัศกึษา-

จะหมดสิทธิ์ในการเข้าสอบ

 4. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบสายเกินกว่า  5  นาที  

นับจากเวลาเริม่ต้นคาบเวลาสอบ  มหาวทิยาลยัได้ก�าหนด 

คาบเวลาสอบในแต่ละคาบเป็นดังนี้

  คาบเช้า ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. 

  คาบบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.30 น. 

ดังนั้น  นักศึกษาที่มาถึงห้องสอบหลังเวลา  09.35  น. 

และ  14.05  น.   จะหมดสิทธิ์ในการเข้าสอบ

 5. ห้ามออกจากห้องสอบก่อน  30  นาที   

นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ

 เมื่อนักศึกษาเข้าไปในห้องสอบ  และที่น่ัง 

ตามที่นั่งสอบของตนแล้ว  นักศึกษาจะต้องอยู่ใน

ห้องสอบเป็นเวลา  30  นาที   นักศึกษาจึงจะมีสิทธิ์ 

ออกจากห้องสอบได้ไม่ว่านกัศกึษาประสงค์จะท�าข้อสอบ

หรือไม่ก็ตาม

 6. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบไล่กระบวนวิชาที ่

ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

ข้อห้ามเกี่ยวกับการสอบไล่
นายวันชัย    เทียบพุฒ ฝ่ายจัดสอบ สวป.

(อ่านต่อหน้า 8)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 คนไทยเรามกีารเรยีนการสอนในลกัษณะสบืทอด

ในกลุ่มเฉพาะมาแต่โบราณ เช่น ราชส�านกั หรอืวดัต่างๆ 

โดยทีไ่ม่ได้มกีารจดัพิมพ์แบบเรยีนประกอบการสอน 

หากเพียงมีการจดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้กันมาเชิงสรุป

หรือตามค�าบอกเล่า และยากที่กล่าวว่าแบบเรียนใด 

เป็นแบบเรียนแรก แต่ทว่าเชื่อกันว่า “จินดามณี” 

ฉบับพระโหราธิบดี เป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก 

โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199-2231) 

มีพระราชด�าริว่า หากคนไทยไม่ปรับวิถีการศึกษา

อาจเสียเปรียบชาวตะวันตกที่เข้ามาจัดตั้งโรงเรียน

สอนศาสนา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการแต่งแบบเรียน

ภาษาไทยขึ้น

 แบบเรียนเป็นค�าประสมระหว่าง “แบบ” 

(แนวทาง, ตัวอย่าง) และ “เรียน” (การกระท�าที่มุ่ง

ให้ได้วชิาความรู)้ แต่แรกเริม่มไิด้มเีรยีกผลผลติการเขยีน 

ของไทย คงเรยีก สมดุข่อย ใบลาน จารกึ ฯลฯ ตามวสัดุ

ที่ใช้บันทึก หรือเรียกชื่อผลงาน หรือเรียกประเภท

งานเขียนประกอบชื่อเรื่องหรือชื่อกวีเลย เช่น โคลง

ของศรปีราชญ์ เป็นต้น ค�าว่า “แบบเรียน” เป็นศพัท์บญัญตัิ

แทนค�าต่างประเทศ (Textbook) เพือ่ใช้ศกึษา เรยีนรู้ 

และล้อตามระบบการศึกษาอย่างตะวันตก เริ่มข้ึน

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ 5) ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนหลวง 

ในพระบรมมหาราชวัง พ.ศ. 2414 ทรงก่อตั้ง 

กรมศึกษาธิการ2 พ.ศ. 2430 แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับการใช้แบบเรียนทั่วประเทศนั้น ไม่ได้อยู ่

ในกรอบเดียวกัน พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้น�า

แบบเรยีนของพระยาศรสีนุทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู) 

จ�านวน 6 เล่มมาเป็นแบบเรียนหลวง ได้แก่ มูลบท-

บรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน 

ไวพจน์พจิารณ์ และพศิาลการนัต์ ส่วนส�านกัเรยีนวดั

คงใช้ตามที่มาของตน

 ประวัติเบื้องต้นท�าให้เห็นถึงการผลิตแบบ

เรียนที่ใช้ในการสอน โดยมีค�าเรียกอื่นๆ อีก เช่น 

“ต�าราเรียน” ปรากฏในหนังสือประวัติกระทรวง-

ศึกษาธิการ พ.ศ. 2441 ซึ่งใช้ค�าว่า “สมุดต�าราเรียน” 

อาจเป็นเพราะยังใช้สมุดเขียนต�าราอยู่ บางครั้งก็ใช้

ค�าว่า “สมุดแบบเรียน” ปะปนกันไป ในปี พ.ศ. 2494 

มกีารจดัระบบการศกึษาให้ทนัสมยั ได้มกีารระบคุ�าว่า 

“หลักสูตรและแบบเรียน” ซึ่งพิจารณาได้ว่าใช้ค�าว่า

แบบเรียนเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

 องค์ประกอบของแบบเรียนแต่เดิมมานั้น 

ไม่ได้ระบุชัดเจน เพียงแต่ผู้แต่งจนิดามณีสมยัอยุธยา 

เขียนเกี่ยวกับเนื้อหาทางภาษาไทยสมัยนั้นใน

ลักษณะการอธิบายความเป็นภาษา ตั้งแต่อักษร 

อักขรวิธีที่มีเรื่องเสียงด้วย เมื่อนักศึกษาบางคนอ่าน

ไม่เข้าใจ เพราะเป็นเสยีงจรงิในการออกเสยีงสมยันัน้ 

ทีม่ากกว่า 300 ปี เช่น การระบวุ่า อกัษรต�า่ (พ ท ค ฯลฯ) 

เป็นเสียงก้อง3 (Voiced) ต�า่ทุม้ ซ่ึงปัจจบุนัเป็นเสียงไม่ก้อง

(Voiceless) การเปลี่ยนแปลงทางภาษาสามารถเกิด

ได้ทุกระดับ4 เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเสียง การใช้ค�า 

การสะกดค�า รปูประโยค เช่นเสยีงก้องเป็นเสยีงไม่ก้อง 

หรือเสียงของอักษร ฃ ฅ แต่เดิมออกเสียงต่าง ข ค 

เมือ่เสยีงเกดิการเปลีย่นแปลงท�าให้เกดิการรวมเสยีงกนั 

และอกัษรทัง้สองตวันัน้ไม่ใช้สะกดแล้ว ยกเว้นประสงค์

สะกดค�าตามจารึก เอกสารโบราณ ดังนั้น ผู้แต่ง 

ไม่ได้เขยีนไม่รูเ้รือ่ง หากแต่เป็นช่องว่างระหว่างการใช้ 

ภาษาทีต่่างกนัตามกาลเวลา และเป็นการเขยีนน�าเสนอ

ด้วยภาษาในสมัยของผู้แต่ง โดยไม่ก�าหนดรูปแบบ

สารบญั แต่มกีารล�าดบัเรือ่งทลีะเรือ่งทีจ่ะสอนกล่าวโดย

สัมพันธ์กับสิ่งที่กล่าวมาก่อน และผู้แต่งเองไม่ได ้

เรยีกแบบเรยีน อย่างไรกต็ามองค์ประกอบของแบบเรยีน

ตามลักษณะการแต่งและการน�าเสนอเนื้อหานั้น  

พอสรุปเป็นองค์ประกอบดังนี้ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับ

หัวข้อเรื่องและรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการอธิบาย

หรือให้เกิดการเรียนรู้ 2) มีการเรียบเรียง จัดล�าดับ-

ข้อมูล และอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน 3) มีลักษณะ

ของภาษาทีใ่ช้แต่งตามแต่ละสมยัของผูแ้ต่ง (ประเดน็นี ้

อาจเป็นปัญหาแก่ผู ้ศึกษารุ ่นหลังที่อ่านไม่เข้าใจ

ทัง้หมด) 4) มกีารจดบนัทกึลงสือ่กลาง เช่น สมดุข่อย 

ใบลาน (หนังสือ) ผูก เป็นต้น (ซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ทางการจดัพมิพ์แต่ละสมยั) และ การน�าผลงานเขยีน

ไปสอนถ่ายทอดและเกิดการเรียนหรือการสอบถาม

เกีย่วกบัเน้ือหา (ซึง่เป็นมุมมองทางรปูแบบทางการศึกษา 

สมัยนั้นอาจไม่เรียกชั้นเรียนแต่ก็มีสถานที่ที่ก�าหนด

เป็นพื้นที่ใช้สอน) 

 ขอบเขตของแบบเรยีนนัน้เป็นการเขยีนข้อมลู

ข่าวสาร องค์ความรู้ และการจัดการระบบความคิด 

โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์การอ่านออกเขียนได้ 

(Literacy) และทักษะการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

และอาจเป็นข้อมูลทางวิชาการในระดับสูงต่อการ

พฒันาและวจิยั  นวตักรรมเกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ได้

 ในส่วนของขอบเขตแบบเรียนวิชาภาษาไทย 

จะเน้นประถมศึกษา แต่ก็ใช้ในระดับมัธยมศึกษา

ได้เช่นกันเพื่อให้เกิดการฝึกหัดอ่านและทักษะเกี่ยวกับ

การอ่านที่สัมพันธ์กับการเรียนรู ้ประสบการณ์ 

จากเนือ้หา เช่น แบบเรยีนภาษาไทยแต่เดมิมกีารสอน

แจกรูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์เพื่อการสะกดค�า  

อ่านและเขียนเรียบเรียงได้อย่างถูกต้อง การเรียน

ค�าศัพท์ตั้งแต่ง่ายๆ แล้วค่อยเพิ่มความยาก เพราะ

ได้สมัผสัจรงิจากเรือ่งราวในชวีติประจ�าวนัของผูเ้รยีน 

เรือ่งทีผู่เ้รยีนควรรู ้เป็นต้น ในระดบัทีส่งูขึน้ เริม่ฝึกฝน

เชิงสุนทรียศาสตร์ (ความงาม อารมณ์ศิลป์ และการ

จรรโลงใจ) โดยเพิม่เนือ้หาท่ีแต่งด้วยฉันทลกัษณ์ง่ายๆ ก่อน 

หรอืร้อยแก้วบนัเทงิคด ี เรือ่งจากวรรณคดไีทย เป็นต้น

 จากจุดเริ่มต้นของความเป็นมา ลักษณะ  

องค์ประกอบ และขอบเขตนัน้ท�าให้นยิามความหมาย 

“แบบเรยีน” ได้ว่า “หนงัสอืทีม่เีนือ้หา ความรู ้ หลกัการ 

และวธีิการเรยีนการสอนท่ีก�าหนดขึน้เพ่ือใช้ส�าหรบั 

การเรียนระดับชั้นใดชั้นหนึ่ง” ในทุกสาขาวิชา และ

ใช้ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าเป็น

ระดบัอดุมศกึษาหรอืวทิยาการขัน้สงูจะใช้ค�าว่า “ต�ารา” 

(ธวัช ปุณโณทก, 2556: 3) 

 ส�าหรบัผูเ้ขยีนใช้แนวคดิสมัพนัธสารวเิคราะห์ 

(Discourse analysis) ซึ่ง Eggins (2004) กล่าวถึง

ความเป็นตัวบทว่าเกิดขึ้นอย่างไรการเชื่อมโยง  

(Cohesion) และการเกาะเกี่ยวความ (Coherence) 

มีลักษณะเดี่ยวหรือแบบลูกผสม (Hybridity) ก็ได้ 

สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ 

ในปัจจุบัน รวมถึงการจัดพิมพ์ ตีพิมพ์ และเผยแพร่

ตัวบททกุประเภทรวมถงึแบบเรยีน จงึนยิาม “แบบเรยีน” 

ภาพรวมของ “แบบเรียนเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย”
อาจารย์สิริศิระ  โชคทวีกิจ 1

บทนำ�

คว�มเป็นม�และลักษณะแบบเรียน

องค์ประกอบ

ขอบเขต

คว�มหม�ย

1 อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
2 เปลี่ยนสถานะเป็นกระทรวง พ.ศ. 2435
3 สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงทางภาษาอาจไม่รุนแรงและรวดเร็วอย่างปัจจุบัน เพราะการใช้ชีวิต ภูมิศาสตร์ ธรรมชาติไม่มีการเคลื่อนไหวสูง และวิทยาการสมัยใหม่ในสมัยนั้นไม่เหมือน 

 ปัจจุบันที่ส่งผลต่อการใช้ภาษา ซึ่งอาจพิสูจน์จากคนไทยถิ่นใต้ที่พูดภาษาไทยถิ่นใต้ยังมีการรักษาลักษณะของเสียงสูง กลาง ต�่า ตามอักษรสามหมู่ได้บ้าง เพราะเมื่อเป็นเสียงอักษรต�่า 

 ประกอบในพยางค์ที่ออกเสียงจะมีเสียงที่ต�่า ทุ้ม และก้องเล็กน้อย
4 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2548: 11) การเปลี่ยนแปลงของภาษา เป็นเรื่องของบางสิ่งเกิดความแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งเป็นการแปรตามกาลเวลา

(อ่านต่อหน้า 11)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

โดยเชิญผู้สร้าง ผู้ก�ากับภาพยนตร์ท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ ดารานักแสดงจากหลากหลายประเทศในประเทศอาเซียน 

มาเป็นวิทยากรในการเสวนาร่วมกับนักวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษาในประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือ 

จากส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนด้านภายนตร์ 

และโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า รวมท้ังเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเร่ืองความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ 

อาเซียนผ่านภาพยนตร์โดยมุ่งหวังจะน�ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงสู่ศูนย์กลางภาพยนตร์อาเซียนศึกษาในอนาคต 

 “ขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาพยนตร์อาเซียนในประเทศไทย 

ผู้แทนสถานทูตจากอาเซียน ผู้ก�ากับภาพยนตร์ ดารานักแสดงจากต่างประเทศที่มาร่วมเปิดตัวภาพยนตร ์

กันอย่างคับคั่ง อาทิ เรมตัน เซียกา ซัวโซลา ผู้ก�ากับจากฟิลิปปินส์ อิสมาอิล  บาสเบธ ผู้ก�ากับจากอินโดนีเซีย  

ด้านดารานักแสดงได้แก่  เจฟฟรีย์  ควิซอน เจ้าของรางวัลนักแสดงน�าชายยอดเยี่ยม แห่งเทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติแมนฮัตตัน ประจ�าปี  2015 จากภาพยนตร์เรื่อง Unlucky Plaza  และเงียม มินห์ เหงียน โว  ผู้ก�ากับ

ภาพยนตร์มือรางวัลชาวเวียดนาม ก็มาร่วมงานด้วย”

 ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่าในนามรัฐบาลไทยขอขอบคุณผู้แทน

สถานทูต ผู้ก�ากับภาพยนตร์ ดารานักแสดงของประเทศอาเซียนทุกประเทศท่ีกรุณาเดินทางมาร่วมในเทศกาล

ภาพยนตร์อาเซียนครั้งนี้  และขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ตลอดจนคณะกรรมการจัดงาน

ทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันจัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนจนส�าเร็จได้ด้วยดี

 การจัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนครั้งนี้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในด้าน

น�าทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม มาต่อยอดและสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจโดยการส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยปี 2558 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ผลักดันการด�าเนินงานจนสามารถ

สร้างรายได้ทั้งปีไม่น้อยกว่า 57,000 ล้านบาท และมีรายได้จากการส่งเสริมการถ่ายท�าภาพยนตร์ต่างประเทศ 

กว่า 3,000 ล้านบาท โดยในรอบปีที่ผ่านมามีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายท�ากว่า 700 เรื่อง อีกทั้ง

กระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดงานภาพยนตร์อาเซียน แห่งกรุงเทพมหานคร 2558 ซึ่งน�าไปสู่การสร้างรายได ้

ทางเศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรม โดยในอนาคตกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์

และวีดิทัศน์ให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 “หวังว่าเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนครั้งนี้จะเป็นเทศกาลแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้าง

ความเข้าใจอันดีระหว่างกันด้านวัฒนธรรมของอาเซียน สาขาภาพยนตร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และขอขอบคุณ

ที่ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมที่มีส่วนส�าคัญในการสนับสนุนการจัดเทศกาล 

ภาพยนตร์อาเซียนแก่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงในครั้งนี้”

 จากนั้นเป็นการแสดงชุดนาฏยลีลาอาเซียน จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และ 

ฉายภาพยนตร์ตัวอย่างจาก 9 เรื่อง 9 ประเทศอาเซียน พร้อมเปิดเทศกาลรอบกาลาพรีเมียร์ โดยการ 

ฉายภาพยนตร์ เรื่อง OLA BOLA จากประเทศมาเลเซีย ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงออกถึงความแตกต่าง

ของประชาชาติในมาเลเซียท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่สามารถท่ีจะสร้างความสมานฉันท์กันได้ในท่ีสุด 

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าประชาชาติในประชาคมอาเซียนถึงแม้จะแตกต่างทางวัฒนธรรมกันอย่างไรก็ตาม 

แต่เราสามารถอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างสันติสุขเช่นกัน

 รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะทูตานุทูตเปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน 9 ประเทศ (ต่อจากหน้า 1)

 นักศึกษาจะต ้องเข ้าสอบไล ่ตามรายชื่อ

กระบวนวชิาท่ีปรากฏในใบเสรจ็รบัเงนิ ห้ามเข้าสอบ 

ผิดกระบวนวิชาแม้จะเป็นกระบวนวิชาเดียวกัน

กต็าม  เช่น กระบวนวชิา  MCS1100 และกระบวนวชิา 

MCS1150  ซึ่งเป็นกระบวนวิชาเดียวกัน  นักศึกษา 

ท่ีใบเสร็จรับเงินปรากฏกระบวนวิชา  MCS1100 

ต้องเข้าสอบและเซน็ชือ่ของกระบวนวชิา  MCS1100  

เท่านั้น   จะเข้าสอบกระบวนวิชา  MCS1150  ไม่ได ้

เพราะในทางทะเบียนถือว่าเป็นคนละกระบวนวิชา   

ถ้านักศึกษาเข้าสอบผิดกระบวนวิชา  จะถูกลงโทษ

งดตรวจกระดาษค�าตอบ

 7. ห้ามนกัศกึษาน�าโน้ตย่อ เอกสาร หรอืสตูรต่าง ๆ 

เข้าไปในทีน่ัง่สอบ  เว้นแต่ได้รบัอนญุาตเป็นกรณพีเิศษ 

จากมหาวิทยาลัย

 ถ้ากรรมการคุมสอบตรวจพบภายหลังจาก 

การสอบด�าเนินไปแล้วจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการ

เข้าสอบ  ต้องถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  ปรับเป็น

สอบตกทกุกระบวนวชิา  และงดลงทะเบยีนเรียนอกี  2 

ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย

 8. ห้ามนักศึกษาน�ากระดาษค�าตอบหรือ

อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่จ�าเป็นเข้าไปในห้องสอบ

 กรณเีครือ่งคดิเลขน�าเข้าได้เฉพาะกระบวนวชิา 

ที่อาจารย์ประจ�ากระบวนวิชาที่อนุญาตและระบุไว้

ในข้อสอบ   และเป็นเครื่องคิดเลขที่มีเครื่องหมาย 

ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 9. ห้ามนกัศกึษาน�าข้อสอบปรนยั  หรอืข้อสอบ 

ปรนัยผสมอัตนัยออกจากห้องสอบ

 10.  ห้ามนักศกึษาน�ากระดาษค�าตอบทีก่รรมการ

คุมสอบแจกให้ท�าค�าตอบออกไปจากห้องสอบ

 ไม่ว่าจะท�าข้อสอบหรอืไม่กต็าม  นกัศกึษาต้องเขยีน 

ชื่อ-นามสกุล  พร้อมรหัสประจ�าตัวที่กระดาษปรนัย  

แล้วส่งคืนกรรมการคุมสอบก่อนออกจากห้องสอบ

 11. ห้ามนักศึกษาติดต่อพูดจา ปรึกษา หรือ 

ท�าสญัญาณขณะท�าข้อสอบ  หรอืยนิยอมให้นกัศกึษา

คนอื่นคิดลอกค�าตอบ  เพราะมหาวิทยาลัยจะถือว่า

ร่วมกันทุจริตในการสอบ

 12. ห้ามนักศึกษาที่ เป ็นเจ ้าหน้าที่ต�ารวจ 

น�าอาวุธปืนติดตัวเข้ามาในห้องสอบ   ให้น�าไปฝากไว้ 

ที่กรรมการคุมสอบ

 13. เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดน�าเข ้าไปใน 

ห้องสอบได้ โดยต้องปิดเครือ่งมอืสือ่สาร และเกบ็ใส่ไว้ 

ในกระเป๋าถือ หรือถุงกระดาษให้มิดชิด  แล้ววางไว้

ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบของตนเองเท่านั้น

 ข้อห้ามทั้ง  13  ข้อที่กล่าวมาข้างต้น   เป็นสิ่งที ่

นกัศกึษาทีต้่องเข้าสอบไล่ในภาค  1  ปีการศกึษา  2559  นี้  

จะต้องระมัดระวัง  ไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามต่าง ๆ ที่ก�าหนด

เพราะมฉิะนัน้นกัศกึษาจะเสยีประโยชน์โดยไม่สมควร  

นักศึกษาสามารถขอรับค�าแนะน�าและข้อปฏิบัติใน

การสอบได้ที่อาคาร  PRB (วิทยาเขตบางนา)

 ข้อห้ามเกี่ยวกับการสอบไล่ (ต่อจากหน้า 6)
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ถาม 1. ถ ้าขอจบแต่มีวิชาที่มีสองหน่วยกิต

รวมอยู่ด้วย 2 ตัว ข้อก�าหนดคือขอจบได้ไม่เกิน  

30 หน่วยกิต แต่ของดิฉันเกินมา 1 หน่วยกิต เป็น 

31 หน่วยกิต แบบนี้พอจะอนุโลมได้ไหม เพราะ 

ไม่สามารถลง 3 หน่วยกิตได้ จะได้แค่ 29 เหลืออีก

หนึ่งตัวซึ่งมี 2 หน่วยกิต อยากลงรวมกันไปเลย

 2. เคยลงทะเบียนวิชาหนึ่งแล้วสอบผ่าน

ได้เกรด B แต่ไม่รู้ท�าไมถึงมาลงอีกแล้วสอบได้เกรด 

C+ เวลาแจ้งจบผลการเรียนจะนับทั้ง 2 ครั้งเลย 

หรือไม่หรือถ้านับครั้งใดครั้งหนึ่ง จะนับครั้งแรก 

หรือครั้งล่าสุด มีผลต่อเกรดรวมหรือไม่

ตอบ 1. ระบบรบัลงทะเบยีนไม่สามารถรบัลงทะเบยีน

เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ได้ ดังนั้นถ้า

เหลอืเกนิ 30 หน่วยกติ จะจบการศกึษา จงึลงได้เพยีง 

24 หน่วยกิตเท่านั้น

  2. การนับเกรด มหาวิทยาลัยจะนับเพียง

ครั้งแรกเท่านั้น เพราะครั้งที่ 2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์

ลงทะเบยีนใหม่เพือ่การรเีกรด เพราะเกรดแรกไม่ใช่ 

D หรือ D+ เกรดที่น�าไปคิดเฉลี่ยจะคิดเฉพาะเกรด 

B เท่านั้น เกรด C+ จะไม่ปรากฏในผลการเรียนของ

นักศึกษา

ถาม ผมได้เกรด D+ จากการสอบ e- Testing 

อยากทราบว่า

  1.  ผมจะไปสอบปลายภาคได้ไหม

  2.  ถ้าไม่ได้ผมจะสอบซ่อมได้ไหม 

  3.  แล้วถ้าไม่ได้ทั้ง 2 ข้อเลย ผมจะลงเรียน

ภาคหน้าได้ไหม 

  4. ถ้าผมลงเรียนภาคหน้าแล้วเกรดออกมาสงูกว่า 

จะน�ามาคดิเกรดเฉลีย่ด้วยหรอืเอาเกรดทีด่กีว่ามาคดิ

  5.  ถ้าผมเรียนภาคหน้าครบ 24 หน่วยกิต  

ผมจะลงรีเกรดเพิ่มได้หรือไม่

ตอบ  1. เข้าสอบไม่ได้ตามหลกัเกณฑ์ของ e- Testing 

  2. จะลงสอบซ่อมในภาคที่สอบได้เกรด 

D+ ไม่ได้ เพราะในภาคที่ลงสอบซ่อมผลสอบต้อง

เป็น F หรือสอบไม่ผ่านเท่านั้น

  3. น�าไปลงทะเบยีนในภาคต่อๆไปได้ ถ้าผลสอบ

ออกมาใหม่เป็นผลสอบผ่านจะถอืเป็นการรเีกรดในวชิานัน้

  4. เกรดที่น�ามาคิดเกรดเฉล่ียเม่ือนักศึกษา

เรยีนจบการศกึษา เกรดทีน่�ามาคดิเกรดเฉลีย่ จะเหลอื

เพียงเกรดเดียว และเป็นเกรดที่ดีที่สุด

  5. ถ้านักศึกษาได้กากบาทขอจบ (ในกรณี

ที่มีสิทธิ์กากบาท) ในภาคปกตินักศึกษาสามารถ

ลงได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต ดังนั้น นักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนเพ่ิมได้โดยไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนด

 
กองบรรณาธิการ

ภาค 1 และภาคซ่อม 1 / 2559

✎	ต�าราเรียน ความรู้เบ้ืองต้นในเร่ืองวรรณคดีอังกฤษ 

และวรรณคดีอเมริกัน   โดย เสริมจิตร  สิงหเสนี  และ  

ธัญรัตน์  ปาณะกุล

✎	การศึกษาต�ารา อ่านเนือ้หาทัง้หมดเพือ่ความเข้าใจ

ทีถ่กูต้อง  ส�าหรบัเนือ้หาแบ่งเป็น  2  ภาค  ดงันี้

  ภาคหนึ่ง  ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ

- ลักษณะวรรณกรรม และวรรณคดี

- คุณสมบัติ และประโยชน์ของการศึกษาวรรณคดี 

- ววิฒันาการวรรณคดอีงักฤษและวรรณคดอีเมรกินั

- นกัประพนัธ์เอก  และผลงานส�าคญัๆ ของแต่ละสมยั

-  ความหมายของศัพท์ทางวรรณกรรม

  ภาคสอง ศกึษาวธิกีารอ่านและวเิคราะห์บทร้อยแก้ว 

และบทร้อยกรอง  ชนิดต่างๆ  โดยเน้นบทคัดเลือก 

7  ชิ้น  ดังต่อไปนี้

Poetry  1. Fair Daffodils p. 126

  2.  To.... p. 129

  3.  Upon Westminster Bridge p. 132

  4.  Does the Road Wind Uphill p. 142

Prose  5.  Wuthering Heights  p. 153

  6.  The Garden Party  p. 177

  7.  Abinger Harvest  p. 198

✎	การวดัผล    ข้อสอบปรนยั 100 ข้อ   เวลาสอบ  2  ชัว่โมง

รองศาสตราจารย์รมณี  กอวัฒนา   

✎	ต�าราเรยีน              บทประพนัธ์ร้อยกรองขององักฤษ 

และอเมริกา โดย รศ.จารุพรรณ  เพ็งศรีทอง

✎	การศกึษาต�ารา อ่านเนือ้หาและค�าอธบิายทัง้หมด

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 1. ศึกษาบทน�าเกี่ยวกับค�าประพันธ์ประเภท

ร้อยกรอง  ในแง่ขององค์ประกอบ  กลวิธีต่างๆ ที่กวี 

น�ามาใช้   รวมท้ังข้อแนะน�าในการอ่านและวเิคราะห์

บทร้อยกรอง   เช่น การใช้ค�าศพัท์    การสร้างภาพพจน์  

เป็นต้น

 2. แนวความคิด และลักษณะของการเขียน 

บทร้อยกรองในสมัยต่างๆ  ท้ังอังกฤษและอเมริกัน 

 เช่น lyric,  carpe diem,  blank verse  เป็นต้น

 3. ศึกษาบทร้อยกรองที่ก�าหนดให้เรียนในภาค- 

การศกึษานัน้  โดยจะต้องท�าความเข้าใจในความคดิหลกั 

(main idea )  รายละเอียดต่างๆ   น�้าเสียงและจังหวะ 

รวมท้ังวัตถุประสงค์ของผู้ประพันธ์บทร้อยกรอง

ENG 2601 (EN 230)

ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

 ENG 3602 (EN 352)

บทประพันธ์ร้อยกรองของอังกฤษและอเมริกา

ส�าหรับภาคการศึกษานี้  มีดังนี้

Elizabethan Poetry: 

 The Passionate Shepherd to His Love 

 The Nymph’s Reply

 On My First Son

Sonnet: 

 Shall I Compare Thee to a Summer’s Day

 Farewell to Love

Metaphysical Poetry: 

 The Triple Foole 

 Death

 To the Virgin

 Nurse’s Song

Romantic Poetry: 

 The Table Turned

 On First Looking into Chapman’s Homer

Victorian Poetry: 

 The Man He Killed

Colonial Period:

 In Memory of My Dear Grandchild Elizabeth 

 Bradstreet

The 19th Century Poetry:   

 To the Fringed Gentian

 The Rhodera

 The Rainy Day

 When I  Heard the Learn’d Astronomer

 Much Madness Is Divinest Sense

 I’m Nobody

 Because I Could Not Stop for Death

 War Is Kind

The 20th Century Poetry: 

 The Lake Isle of Innisfree

 School’s Out

 Leisure

 The Unknown Citizen

 Euclid

 A Decade

 Richard Cory

 Lament

 A Fence

 Disillusionment of Ten O’ Clock

  Buddha 

  E.E. Cumming  

✎	การวดัผล  ข้อสอบอตันยั  เวลาสอบ  2.30  ชัว่โมง

นักศึกษาสามารถเขียนค�าตอบเป็นภาษาอังกฤษ

หรือภาษาไทยตามความถนัด

✎	แนวข้อสอบ         การตอบค�าถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 

เกี่ยวกับบทร้อยกรอง  กวี  หรือแนวความคิดส�าคัญๆ 

โดยอาศัยความรู้ที่ได้ศึกษาจากกระบวนวิชานี้

✎	วนัและเวลาเรยีน:   วนัองัคาร เวลา 13.30 -15.20 น. 

ห้อง SLB 301

รองศาสตราจารย์รมณี  กอวัฒนา   
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๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ท�าให้เลือกในสิ่งที่ชอบได้เร็ว มีทางเลือกในการ

เรียนต่อหรือท�างานที่ชอบได้ก่อนใคร

 วิธีการเรียนและสอบ มิตรจัดตารางเรียน 

ตามล�าดับก่อน-หลัง และความส�าคัญของวิชาเรียน 

ทั้งชั้นมัธยมฯและที่รามค�าแหง จะเข้าฟังค�าบรรยาย

ทกุครัง้ทีม่โีอกาส และโน้ตย่อสรปุเอาไว้ คดิวเิคราะห์

และฝึกเขียนให้มาก เพื่อให้ท�าข้อสอบได้คล่องและ

ตรงประเด็น มิตรคิดเสมอว่า “ถ้าเชื่อว่าไม่แพ้ ก็จะ

ไม่มีวันแพ้ ถ้าเรามีก�าลังใจที่ดี มีใจสู้ ก็ประสบความ

ส�าเร็จและท�าในสิ่งที่ตนเองต้องการได้”

  นายอรรถนนท์  เลศิด�ารง 

“พทุธ” นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ 

จบ ม.ปลายจากโรงเรียนสาธิต

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค� า แ ห ง 

สะสมหน่วยกติได้ 126 หน่วยกติ 

ปัจจบุนัอายุ 18 ปี

  พุ ท ธ ช อ บ เ รี ย น ด ้ า น

เทคโนโลยสีือ่สาร จงึเลอืกเรยีนสาขาเทคโนโลยกีารศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ เหลอือกีเพยีง 9 หน่วยกติกจ็ะเรยีนจบ 

ได้ตามที่ตั้งใจ เมื่อเข้ามาเรียนระบบนี้ท�าให้วางแผน 

ในการใช้ชีวิต มุ่งมั่นไปสู่สิ่งที่ชอบได้เร็ว ไม่ต้อง 

ไปเสยีเวลารอหลงัจบ ม.ปลายอกีแล้ว ผมจะมาเข้าฟัง

ค�าบรรยาย ปรึกษากับอาจารย์ผู้สอน ได้เจอเพื่อน 

ที่มีประสบการณ์หลากหลายมาแลกเปล่ียนความคิด

เห็นกันอยู่ตลอด ท�าให้ผมเชื่อว่าการเรียนระบบนี้

เหมาะสมกับผมที่สุด ได้เรียนรู้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

และสมัผสักบับรรยากาศใหม่ๆ ทีแ่ตกต่างจากการเรียน 

ชั้นมัธยมฯ

    กิลิยาที่ใซ่ปาก    ไม่ท�าปาก 

ท�าคอเคลื่อนไหวมากเกินปกติขณะพูด    ไม่ท�าปาก 

ขมุบขมิบ  ท�าให้ริมฝีปากเผยอข้ึนลงและไม่มีเสียง 

ไม่ท�าปากยื่นคือไม่ท�าให้ปากยื่นออกมา    ไม่เม้มปาก 

ไม่ม้วนริมผีปากเข้าเมื่อไม่พอใจกับแขกคู่สนทนา 

ไม่บุย้ปากยืน่ไปทางบคุคล   หรือสิง่ทีต้่องการจะพดูถงึ 

ไม่เบะปาก บดิปากไปข้างๆ ท�านองเหยยีดหยาม หรอื

ไม่เห็นด้วย  ไม่สูดปาก  ห่อปากดูดลมเข้าในปาก 

ท�าให้เกิดเสียงดังเช่น  สูดปากซ๊ีดด้วยความแสบ

ไม่กระเดาะปาก กระดกลิ้นดันเพดานแล้วสลัดลง 

ท�าให้เกิดเสียงดัง ไม่ผิวปาก ห่อริมฝีปากให้แคบแล้ว 

เป่าลมออกให้เกดิเสยีงตามท่ีต้องการ  ไม่จปุาก  จุป๊าก 

ท�าปากดังจุๆ

    กลิิยาท่ีใซ่ล้ิน   ไม่เลียช้อนส้อม    

มดี    หรอืภาชนะท่ีใช้ตักอาหาร    ไม่แลบล้ิน  และรวัล้ิน 

ขยบัล้ินข้ึนลงถ่ีๆ จะต่อหน้าหรือลับหลังแขกก็ไม่ควรท�า 

  กิลิยาที่ใซ่แข่ว คือ ฟัน 

ไม่ขบฟัน คอืไม่เอาฟันกดกนัไว้แน่นแสดงการอดกลัน้ 

ไม่ยงิฟัน คอืไม่ฉกีปากออกให้เหน็ฟัน  เช่น  ยงิฟันหวัเราะ   

ขบกราม  กดักราม  ไม่กดั  ขบ  เคีย้ว  แทะ  ต่อหน้าแขก 

ที่มาเยี่ยม      

   กิลิยาที่ใซ่มือ   คือกิริยาที่ใช้มือ 

เวลาพูดกบัผูใ้หญ่ไม่ชีห้น้า    ไม่เกาศรีษะ   ไม่ใช้นิว้แหย่ 

เข้าในรูจมูก

  กลิยิาทีใ่ซ่ตีน๋  คอืกริยิาทีใ่ช้เท้า 

ไม่ยกเท้าสงูเวลานัง่ หรอืเดนิผ่านผูใ้หญ่ ไม่นัง่ไขว้ห้าง 

เวลาสนทนากบัผู้ใหญ่  ไม่ใช้เท้าชีส้ิง่ของท่ีวางกบัพ้ืน  

เช่น  ของที่วางขายกับพื้นในตลาดสด

 สรุป โดยทั่วไปอวัยวะต่างๆของร่างกายตั้งแต ่

หวัจรดเท้าถ้าแสดงออกในทางนิม่นวลกจ็ะเป็นมารยาททีด่ ี

เช่น   การผงกศรีษะ  หรอืหวั  เผยอ  เงยศรีษะขึน้เมือ่ 

ผูใ้หญ่เรยีกชือ่    ก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อม   ค้อมหวั 

ท�าให้หวัไหวถี่ๆ   เช่น   การปฏเิสธ  หรอืไม่ชอบ  กจ็ะสัน่หวั   

ไม่ควรส่ายหวั  ท�าให้หวัไหวไปมา  เช่น  ส่ายหวัดิกๆ

กับคู่สนทนา   ไม่โคลงหัวท�าให้หัวเอียงไปมา  เช่น 

โคลงหัวอย่างระอา

 นอกจากทีก่ล่าวมาแล้วยงัมกีารแต่งกาย การพูดจา 

ให้ใช้ค�าสภุาพ  ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆท่ีเหมาะสม 

กับโอกาสและสถานท่ีคล้ายๆกับกิริยามารยาทของ

ชาวไทยที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน

 ภาษาอาเซียน เรียนรู้ไว้ (ต่อจากหน้า 5)

 นางสาวธนพร  ลาภบุญทรพัย์ 

“หยก” นักศึกษาคณะสื่อสาร-

มวลชน จบ ม.ปลาย จากโรงเรยีน

เตรยีมอดุมศกึษา สะสมหน่วยกติ

ได้ 138 หน่วยกติ ปัจจบุนัอาย ุ19 ปี

 ตอนนี้ดิฉันช ่วยงาน 

ของครอบครวัอยู ่ ซึง่เป็นเหตผุลหนึง่ 

ที่เรียนระบบ Pre-degree เพราะช่วยยืดหยุ่นเรื่องเวลา 

ฝึกให้รู้จักวางแผนเร่ืองอืน่ๆ นอกจากการเรียนแม้ว่าจะไม่ค่อย 

ได้เข้าห้องเรียน แต่อาจารย์และรุ่นพี่ช่วยแนะแนวทาง 

ในการเรียนให้ราบรื่น เวลาอ่านหนังสือดิฉันจะอ่าน 

วิชาละ 2 - 3 รอบ คือ รอบแรก จะดูเนื้อหาว่าม ี

เรื่องอะไรบ้าง รอบสอง อ่านจับใจความส�าคัญ และ 

รอบสุดท้าย อ่านอย่างละเอียดและท�าข้อสอบเก่า 

ส่วนคติประจ�าใจ คือ ‘เต็มท่ีในเหตุและปล่อยวาง

ในผล’ เนือ่งจากผลเป็นสิง่ทีเ่ราควบคมุไม่ได้ แต่ถ้าเรา 

ท�าในเหตุผลของเราอย่างเต็มที่แล้ว เราจะไม่เสียใจ

กบัผลของเราแน่นอน 

 วางพวงมาลาวนัมหดิล.. ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร. ถาวร มาต้น รักษาราชการแทนรองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย และนโยบายและแผน  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

น�านักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัด-

กรงุเทพมหานคร ร่วมวางพวงมาลาเพือ่น้อมระลกึ

ถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก พระผูไ้ด้รบัการ

ถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชน

ท่ัวไปว่า “พระบดิาแห่งการแพทย์แผนปัจจบุนัของไทย”  

เนื่องในวันมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559  

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 รามฯ ตรงัวางพวงมาลา คณะเจ้าหน้าที่

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัตรงั 

ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล เมื่อวันที่  

24 กนัยายน 2559 ณ ลานพระราชานสุาวรย์ี สมเดจ็-

พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อ

ร�าลึกถึงวันพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน

และการสาธารณสุขของไทย

เปิดใจ ‘รุ่นพี่’ เรียนก่อน - จบก่อนฯ (ต่อจากหน้า 4)

 รองศาสตราจารย์กฤช ภรูสินิสทิธิ ์ รองอธกิารบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอ�านาจเจริญ ให้การต้อนรับ 

นายบัวสอน  มีนาพันธ์  ประธานกรรมการมูลนิธิ

นายประจกัษ์ และนางสาลี ่ คนตรง มลูนิธพ่ิอเคนน้อย 

แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ ที่มามอบทุนการศึกษา  

ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทย- 

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอ�านาจเจริญ และ

นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาในจังหวัด- 

อ�านาจเจรญิ เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2559 ณ ห้อง 3105 

ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอ�านาจเจริญ 



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม 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

สาขาวทิยบรกิารฯ (ต่อจากหน้า 12)

นักเรียนสาธิตรามฯ (ต่อจากหน้า 3)

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศร ีคณบดี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง แสดง

ความยินดีกับ ด.ญ. อริยภัส  มณีรัตนโศภิต นักเรียน

ชั้น ม.1/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ในโอกาสท่ีคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทควันโด 

ในรายการ World Taekwondo Culture Expo ระหว่าง

วันที่ 14-19 กรกฎาคม 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

โดยมีคณะผู ้บริหารโรงเรียนและอาจารย์กนกอร

พวงระย้า อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมยินดี เมื่อวันที่  

30 สิงหาคม 2559

 

 

 ด.ญ.เบญญาภา ไชยสงค์ นกัเรยีนชัน้ ม.2 และ 

นายชาญชนม์ วงศ์นุ่น นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง คว้ารางวัลชนะเลิศ 

การแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (The 7th “King ’s Cup” 

Thailand Open 2016) ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก 

เม่ือวนัที ่3 - 4 กนัยายน 2559 โดยมอีาจารย์ฐานยีกัลยณ์  

ชัยพัฒน์ อาจารย์ประจ�ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

เป็นผู้ควบคุมกีฬาลีลาศ  โดยการแข่งขันครั้งนี้มี

นักกีฬาลีลาศจาก 33 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน 

สาธิตรามฯ ชนะการแข่งขันเทควันโด

นักเรียนสาธิตรามฯ คว้าเหรียญทองลีลาศ

ว่าเป็น “ตัวบทท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ท่ี

มุ่งน�าเสนอหลักการ แนวคิด กระบวนวิธีถ่ายทอด

องค์ความรูท้ีลุ่ม่ลกึและเป็นประโยชน์อย่างเป็นระบบ 

มกีารเรยีบเรยีงเนือ้หาเป็นบทหรอืหมวดหมูท่ีช่ดัเจน 

โดยส่วนใหญ่ผลติออกมาเป็นรูปเล่มท้ังการจดัท�าเอง

หรือใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ และปัจจุบันปรากฏ 

ในรปูแบบข้อความผ่านทางสือ่ออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์ 

บล็อกกระทู้ เป็นต้น”

 หากสรุปเรื่อง “แบบเรียนเกี่ยวกับภาษาไทย” 

ต้องอาศยัการประมวลผลความคดิรวมยอด (Concept) 

จากสิง่ทีศ่กึษามา และสงัเกตพิจารณาการใช้ค�าประกอบ

เป็นชือ่เรยีกสิง่เหล่านัน้ เช่น “แบบเรยีน” “แบบเรยีน- 

ภาษาไทย” “แบบเรยีนวชิาภาษาไทย” เพราะเมือ่ประกอบ

เป็นโครงสร้างต่างๆ ความหมายเปลีย่นแปลงไปด้วย 

“แบบเรยีน” น้ันยังไม่ได้ระบวุ่าเป็นเน้ือหาสาขาวชิาการ 

หรอืงานวจิยัใด จงึไม่ทราบแนวคดิ เครือ่งมอื วธิกีารศกึษา

ของรปูเล่มแบบเรยีนนัน้ ส่วน “แบบเรยีนภาษาไทย” 

ยังก�ากวมว่าเป็นแบบเรียนที่ เกี่ยวกับความเป็น 

ภาษาไทยเลย คือ ศึกษาภาษาไทยอย่างแท้จริง หรือ

เป็นแบบเรยีนทีเ่ขยีนเป็นภาษาไทยเท่านัน้ แต่เนือ้หา

อาจเป็นสาขาอืน่กไ็ด้ เช่น คณติศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ 

เป็นต้น ค�าว่า “แบบเรียนวิชาภาษาไทย” จึงชัดเจน 

ท่ีสุด ซึ่งหมายถึงแบบเรียนท่ีน�ามาใช้เรียนใช้สอน 

ในวชิาภาษาไทย และกลุม่ค�าเรยีก “แบบเรยีนเกีย่วกบั 

(วิชา) ภาษาไทย” เป็นค�าแสดงภาพกว้างขึ้นเท่านั้น

ธวัช ปุณโณทก. (2556). วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียน 

 วิชาภาษาไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.

อมรา ประสทิธิร์ฐัสนิธุ.์ (2548). ภาษาในสงัคมไทย:  

 ความหลากหลาย การเปลีย่นแปลง และการพัฒนา.  

 (พิมพ์ครัง้ท่ี 4). กรงุเทพฯ: ส�านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์- 

 มหาวิทยาลัย.

Eggins, S. (2004). Introduction to Systemic Functional  

 Linguistics. (2nd Edition). New York and  

 London: Continuum.

ภาพรวมของฯ (ต่อจากหน้า 7)

อภิปร�ยและสรุป

เอกส�รอ้�งอิง

รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี รองอธิการบด ี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้บรรจุพระบรม- 

สารีริกธาตุ และมี พ.ต.อ.นริต  ตันเจริญ ประธาน 

กองทุนพุทธานุสสติ นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ 

และ ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อุปนายกสภา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะผู้บริหาร คณาจารย์  

เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนศิษย์เก่าและ 

ประชาชนร่วมในพิธีจ�านวนมาก เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 

2559 ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ

 รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี  รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า “การสร้าง

พระพุทธรูปประจ�าสาขาวิทยบริการฯจังหวัดศรีสะเกษ 

“พระพุทธสิหิงค์ (สิงห์ 1)”  ด�าเนินการสร้างโดย

วิธีสร้างแบบพระทันใจ ก่ออิฐถือปูน ขนาดหน้าตัก 

108 นิ้ว (9 ฟุต) สร้างส�าเร็จใน 1 วัน และได้รับเมตตา-

นุเคราะห์จาก พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะผู้ปกครอง

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วย ทั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือท่ีดีจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการด�าเนินการสร้าง

พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย  “พระพุทธสิหิงค์ 

(สิงห์ 1)” ในครั้งนี้  ที่ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจ 

และขอบคุณนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียน 

ราชประชานุเคราะห์ 29 ด้วยท่ีช่วยอ�านวยความสะดวก

ในด้านต่างๆ จนประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง”

รายบุคคลจากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ณ จุดบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่  

3  ตุลาคม  2559

 5. กรณีนักศึกษาขอเปลี่ ยนแปลงข้อมูล

กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อขอรับ

ตารางสอบไล่รายบุคคล ฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที ่

งานจัดสอบ ฝ่ายจัดสอบ อาคารส�านักบริการทาง-

วิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ช้ัน 6 รามฯ 1 

ตั้งแต่วันท่ี 3  ตุลาคม  2559

 อน่ึง  หากนักศึกษาตรวจพบไม่มีกระบวนวิชา 

หรือกระบวนวิชาไม่ตรงกับตารางสอบไล่รายบุคคล 

ให้ติดต่อสอบถามฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน 

อาคารส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมินผล (สวป.) ชั้น 6 รามฯ 1 ก่อนการสอบ

การรบัตารางสอบฯ (ต่อจากหน้า 12)

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ เพ่ือให้รามค�าแหงเป็น 

สถาบันการศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม  

ในเรื่องคุณธรรมความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

ในการด�าเนินการในทุกเรื่อง

ม.ร.เตรยีมพร้อมฯ (ต่อจากหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๕) วันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 รามค�าแหงเดินหน้าสร้างองค์กรสขีาว ปลูกฝัง

ให้ความโปร่งใสความซื่อสัตย์เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาและจดัเตรยีมหลกัฐาน

เชิงประจักษ์ เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจาก

คณะกรรมการ ป.ป.ช.

 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เปิดเผยว่าในช่วงการสรรหา

อธิการบดีที่ผ่านมา ตนได ้

น� า เ ส น อ น โ ย บ า ย ส� า คั ญ

ประการหนึ่ง คือ การท�าให้

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นองค์กรสีขาวที่มีความ

โปร่งใสและมีคุณธรรมในการด�าเนินการในทุกเรื่อง 

เมื่อมารับต�าแหน่งจึงมุ่งเน้นผลักดันให้เกิดผลเป็น

รปูธรรม ประกอบกบัคณะรฐัมนตรไีด้มมีตใิห้หน่วยงาน

ภาครัฐทุกแห่งเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานในปีงบประมาณ 

2559-2560 ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ขณะนี้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาและจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่ง 

ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณบดี และผู้บริหาร

ระดบักลางเป็นกรรมการ เพือ่พฒันาแนวทางการด�าเนนิงาน 

ของมหาวทิยาลยัให้สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาล 

และเตรยีมหลกัฐานเชงิประจกัษ์เพือ่เข้ารบัการประเมนิ

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก�าหนด

 “ขณะนี ้ป.ป.ช. ได้ก�าหนดแนวทางการประเมนิ

ออกมาเป็นคูม่อื ITA (Integrity&Transparency Assessment) 

คอื การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการประเมิน 2 เรื่อง คือ 

หลกัฐานการด�าเนนิงานเชงิประจกัษ์ (Evidence-based) 

เช่น หลักฐานจากการจัดซื้อจัดจ้าง และประเมินจาก

การรับรู้ (Perception-based) คือ ประเมินจากมุมมอง

ภายนอกองค์กร (External Integrity&Transparency 

Assessment) และประเมินจากมุมมองภายในองค์กร 

(Internal Integrity&Transparency Assessment) ทั้งนี ้

ในส่วนของบุคลากรภายใน ให้หน่วยงานเสนอชื่อ 

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 300 คน เพ่ือให้ทาง ป.ป.ช. 

สัมภาษณ์ต่อไป

 อธกิารบด ีม.ร. กล่าวด้วยว่าเรือ่งการด�าเนนิการ 

ประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสของมหาวทิยาลยั 

เป็นนโยบายส�าคัญที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งท�าความ

เข้าใจกับบุคลากรและลงมือท�าอย่างจริงจังเพื่อ 

ให้ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  

จงึขอความร่วมมอืคณะผูบ้รหิาร และบคุลากรด�าเนนิการ 
(อ่านต่อหน้า 11)

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ด�าเนินการสร้างพระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย  “พระพุทธสิหิงค์ (สิงห์ 1)” โดยมี นายธวัช  สุระบาล 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นประธานวางศิลาฤกษ์และบรรจุดวงชะตา 

ส�ข�วิทยบริก�รฯจ.ศรีสะเกษ สร้�งพระพุทธรูปประจำ�มห�วิทย�ลัย

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้โอวาทเพ่ือ

เป็นก�าลังใจแก่ นางสาวนิสา ธนะอรรถวุฒิ และ 

นางสาวมัสยา ดวงศรี นักศึกษาปริญญาโท คณะ-

ศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา  

ณ ส�านักงานอธิการบดี ที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

เอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 ที่สาธารณรัฐสังคมนิยม-

เวียดนาม

 ส�าหรับการแข่งขันครั้งนี้ นางสาวนิสา   

ธนะอรรถวฒุ ิ เข้าร่วมแข่งขนัประเภทกฬีาเซปักตะกร้อ 

และนางสาวมสัยา ดวงศร ี เข้าร่วมแข่งขนัประเภท

กีฬาซัตเติ้ลต๊อก ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 3 

ตุลาคม 2559 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยม-

เวียดนาม โดยการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ 

เป็นกฬีาชายหาดระดบัทวปีเอเชยี จดัขึน้โดยสภาโอลมิปิก

แห่งเอเชยี (โอซเีอ) เพือ่เป็นการสร้างความหลากหลาย

ให้กบัวงการกฬีาเอเชีย และได้น�ากฬีาทีไ่ม่มีการแข่งขนั

ในเอเช่ียนเกมส์มาบรรจแุข่งขนัในเอเชีย่นบชีเกมส์ 

ท้ังน้ีมีประเทศทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัทัง้สิน้ 40 ประเทศ 

และ 20 ชนิดกีฬา   

อธิการบดีให้กำาลังใจนักกีฬา ม.ร.

ร่วมแข่งเอเชี่ยนบีชเกมส์ ที่เวียดนาม
การรับตารางสอบไล่รายบุคคล ภาค 1/2559

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนด 

ให้มีการสอบภาค 1 ปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันท่ี  

20 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2559 นั้น

  เพ่ือให้การสอบด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

และนักศึกษาสามารถทราบรายละเอียดของตารางสอบ 

รวมทั้งทราบหมายเลขแถว - ที่นั่งสอบของตนเอง 

ได้อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอทราบ 

รายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคล ดังน้ี

  1. นักศึกษาทุกช้ันปี และผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา 

เพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ทุกช้ันปี 

สามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง 

โดยให้น�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียนเรียนไปติดต่อขอรับได้ตามสถานท่ี 

มหาวิทยาลัยก�าหนดตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559  

ซึ่งแบ่งเป็น 2 แห่ง ดังนี้ 

  1.1 งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP 

SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามฯ 1

   1.2  กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส 

(PRB) ชั้น 1 รามฯ 2 

 2. ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่-

รายบุคคลจากระบบบริการข่าวสารทางโทรศัพท์

แบบอัตโนมัติ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-6000 

และ 0-2310-6100  ต้ังแต่วันท่ี  3  ตุลาคม  2559

 3. นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตาราง

สอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ INTERNET ท่ีเว็บไซต์ 

www.ru.ac.th ตั้งแต่วันที่ี ่ 3  ตุลาคม  2559

  4. ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่ 

ม.ร.เตรียมพร้อมเป็นองค์กรสีขาว

ที่มีคุณธรรมและโปร่งใส

(อ่านต่อหน้า 11)


