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 ฉบับที่ ๓๘ปีที่ ๔๖

วันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

ม.รามฯ ร่วมกับ ททบ.5 ร่วมกับ มทบ.33
บริการตรวจสายตา-แจกแว่นฟรีผู้สูงอายุ

 อาจารย์ ดร.ดนยั ตนัเกดิมงคล คณบดคีณะทศันมาตรศาสตร์ 

พร้อมด้วย พล.อ.ราชรักษ์  เรียนพืชน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 พ.อ.เศรษฐพล  เกตุเต็ม  

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และ พ.อ.วรภพ  ถาวรแก้ว  

รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน บุคลากรชาวรามค�าแหง 

และนกัศกึษาวชิาทหาร ร่วมมอบแว่นตาในโครงการ “ตรวจสายตา

ประกอบแว่นส�าหรับผู้สูงอายุ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด ่

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  จ�านวน 500 อนั 

ให้แก่ชาวบ้านอ�าเภอสันทราย ชุมชนรอบค่ายกาวิละ มณฑล-

ทหารบกที่ 33 และศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง

มาจากพระราชด�าร ิ อ�าเภอดอยสะเกด็ จดัโดยมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ร่วมกบัสถานโีทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5 และมณฑลทหารบกที ่ 33 

โดยมี นายอดุลย์  ฮวกนิล นายอ�าเภอสันทราย นายวิจิตร  หลังสัน 

นายอ�าเภอดอยสะเก็ด และนายสุรัช  ธนูศิลป์ ผู้อ�านวยการศูนย์

การศกึษาพฒันาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ เป็นผูร้บัมอบ 

เมื่อวันที่ 14-17 ธันวาคม 2559

 

   
 
             
อธิการบดีขอบคุณชาวรามฯทำางานลุล่วง
ขอให้ยึดมั่นการทำางานด้วยความซื่อสัตย์-โปร่งใส

 อธิการบดีขอบคุณประชากรชาวรามค�าแหงช่วยกันพัฒนา

มหาวิทยาลัยด้วยความรัก ความสามัคคี ฝากน�าความซื่อสัตย์ โปร่งใส-

ท�างาน น�าพารามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าในแวดวงการศึกษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง กล่าวถงึการด�าเนนิงานในปีทีผ่่านมาว่า หลงัจาก

ท่ีผมได้รับการสรรหาจากประชากรชาวรามค�าแหงเป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงในวาระที่ 2 ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ได้พยายามด�าเนินการตามนโยบายต่างๆ ท่ีให้กับประชากร เช่น 

ได้ให้ความร่วมมอืกบัส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ (ป.ป.ช.) 

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส (ITA : Integrity and Transparency 

Assessment) โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณะกรรมการฯเป็นผู้ด�าเนินงาน เรื่องการ

พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ให้มีบรรยากาศทีส่งบร่มร่ืนเต็มไปด้วยต้นไม้ การปรบัภมูทัิศน์ 

สร้างซุม้อ่านหนงัสอืและตดิไฟสว่างให้นกัศกึษาใช้เป็นสถานทีอ่่านหนงัสอืและพบปะแลกเปลีย่น

ความรู้ระหว่างกัน 

 นอกจากนี้ เรื่องคุณภาพทางวิชาการเน้นการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง 

ทางด้านวิชาการมากยิ่งๆขึ้น โดยได้เข้มงวดในการเปิดหลักสูตร และตรวจสอบทุกหลักสูตร

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาอย่างทีไ่ด้ด�าเนนิการมาตลอด รวมถงึการออกระเบยีบในการว่าจ้าง

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรและบรรจอุาจารย์ท่ีมคีณุสมบตัติรงในแต่ละสาขาทีย่งัว่างอยู ่ การส่งเสรมิ

ให้อาจารย์ที่ได้รับการบรรจุใหม่เขียนผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 

 ส่วนบคุลากรสายสนบัสนนุได้เร่งรดัให้มกีารบรรจบุคุลากรจากงบรายได้ให้เป็นงบคลงั 

จ�านวนมากขึน้ เรือ่งงบประมาณได้จดัระเบยีบให้แต่ละโครงการฯมกีารรายงานผลต่อมหาวทิยาลยั 

เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ัง ยงัได้มีการปรบัปรงุร้านอาหาร ร้านค้า 

ตามพืน้ทีต่่างๆภายในมหาวทิยาลยั จะปรบัให้มคีวามทันสมยั ให้เป็นร้านค้าท่ีมคีณุภาพ สะอาด 

ปลอดภัยและราคาถูก เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษาอย่างทั่วถึง 

 อธิการบดี ม.ร.กล่าวต่อไปว่า ในปี 2560 มหาวิทยาลัยจะต้องเดินหน้าหากลยุทธ์ใหม่ๆ

เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเข้มข้น (อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

กิจกรรมรามฯ - ตรัง

เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการท�าหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทุกด้าน และให้รามค�าแหงก้าวไป

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าเป็นที่ยอมรับและเป็นที่กล่าวขานในแวดวงการศึกษา 

 “ผมขอขอบคณุชาวรามค�าแหงทกุฝ่ายทีไ่ด้ร่วมมอืกนัท�างานในรอบปีท่ีผ่านมา และพัฒนามหาวทิยาลัย 

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จนลุล่วง ขอขอบคุณที่ได้ช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วยความรัก ความสามัคคี  

ทั้งการท�าหน้าที่ของครูอาจารย์ที่เข้าสอนลูกศิษย์ในชั้นเรียนให้พวกเขาได้รับความรู้ตามที่พวกเขาคาดหวัง

จะได้รับจากครูอาจารย์และมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่  

 รวมถงึบคุลากรสายสนบัสนนุทีไ่ด้ช่วยกนัหาแนวทางในการขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยัให้เดนิหน้าไปด้วย

ความเรียบร้อย ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ทุกเรื่อง และขอฝากขอบคุณนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน ท�าให้

บรรยากาศของรามค�าแหงเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ขอให้ใช้โอกาสในชีวิตไขว่คว้าหาความรู้ 

เรียนให้จบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ขออวยพรให้คณาจารย์ ข้าราชการ  

เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน   จงมีความสุขความเจริญ   มีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน    มีสติปัญญาแน่วแน่ 

ขอให้ทกุคนใช้ชวีติและท�างานอย่างมีความสุข มหาวทิยาลยัยนืยนัจะดแูลทกุท่านให้มโีอกาสท�างานอย่างเตม็ที ่

ได้รับความเท่าเทียมและยุติธรรม และขอให้ทุกท่านยืนหยัดอยู่บนความซื่อสัตย์และความถูกต้อง 

ตามท�านองครองธรรมในการท�างานที่ดีเช่นนี้ตลอดไป 

อธิการบดีขอบคุณชาวรามฯท�างานลุล่วงขอให้ยึดมั่นการท�างานด้วยความซื่อสัตย์-โปร่งใส       (ต่อจากหน้า 1)

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ร่วมกบัสถานโีทรทศัน์-

กองทัพบก ช่อง 5 และมณฑลทหารบกที่ 33 จัด

โครงการ “รามค�าแหงรวมใจสร้างฝายต้นน�า้ล�าธาร

ตามแนวพระราชด�าร”ิ โดยม ีพล.อ.ราชรกัษ์  เรยีนพชืน์ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สถานวีทิยุโทรทัศน์กองทัพบก 

ช่อง 5 พร้อมด้วย พ.อ.เศรษฐพล  เกตเุตม็  รองผูบ้ญัชาการ

มณฑลทหารบกที่ 33 และ พ.อ.วรภพ  ถาวรแก้ว  

รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน บุคลากร

ชาวรามค�าแหง และนกัศกึษาวชิาทหาร ร่วมสร้าง

ฝายกึ่งถาวรส�าหรับกักเก็บน�้า จ�านวน 5 ฝาย  

เมื่อวันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2559  ณ ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

 กจิกรรมครัง้นี ้ จดัขึน้เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารแิละสร้างฝาย

ต้นน�า้ล�าธารตามแนวพระราชด�าร ิส�าหรบักกัเกบ็น�า้ 

ไว้ใช้ในหน้าแล้ง ชะลอน�้า และเพิ่มความชุ่มชื้น 

ให้แก่ธรรมชาต ิ ทัง้ยงัเป็นการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นน�้าให้คงอยู ่และเป็น 

แหล่งอาหารของชุมชนต่อไป  

ม.รามฯ ร่วมกับ ททบ.5 และมทบ.33

สร้างฝายต้นน้ำาตามแนวพระราชดำาริ

 พี่ให้น้อง - ครั้งที่ 5 นักศึกษาปริญญาโท 

คณะบรหิารธรุกจิ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดัตรงั จดักจิกรรมรวมพลงัความภกัด ี “พีใ่ห้น้อง” 

ครั้งที่ 5 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร�าลึกถึง

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

โดยมีกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้ มอบทุนการศึกษา

และทุนอาหารกลางวัน รวมทั้งอุปกรณ์การเรียน 

แก่นักเรยีนโรงเรยีนบ้านกลางนา ซึง่ได้รบัการต้อนรบั

อย่างดียิ่งจากผู้อ�านวยการโรงเรียน ครู นักเรียน 

และชาวบ้าน เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2559  

ณ โรงเรยีนบ้านกลางนา ต�าบลหนองตรดุ อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดตรัง

➺

   มอบทุนการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา 4 จงัหวดัตรงั จดัพธีิมอบทนุสนับสนุน-

การศกึษา ส�าหรบัเดก็ออทสิตกิและเดก็พกิาร ในมลูนธิ-ิ

คณุพุม่ โดยทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตัน์ราชกญัญา 

สริโิสภาพรรณวด ีจ�านวน 113 ทนุ โดยมนีายศริพิฒั 

พฒักลุ ผูว่้าราชการจงัหวดัตรงั เป็นประธานในพธิี 

และนายสุพล บุญธรรม ผู้อ�านวยการศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน

และเบิกตัวผู้รับทุน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559  

ณ ห้องประชมุสพุรรณกิาร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัตรงั และม ี

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ตัณศิริ รองอธิการบด ี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัตรงั บคุลากร นายกองค์การ- 

บริหารส่วนต�าบลนาบินหลา ผู้ปกครองนักเรียน

และประชาชนร่วมพิธี

 “ส่งเสริมการออกก�าลังกาย”    

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัตรงั 

จดัโครงการส่งเสรมิการออกก�าลงักาย (เต้นแอโรบกิ) 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันออกก�าลังกาย  

สร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง  

ตามนโยบายของนายกรฐัมนตร ีโดยม ีนายพรีะพงค์   

ศรีนิ่ม นักวิชาการศึกษา  เป็นผู้น�ากิจกรรม  เมื่อวันที่  

21 ธนัวาคม 2559 ณ สาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัตรงั  

ทั้งนี้จะจัดกิจกรรมออกก�าลังกาย (เต้นแอโรบิก) ทุกวันพุธ เวลา 14.30 - 15.30 น.

➺

➺



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค� า แ ห ง 

ซึ่งท่านนายกสภามหาวิทยาลัยได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรด-

กระหม่อมให้ด�ารงต�าแหน่งองคมนตร ีนัน้

 มีนายกสภามหาวิทยาลัยนับแต่

การก่อต้ังมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ต้ังแต่ปี

พุทธศักราช ๒๕๑๔ แล้ว ๕ คน

 คนแรก คือ จอมพลถนอม กิตตขิจร 

ซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี

 คนทีส่อง คอื พลเอกแสวง เสนาณรงค์ 

ซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก-

รัฐมนตรีในขณะนั้น

 คนทีส่าม คอื ศาสตราจารย์ประภาศน์ 

อวยชัย 

 คนทีส่ี ่คอื ท่านประจวบ  ไชยสาส์น

 และคนที่ห้า คือ ท่านอาจารย์วิรัช 

ชินวินิจกุล

 ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเหล่านี ้

นบัว่ามคีณุปูการอย่างยิง่ต่อมหาวทิยาลยั

ที่ชื่อว่ารามค�าแหง

 การด�ารงอยู ่และความก้าวหน้า

ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ 

ความสามารถและความเอาใจใส่ของท่าน

 เนือ่งเพราะ สภามหาวทิยาลยัทีท่่าน

เป็นนายกฯ อยู่นั้น

 ก�ากับดูแลการด�า เนินงานของ

มหาวิทยาลัยตั้งแต่การบริหารงานบุคคล

บริหารงานวิชาการ ฯลฯ และที่นักศึกษา

ไม่ควรลืมก็คือ

 สภาฯแห่งนี ้อนมุตัปิรญิญาแก่ท่าน

ทั้งหลาย

เจ้าหน้าที่สาขาฯปรับกลยุทธ์
ใช้โซเชียลมีเดียเผยแพร่ข่าวสารให้ทันใจ

  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง  “การใช้ 

สือ่โซเชยีลมเีดยีเพือ่ประชาสมัพนัธ์การรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ (ส�าหรบัเจ้าหน้าที ่

สาขาวิทยบริการฯ)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ 

รุ่งเรืองวิริยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเวียงค�า ชั้น 2 

  โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์วาริศา พลายบัว รองประธานคณะกรรมการ-

ประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานว่าการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช ้

ส่ือโซเชียลมีเดียเพ่ือการประชาสัมพันธ์และเพิ่มพูนทักษะการใช้โซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพต่อการ

ประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย  

 ส�าหรับผู้เข้าอบรม  เป็นเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ ์

ด้านโซเชยีลมเีดยี และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาฯ ละ 2 คน รวมจ�านวน 46 คน การอบรมประกอบด้วย 

การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการสื่อสาร

ด้วยโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆ การศึกษาดูงานของส�านักข่าวเนชั่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัญหา  อปุสรรค  และแนวทางการพฒันาระบบงานประชาสมัพนัธ์ของมหาวทิยาลยัและสาขาวทิยบรกิารฯ

 ด้าน ผศ.ลีนา รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าววา่ขอขอบคณุเจ้าหน้าทีส่าขาฯ ทีใ่ห้ความร่วมมือ 

ตอบรับการเข้าอบรมครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เห็นถึงความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่สาขาฯ ที่ให้ความส�าคัญและ 

ช่วยกันประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ตามหน่วยงานภายนอกมาอย่างต่อเนื่อง การอบรมครั้งนี ้

จะช่วยเสรมิสร้างความรูด้้านโซเชียลมีเดียในรปูแบบใหม่ๆ ให้กบัเจ้าหน้าทีส่าขาฯเพือ่น�าไปใช้ในการประชาสมัพนัธ์ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ สาขาวิทยบริการฯของตนเองได้มากขึ้น

 ผศ.ลนีา กล่าวต่อไปว่าก่อนทีจ่ะมาร่วมงานนี ้ ดฉินัได้อ่านคอลมัน์ในหนงัสอืเล่มหนึง่ซึง่มเีรือ่งทีน่่าสนใจ 

ที่ผู้เขียนบอกว่า ในอนาคตจะมี 10 เทรนด์ใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของพวกเรา ขอยกตัวอย่าง 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น  วิถีชีวิตแบบไม่หลับใหล ชีวิตตามความต้องการหรือเรียกว่าไลฟ์ออนดีมานด์  แอปพลิเคชั่น 

ข้อความเป็นจักรวาลของทุกสิ่ง และมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้น 

     คนกลุ่มนี้มีความพิเศษ  เน้นการออกแบบชีวิตของตนเองตามความต้องการ มีเป้าหมายที่หลากหลาย 

และแน่นอนว่าเป็นพวกทีม่วีถิชีวีติแตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนๆ  มคีวามต้องการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารท่ีต้องการ 

จากทุกสถานที่ ทุกเวลา ตามใจต้องการ ในเวลาที่สะดวก  และที่แน่นอน คือ พวกเขาคิดว่าโซเชียลเป็นที่มา 

ของค�าตอบทกุเรือ่ง เน้นการค้นหาค�าตอบ การสือ่สารความต้องการของตนเอง การแสดงตวัตนให้คนยอมรบั

ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านโซเชียลมีเดีย

     นอกจากนี้ ยังมีบทความ “กาแฟด�า” ของคุณสุทธิชัย หยุ่น ที่บอกว่าความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ท่ีมากับเทคโนโลยีนั้นจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนไทยในทุกด้าน ไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ก็ตาม 

ถ้าเราไม่รู้จักปรับตัว นักประชาสัมพันธ์หรือองค์กรไม่รู้จักปรับตัวก็คงจะล้าหลัง และไม่ประสบความส�าเร็จ

ในการด�าเนินงาน ความเปล่ียนแปลงที่ว่านี้ หมายถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป เช่น การซื้อขาย

สินค้าออนไลน์ หรือการบริโภคสื่อหลักที่น้อยลงก็ตาม 

 ฉะนัน้ จะท�าอย่างไรการประชาสมัพนัธ์ถงึจะเข้าถงึมนษุย์สายพนัธุใ์หม่ จะปรบัรปูแบบของสือ่ทีเ่ผยแพร่ 

ออกไปอย่างไร เพราะเท่าที่มีการส�ารวจการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษายังพบว่า (อ่านต่อหน้า 11)

ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต 



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

ม.รามคำาแหงจัด “นัดพบงานดีฯ” 
หวังส่งเสริมบัณฑิตให้ได้งานเพิ่มขึ้น 

 กองกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ร่วมกบัส�านกังานจดัหางาน 

กรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 4 จัดงาน “นัดพบงานดี คนมีคุณภาพ” เปิดโอกาส

ให้บณัฑิต-นกัศกึษา มช่ีองทางหางาน สร้างโอกาสในการท�างาน และเสรมิประสบการณ์

สร้างรายได้ให้กบันกัศกึษา สามารถท�างานควบคูก่ารเรยีน ด้านสถานประกอบการ

ชื่นชมเด็กรามฯ อดทน-ปรับตัวได้ดี-มีความรับผิดชอบ ณ อาคารศิลาบาตร  

ชั้นล่าง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

 นางนฤมล มนาปี ผูอ้�านวยการกองกจิการนกัศกึษา 

กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ได้จดักจิกรรม “นดัพบงานด ี

คนมีคุณภาพ” เป็นประจ�าทุกปี โดยร่วมมือกับส�านักงาน

จัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนท่ี 4 เพ่ือเป็นโอกาส

ในการพบกันระหว่างสถานประกอบการกับบัณฑิต หรือ 

นักศึกษา ผู้ที่ก�าลังมองหางาน รวมท้ัง เป็นโอกาสท่ี 

สถานประกอบการจะได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าท�างาน และ 

ส�าหรับนักศึกษาหรือผู้ที่ก�าลังหางานก็จะได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงาน 

หรอืสอบถามรายละเอยีดกบังานทีต้่องการโดยตรง อกีทัง้ยงัเป็นการประชาสมัพนัธ์

ข้อมลูเกีย่วกบังานในตลาดแรงงานให้นกัศกึษาทกุคณะ ทุกสาขาวชิาได้รับทราบ 

กจิกรรมดังกล่าวเป็นนโยบายของมหาวทิยาลยัซึง่ต้องการสนบัสนนุให้นกัศกึษา

ที่ใกล้จบ หรือบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีโอกาสได้งานมากขึ้น รวมทั้งนักศึกษา

ทีย่งัเรยีนอยู ่ จะได้มโีอกาสท�างาน Part-time เพือ่หาประสบการณ์ นอกเหนอืจาก

ในต�าราและในห้องเรียน เพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันตามยุคสมัย 

 ม.ร.ว.สรัล วรวรรณ Managing Director บริษัท  

Banana Bike จ�ากัด กล่าวว่า บริษัท Banana Bike จ�ากัด 

เป็นบริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพของคนไทยเพิ่งเปิดใหม่ 

โดยได ้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 บรษิทัต้องการนกัศกึษาท่ีก�าลังศกึษาอยู่

หรือเพิ่งส�าเร็จการศึกษามาร่วมงานด้วย ทั้งนี้ที่บริษัท 

มีพนกังานเป็นนกัศกึษารามค�าแหงหลายคน และมคีวามเหน็ว่านกัศกึษารามค�าแหง

มีข้อดีที่ให้ความส�าคัญท้ังการเรียนและการท�างาน หลายคนท�างานควบคู่กับ

การเรียน รวมทั้ง มีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูง 

 “ส�าหรับกิจกรรมนัดพบงานดีฯที่จัดขึ้นครั้งนี้ มีข้อดี คือช่วยนักศึกษา

ทราบว่างานทีต่นสนใจนัน้ เป็นงานทีม่ขีอบข่าย รายละเอยีดของงานเป็นอย่างไร 

และท�าให้นกัศึกษารูว่้าหากอยากท�างานประเภทใด ทีส่ถานประกอบการใด นกัศกึษา 

จ�าเป็นต้องพฒันาตวัเองให้มคีณุสมบตัติรงกบัลกัษณะของงาน และความต้องการ

ของสถานประกอบการ”

 นายสมชาย จงเจริญวรพร People Executive -  

Resourcing บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด 

กล่าวว่าบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด หรือ

ที่คนส่วนมากรู้จักในนามของ Tesco Lotus ได้มีโอกาส

มาร่วมกิจกรรมรับสมัครงานที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

หลายครั้ง และบริษัทต้องการพนักงานหลายต�าแหน่ง 

สามารถรับนักศึกษาจากหลายสาขาวิชา 

 “ผมเป็นศิษย์เก่ารามค�าแหงคณะรัฐศาสตร์ รุ่นพี่ที่ท�างานใน Tesco Lotus 

หลายคนเป็นศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหง มัน่ใจว่าเดก็รามฯมคีณุสมบัตโิดดเด่น 

คอือดทน สามารถปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ดี และขอฝากไว้ว่าจะไม่มคี�าว่า

ตกงาน ถ้าเราไม่เลือกงาน”

 นางสาวเกศร ีสถติธรรมปรชีา เจ้าหน้าทีฝ่่ายบคุคล-

สรรหา บริษัท อาฟเตอร์ ยู (จ�ากัด) มหาชน กล่าวว่า 

บรษิทั อาฟเตอร์ ย ู (จ�ากดั) มหาชน ท�าธรุกจิเกีย่วกบัเบเกอรี่

ก�าลังจะเปิดสาขาเพิ่มเป็น 30 สาขา นักศึกษาสามารถ

เลอืกสถานทีท่�างานได้ และสามารถท�างานควบคูก่บัการเรยีนได้ 

 “เดก็รามฯ เป็นเดก็ขยนั มคีวามอดทนสงูกว่าสถาบนัอืน่ 

เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างคนให้ประสบความส�าเร็จได้ ดิฉันเป็นศิษย์เก่า

มนุษยศาสตรบัณฑิต และ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ในระหว่างเรยีนกท็�างานควบคูไ่ปด้วย ซึง่เป็นข้อดีของ ม.รามค�าแหง ท่ีให้โอกาส

ทั้งการเรียนเพื่อสะสมความรู้ และการท�างานเพื่อสะสมรายได้”

 นายอรยิะ พลงัไกร นกัศกึษาคณะนติศิาสตร์ กล่าวว่า 

การจดักจิกรรม “นดัพบงานด ี คนมคีณุภาพ” ช่วยให้นกัศกึษา

หลายคนทีก่�าลงัจะส�าเรจ็การศกึษา ผูท้ีก่�าลงัศกึษาอยู ่ รวมถงึ

ผู้ที่ก�าลังมองหางาน ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยสอบถาม

รายละเอียดและสมัครงานกับสถานประกอบการได้โดยตรง 

เป็นการอ�านวยความสะดวกด้านการหางานท่ีดีมาก ตนเอง 

ใกล้จบการศกึษาแล้ว การทีไ่ด้มโีอกาสเข้าร่วมงานนดัพบแรงงานทีม่หาวทิยาลยัจดัขึน้ 

ท�าให้ได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับอาชีพและแนวทางการประกอบอาชีพ เพือ่ให้สามารถ

ตัดสินใจเลือกงานที่เหมาะสมกับตนเองได้ในอนาคต

       นางสาวศยามล เพียวิเศษ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  

กล่าวว่ากจิกรรมนดัพบงานดฯี ถอืเป็นศนูย์รวมงานให้ผูท้ีก่�าลงั

มองหาอาชีพได้มีความสะดวกในการสอบถามรายละเอียด 

การท�างานพร้อมสมคัรงานกับสถานประกอบการได้โดยตรง 

และยงัมตัีวเลือกในการประกอบอาชพีท่ีตรงกับความต้องการ

อีกมากด้วย เนือ่งจากมสีถานประกอบการมารับสมคัรงาน

จ�านวนมาก นอกจากนั้นงานนี้ยังเปิดโอกาสให้คนที่มีรายได้น้อยได้มีงานท�า 

และมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถแบ่งเบาภาระครอบครัว

       นางสาวศิริภรณ์ แท่นมณี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

กล่าวว่าตนก�าลังหางานประเภท Part-time อยู่ เพื่อจะ

เรียนควบคู่ไปกับการท�างาน แต่ครอบครัวไม่สนับสนุน

ให้ท�างานระหว่างเรยีน ต้องการให้ตัง้ใจเรยีนเพยีงอย่างเดยีว 

แต่ตนคิดว่าการท�างานระหว่างเรียนมีส่วนช่วยเสริมสร้าง 

ประสบการณ์ และยงัสามารถช่วยแบ่งเบาภาระทางครอบครวั

ได้อกีด้วย งานนดัพบงานดฯีทีท่างมหาวทิยาลยัรามค�าแหงจดัขึน้นี ้ ช่วยให้สามารถ

เลอืกงานทีเ่หมาะสมได้ง่ายและสะดวกมากขึน้ และคดิว่าทางสถานประกอบการเอง

ก็สามารถเลือกคนเข้าท�างานได้สะดวกมากขึ้นเช่นเดียวกัน

       



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

ตอน ซื้อของออนไลน์ (2)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 เมื่อตอนก่อนผมเขียนถึงการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปแล้ว 

คราวนี้ผมจะลองเอาประสบการณ์ของตัวเองซึ่งกลัวการซื้อของออนไลน์มาวิเคราะห ์

เพื่อดูว่าธุรกิจประเภทนี้จะประสบความส�าเร็จจนเป็นมหาเศรษฐีอย่าง แจ๊ค หม่า 

ได้อย่างไร

 ปัญหาหนึง่ของคนเมอืงเวลาจะไปหาซือ้ของใช้ทีต้่องการกค็อืการต้องฝ่ากระแส

การจราจรทีห่นาแน่นกว่าจะไปถงึห้างทีต้่องการ และถ้าขบัรถไปเองกจ็ะต้องเจอปัญหา

การหาทีจ่อดรถอกี เพราะตวัเองนัน้บางทวีนอยู ่ 2-3 รอบยงัหาท่ีจอดไม่ได้กตั็ดสนิใจกลบั 

ปัญหานีอ้าจมคีนแก้ให้ว่าท�าไมไม่ใช้บรกิารรถสาธารณะ ผมกต้็องบอกว่าเคยใช้บริการ

เหมอืนกนัแต่ไม่สะดวกเอาเสียเลย รถเมล์นัน้ไม่ต้องพูดถงึเพราะการจะหอบข้าวของ

พะรงุพะรงัขึน้รถเมล์ส�าหรบัคนสงูวยันัน้ไม่ใช่เรือ่งล้อเล่น ส่วนรถไฟฟ้าหรอืรถใต้ดนิ

แถบที่ผมอยู่นี่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะสร้างเมื่อไหร่ 

 เรื่องมากอย่างนี้คงมีคนบอกว่าใช้แท็กซี่สิ แต่คนเรื่องมากแบบผมซึ่งมีเยอะ

เสียด้วยก็จะโต้แย้งต่อได้อีกว่าเวลาเราหอบของเยอะ ๆ มารอแท็กซี่หน้าห้างมักจะ

เรยีกแทก็ซีย่ากเสยีจริง ๆ เพราะนอกจากจะไม่ค่อยมีแล้ว พอเรยีกกไ็ม่ยอมไปอ้างว่า 

ต้องไปส่งรถบ้าง หรือแก๊ซจะหมดบ้าง ใครไม่เชือ่ก็ลองไปเรยีกแทก็ซีช่่วงตอนเยน็ ๆ 

ดูสิครับ

 ที่เขียนไปตอนต้นนั้นเป็นปัญหาของคนในเมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพฯ  

แต่ถ้าอยูห่วัเมอืงต่างจงัหวดักไ็ม่ใช่ไม่มปัีญหา เพราะแม้จะไม่ต้องกังวลเรือ่งการจราจร 

หรือหาที่จอดรถ ก็มีปัญหาว่าห้างร้านที่จะซื้อมีน้อยและอยู่ไกล ของที่จะซื้อนั้น

บางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าจะมีขายหรือเปล่า ซึ่งเรื่องของที่ต้องการไม่มีขายนั้นแม้แต ่

ในกรุงเทพฯ ก็มีปัญหาได้เช่นกัน ยกตัวอย่าง ก็คือ toner หรือผงหมึกที่ใช้กับ

เครื่องพิมพ์นั้นบางรุ่น บางยี่ห้อหายากหาเย็นเหลือเกิน ที่บ้านผมจึงมีพริ้นเตอร์

เลเซอร์ทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้อยู่ 1 เครื่องเพราะหาหมึกพิมพ์มาใส่ไม่ได้ และพริ้นเตอร์

ยี่ห้อนี้ก็ไม่มีวางขายเสียแล้วด้วย

 คนที่คิดเรื่องซื้อขายออนไลน์นั้นอาจจะเคยพบปัญหาความไม่สะดวกต่าง ๆ 

ข้างต้นมาแล้ว ก็เลยแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสเสียเลย เพราะบริการแบบนี้ไม่ต้อง

มีหน้าร้าน และเปรียบเสมือนคนกลางติดต่อระหว่างผู้ผลิตกับผู้ขาย ใครอยากซื้อ

อะไรก็บอกมา เขามีรายการสินค้าให้สั่งได้หลากหลายกว่าไปดูเองตามห้างด้วยซ�้า 

 สินค้าที่เหมาะจะซื้อขายออนไลน์ส่วนใหญ่มักเป็นสินค้าที่มีชื่อยี่ห้อที่คน

รับรู้ได้ถึงมาตรฐานของสินค้านั้นอยู่แล้ว เช่นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ซื้อสามารถ

สืบค้นหาคุณสมบัติของสินค้าแต่ละรุ่นตลอดจนราคาทั่วไปได้จากอินเทอร์เน็ต 

การสั่งซื้อที่เจาะจงรุ ่นและยี่ห้อไปจึงน่าจะได้สินค้าที่มีคุณสมบัติตามต้องการ 

ค่อนข้างแน่นอน นอกจากนั้นผลการสืบค้นก็จะท�าให้รู้ราคากลางของสินค้าด้วย  

ถ้าผู้ให้บริการซื้อขายออนไลน์ขายราคาไม่แพงเกินกว่าราคากลางนั้นหรือถูกลงไป

เลก็น้อย กจ็ะจงูใจให้คนทีจ่ะซือ้ตดัสนิใจได้ง่ายเพราะไม่ต้องเดนิทางและสนิค้าพวกนี้

ขนส่งฟรีมาให้ถึงหน้าบ้าน

 สินค้าออนไลน์บางอย่างที่ก�าลังแพร่หลายแต่ผมยังไม่เคยซ้ือก็คือเพลง 

และภาพยนตร์ ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปหาเทปผีซีดีเถื่อนมาดูกันแล้ว เพราะสามารถ 

โหลดมาฟังมาดูได้ทางมือถือ โดยเฉพาะเพลงซึ่งแต่เดิมขายกันเป็นอัลบ้ัมคือมี

หลายเพลง เพราะบ้างไม่เพราะบ้าง ถ้าเราอยากฟังแค่บางเพลงกจ็�าใจต้องซือ้มาทัง้แผ่น 

(ซีดี) เพราะขายควบเพลงที่เราไม่ได้อยากฟังมาด้วย แต่ปัจจุบันปัญหาที่ว่าไม่มีแล้ว

เพราะเขาโหลดมาฟังกนัเป็นรายเพลง ภาพยนตร์กเ็หมอืนกนัโหลดมาดกูนัได้ง่าย ๆ 

นักศึกษาบางคนเอาหนังสือมาตั้งบังไว้แล้วเสียบหูฟังเปิดดูหนังในช่วงก�าลัง 

เล็คเชอร์ก็มี ไม่ใช่ผมไม่รู้นะครับ

 เขียนจบแล้ว ผมว่าจะไปซื้อกระทะเกาหลียี่ห้อหนึ่งเสียหน่อย เพราะราคา

ที่เขาบอกตอนแรกว่าหมื่นกว่าบาทนั้นลดเหลือแค่สามพันกว่าบาทและยังซื้อหนึ่ง

แถมหนึ่งเสียด้วย ก็เท่ากับว่าตกราคาใบละพันกว่าบาท (เท่านั้น?) แต่ก็ติดอยู่ที่ว่า

ผมต้องการแค่ใบเดียวสิครับ ไม่รู้จะซื้อ 2 ใบไปท�าไมเพราะเขาโฆษณาว่าแข็งแกร่ง

ทนทานขนาดใช้ไปชั่วลูกชั่วหลานก็คงไม่พัง      

     

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

คุณเกิดวัน เดือน ปี อะไร
Chị sinh ngày tháng năm nào? (จิ ซิญ ไหง่ ถาง นัม หน่าว)

 การถามเรื่องวัน เดือน ปี เกิด เป็นหัวข้อที่คนเวียดนามมักจะใช้ซักถาม  

เพือ่ท�าความรู้จักซ่ึงกนัและกนั ตวัอย่างบทสนทนาระหว่างเพ่ือนสองคน ต่างถามกนัว่า

แต่ละคนนั้นเกิดวันที่เท่าไร

Lý:   

 (อาน เอย เกิ่ว ซิญ ไหง่ ท้าง นัม หน่าว) อานคะ เธอเกิดวันเดือนปีอะไร

An:   

 (เต๋อ ซิญ ไหง่ หมุ่ง นัม ท้าง ไบ๋ นัม โหมต หงี่น จี๊น จัม ไบ๋ ต๊าม)

 ผมเกิดวันที่ 5 เดือนกรกฎาคม ปี 1978

  

 (ก่อน เกิ่ว เกิ่ว ซิญ บาว เส่อ)  ส่วนเธอ เธอเกิดเมื่อไร

Lý:  

 (เต๋อ ซิญ ไหง่ เหมื่อย โหมต ท้าง ตือ นัม โหมต หงี่น จี๊น จัม ไบ๋ ไบ๋)

 ฉันเกิดวันที่ 11 เดือนเมษายน ปี 1977

An:  

 (เกิ่ว ซิญ เอ๋อ เดิว)   เธอเกิดที่ไหน

Lý:  

 (เต๋อ ซิญ ซา เอ๋อ ท้าย บิ่ญ)  ฉันเกิดที่ท้าย บิ่ญ

 

 (เกิ่ว ด๊า ดี ท้าย บิ่ญ บาว เส่อ เจือ)  เธอ ได้เคยไปท้ายบิญ่เมือ่ไรหรอืยงั

An:  (เจือ)  ยัง

 (...ไหง่ ท้าง นัม หน่าว) วัน เดือน ปีอะไร   

    

 (โตย ซิญ ไหง่ ถอื ฮาย โหม่ง ต๊าม ท้าง จีน๊ นัม โหมต หงีน่ จีน๊ จมั ไบ๋ เหมอืย ลมั)

 ฉันเกิดวันจันทร์ที่ 8 เดือนกันยายน ปี 1975

การใช้ค�า   (เจือ) หรือยัง

   เคย .................. หรือยัง

   

 (อัญ ดี เหวียต นาม เจือ)   พี่ไปเวียดนามหรือยัง

   

 (อัญ ด๊า ดี เหวียต นาม เจือ)  พี่เคยไปเวียดนามหรือยัง

 

 (โส่ย โตย (ด๋า) ดี เหวียต นาม โส่ย)  ไปแล้ว ฉันไปเวียดนามแล้ว

  

 (เจือ โตย เจือ ดี เหวียต นาม)  ยัง ฉันยังไม่เคยไปเวียดนาม

การใช้กริยาช่วย  (ด๋า ดาง แส) ทั้งสามค�าจะวางไว้หน้าค�ากริยา 

  (ด๋า) หมายถึง แล้ว แสดงให้เห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว เช่น

 

 (ต่วน เจื๊อก โตย ด๋า กับ โก เอ๊ย) สัปดาห์ที่แล้ว ฉันพบกับเธอคนนั้น

  (ดาง) เป็นการเน้นย�้าว่า เหตุการณ์นั้นก�าลังเกิดขึ้น

    

 (จิ เอ๊ย ดาง หล่าม ไบ่ เติป) เธอคนนั้นก�าลังท�าแบบฝึกหัด

   (แส) ใช้เพื่อบอกว่า เหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้น และจะเกิดขึ้นในอนาคต

 

 (โตย แส ห่อก เตี๊ยง ฟ้าป) ฉันจะเรียนภาษาฝรั่งเศส

 วฒันธรรมประการหนึง่ของคนเวยีดนามทีอ่ยากจะฝากไว้ คอื การถามเรือ่งปีเกดิ 

หากคนเวียดนามถามคุณว่าคุณเกิดปีอะไร   

(อัญ / จิ ซิญ นัม หน่าว) นั่นไม่ใช่การเสียมารยาทแต่ประการใด หากเป็นการถาม

เพื่อที่จะทราบว่าคู่สนทนาของเขานั้น อายุมากหรือน้อยกว่าเขาสักเท่าไร เพื่อจะได้

เลือกค�าสรรพนามมาใช้เรียกแทนคู่สนทนาได้เหมาะสมต่อไป



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

 เร่ืองราวต่อไปนี้ เป็นประสบการณ์ตรงของนางสาวธัญลภัส ชมอินทร์ 

ซึ่งก�าลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการแปล (เอกการแปล

ภาษาเยอรมัน-ไทย) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยได้มีโอกาสท�างานเป็นล่ามศาล 

ณ ห้องพิจารณาคดี ศาลประจ�าจังหวัดศรีสะเกษ เป็นครั้งแรก เมื่อเดือนตุลาคม

ที่ผ่านมา ผู้เขียนเชื่อว่าประสบการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ

ท�างานด้านการแปลและการล่าม หรอืสนใจเข้าศกึษาต่อด้านการแปลและการล่าม 

ไม่มากก็น้อย 

  สวัสดีค่ะเพื่อนนักศึกษาทุกท่าน ดิฉันชื่อ  

นางสาวธัญลภัส ชมอินทร์ ปัจจุบันท�างานเป็นครูสอน

ภาษาเยอรมันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน

ประจ�าจงัหวดัขอนแก่น เม่ือสองปีทีแ่ล้ว ดฉินัตดัสินใจ 

เลือกศกึษาต่อระดบัปริญญาโท สาขาการแปล (เยอรมนั - ไทย) 

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง หลังจากจบการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรมีาแล้วประมาณเก้าปี จากคณะมนษุยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากโดยส่วนตัว ดิฉันมีความสนใจในภาษาเยอรมัน

อยู่ก่อนแล้ว ได้เริ่มเรียนภาษานี้ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และตั้งใจ 

จะศกึษาให้ลกึซึง้ในฐานะวชิาชพีเฉพาะทาง เพ่ือให้เกิดความเชีย่วชาญทัง้ในการแปล

และการล่าม อย่างถูกต้องตามหลักสากล

 ก่อนอื่น ดิฉันขออนุญาตเกริ่นน�าว่า หลังจากที่ได้ร�่าเรียนทฤษฎีต่างๆ 

ในชั้นเรียนและฝึกปฏิบัติการแปล/การล่ามมาแล้ว จึงท�าให้รู้ตัวว่าสนใจการ

ท�างานล่ามมากกว่าการแปล แม้ว่าก่อนหน้านี้ จะเคยรับงานแปลเยอรมัน - ไทย 

มาแล้วหลายประเภท แต่พอได้รบัการตดิต่อให้ท�างานเป็นล่ามในครัง้นี ้ ดฉินักร็ูส้กึ

ประทบัใจอย่างมาก  จงึตัง้ใจจะสรปุสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์การท�างานล่าม ดังน้ี

 1. สายสัมพันธ ์ เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญในล�าดับต้นๆ เนื่องจากก่อนที่เรา

จะได้รบัการทาบทามให้ท�างานชิน้ใดชิน้หนึง่นัน้ อกีฝ่ายจ�าเป็นต้องรูจ้กัเราก่อน ดังน้ัน 

การเปิดรบังานแปลและล่ามอย่างสม�า่เสมอ จะมส่ีวนช่วยให้รูจ้กัเครอืข่ายผูต้ดิต่องาน

และลูกค้า ท�าให้ล่ามหรือนักแปลเป็นที่รู้จักและมีสายสัมพันธ์ที่ดี

 2. ความสุภาพ ล่ามควรให้เกียรติบุคคลในศาล ได้แก่ ผู้พิพากษา อัยการ 

ทนาย โจทก์ จ�าเลย พยาน และบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในสถานที่นั้นๆ จึงควรวางตน

ให้เหมาะสม ตลอดจนแต่งกายให้ถกูกาลเทศะ ซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่ ถ้าเป็นไปได้ 

ควรใส่เสือ้เชิต้แขนยาว ใส่สทู ผูช้ายนุง่กางเกงขายาวสีเข้ม ผู้หญิงใส่กระโปรงยาว-

เสมอเข่า สีสุภาพ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องประดับที่มากเกินความจ�าเป็น หรือการ

แต่งหน้าโทนสีเข้ม/จัด

 3. การใช้สรรพนามแทนชือ่เรยีก ล่ามควรเลอืกใช้ค�าสรรพนามแทนชือ่ตวั 

ว่า “ท่าน” กับบุคคลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา อัยการ หรือ ทนาย ล่ามก็ต้อง

ระมัดระวัง โดยเลือกใช้ค�าเรียก "ท่าน" เสมอ

 4.  การกล่าวค�าสาบานตน  ก่อนเริ่มพิจารณาคดีทุกครั้ง ทั้งล่าม พยานและ

ผู้เกี่ยวข้อง ต้องมีการกล่าวค�าสาบานตนก่อน โดยกล่าวว่าจะพูดแต่ความจริง  

มิฉะนั้น ขอให้ตายภายในสามวัน เจ็ดวัน พร้อมทั้งพนมมือไปด้วยขณะพูด นี่เป็น

กรณขีองการท�างานล่ามในประเทศไทย ซึง่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

ในระหว่างที่กล่าวค�าสาบาน สีหน้าจะต้องสงบนิ่ง เคารพในสิ่งท่ีตนเองก�าลัง

กล่าวออกมา ไม่ยิม้หรอืหัวเราะว่าเป็นเรือ่งเหลวไหล เนือ่งจากการกล่าวค�าสาบานตน 

ถอืเป็นส่วนหนึง่ของการท�างานล่าม หากเป็นกรณใีนต่างประเทศ เช่นทางยุโรป 

จะให้ผู้ท�างานเป็นล่าม สาบานโดยวางมือบนพระคัมภีร์ไบเบิ้ล   

 5. สงบและส�ารวม ตามปกติแล้ว ภายในห้องพิจารณาคดีจะมีการติดตั้ง

กล้องวงจรปิด (ทีข้่าพเจ้าพยายามมองหาแล้วแต่ไม่พบ) หากผูท้ีอ่ยูใ่นห้อง นัง่ไขว่ห้าง 

กอดอก พดูคยุเสยีงดงัรบกวน หรอือยูใ่นกริยิาไม่เรยีบร้อย ก็จะได้รบัการตกัเตอืน

จากท่านผู้พิพากษา แบบไม่ทันรู้ตัว ดังนั้น ล่ามจึงควรจะวางตัวให้เหมาะสม

และให้เกียรติต่อสถานที่ นอกจากนั้น สตยิังเป็นสิ่งส�าคัญอย่างมากที่ล่ามต้องม ี

โดยเฉพาะก่อนทีจ่ะพดูอะไรออกไป ควรผ่านกระบวนการกล่ันกรองให้ได้ใจความ

ครบถ้วน ตามที่ได้ยินมาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน โดยมากแล้ว ทนายมักจะ 

ถามพยานด้วยค�าถามประเภท ใช่/ไม่ใช่ หรือ ไม่ทราบ แทนการให้ตอบว่า  

อาจเป็นไปได้ หรือบางที

 6. มีความพร้อม ส�าหรบัทกุท่านทีต้่องการท�างานด้านการแปลและการล่าม 

ในเรือ่งการเตรยีมความพร้อม และการท�าความเข้าใจความเป็นมาเป็นไปของคด ี

ให้ถ่องแท้เสียก่อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค�าศพัท์ภาษาไทยทีล่่ามต้องใช้ในการสือ่สาร 

ต้องพยายามเตรียมให้ครบถ้วน ก็จะช่วยได้มาก เช่น ค�าว่า ค่าชดเชยรายวัน (HB) 

ใช้ค�าว่า Krankenbett หรือ ยอดเงินเอาประกันภัย ใช้ค�าว่า Versicherungssumme 

เป็นต้น ทั้งนี้ ดิฉันได้มีการนัดหมายเพื่อท�าความเข้าใจในรูปคดีกับฝ่ายโจทก์

ก่อนการพิจารณาคดีห้าวันล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้มีเวลาเตรียมตัว ได้รับข้อมูลและ

ค�าแนะน�าทั้งจากฝ่ายทนายและฝ่ายเจ้าทุกข์ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างล่าม โดยภายหลังจาก

เสร็จสิ้นภารกิจ ล่ามต้องเซ็นรับรองท้ายเอกสารด้วย หากมีใครต้องการใช้ล่าม

อีกในอนาคต ศาลก็อาจติดต่อว่าจ้างล่ามเองได้เช่นกัน

 7. มีสมาธิ จากการสังเกตของดิฉัน ท่านอัยการจะมีการทวนใจความ 

ให้เสมียนพิมพ์รายงานไปด้วยเป็นระยะๆ โดยผ่านอุปกรณ์คล้ายวิทยุสื่อสาร 

ขณะทีเ่สมยีนจะใส่หฟัูงอยูต่ลอดเวลา แล้วจงึพมิพ์ข้อความตามนัน้ ในระหว่างทีพ่ดู 

อัยการจะมีการบอกให้ วรรค และขึ้นย่อหน้าด้วย ฉะนั้น ล่ามจะต้องมีสมาธ ิ

ในการถ่ายทอดความหมายอย่างถูกต้อง เพราะทุกอย่างมีการจดบันทึกเป็น 

ลายลักษณ์อักษร ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้อีก 

 8. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ล่ามควรพูดด้วยน�้าเสียงที่ดังพอประมาณ 

เพือ่ให้ทกุคนในห้องสามารถได้ยนิโดยท่ัวถึงกนั ไม่พูดเสยีงกระซบิ เสยีงสัน่เครอื 

หรือตะโกนด้วยเสียงท่ีดังจนเกินไป พูดจาฉะฉาน ชัดถ้อยชัดค�า สื่อใจความ 

ท่ีตรงกับสารต้นทางหรือให้ใกล้เคียงมากที่สุด หากฟังสารต้นทางไม่เข้าใจ  

ให้ขอร้องอกีฝ่ายพดูทวนอกีครัง้ อย่าแปลค�าหรอืประโยคใดๆ ทีต่นเองยงัฟังไม่ค่อยเข้าใจ  

แล้วใช้วธิกีารเดา เพราะจะท�าให้เกดิข้อผดิพลาดได้ และจะน�ามาซึง่ความเสยีหาย

ต่อคดีความในภายหลัง 

 9.  มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา หมายความว่าล่ามจะต้องใช้ภาษานั้นๆ 

ได้ดีพอสมควร โดยล่ามในสิง่ทีต่นได้ยนิออกไป มใิช่พดูในส่ิงทีล่่ามคดิ เลอืกสรรถ้อยค�า

ทีต่รงไปตรงมา เข้าใจง่าย และไม่พดูสรุปความ หรืออธบิายยืดยาวเกินกว่าสารต้นทาง 

 10. สั่งสมความรู้และทักษะทางการล่ามอย่างมืออาชีพ ซึ่งรวมไปถึงการ 

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยอาจใช้วธิกีารยกตวัอย่างให้อกีฝ่ายเข้าใจในบางค�าทีไ่ม่ม ี

ในภาษาปลายทาง หรอืม ีแต่คดิค�าไม่ออกในขณะนัน้ หรอืเลอืกใช้ค�าทีม่คีวามหมาย

ใกล้เคียงที่สุด รวมทั้งคงความเป็นกลาง ถ่ายทอดข้อความอย่างปราศจากอคติ

ต่อทุกฝ่าย 

ครั้งแรกในชีวิตกับประสบการณ์ล่ามศาล 
  ผศ.ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์                              คณะมนุษยศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 9)

มองโลกเยอรมัน



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

 ในสังคมยุคปัจจุบันการด�ารงชีวิตในแต่ละวัน

ของคนเราทั้งในเมืองเล็กและเมืองใหญ่จะต้องตื่น

แต่เช้ารบีเร่งไปท�างาน  ตอนเยน็เลกิงานแล้วรบีกลบับ้าน 

เวลาในการออกก�าลังกายจึงก�าหนดตายตัวไม่ได้ 

ขึน้อยูก่บัความพร้อมของแต่ละคน  เราจงึควรมคีวามรู ้

เกีย่วกบัการออกก�าลงักายและเลอืกวธีิการออกก�าลงักาย

ให้เหมาะสมกับตัวของเรา

 นายแพทย์ พิชัย ดิฐสถาพร  จากโรงพยาบาล

เกษมราษฎร์  จงัหวดัสระบรุ ี ได้กล่าวว่าการออกก�าลงักาย

ที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นจะต้องให้กล้ามเนื้อหลักหรือ

กล้ามเนื้อชุดใหญ่ได้เคลื่อนไหว คือ กล้ามเนื้อที่แขน  

ขา  ท้อง  คอ รวมทั้งปอดและหัวใจ

 วิธีการออกก�าลังกายท�าได้หลายวธิแีตกต่างกนั 

ได้แก่  การเดินเร็ว  การวิ่งเหยาะ การแกว่งแขน  ยกขา  

อยูก่บัทีใ่นบ้านหรือในสนามหญ้า  การร�ามวยจนี  ไทเกก็ 

การใช้ไม้พลองประกอบ  การท�าโยคะ  การเต้นแอโรบกิ 

ที่ถูกต้อง แต่ที่ส�าคัญ คือ เราจะต้องทราบว่า อายุ  

และสขุภาพของเราเหมาะกบัการออกก�าลงักายแบบไหน

จึงจะมีประโยชน์  ไม่ใช่ไปออกก�าลังกายตามคนอื่น

 รองศาสตราจารย์  นายแพทย์  อภชิาต ิ อศัวมงคลกลุ 

ภาควชิาศลัยศาสตร์  ออร์โธปิดคิส์และกายภาพบ�าบดั

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวว่าผู้ที่ออกก�าลังกาย 

ควรเลือกการออกก�าลังกายตามแบบที่ชอบและ

สะดวกที่สุด   แต่ส�าหรับผู้ที่มีโรคประจ�าตัว  เช่น 

โรคความดนัโลหติสงู  โรคเบาหวาน  ไขมนัในเลอืดสงู 

หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ ควร 

ปรึกษาแพทย์ก่อนเลือกวิธีออกก�าลังกาย นอกจากนี้

การออกก�าลังกายในครั้งแรก ๆ ไม่ควรหักโหมมาก  

การออกก�าลังกายที่ดีควรเป็นการออกก�าลังกาย

อย่างต่อเนือ่ง  ไม่ใช่ท�าเป็นครัง้คราวแต่หกัโหม  ในขณะ 

ออกก�าลังกายให้สังเกตว่าเรามอีาการดงัต่อไปนีห้รอืไม่ 

 1. หัวใจเต้นแรง  จนรู้สึก

  2. หายใจเหนื่อยจนพูดไม่เป็นประโยค

 3. เหนื่อย ใจหวิว ๆ จนเป็นลม

หากมอีาการดงักล่าวให้หยดุออกก�าลงักาย   พกัร่างกาย  

2  วัน และเมื่อออกก�าลังกายครั้งต่อไปให้ลดระดับ

การออกก�าลังกายลง

 วิธกีารหายใจทีถ่กูต้อง  เวลาหายใจเข้าพยายาม

หายใจเข้าทางจมกูเท่านัน้  เพราะภายในจมกูมเีครือ่ง-

กรองอากาศ คือ ขนจมูก และมีเยื่อเมือก ๆ เหนียว ๆ 

ช่วยจบัฝุน่ละอองในอากาศทีเ่ข้ามาพร้อมลมหายใจเข้า  

ให้สูดลมหายใจเข้าในปอดให้มากทีสุ่ด  ให้ปอดพองโต  

กลั้นหายใจไว้โดยนับ 1 ถึง 3 ช้า ๆ   แล้วจึงค่อยหายใจ

ออกทางปากให้มากทีส่ดุ  ให้ปอดแฟบลงหรอืท้องแฟบลง 

เพ่ือให้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของเสียจากเซลล์

ออกมาให้มากทีส่ดุ นัน่คอืออกซเิจนจะเข้าไปในปอด 

เต็มท่ีและคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากปอดเต็ม

ท่ีเช่นกัน ปอดเรามีความจุ 2 ข้าง ประมาณ 3.5 

- 4.5 ลิตร แต่ที่เราหายใจตามปกติอยู่ทุกวันนั้น 

อากาศเข้าปอดเพียงครึ่งลิตรเท่านั้น  ของเสียหรือ

คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาไม่มาก  เราจึงควรฝึก

การหายใจให้ถูกต้อง

 ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มออกก�าลังกายโดยการ

เต้นแอโรบกิ (aerobic) กนัมาก มผีูน้�าเต้น พร้อมกบั

เปิดเพลงจังหวะเร่าร้อน  รีบเร่ง  และเราต้องเต้น 

ให้เข้าจังหวะตามคนน�าซึ่งอยู่บนพื้นสูง  บางครั้ง 

คนทีร่่วมเต้นบางคนกเ็ครยีด  เกรง็กลวัจะไม่ถกูจงัหวะ  

ไม่เข้ากบักลุม่  ไม่เข้ากบัคนทีเ่ต้นน�า  ท�าให้มคีวามเครยีด

เกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นการเต้นที่ไม่ถูกต้อง   

การเต้นแอโรบิกที่ถูกต้องร่างกายจะเกิดด่างเพราะ

ได้ออกซิเจนมาก  แต่ที่เต้นอย่างเร่งรีบเร่าร้อนนั้น 

เป็นอันแอโรบิก (unaerobic)  คือกลับได้คาร์บอนได- 

ออกไซด์มากขึ้น  ท�าให้ร่างกายเกิดกรดมากขึ้นกลับกลาย- 

เป็นโทษแก่ร่างกาย

 ➣ ก่อนออกก�าลงักายทกุครัง้ ควรรบัประทาน- 

อาหารรองท้อง เช่น ดื่มนม โอวัลติน หรือน�้าเต้าหู้   

1  แก้ว  แต่อย่ารับประทานอาหารหลัก

 ➣	 ออกก�าลังกายหลังรับประทานอาหาร  

อย่างน้อย  2 - 3 ชั่วโมง

 ➣	ต้องท�าการอบอุ่นร่างกายก่อนทุกครั้ง  เช่น  

เดินภายในบ้าน  รอบบ้าน หรือในสนาม ประมาณ 

5 - 10 นาท ี เพือ่ให้เลอืดไปเลีย้งส่วนต่าง ๆ ได้มากขึน้ 

และให้หลอดเลือดมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้น

 ➣	 หลีกเลี่ยงออกก�าลังกายทันทีหลังตื่นนอน  

ควรหยุดออกก�าลงักายอย่างน้อย  3  ชัว่โมงก่อนเข้านอน

 ➣	 ควรดื่มน�้าหนึ่งแก้วก่อนออกมาซ้อมวิ่ง  

และพยายามดื่มน�้าให้มากทุกวัน  วิ่งเสร็จแล้วก็ควร

ออกกำ�ลังก�ยให้มีประสิทธิภ�พ
  วิมล  ชีวะธรรม สำ�นักหอสมุดกล�ง

ดื่มน�้าด้วย  เพื่อป้องกันภาวะร่างกายขาดน�้า

 ➣	 เลือกชุดกีฬาและรองเท้าที่เหมาะสมกับ

ชนดิกฬีา  เช่น  ชดุวิง่ควรจะเบาและระบายความร้อน

จากร่างกายได้ด ี  ควรเลอืกชดุให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศ  

เช่น เสื้อกล้ามเหมาะกับฤดูร้อน  ชุดวอร์มเหมาะกับ

อากาศหนาวเย็น

 ➣	 ถ้าไม่สบายเป็นไข้หรือท้องเสีย  ควรงด

การซ้อมวิง่  ถ้าขดั  เคลด็  ยอก  แพลง  กค็วรลดการวิง่ลง

อาจเลือกการออกก�าลังกายแบบอื่นแทนได้

 ➣		ควรพักผ่อนให้เพียงพอ

 ➣	 ร่างกายเสยีน�า้ไป  เรากต้็องเตมิน�า้เข้าไปชดเชย 

 ➣	 คูลดาวน์  เพ่ือให้ร่างกายค่อยปรับสภาพ  

อย่าหยุดออกก�าลังกายกะทันหัน  ให้การหายใจเข้าสู่   

ภาวะปกติก่อนจึงค่อยหยุด

 ➣	 ยืดกล้ามเนื้อส่วนที่เราใช้งาน  แต่อย่ายืด 

มากเกนิไป  เพราะอาจสร้างอาการบาดเจบ็ให้ร่างกายได้

 ➣		ตรวจสอบอวยัวะต่างๆ  หากมอีาการเจบ็ปวด 

หรอืบาดเจบ็ต้องรบีรกัษาและแก้ไข  เพือ่ไม่ให้มปัีญหา 

ในการออกก�าลังกายในครั้งต่อไป

 ➣	 อาบน�้าเย็น  ช่วยรักษาอาการอักเสบบวม

ต่างๆ ได้  ยิ่งอาบน�้าเย็นสลับน�้าร้อน  แต่อย่าร้อนจัด 

จะช่วยกระตุ้นการไหลเวยีนของเลือดและช่วยผ่อนคลาย

ได้ดีมาก

 ➣	 เติมพลัง  ทานอาหารที่เป็นโปรตีนและ

คาร์โบไฮเดรตในสดัส่วนทีเ่หมาะสม  จะได้สร้างสมดลุ

ในร่างกาย

 

 การออกก�าลังกายช่วยลดพุง  ลดโรค  แต่ก็ยัง

มีคนอ้วน  คนสุขภาพไม่ดีเต็มเมือง  ทั้งที่อยากสวย   

สุขภาพด ี แต่ขีเ้กยีจ  อ้างเหตุผลสารพดั  เรามาหาวธิง่ีายๆ  

เพือ่ให้เราพร้อมทีจ่ะออกก�าลงักายกนั (อ่านต่อหน้า 9)

ก�รออกกำ�ลังก�ยอย่�งปลอดภัย

ออกกำ�ลังก�ยสัมพันธ์กับก�รห�ยใจ

ก�รเตรียมตัวก่อนออกกำ�ลังก�ย

วิธีก�รออกกำ�ลังก�ยไม่ให้เบื่อ

ก�รเตรียมตัวหลังออกกำ�ลังก�ย



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

หลักการศึกษาภาษาไทยถิ่นตามแนวภาษาศาสตร์เปรียบเทียบเบื้องต้น

 คนไทยมีลักษณะเสียงที่แตกต่างกันตาม

แต่ละท้องถิ่นชุมชน เมื่อย่ิงอยู่ห่างไกลตามภูมิภาค 

ยิ่งจะได้ยินการสื่อสารด้วยภาษาถิ่นอื่นๆ ที่แปลก

จากถิน่ของตน และเกดิทศันคตทิีผ่ดิ คอื เสยีงเหน่อ 

เสียงเพี้ยน เสียงทองแดง เสียงทะแม่งๆ เสียงแปร่ง 

เสียงตลก ฯลฯ นับเป็นอคติทางความคิดต่อความ

เป็นภาษาถ่ิน การศึกษาภาษาถิ่นใช่แค่อยู่ในต�ารา

และท่องจ�า หากแต่ในทางปฏบิตัก่ิอนออกภาคสนาม 

ฝึกใช้ เช่น เมื่อท่องเที่ยวตามท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งเป็น 

ข้อดขีองผูท้ีส่นใจภาษาถิน่ จะสามารถเข้าถงึวฒันธรรม

ท้องถิน่นัน้ได้ดกีว่า แต่อปุสรรคคอื เรือ่งเสยีง ความแตกต่าง

ทางลกัษณะภาษาย่อย เช่น เสยีงพยญัชนะ เสยีงสระ 

และเสยีงวรรณยกุต์ ซึง่เป็นการศกึษาทีเ่น้นทางเสยีงจรงิ 

(Phonetics) หากไม่มีเครื่องมือนี้อาจเป็นการศึกษา 

เชงิเร่ืองเล่าและฝึกเลยีนแบบอย่างไร้ทศิทางทีช่ดัเจน 

คือ ศึกษากับเรื่องเล่าวิถีชีวิตและฟังพร้อมเลียน 

การออกเสยีง นบัเป็นเร่ืองดีอย่างหน่ึง แต่ความแม่นย�า

อาจไม่พร้อม ปัญหาคอื หากไม่ได้เรยีนกบัเจ้าของภาษาถิน่ 

จะฝึกการออกเสียงและทดลองสือ่สารภาษาถิน่ได้หรอืไม่ 

ผูเ้ขยีนเองกไ็ม่ได้เป็นเจ้าของภาษาถิน่ใด ใช้ภาษาไทย 

มาตรฐานมาตั้งแต่เกิด แม้จะอยู่ร่วมกับคนรอบข้าง

ที่มีการใช้ภาษาถิ่นต่างๆ บ้าง แต่ผู้เขียนเริ่มตระหนัก

ความส�าคัญภาษาถิ่นเมื่อได ้ เรียนรู ้อย ่างจริงจัง  

และมุ่งตั้งใจศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ ก็ค่อนข้าง 

ประสบความส�าเร็จ แม้ไม่เหมือนเจ้าของภาษาถ่ิน 

แต่ละถิน่กต็าม แต่ยงัฝึกใช้กเ็ป็นระบบ และได้รบัค�าชม

จากเจ้าของภาษาถิน่ว่าใกล้เคยีง บางครัง้กเ็หมอืน ดงันัน้ 

หากผูเ้รยีนไม่ได้มเีจ้าของภาษาถิน่มาสอน ยงัสามารถ

เรียนรู้ได้ตามหลักการดังกล่าว

 ภาษาถิ่น หมายถึงภาษาย่อยที่พูดสื่อสาร

ตามท้องถิ่นชุมชนต่างๆ ที่ยังสื่อสารเข้าใจระหว่าง

ถิ่นของภาษาเดียวกันอยู่ เช่น ภาษาไทยมาตรฐาน 

มีภาษาถิ่นต่างๆ เรียกได้ว่า “ภาษาไทยถิ่น หรือ 

ภาษาถิ่นของไทย” (Thai dialects)

 

 ภาษาไทยอยู่ในภาษาตระกูลไท ซึ่งปัจจุบัน 

การศึกษาตระกูลภาษาเก่ียวกับไท-ไทยน้ัน มีหลักฐาน 

ทางภาคสนามมากย่ิงข้ึน จึงเกิดการก�าหนดช่ือตระกูล

ภาษาใหม่ แต่ยังคงรักษาลักษณะภาษาไท ได้แก่ 

ภาษาตระกูลไท-กะได (Tai-Kadai) (ค�าว่า กะ แปลว่า 

คน, ได เป็นค�าเรียก ไท ด้ังเดิมคือ เป็นเสียงด้ังเดิมว่า

เป็นเสียงก้องก่อนการเปล่ียนแปลงเสียงตามกฎการ

เปล่ียนแปลงทางภาษาตามกาลเวลา /*dai - thai,tai/)2 

หรือช่ือภาษาตระกูลขร้า-ไท (ซ่ึงขร้า คือ ข้า ในปัจจุบัน 

เป็นการสูญเสีย /ร/ และบางภาษาถิ่น เช่น อีสาน 

หรือ ลาว จะออกเสียงคล้าย /ข่า/ และเป็นชื่อเรียกไท

สาขาหนึ่งว่า “ข่า” ในความหมายว่า ข้า (รับใช้) ซึ่ง

รับใช้ “ไท”) หรือแนวคิดที่เชื่อว่า ภาษาตระกูลไท 

และภาษาตระกูลออสโตรนีเซียน (มาลาโย-โพลีนีเซียน) 

เช่น ภาษามลายู เป็นต้น มีความเกี่ยวข้องกันจาก

หลักฐานค�ามากพยางค์มาแต่เดิมและตัดพยางค์ไป

เมื่อกาลเวลาเปลี่ยน เช่น ค�าว่า “นก” ภาษาตระกูล 

ออสโตรนีเซียนดั้งเดิม คือ *manok, *manuk แต่

พยางค์หน้าหายไป และเรียกว่า ภาษาตระกูลออสโตร-ไท 

(Austro-Tai) 

 ส่วนค�า “ไทย, ไท, ไต, สยาม และลาว” อนัทีจ่รงิ

เป็นภาษาของชาตพินัธุเ์ดยีวกนั หากแต่ใช้แตกต่างกนั 

ตามแต่ละจุดประสงค์ ดังนี้ ค�าว่า “ไทย” หมายถึง 

ภาษาไทยมาตรฐาน (Standard Thai) ของประเทศไทย 

และหากกล่าวว่าภาษาสยาม3 (Siamese) ก็หมายถึง 

ภาษาไทยมาตรฐานนั่นเอง ค�าว่า “ไท” ที่มี ย สะกด 

หมายถึง ภาษาไทที่อยู่นอกประเทศเป็นหลัก เช่น 

จีนในกวางสี กวางเจ่า ยุนนาน เวียดนาม อินเดีย

ในรัฐอัสสัม เช่น ไทขาว ไทนุง ไทแดง ไทด�า ไทลื้อ 

ไทยอง หรือไทท่ีกล่าวมานอกประเทศ แต่เข้ามา 

ประเทศไทยช่วงหลังก็อาจใช้ได้ทั้ง “ไทย” และ “ไท” 

ส่วนค�าว่า “ไต” เป็นค�าเดียวกับค�าว่า “ไท” อีกเช่น

กันแต่เป็นเสียงที่ไม่พ่นลม (Unaspiration)  ลักษณะ

ของเสียงที่ไม่พ่นลมปรากฏในกลุ่มเสียงพยัญชนะกัก

หรอืระเบดิ (Plosives) คอื /p, t, c, k/ (คล้ายออกเสยีง 

ป ต จ ก) เช่น ภาษาไทยถิน่เหนอื เมือ่ออกเสยีงค�าทีม่ี 

พ ท ช ค หรอืเสยีง /ph, th, ch, kh/ (เป็นเสยีงพ่นลม) 

ตวัอย่างค�า แพ้ (ภาษาถิน่ดัง้เดมิแปลว่า ชนะ) ออกเสยีงว่า 

/แป๊/ ไม่พ่นลม ค�าว่า “ไท” จึงออกเสียงเป็น “ไต” 

และค�าว่า “ลาว” นัน้ แม้จรงิคอืภาษาตระกลูไทเดยีวกนั 

แต่เมื่อปัจจัยการพิจารณาการเรียกชื่อภาษามีเงื่อนไข

เกี่ยวกับอ�านาจอธิปไตยและการเมืองระหว่าง

ประเทศแล้ว ถือว่าเป็นคนละภาษา ทางการสื่อสาร

จริงท้ังชาวไทยและชาวลาวสื่อสารกันค่อนข้าง

เข้าใจกัน

 สิง่ส�าคญัหรอืหวัใจของภาษาไท-ไทย คอื เสยีง 

วรรณยุกต์ เพราะแต่ละถิ่นมีจ�านวนเสียงวรรณยุกต์

ไม่เท่ากัน แม้เท่ากันก็มีลักษณะการออกเสียงหรือ

สัทลักษณ์ของวรรณยุกต์แตกต่างกัน มีคนกล่าวว่า 

“เสียงนี้ตรงกับเสียงโทภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ  

แต่เสยีงนีก้เ็หมอืนนะ แต่มเีอือ้นด้วยเรยีกว่า “โทเหนอื

หรือโทพิเศษ” ค�าพูดนี้พอเข้าใจได้ว่าพยายามแยก

ความแตกต่าง แต่เสยีงทีไ่ด้ยนิเหมอืนต่าง หรอื ออกเสยีง

จดุเริม่ต้น ทศิทางการเคลือ่น และจดุสิน้สดุเป็นอย่างไร 

อาจไม่สามารถอธิบายได้ ปัญหาดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้น 

ทางการรับรู ้ได้ยินก็น�าไปสู ่การออกเสียงเช่นกัน 

ตวัอย่างภาษาไทยถิน่กรงุเทพฯ มรีะบบเสยีงวรรณยกุต์  

5 หน่วยเสยีงแตกต่างจากภาษาถ่ินไทยโซ่ง (ซึง่ศกึษา

จากถิ่นจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี และ

ราชบุรี) มีระบบเสียงวรรณยุกต์ 6 หน่วยเสียง (มี

เสียงวรรณยุกต์รูปแปร แต่ใช้เกณฑ์สัทลักษณะที ่

ปรากฏมากที่สุด) (สมทรง บุรุษพัฒน์, 2556: 158) 

 แนวคดิทางภาษาศาสตร์มหีลกัการเปรยีบเทยีบ 

(Comparative method) อย่างเป็นระบบ และเน้นที่

คู่เสียงปฏิภาค (Sound correspondence) เช่น เรื่อง

เสียงพ่นลม (Aspiration) ในภาษาไทยมาตรฐานของ 

พ ท ช ค /ph, th, ch, kh/ เช่นค�าว่า พ่อ ท้อง ช้าง ค้า  

จะมีเสียงปฏิภาคเป็นคู่เทียบเสียง (Minimal pair) 

ของภาษาไทยถิ่นเหนือ เช่น ถิ่นเชียงใหม่ ออกเสียง

เป็นเสียงไม่พ่นลม คือ ออกเสียงคล้าย ป ต จ ก /p, 

t, c, k/ จะออกเสียงเป็น /ป้อ ต๊อง จ๊าง ก๊า/ หรือ

ภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ เลือกเสียงใดเสียงจากเสียง

พยัญชนะต้นควบดั้งเดิม เช่น *ml- /มล-/ เป็น /m/ 

คล้าย ม- หรือ /l-/ คล้าย ล- ตัวอย่างค�า *เมลื่อย  

จะออกเสียงว่า /เมื่อย/ *แมลบ ออกเสียงว่า /แลบ/ 

(ฟ้าแลบ) บางถิ่นเลือกออกเสียง /แมบ/ (ฟ้าแมบ) 

แต่เสยีงพยญัชนะต้นควบด้ังเดิม *ml- นี ้ ภาษาถ่ินใต้ 

ยังคงรักษาไว้ ได้แก่ /เมละ/ (มะลิ, ลูกปลาตัวเล็ก 

น�ามาใส่เลือก, เรียกตัวลูกปลากตัวเล็กๆ /โลกเมละ/) 

/เมลือก/ (น�้าเมือก) /เมลื่อย/ (เมื่อย) /เมลือง/ และ

ประโยชน์ภาษาถิ่นอย่างหนึ่งคือการศึกษาตัวบท

วรรณคดเีก่า เช่น มหาชาตคิ�าหลวง (นววรรณ พนัธเุมธา, 

2554)

อาจารย์สิริศิระ โชคทวีกิจ
1

บทนำา

ภาษาถิ่น

หลักการศึกษาภาษาถิ่น

(อ่านต่อหน้า 11)

ภาษาตระกูลไท

1 อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
2 หรือ /*daj - thaj,taj/ สัทอักษร -j คือ เสียงพยัญชนะต�าแหน่งเพดานแข็ง ลักษณะกึ่งสระ เสียงก้อง คล้าย -ย คือ อ่านออกเสียงเป็น /ดัย ทัย ตัย/
3 หากอธิบายด้วยแนวคิดอื่นทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา หรือรัฐศาสตร์อาจอธิบายเชิงชาติพันธุ์ งานนี้คือการศึกษาเกี่ยวกับภาษาเท่านั้น และค�าว่า “สยาม” เป็นค�าที่

กลุ่มชาติพันธุ์เรียกคนไทยมาแต่โบราณ แนวคิดชื่อเรียกมีหลากหลาย



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

ถาม 1. ย้ายจากรัฐศาสตร์ไปคหกรรมศาสตร์ 4 ปี 

ได้หรือไม่

 2. ถ้าย้ายได้ต้องเรยีนอย่างไร ลงตามความสะดวก 

ของนักศึกษาหรือลงเรียนอย่างไร

 3. สามารถจบการศึกษา ภายใน 3 ปีได้หรือไม่

 4.  ต้องท�าอย่างไรบ้าง หากสามารถย้ายได้

ตอบ 1. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบ 2 ภาค-

ปกติแล้ว ให้นักศึกษาไปด�าเนินการย้ายคณะที่งาน  

One Stop Service อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 

ได้ทุกวันเวลาราชการ

 2. ในสาขาคหกรรมศาสตร์ มหีลกัสตูรกระบวนวชิา 

ทีก่�าหนด นกัศกึษาต้องเรยีนและสอบให้ผ่านจนครบหลกัสตูร 

จึงจะได้วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ 

ซึ่งตามหลักสูตรแล้ว จะต้องมีวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 

หรือมีบางกระบวนวิชาที่ต้องสอบให้ผ่านวิชาอื่นก่อน

ถึงจะลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได้

 ดังนั้นนักศึกษาต้องดูโครงสร้างหลักสูตร

และใน ม.ร. 30 ในการลงทะเบียนในแต่ละเทอมด้วย 

(โดยเฉพาะวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติด้วย)

 3. ถ้านักศึกษาสอบผ่านครบทุกวิชาตามหลักสูตร 

นกัศกึษาสามารถจบการศกึษาได้ ไม่มข้ีอจ�ากดัแต่อย่างใด

 4. ให้นกัศกึษาไปด�าเนินการที ่ One Stop Service  

อาคาร KLB ชัน้ 1 ในวนัเวลาราชการ โดยช�าระค่าธรรมเนยีม 

200 บาท (ทั้งน้ี เมื่อนักศึกษาท�าเรื่องย้ายคณะแล้ว  

ควรน�าใบเช็คเกรดซึ่งขอได้ที่งาน One Stop Service 

เช่นกัน  ไปตรวจสอบกระบวนวิชาที่คณะศึกษาศาสตร์ 

อีกครั้งหนึ่ง)

ถาม ดิฉันเรียนปี 1 อยากทราบว่าถ้าย้ายคณะ

ต้องด�าเนินการอย่างไร ติดต่อที่ไหนบ้าง และต้องเริ่ม 

ด�าเนนิการตัง้แต่ช่วงไหน แล้วบตัรต้องเปลีย่นบตัรนกัศกึษา

ด้วยหรือไม่ แล้วถ้าดิฉันย้ายคณะแล้ว ดิฉันสามารถ 

ย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาคได้หรือไม่

ตอบ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบ 2 ภาค-

ปกติก่อน จึงจะมีสิทธิ์ท�าเรื่องย้ายคณะได้ โดยไปติดต่อ

ทีง่าน One Stop Service อาคาร KLB ชัน้ 1 ในวนัเวลาราชการ 

ส่วนบัตรนักศึกษาและรหัสนักศึกษาไม่มีการเปลี่ยน

 ในกรณีที่นักศึกษาจะย ้ายจากส่วนกลาง 

ไปส่วนภูมิภาค เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะประกาศ 

ให้นักศึกษาด�าเนินการได้ ปีละเพียง 1 ครั้งเท่านั้น และ

จะก�าหนดวนัเวลาทีแ่น่นอน แต่ทัง้นีน้กัศกึษาต้องสอบถาม

ก�าหนดวันเวลา ที่ให้มาด�าเนินการได้ที่ โทร. 0-2310-

8610, 0-2310-8626 (ในกรณีย้ายจากส่วนกลางไปส่วน

ภูมิภาค หรือจากส่วนภูมิภาคย้ายมาส่วนกลาง จะ

ต้องเปลี่ยนรหัสนักศึกษาและบัตรนักศึกษา)

กองบรรณาธิการ

 สิ่งที่ดิฉันได้รับจากการท�างานล่ามในครั้งนี้ นอกจากการได้สัมผัสกับสถานการณ์จริงและได้เก็บเกี่ยว 

ประสบการณ์อันมีค่าแล้ว ยังท�าให้ดิฉันตระหนักถึงคุณค่าของวิชาที่ได้ร�่าเรียนมาด้วย ว่าสามารถน�าไปใช ้

ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ดิฉันมีโอกาสใช้ความสามารถทางภาษาเยอรมัน ถ่ายทอดสารต้นทาง 

ด้วยความซื่อตรงไปยังภาษาปลายทาง ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนักแปลและล่าม ทั้งยังรู้สึกมั่นใจและ

ภมูใิจในตวัเองมากขึน้ เนือ่งจากในปีการศกึษาทีผ่่านมา ดฉินัได้มโีอกาสลงเรยีนวชิาการล่ามเบือ้งต้นในห้องเรยีน

กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร. อัญชลี  โตพึ่งพงศ์ รวมทั้ง Frau Anne-Kathrin Ende วิทยากร

พิเศษชาวเยอรมัน ท่ีบินตรงมาจากเมืองไลพ์ซิก เพ่ือมาสอนนักศึกษาไทยเป็นเวลาราวสองสัปดาห์ และ 

ในเดอืนมถินุายน  2559  ดฉินัพร้อมทัง้เพือ่นนกัศกึษาสาขาการแปลคนอืน่ๆ กไ็ด้รบัทนุการศกึษาเพือ่เข้าฝึกอบรม

ด้านการแปลและการล่าม ณ มหาวทิยาลยัไลพ์ซกิ ประเทศเยอรมน ี ซึง่ประสบการณ์ดงักล่าวมส่ีวนช่วยให้ดฉินั 

เปิดมมุมองและโลกทศัน์ให้กว้างขึน้กว่าเดมิ ตลอดจนช่วยพัฒนาทักษะในฐานะนกัแปลและล่ามได้เป็นอย่างดี 

สุดท้ายดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสาทวิชาความรู้ทางการแปลและการล่าม ตลอดจน

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ทีไ่ด้เปิดสอนหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการแปล ขึน้ ซึง่มส่ีวนช่วย

สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแปลและการล่าม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงค่ะ

 1.  ท�าตารางความพร้อม  อยากลดน�้าหนัก  3  กโิลกรมั  ต้องใช้เวลา  30  วนั  เมือ่ท�าไป  3  วนั  หรอื  5  วนั 

จะได้ไม่ท้อ  เพื่อเตรียมใจว่าจะเห็นผลภายใน  30  วัน

 2. เริ่มขยับตัว  ไปไหนมาไหนใกล้ๆ  ให้ใช้การเดิน  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ร่างกาย  เมื่อเวลา 

ออกก�าลังกายจริงจะได้ไม่เหนื่อยเร็ว

 3. ไปตามอารมณ์  อย่าหักโหมเกินไปเวลาออกก�าลังกาย  การออกก�าลังกายแบบไหนที่ท�าแล้วชอบ

และสนกุ  เรากท็�านาน  ถ้าแบบไหนท�าแล้วไม่ชอบเรากท็�าน้อย  ค่อยปรบัตวั  จะท�าให้เราออกก�าลงักายได้นานขึน้

 4. หากมีอาการบาดเจ็บ  ควรวางแผนและระมัดระวังไม่ใช้งานอวัยวะส่วนนั้นในการออกก�าลังกาย

 5. เวลาในการออกก�าลังกาย  ควรออกก�าลังกายหลังรับประทานอาหารไปแล้ว  60 - 90 นาที

 6. เลอืกทานอาหารทีเ่ป็นโปรตนี  เวลาออกก�าลงักายโปรตีนจะช่วยให้การเผาผลาญได้ดขีึน้  เมือ่เข้าฟิตเนส

ต้องออกก�าลงักายแบบสร้างกล้ามเนือ้ควบคูก่บัการออกก�าลังกายแบบเผาผลาญ  เพราะเมือ่มกีล้ามเนือ้มากขึน้  

การเผาผลาญก็จะเร็วขึ้นด้วย

 ตอนเช้าอากาศค่อนข้างดี  มีมลภาวะน้อย 

เหมาะในการออกก�าลงักายแต่เราต้องนอนแต่หวัค�า่ 

เพือ่ต่ืนแต่เช้ามาออกก�าลงักาย ตอนเยน็หลงัจากเลกิงาน  

ช่วงเวลา 16.00 - 18.00  นาฬิกา เราไม่ต้องกังวล

เรือ่งไปท�างาน  เป็นช่วงเวลาท่ีระบบกล้ามเนือ้ได้เคลือ่นไหว

มาในตอนกลางวนัแล้ว  ท�าให้การยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือ

ดีขึ้น  ทางด้านการแพทย์ไม่ได้ระบุระยะเวลาในการ

ออกก�าลังกายไว้ตายตัวว่าควรจะให้นานแค่ไหน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  อายุ  สุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย  

โดยเฉพาะมีโรคประจ�าตัวอะไรบ้าง  แต่โดยทั่วไปทางการแพทย์แนะน�าให้ออกก�าลังกายนานประมาณ   

10 - 30  นาทต่ีอวนั  สปัดาห์ละ  3  วนั หรอืวนัเว้นวนั  หรอืออกก�าลงักาย  10  นาท ี เมือ่รูส้กึเหนือ่ยให้หยดุพกัก่อน  

แล้วจึงออกก�าลังกายต่ออีกจนครบเวลา  30  นาทีก็ได้

 โดยรวมการออกก�าลงักายจะให้ความแขง็แรง  สดชืน่  กระฉบักระเฉง  จติใจและอารมณ์ด ีลดความเครยีด 

โรคภัยไม่มาเยือน  แต่เราจะต้องใส่ใจท�าอย่างสม�่าเสมอและท�าให้ถูกต้อง  ร่างกายจะได้ไม่บาดเจ็บ  แล้วจะ

ส่งผลให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง  ยืดหยุ่น  เข้าที่เข้าทาง  เพื่อให้เรามีประสิทธิภาพในการท�าภารกิจต่างๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพไปตลอดทั้งวัน

การเตรียมความพร้อม ก่อนและหลังการออกก�าลังกาย  ค้นเมื่อ 31  สิงหาคม 2558, จาก http://www. 

 thedistrictthai.com/

การออกก�าลังกายที่มีประสิทธิภาพ  ค้นเมื่อ 31  สิงหาคม 2558, จาก http://edtech.ipst.ac.th/index.php/

ออกก�าลงักาย....เริม่ต้นอย่างไรให้ถกูวธิ ี ค้นเมือ่  31  สงิหาคม 2558, จาก http://www.yaandyou.net/index.php/

รูปภาพจาก  http://women.thaiza.com/ และ https://www.google.co.th/search?q=

ออกก�าลังกายให้มีประสิทธิภาพ  (ต่อจากหน้า 7)

มองโลกเยอรมัน  (ต่อจากหน้า 6)

เวล�ที่เหม�ะสมในก�รออกกำ�ลังก�ย

บรรณ�นุกรม



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

ENS 4201 (EN 411)

ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ ์

English in Interviewing

 	วัน/เวลา/สถานที่เรียน  

   วนัพธุ เวลา 07.30 - 09.20  ห้อง SBB 314

 	อาจารย์ผู้สอน 

   อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล 

 	เอกสารประกอบค�าบรรยาย 

 กระบวนวชิานีย้งัไม่มตี�ารา แต่นกัศกึษาสามารถ

ซื้อเอกสารประกอบค�าบรรยายได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร 

ชัน้ 1 อาคาร 1 คณะมนษุยศาสตร์

 	ค�าอธิบายกระบวนวิชา

 ศึกษาหลักการ วิธีการ กลวิธี แบบแผนและ 

การเตรียมตัวของผู ้สัมภาษณ์และผู ้ให้สัมภาษณ  ์

ในสถานการณ์ต่าง ๆ

 	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ กลวิธี 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์

 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ กลวิธี 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจค�าถามชนิดต่าง ๆ และ

ประโยชน์ของค�าถามชนิดนั้น ๆ ในการสัมภาษณ์

 4. เพ่ือให้ผู ้เรียนเข้าใจวิธีการสร้างค�าถาม

แบบต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์

 5. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ 

หาข้อมูล

 6. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ

การท�าวิจัย

 7. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ 

รับคนเข้าท�างาน

 8. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ

การสมัครงาน

 	แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ 

Power Point      

 	เนื้อหาวิชา  ส่วนประกอบส�าคัญต่าง ๆ 

ของการสัมภาษณ์ ลักษณะส�าคัญของกระบวนการ

สื่อสารระหว่างผู ้สัมภาษณ์และผู ้ถูกสัมภาษณ์  

ลักษณะของค�าถามประเภทต่าง ๆ และประโยชน์

ของค�าถามประเภทนัน้ ๆ  ในการสมัภาษณ์ โครงสร้าง-

ของการสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์เพ่ือหาข้อมลู การสมัภาษณ์- 

เพื่อการท�าวิจัย การสัมภาษณ์เพื่อรับคนเข้าท�างาน 

และการสัมภาษณ์เพื่อการสมัครงาน

 	วัน เวลา และสถานที่สอบ   

   สอบวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560

   เวลา 09.30 - 12.00

 	ลกัษณะข้อสอบ 

   ข้อสอบเป็นอัตนัยผสมปรนัย 100 คะแนน 

 	รายละเอยีดของลกัษณะข้อสอบ   ข้อสอบ 

ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 3 part ดังนี้

 Part 1: Choose the correct answer.  

 ข้อสอบ part นี้มี 60 ข้อ 60 คะแนน เป็นการ

ตอบค�าถามจากตัวเลือกจากเนื้อหาที่เรียน 

 Part 2: Identify the following questions in 

terms of open-ended, open-to-closed, curious probe, 

quiz show, leading push, clearinghouse probe,  

double-barreled, informational probe, guessing  

game and bipolar.  Be sure to use each of them only once.

 ข้อสอบ part นีม้ ี10 ข้อ 10 คะแนน ในข้อสอบ 

ชุดนี้จะมีค�าถามลักษณะต่าง ๆ 10 ชนิด นักศึกษา 

ต้องตอบว่าค�าถามนัน้ ๆ เป็นชนดิใด เช่น เป็นค�าถาม

แบบ open-ended, open-to-closed, curious probe, 

quiz show, leading push, clearinghouse probe,  

double-barreled, informational probe, guessing 

game หรือ bipolar และในการตอบให้เลือกตอบได้

ค�าตอบละครั้งเดียวเท่านั้น

 Part 3:  Answer the following questions in detail.  

 ข้อสอบ part นี้มี 3 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน  

 หมายเหตุ ในการตอบให้ตอบเป็นภาษาองักฤษ 

โดยมภีาษาไทยสลบัได้บ้าง ห้ามตอบเป็นภาษาไทยล้วน 

ถ้าตอบเป็นภาษาไทยล้วน  คะแนนของข้อนัน้ๆ  จะถกู

หารสองทนัท ี และให้ใช้ปากกาสนี�า้เงนิหรอืสดี�าตอบเท่านัน้ 

ถ้าตอบด้วยดนิสอจะไม่ตรวจข้อสอบให้

อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล

ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

 ENS 3403 (EN323) 

ภาษาอังกฤษสำาหรับมัคคุเทศก์ (English for Guides) 

	 ✎	เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาและฝึกใช้ประโยค 

และข้อความภาษาอังกฤษต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับ

งานมัคคุเทศก์ เช่น การทักทายและกล่าวโอภาปราศรัย 

การบอกเล่าเรื่องต่างๆ การฟัง การตอบค�าถาม 

การพรรณนาลักษณะและความส�าคัญ การบรรยาย-

ประวัติบุคคล ส่ิงของและสถานท่ี ซ่ึงเป็นจุดความสนใจ

ของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการพรรณนาได้โดยย่อ 

แต่ครอบคลุมสาระส�าคัญในเร่ืองภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม การปกครอง และการเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย

 ✎	ต�าราเรียน 

 (1)  EN 323: English for Guides

   (ภาษาอังกฤษส�าหรับมัคคุเทศก์)

  แต่งโดย รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

 (2) CDR และคู่มือ (script) มีจ�าหน่ายที่ร้าน

ถ่ายเอกสาร ชั้นล่าง คณะมนุษยศาสตร์ 1

 ✎	ข้อแนะน�าในการเรียน ให้ศึกษาต�าราอย่างละเอียด 

ซึ่งมีทั้งหมด  6 บท

 Unit 1: Welcome to Thailand

 Unit 2: Introducing Thailand

 Unit 3:  Have a Pleasant Stay

 Unit 4: Bon Appetit

 Unit 5: Made in Thailand

 Unit 6: Visiting Thai Temples

 ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ 

การฟังและการพูด หากมีรูปภาพซีดีก�ากับอยู่ แสดงว่า 

มีเสียงประกอบบทเรียนส่วนนั้น ให้นักศึกษาฟัง CDR 

ประกอบด้วย

 ✎	แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  

มี 5 ข้อใหญ่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 ✎	ข้อแนะน�าในการสอบ  ข้อสอบจะออก

ครอบคลุมเนื้อหาในต�าราทั้ง 6 บทและในเอกสาร

ประกอบ CDR

 ✎	วันเวลาและสถานที่เรียน  

  วันอังคาร 09:30-11:20  ห้อง SLL 601

รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

 กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง จัดกิจกรรมสวดมนต์ โดยหลวงปู่บุญมา 

คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน 

จ.สกลนคร เทศนา 1 กัณฑ์ และสวดมนต์อิติปิโสฯ 

108 จบ ต้อนรับปีใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 

อดุลยเดช เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ลานพระรูป- 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ม.ร.
จัดกิจกรรมสวดมนต์



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

สรุป

หลักการศึกษาภาษาไทยถิ่นฯ  (ต่อจากหน้า 8)

 “อันว่าฟ้าแมลบเมลืองเนือง ก็อือบนนฦๅ 

สยงสับท ประดับด้วยเมฆทลา เวหาเห็นกระช่าง 

แสงใสสว่างทุกทิศ โสดแล” 

 เพราะผู ้ศึกษาวรรณคดีบางคนไม่ได้ใส่ใจ 

เรื่องภาษา ก็อ้างว่าเป็นการใช้ศัพท์โบราณของกว ี

แต่ความเป็นจริงกวีใช้ค�าตามยุคสมัยของเขาเอง 

ท่ีสื่อสารจริงหรือออกเสียงได้จริงในสมัยนั้น และ

บางครัง้เราอาจสงสยัว่า “มลงัเมลอืง” (ปัจจบุนัออกเสยีง 

แยกพยางค์ไม่ควบกล�้า) คืออะไร นั่นคือ งาม, รุ่งเรือง 

หรือค�าว่า *มลาก ปรากฏในไตรภูมพระร่วง “สมบัติ

เป็นมลากเป็นดีแห่งโชติกเศรษฐีนั้นลือชาทั่วแผ่น-

ดินชมพูทวีปนี้ทุกแห่ง” ค�านี้ปัจจุบันคือค�าว่า “มาก” 

และ “ลาก” ในบางถ่ิน ปรากฏในส�านวนคล้องจองว่า 

“ผู้ลากมากดี”

 การน�าเสนอนี้ เป็นเพียงหลักการเบื้องต้น  

ยังมีเนื้อหาที่ดี เป็นประโยชน์ และละเอียดลึกซึ้ง

มากกว่านี้ ผู้เขียนเพียงน�าประสบการณ์สอนมาแสดง 

เพ่ือสร้างก�าลังใจให้ผู้เรียน การศึกษาภาษาถ่ินตามแนว 

ภาษาศาสตร์ เป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงภาษา 

ได้เป็นระบบ และยังประยุกต์ใช้กับการศึกษาวรรณกรรม-

โบราณเพื่อให้ผู้เรียนในยุคใหม่เรียนรู้ความหมาย 

และเน้ือเร่ืองได้เข้าใจมากข้ึน และสร้างพลังการเรียนรู้ 

และการคิดเชิงวิพากษ์ให้เป็นผ่านภาษาถิ่น อีกทั้ง 

รักษาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของท้องถ่ินได้อย่างสร้างสรรค์

และอยู่อย่างสุขใจ
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เอกสารอ้างอิง

การรับรู้ข่าวสารมาจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

มากทีส่ดุ ในส่วนการประชาสมัพนัธ์ของ ม.รามค�าแหง

ในส่วนกลาง มีการปรับรูปแบบในเรื่องของสื่อมาก-

พอสมควร เช่น มกีารใช้เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ ในการสือ่สาร 

กบักลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นนักศึกษา และบคุคลทัว่ไปมากขึน้   

และพบว่ามกีระแสการตอบรบัเป็นอย่างด ี มยีอดสมาชิก 

เป็นเฟรนด์หรือฟอลโลว์จ�านวนกว่าสามแสนคน  

และมีหลายคร้ังท่ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและ 

ความรวดเรว็ของการสือ่สารข้อมลูผ่านช่องทางดงักล่าว 

 “หวังว่าการจัดอบรมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาขาฯ 

ทุกท่านจะได้เรียนรู ้และพัฒนาทักษะในการใช้ 

โซเชยีลมเีดยี เพือ่เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร

ของมหาวิทยาลัยแก่กลุ่มเป้าหมายที่จะมาเป็นลูกศิษย์

ของเราในอนาคต รวมถงึบคุลากร นกัศกึษา ศษิย์เก่า 

หรอืประชาชนท่ัวไปจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ 

ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยสู ่กลุ ่มเป้าหมาย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของสาขาวิทยบริการฯ

ทั่วประเทศ

 ขอขอบคุณคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

และงานประชาสัมพันธ์ท่ีจัดโครงการคร้ังนี้ ข้ึน 

ขอบคุณวิทยากร ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้ช่วย- 

อธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต 

ท่ีมาให้ความรู ้ เกี่ยวกับการใช ้ ส่ือโซเชียลมี เดีย 

ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านท่ีเดินทางมาจาก

สาขาวิทยบริการฯ ขอให้การจัดโครงการในครั้งนี้

ประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ”

เจ้าหน้าที่สาขาฯ  (ต่อจากหน้า 3)

ม.ร.สอบซ่อมภาค1/2559ฯ (ต่อจากหน้า 12)

  2.  จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ตามจดุบรกิารของมหาวทิยาลยั  คือ อาคารเวยีงผาช้ัน 1 

สถาบันคอมพิวเตอร์

 3. จากระบบ INTERNET  ที่เว็บไซต์  www.

ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download  ออกดูสถานที่สอบ  

หมายเลขแถวและทีน่ัง่สอบได้ แต่ไม่สามารถใช้เป็น

หลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้ 

 4. กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงข ้อมูล

กระบวนวชิาทีล่งทะเบยีน ให้ติดต่อขอรบัตารางสอบไล่ 

รายบคุคลฉบบัเปลีย่นแปลงได้ที ่ งานจดัสอบ ฝ่ายจดัสอบ 

อาคารส�านกับริการทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล 

(สวป.) ชั้น 6 รามค�าแหง 1

 บญัชตีดิทีน่ัง่สอบ    เป็นเอกสารทีแ่สดงรายละเอยีด

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลข- 

ทีน่ัง่สอบ  รหสัประจ�าตวั  ช่ือ - นามสกลุ  เป็นภาษาไทย  

ซึง่มรีอยปรทุกุระยะ  1  นิว้   สามารถฉกีออกเป็นรายชือ่

 นกัศกึษาตวัอย่างสถาบนัศลิปวฒันธรรม-

เฉลมิพระเกยีรต ิ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดักจิกรรม

โครงการจิตอาสาท�าความดีถวายพ่อหลวง ร.9 

ร่วมกบัผูป้กครอง ครู นกัเรียนโรงเรียนวดัสามัคคธีรรม 

(โรงเรียนวดักระทุม่ทอง) อ�าเภอบางปลาม้า จังหวดั-

สุพรรณบุรี และชาวบ้านในพื้นที่ ด้วยการแสดง

และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ทาสี

พระพุทธรูป ตบแต่งก�าแพงห้องเรียน พร้อมทั้ง

แปรอักษรเป็นเลข ๙ จุดเทียนแสดงความอาลัย 

และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อวันที่  

16 - 18 ธันวาคม 2559

ของนักศึกษาแต่ละคน  และน�าไปติดท่ีนั่งสอบได้  

เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา    เป็นเอกสาร

ทีแ่สดงรายละเอียดเกีย่วกบัแถว ทีน่ั่ง วชิา ชือ่-นามสกลุ 

ซึง่เป็นเอกสารทีน่กัศกึษาทกุคนจะต้องลงลายมอืชือ่

ของตนเองทุกครั้งท่ีเข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา 

เพื่อแสดงว่าได ้ เข ้าสอบกระบวนวิชานั้นๆจริง  

ก่อนลงลายมอืชือ่ให้นกัศกึษาตรวจสอบกระบวนวชิา

ท่ีจะสอบและช่ือ-นามสกุลของนักศึกษาว่าถูกต้อง

หรือไม่  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับกระบวนวิชาใน- 

ตารางสอบไล่ไม่ตรงกบัใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีน

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปที่ ฝ่ายจัดตารางสอน

และลงทะเบียนเรียน ส�านักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

10240  โทร. 0-2310-8610 ก่อนการสอบ

นักศึกษาตัวอย่างฯทำาความดี
ถวายพ่อหลวง ร.9



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๘) วันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดสอบซ่อม

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12 - 17 

มกราคม 2560 รวมท�าการสอบ 6 วันโดยสอบวันละ 

2 คาบเวลา คาบเช้า เวลา 09.30-12.00 น. คาบบ่าย 

เวลา 14.00 16.30 น.

 สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2 

รามฯ 1 อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, VKB, VPB

รามฯ 2 อาคาร  BNB801- 803, BNB10, BNB11, KTB, 

  PBB   

 สถานที่สอบพิเศษ

สถานที่สอบกรณีพิเศษ  ห้องสโมสรหอประชุม-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

สถานที่สอบพระภิกษุ-สามเณร  สอบซ�้าซ้อน  อาคาร 

เวียงค�า101  (VKB 101) รามค�าแหง 1

  การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 นกัศกึษาทกุชัน้ปี และผูเ้ข้าศกึษารายกระบวนวชิา

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีสามารถ

ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง 

โดยน�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา หรือ ใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียนเรยีน ไปติดต่อรบัได้ตามสถานท่ีมหาวิทยาลยั-

ก�าหนด ตัง้แต่วันที ่4 - 17 มกราคม  2560 ซ่ึงแบ่งเป็น 

2 แห่งดังนี้ 

 1. งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(ONE STOP 

SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชัน้ 1 รามค�าแหง 1          

 2. กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส 

(PRB) ชั้น 1 รามค�าแหง 2

       นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล

ตารางสอบไล่รายบคุคลได้ตัง้แต่วนัที ่ 4 มกราคม 2560 

จากสื่อที่มหาวิทยาลัยจัดท�าให้  ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์

หมายเลข 0-2310-6000 และ 0-2310-6100

ม.ร. สอบซ่อมภาค 1/2559
12 - 17 ม.ค. 2560 ม.ร.เชิญวางพานพุ่ม 

วันพ่อขุนรามคำาแหง 17 ม.ค. 60
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 17  มกราคม  2560 

เชิญชวนผู้แทนหน่วยงานร่วมวางพานพุ่มถวาย 

ราชสักการะ เพ่ือน้อมร�าลึกถึงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันที่ 

5 ตุลาคม 2553 ก�าหนดให้วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

(17 มกราคมของทุกปี) และวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

(11 กรกฎาคมของทุกปี) เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็น 

วันหยุดราชการ เพ่ือเทิดทูนและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ของมหาราชทั้งสองพระองค์ นั้น

 โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะจัดกิจกรรม 

เทิดพระเกียรติในวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชวันท่ี 17 

มกราคม 2560 เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

ของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ ่

ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย  อีกทั้งยังได้อัญเชิญ 

พระนามพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชเป็นช่ือของมหาวิทยาลัย 

โดยจะมีพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะและพิธีทางศาสนา 

ต้ังแต่เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชภายในบริเวณมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง (หัวหมาก) รวมทั้งมีพิธีวางพานพุ่มถวาย 

ราชสักการะต้ังแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซ่ึงมหาวิทยาลัย 

ได้เชิญชวนสถาบันการศึกษา ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ 

ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะในวันพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราชด้วย

 ส�าหรับความเป็นมาของ “วันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช” 

เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงพบหลักศิลาจา รึกของพ่อขุนรามค� าแหงมหาราช 

ท่ีโคกปราสาทร้าง จังหวัดสุโขทัย เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2376 

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 17 มกราคมของทุกป ี

เป็นวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช วันส�าคัญทางประวัติศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2533 เป็นต้นมา

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล ทองประยรู 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

เป็นประธานการท�าบุญตักบาตรพระภิกษุ  99 รูป 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และต้อนรับ 

ปีใหม่ 2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559  

ณ ลานพระรูปพ่อขุนฯ  จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์

และวัฒนธรรมไทย ม.ร.

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ 

จัดพิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจ (สิงห์1) พระพุทธรูปประจ�า- 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีปฏิบัติธรรม

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน 

และมี พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็น

ประธานฝ่ายสงฆ์  เม่ือวันท่ี  20  ธันวาคม  2559  ณ  สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดศรีสะเกษ

 สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดัโครงการ

อบรมภาษาต่างประเทศหลายหลักสูตร ระหว่าง

เดอืนมกราคม - เมษายน 2560 เพือ่บรกิารทางวชิาการ

แก่นกัศกึษาและผูส้นใจทัว่ไป โดยผูท้ีเ่ข้ารบัการอบรม 

และสอบผ่านครบตามหลกัสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร

 เปิดสอนหลักสูตรต่างๆดังนี้ 

 1) ภาษาอังกฤษทั่วไป (พูด-ฟัง/อ่าน-เขียน)   

 2)  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ต้องการฟื้นฟู  

 3)  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้เริ่มต้น  

 4)  ภาษาต่างประเทศ (จนีกลาง  ญีปุ่น่  เกาหลี   

  ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย)  

 5)  ภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติ  

 6)  การเขียนภาษาอังกฤษ  

 7)   ไวยากรณ์อังกฤษ  

 8)   ภาษาอังกฤษเตรียมสอบเข้าปริญญาโท   

 9)   เตรียมสอบ TOEFL  TOEIC  

 10)  ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย  

 11)  การแปล  

 12)  อังกฤษธุรกิจ  

 13)  ภาษาอังกฤษส�าหรับเด็ก อายุ 8-12 ปี  

 14)  ภาษาอังกฤษเร่งรัด

 หลักฐานการสมัคร: นักศึกษา ประกอบด้วย 

รปูถ่าย 1 นิว้ 2 รปู  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนกัศกึษา 1 ฉบับ 

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 1 ฉบับ และส�าเนา- 

ใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีน 1 ฉบบั ประชาชนทัว่ไป : รปูถ่าย  

1  นิว้  2  รปู  และส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 1 ฉบบั

 นกัศกึษาทีส่นใจสมคัรได้ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอยีดแต่ละหลกัสตูรได้ที ่ สถาบนัภาษา 

อาคารสโุขทัย ชัน้ 4 โทร.0-2310-8903-4, 0-2310-8682-3 

เวบ็ไซต์ www.ril.ru.ac.th, email : ril_ram@hotmail.com

สถาบันภาษาเปิดอบรมภาษา ตปท.
แก่นักศึกษา - บุคคลทั่วไป


