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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
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ปีที่ ๔๖	 ฉบับที่ ๔๗

วันที่	๖	-	๑๒	มีนาคม	๒๕๖๐	

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.ยกทีมผู้ประกอบการ “หอพักติดดาว”
เยี่ยมชมหอพักรอบ ม.หอการค้าไทย

    

   
 
 
คณะนิติศาสตร์รับนศ.ภาคพิเศษ

 	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตร	ี

โครงการศึกษาภาคพเิศษ	 หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑติ 

รุน่ท่ี	12	 	ภาคเรยีนท่ี	1	 ปีการศกึษา	2560	 เรยีนวนัเสาร์-

อาทติย์	 เวลา	08.00	-	17.30	น.	จดัระบบการศกึษา

ทวิภาค	 (Semester	 System)	 โดยแบ่งออกเป็น	 

2	 ภาคการศกึษาปกติ	 และภาคฤดูร้อน	 ระยะเวลาเรยีน

ตามปกติ	 4	 ปี	 และแต่ละวิชาจัดสอบวัดผล 

ในวันพฤหัสบดี	เวลา	18.00	-	12.30	น.	คัดเลือก

โดยการสอบสัมภาษณ์	

 ผู ้ ส น ใ จซื้ อ ใ บสมั ค ร ไ ด ้ ร ะห ว ่ า ง

วันที่	 18	 เมษายน	 -	 8	 พฤษภาคม	 2560	

และเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวนั

   
 ม.ร.รับสมัครนักศึกษา ป.โท จ.ภูเก็ต

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับสมัคร

ผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตร ี

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท	โครงการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 จังหวัดภูเก็ต	

สาขาวิชาการจัดการ	 รุ่นที่	 11	 หลักสูตร	

39	 หน่วยกิต	 แผน	 ข	 ไม่ท�าวิทยานิพนธ	์ 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

	 ค ่ าธรรม เนี ยมตลอดหลักสูตร 

รวมศึกษาดูงานในประเทศ	 158,000	 บาท	

ดูงานประเทศญี่ปุ่น	 188,000	 บาท	 ดูงาน

ประเทศเยอรมนัและประเทศสวติเซอร์แลนด์	

218,000	บาท	แบ่งช�าระ	6	งวด

   
 
             มหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียวสานสัมพันธ์ ม.ร.
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล  

ทองประยรู	รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ 

และประกันคุณภาพ	 พร้อมด้วย 

รองศาสตราจารย์ร�าไพ สิริมนกุล 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

และ	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. พจนย์ี 

ศริอิกัษรสาสน์	 อาจารย์ผูร้บัผดิชอบ 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ	 สาขาวชิา- 

ภาษาญี่ปุ่น	คณะมนุษยศาสตร ์

ให้การต้อนรบั Professor Osaki Masakazu, Ph.D. อาจารย์คณะนติศิาสตร์	 มหาวทิยาลยัฮเิมจดิกเคียว 

ประเทศญี่ปุ่น	ณ	ห้องประชุม	1	อาคารวิทยบริการและบริหาร	เมื่อวันที่		16		กุมภาพันธ์		2560	

เปิดฉากกีฬาปัญญาชน ‘สุรนารีเกมส์’

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

 เปิดแล้วมหกรรมกีฬาปัญญาชน	 

‘สุรนารีเกมส์’	 กีฬามหาวิทยาลัย- 

แห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 44	 ภายใต ้

แนวคิด	 “กีฬาเพื่อโอกาส	 ชีวิตและ 

มิตรภาพ”	 เจ้าภาพจัดพิธีเปิด 

ประทบัใจ	 โชว์เทคโนโลยจีดุคบเพลงิ

โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ	 ด้าน	

ม.รามค�าแหง	ส่งนกักฬีา	‘ลกูพ่อขุนฯ’ 

เข้าชิงชัย	18	ชนิดกีฬา
นักกีฬาลูกพ่อขุนฯ คว้าเหรียญทองเหรียญแรกจากการแข่งขันเรือพายประเภทกรรเชียง 2 คนเม่ือวันท่ี 23 ก.พ. 60

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง น�าผู้ประกอบการหอพักติดดาว 

บริเวณโดยรอบ ม.ร. หัวหมากและวิทยาเขตบางนา ศึกษาดูงาน 

และเยี่ยมชมกิจการหอพักบริ เวณโดยรอบมหาวิทยาลัย-

หอการค้าไทย เพือ่พฒันาคณุภาพมาตรฐานหอพกั แลกเปลีย่นเรยีนรู้

วธิบีรหิารจดัการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดีฝ่าย-

ประชาสมัพนัธ์	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 น�าคณะกรรมการภาคประชาชน 

และผูป้ระกอบการ	“หอพกัตดิดาว”		บรเิวณโดยรอบ	ม.ร.	(หวัหมาก 

และวทิยาเขตบางนา)	 จ�านวน	 40	 คน	 ศกึษาดงูาน	 แลกเปลีย่นเรยีนรู้

วธีิบรหิารจดัการหอพกั	 และเยีย่มชมกจิการหอพกับรเิวณโดยรอบ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 ในโครงการส่งเสรมิการบรหิารจดัการหอพกั 

“สานสัมพันธ์ผู้ประกอบการหอพัก”	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สชุพี งามเจรญิ	 รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา	 มหาวทิยาลยั- 

หอการค้าไทย		พร้อมทมีงานดแูลหอพกัเครอืข่าย	ม.หอการค้าไทย

ให้การต้อนรับ		เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2560	

	 โอกาสน้ี	 ผศ.ลีนา	 กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงไม่มี

หอพกัภายในเหมอืนมหาวทิยาลยัอืน่ๆ	ทัว่ไป		แต่ตระหนกัถงึหน้าที ่

ในการดแูลลกูศษิย์ทีพ่กัอาศยัในหอพกับรเิวณโดยรอบให้มคีวามสขุ

และปลอดภัย		โดยเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	2551		มีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการภาคประชาชนทีป่ระกอบด้วยผูแ้ทนจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องมาช่วยด�าเนินการ	 (อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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ม.ร.ยกทีมผู้ประกอบการ “หอพักติดดาว” เยี่ยมชมหอพักรอบ ม.หอการค้าไทย (ต่อจากหน้า 1)

และได้จดักจิกรรมต่างๆ	 ทีเ่ป็นการสร้างความสมัพนัธ์

กับผู้ประกอบการหอพัก		และกิจกรรมที่ให้ความรู้

เกีย่วกบัการบรหิารจดัการหอพกั		รวมทัง้การจัดโครงการ 

“หอพกัตดิดาว”		เพือ่จงูใจให้หอพกัมกีารด�าเนนิงาน

ให้มีคณุภาพมากขึน้		เช่นเดยีวกบัการน�าผูป้ระกอบการ 

หอพักย่านรามค�าแหงมาศึกษาดูงานในวันนี้ก็เป็น

ส่วนหนึง่ของการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนั		และ

ผูป้ระกอบการจะได้น�าไปพฒันาหอพกัของตนต่อไป		

 “ม.รามค�าแหงจัดโครงการ “หอพักติดดาว” มา 8 ปีแล้ว  โดยในปี 2559 มีหอพักที่ได้รับรางวัลหอพัก

ติดดาว 129 แห่ง  แต่ส�าคัญที่สุดคือจากการด�าเนินการนี้  ผู้ประกอบการหอพักที่ได้มีการพัฒนาคุณภาพและ

เพิ่มการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาที่พักอาศัยมากยิ่งขึ้น”

 ด้าน	ผศ.สชุพี งามเจรญิ		กล่าวว่ามหาวทิยาลยัหอการค้าไทยมกีารดแูลนกัศกึษาทกุด้าน		ทัง้ด้านทีพ่กัอาศยั

ซึ่งมีเครือข่ายหอพักอยู่จ�านวนมาก		มีการจัดสัมมนาโดยเชิญวิทยากรจากกระทรวงฯ	มาให้ความรู้เกี่ยวกับ 

การด�าเนินงานหอพัก		รวมทั้งความรู้ด้านต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง		มีการประกวดหอพักมอบโล่รางวัลหอพักดีเด่น		

และยังมีหอพักที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปบริหารจัดการโดยท�าสัญญาเช่าไว้ในระยะเวลา	10	ปี		ส่วนในด้านของ

ภายในมหาวิทยาลัย		ได้จัดท�าซุ้มต้นไม้ส�าหรับคนสูบบุหรี่โดยเฉพาะ		มีการดูแลวินัยในด้านนี้อย่างจริงจัง

 “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีจุดยืนในการสร้างพันธมิตรกับหอพัก  และจะพยายามสร้างเครือข่าย 

ให้มากขึน้อีก  ซึง่นสิิต นักศกึษา เปรียบเสมอืนลกูหลาน  หอพกัเป็นครอบครวัใหม่ทีจ่ะเข้ามาช่วยดแูลความเป็นอยู ่ 

เก้ือกลูให้พวกเขาได้ใช้ชวีติระหว่างศกึษาเล่าเรยีนได้อย่างมคีวามสขุ และส่งเสรมิการเรยีนรูต่้างๆ อย่างเหมาะสม   

ตลอดจนคอยดแูลให้ห่างไกลจากอบายมขุและสิง่เสพตดิต่างๆ จนกระทัง่ส�าเรจ็การศกึษาเป็นบณัฑติทีพ่งึประสงค์

ในอนาคตต่อไป”

 	 ด้านผู้ประกอบการหอพัก	  นายมนตรี แผ่แก้วมณี 	 ผู้ประกอบการหอพักสตรี

เกียรติไพศาล		กล่าวว่าการเยี่ยมชมเครือข่ายหอพักของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน		เป็นโครงการที่ดีและส�าคัญต่อการปรับปรุง

พัฒนามาตรฐานหอพักตามโครงการ	“หอพักติดดาว”		เนื่องจากผู้ประกอบการหอพัก

ได้เห็นมุมมองที่หลากหลาย		จากต่างสถาบัน	ต่างบริบท		และสามารถน�าแนวคิด	 

วิธีการต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปปรับใช้ได้กับหอพักและมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง

 “ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่จัดกิจกรรมครั้งนี้  ขอฝากให้ทุกหอพักมีการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

ให้ดีขึ้นต่อไป  และขอให้ผู้ประกอบการหอพักที่ยังไม่ได้ร่วมโครงการ “หอพักติดดาว”  อยากให้เข้ามาร่วม  

เพราะมีความรู้มากมายท่ีผู้ประกอบการควรทราบ รวมถึงเรื่องของ พ.ร.บ.ที่ตอนนี้มีความส�าคญัมาก  และ

ส�าหรบัหอพกัทีไ่ด้ร่วมโครงการหอพกัตดิดาวแล้ว  ไม่น่าจะมปัีญหาอะไร  ขอให้วางใจได้” 

       นางสาวมาลี หมัดนุรักษ์ 	 ที่ปรึกษาหอพักสตรี	 เอ็ม	 เอ็น	 อาร์	 แมนชั่น	 	 และ 

ผู้ประกอบการหอพัก	ยี	อี	แมนชั่น	 	กล่าวว่าประทับใจมาก	 	ได้รับการต้อนรับอย่างด ี

จากทางหอพกัและมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย		ได้เยีย่มชมหอพกัทีจ่ดทะเบยีนอย่างถกูต้อง  

มีตัวอย่างมากมายที่น่าสนใจในการน�าไปประยุกต์ใช้กับหอพักของตน		เช่น	การจัดท�า 

ซุม้ต้นไม้ส�าหรบัสบูบหุรีบ่รเิวณมหาวทิยาลยัรามค�าแหง		หรอืทางผูป้ระกอบการหอพกั

อาจน�าแนวคิดนีไ้ปดดัแปลงเป็นซุม้ต้นไม้ให้ความร่มรืน่และอากาศบริสทุธิบ์ริเวณหอพกั		

การจัดสรรพื้นที่ทิ้งขยะบริเวณชั้นล่างสุดของหอพัก

 “การเยีย่มชมหอพกัมปีระโยชน์ต่อผูป้ระกอบการหอพกั  และนักศึกษาทีพ่กัอาศัยมาก ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ 

“หอพกัตดิดาว”  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางมหาวทิยาลยัรามค�าแหงจดัขึน้อย่างสม�า่เสมอ  เพือ่จะได้ทราบข้อความรูต่้างๆ  

ที่จ�าเป็น  รวมถึงเป็นพื้นที่ในการให้ข้อเสนอแนะ  และขอให้ทั้งม.รามฯ และภาครัฐเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่อง”

	 	 	 	 	 	 	 จากน้ัน	ผู้แทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 ได้น�าผู้ประกอบการหอพักจาก	ม.ร.	 เยี่ยมชมหอพักย่าน	

ม.หอการค้าไทย	รวม	9	แห่ง	ได้แก่	ราชินีแมนชั่น		หอพักสตรีพสิษฐ์		หอพักสตรีบ้านวิภาวดี		หอพักอมยิ้ม-	 

ดอร์ม		หอพกัสตรกีฤษลนิธร		หอพกัสตรเีจรญิพร	หอพกัสตรดีวงพร		หอพกัสตรปีรญิญา		และหอพกัสตรอีูด๊

       

 พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานอาชีพ  

เมื่อวันที่	 17	 กุมภาพันธ์	 2560	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต	ิ

จังหวัดสงขลา	 จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ	

มารยาทและพัฒนาสู่งานอาชีพ	 โดยมี	 รศ.เอมอร 

ดิสปัญญา	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาอังกฤษ

และภาษาศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 เป็นวิทยากรในการบรรยายในเรื่อง-	

ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและศัพท์จ�าเป็น

ในชีวิตประจ�าวัน	 การอ่านเอาความและการอ่าน

ตีความภาษาอังกฤษ	 และ	อาจารย์ณิซาห์ปุตรี แก้วเศษ 

อาจารย์พิเศษ	 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง	

หลักและบทบาทสมมติและการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

ในการสัมภาษณ์งาน	หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน 

พร้อมฝึกปฏิบัติ	ณ	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสงขลา

 การมาเยือนมหาวิทยาลัยรามค�าแหงคร้ังน้ี

นอกจากคณาจารย์และนักศึกษาได้สานสัมพันธ์  

แลกเปล่ียนวิชาการและวัฒนธรรมตามวัตถุประสงค์

ของการลงนามความร่วมมือแล้ว	 ยังได้มีการหารือ

เตรียมการต่อสัญญาบันทึกลงนามความเข้าใจ

ระหว่างมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียวกับสาขาวิชา-

ภาษาญี่ปุ่น	 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก	

คณะมนุษยศาสตร์	เป็นปีที่		6	ด้วย

มหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียวฯ (ต่อจากหน้า 1)

	 ผูส้นใจสามารถสมคัรด้วยตนเอง	ระหว่างวนัท่ี 

8 - 9 เมษายน 2560 ท่ีโรงเรยีนสตรภูีเกต็	อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดภูเก็ต	 ตั้งแต่เวลา	 10.00	 -	 15.00	 น.	 หรือ

สมัครทางออนไลน์ท่ี	www.mbaphuket.ru.ac.th	

ตัง้แต่บดันี ้- 9 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียด-

เพิ่มเติม	โทร.085-066-4949,	086-476-5850

ม.ร.รับสมัครนักศึกษาฯ (ต่อจากหน้า 1)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้อง	 1101	 ชั้น	 1	

อาคาร	 1	คณะนติศิาสตร์	 โทร.	 0-2310-8199,	 085-918-2728 

หรอืท่ี	www.law.ru.ac.th	,	FB	:	https;//www.facebook. 

com/nitiram.sat.sun	 หรือ	 เพจเฟซบุ๊ก	 :	 นิติศาสตร์

ภาคพิเศษ	เสาร์	อาทิตย์

คณะนิติศาสตร์ฯ (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

   
  

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสถาปนา

    สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร 

อมพฺโร)	 เป็นสมเด็จพระสงัฆราช	สกลมหา- 

สงัฆปรณิายก	แล้วเมือ่วนัที	่๑๒	กมุภาพนัธ์	

๒๕๖๐

	 นับเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชองค์ที	่๒๐ 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 “ข่าวรามค�าแหง”	และชาวมหาวทิยาลัย-

รามค�าแหงท้ังมวล	 ต่างยินดีท่ีมีสมเด็จ- 

พระสังฆราชพระองค์ใหม่	และ

 ขอถวายสกัการะแด่สมเดจ็พระสงัฆราช

 ค�าว่าสมเดจ็พระสังฆราช		เป็นต�าแหน่ง

	 ส่วนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	

เป็นชื่อ

	 สกลมหาสังฆปริณายก	เป็นหน้าที่

	 มีความหมายว่า

 ผู้เป็นใหญ่ที่ปกครองบังคับบัญชา

สังฆมณฑลทั่วประเทศ

	 ข ่ าวนี้ เป ็นความปลาบปลื้มของ

พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศที่มีศูนย์รวม

แห่งศรทัธา	หลงัจากทีส่มเดจ็พระญาณสงัวร	

สมเดจ็พระสงัฆราชองค์ที	่๑๙	สิน้พระชนม์	

เมือ่เดือนตลุาคม	พทุธศกัราช	๒๕๕๖	ต�าแหน่ง

สมเด็จพระสังฆราชก็ว่างเว้นมานานเกือบ	

๓	ปี	

 ยิง่กว่านัน้	 ความปลาบปลืม้ดงักล่าวนี ้

เป็นความปลาบปลืม้	ซึง่สมเด็จพระสงัฆราช

องค์นี้	ทรงถึงพร้อมในทุกด้าน

 ทั้งการศึกษา พระจริยวัตร และ 

พระกรณียกิจ

 แนะแนวสัญจร  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดเชียงใหม่	โดยมี	นางสาว 

กัญจน์ชริน	 เจริญเดช	 หัวหน้าส�านักงานสาขาวิทย-

บริการฯ	 นางสาวจันทร์ทิพย์	 โดดทอง	 นักวิชาการศึกษา 

และนายสุริยัน	 เย่ียมพัฒนานุกูล	 ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงาน	ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร	 ไปยัง

หน่วยงาน	และโรงเรียนของอ�าเภอรอบนอก	แก่นักเรียน

ในระดับชั้น	ม.	3	และ	ม.6

 นายประวัติ  ประภาปัญญา ข้าราชการบ�านาญ	อายุ	76	ปี	นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี	 ปัจจุบันเก็บหน่วยกิตได้	 56	หน่วยกิต	 

มุ่งเรียนปริญญาตรีนิติศาสตร์	เพื่อสานฝันในอดีตที่เคยลงทะเบียนเรียนรุ่นแรก	ปี	2514	และเพื่อพัฒนา

ความรู้ให้ทันยุคสมัย	รวมทั้งน�าความรู้ทางกฎหมายช่วยเหลือประชาชนต่อไป

 นายประวัติ ประภาปัญญา (ลุงไก่)	 กล่าวว่าคนสูงอายุส่วนใหญ่จะมีความพร้อมเรื่องเวลามากขึ้น 

เมื่อเกษียณจากการท�างานประจ�าแล้ว	 สิ่งที่ควรท�าต่อไปก็คือมุ่งหาความรู้ให้มากขึ้น	 เพราะการศึกษา 

ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต	 แม้สติปัญญา	 ความจ�า	 จะไม่ดีเท่าคนวัยหนุ่มสาว	 ก็ต้องขยันเป็นสองเท่า	 และ 

หมั่นเข้าหาครูอาจารย์	เพ่ือน	ๆ	วัยลูกหลานให้มาก	ๆ	ด้วย	นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ในต�าราเรียน 

แล้วยังได้สังคมใหม่ๆ	ท�าให้ชีวิตวัยหลังเกษียณมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วย

 “เมื่อปี 2514 ได้ลงเรียนคณะนิติศาสตร์ แล้วเรียนไม่จบ ก็ออกไปเรียนที่อื่น และกลับมาเรียน 

ที่รามค�าแหงอีกครั้งในระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี 

ยังรู้สึกรักในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เหมือนครั้งแรกที่ได้เข้ามาเรียน จึงตั้งใจว่าจะกลับมาเรียนในคณะนิติศาสตร ์

อีกคร้ังเมื่อชีวิตลงตัวมากขึ้น และวันนี้ก็ได้สานฝันของตนเองส�าเร็จ”

 คุณลุงไก่	กล่าวต่อไปว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	มีพัฒนาการทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ทีเ่ท่าเทยีมกนัทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค	 ด้านเทคโนโลยกีารศกึษา	 สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ	 และทีส่�าคญั 

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนทกุเพศ	 ทกุวยั	 ได้เรียนหนงัสอื	 และยงัขยายโอกาสทางการศกึษาไปยงัภมูภิาคต่างๆ 

ทัว่ประเทศ		ท�าให้สามารถเรยีนใกล้บ้านได้สะดวกสบายมากขึน้ด้วย		สมเป็นมหาวทิยาลยัของประชาชนชาวไทยจรงิๆ	 

	 “ขอฝากเพือ่นๆลกูๆหลานๆ	 ทีก่�าลงัท้อถอยกบัการเรยีน	 ให้ลงุได้เป็นแรงบนัดาลใจหนึง่ทีท่�าให้ทกุคน

กลับมามีก�าลังใจในการเรียนอีกครั้ง	ขอให้ขยัน	อดทน	และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองให้มากๆ	

ความส�าเรจ็อยูไ่ม่ไกล	..ลงุไม่แน่ใจหรอกว่าจะสามารถคว้าปรญิญาครัง้นีไ้ด้ส�าเรจ็หรอืไม่ แต่ลงุจะไม่หยดุพยายาม”

คุณลุงประวัติ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ วัย 76 ปี 
เผย “การศึกษาพัฒนาคนทุกวัยให้ทันโลก-เทคโนโลยี”

   
  

 เก็บเกี่ยวข้าว คณะเจ้าหน้าที่	 สาขาวิทย- 

บริการฯ	 จังหวัดตรัง	 ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว	

ประจ�าปีการศึกษา	 2559	 ของโรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 

ต.นาบินหลา	อ.เมือง	จ.ตรัง	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้น

การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้ปกครอง-

นักเรียน	 เม่ือวันท่ี	 10	 กุมภาพันธ์	 2560	 ณ	 แปลงนาข้าว

นายจ�าลอง	นาทุ่งนุ้ย		ถนนบ้านควน-ควนตอ		โดยมี 

นายนันธวัช เจริญวรรณ	 นายอ�าเภอเมืองตรัง	 

เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
	 การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ครั้งที่	 2/2560	 เมื่อวันที่	 22	กุมภาพันธ์	2560	 	 โดยมี 

นายวริชั  ชนิวนิจิกลุ  นายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธาน 

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ		ดังนี้

 1.  แต่งตั้งรองอธิการบดี

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง	

รองอธิการบดีเพ่ิมเติม	 จ�านวน	 1	 ต�าแหน่ง	 และ

เปลีย่นแปลงต�าแหน่งรองอธกิารบด	ี	จ�านวน	1	ต�าแหน่ง			ดงัน้ี

	 1.	 รองศาสตราจารย์ช�านาญ		เต็มเมืองปัก		

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุร	ี 

ไปด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จังหวัดนครราชสีมา

	 2.	อาจารย์	ดร.หฤษฏ์	นิ่มรักษา		ด�ารงต�าแหน่ง

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี

 ทั้งนี้	 ตั้งแต่วันที่	 1	 มีนาคม	 2560	 ถึงวันที่	 

30		กันยายน		2560	

 2.  แต่งตั้งรักษาราชการแทน  

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง	

รองศาสตราจารย์	ดร.เอื้อน		ปิ่นเงิน	ผู้อ�านวยการ

สถาบนัคอมพวิเตอร์	 ด�ารงต�าแหน่งผูร้กัษาราชการแทน

ผู้อ�านวยการส�านักกีฬา

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สาธษิฐ์		นากกระแสร์		กรรมการ

สภามหาวทิยาลยั	 ด�ารงต�าแหน่งผูร้กัษาราชการแทน 

ผูอ้�านวยการสถาบนับรกิารวชิาการทางอเิลก็ทรอนกิส์

 3.  แต่งตั้งรองคณบดี

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง

รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์		ดังนี้

	 1.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พัด		ลวางกูร	 	

	 	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

	 2.	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.นิธติา		สริิพงษ์ทกัษณิ	 

	 	 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2560	เป็นต้นไป

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง

รองคณบดีคณะสื่อสารมวลชน		ดังนี้

	 1.	 รองศาสตราจารย์วาริศา		พลายบัว	 	

	 	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

	 2.	 รองศาสตราจารย์ฐาปนะ		วงษ์สาธติศาสตร์ 

	 	 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	22	กุมภาพันธ์		2560	ถึงวันที่	

30	กันยายน	2560

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ	ดังนี้

	 	 อาจารย์สมฉวี		ศิริโสภนา		

	 	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

 ทัง้นี	้ตัง้แต่วนัที	่	1		กมุภาพนัธ์		2560		เป็นต้นไป

        4.  ลาออกจากรองคณบดี

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้รองคณบดี

คณะรัฐศาสตร์ลาออกจากต�าแหน่ง	 ตั้งแต่วันที่	 

1	มีนาคม	2560		ดังนี้

	 1.	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ปิยะนชุ	 เงนิคล้าย  

ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดฝ่ีายนโยบายและแผน

          	2.	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ศภุทัรา		อ�านวยสวสัดิ ์

ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้รองคณบดี

คณะบริหารธุรกิจลาออกจากต�าแห่ง

	 อาจารย์สายพิณ		สันทัด		ลาออกจากต�าแหน่ง	

รองคณบดีฝ่ายกจิการนกัศกึษา	ต้ังแต่วนัท่ี	31	มกราคม	2560 

เป็นต้นไป

 5. ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง	 

ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ยศระว	ี	วายทองค�า		ให้ด�ารงต�าแหน่ง

รองศาสตราจารย์	 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา	

คณะศึกษาศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	8	กรกฎาคม	2559

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์	 ดร.ทวิกา	 ตั้งประภา	 ให้ด�ารงต�าแหน่ง		 

ผูช่้วยศาสตราจารย์	 ในสาขาวชิาศกึษาศาสตร์	 (การประเมนิ

และการวจิยั)	คณะศกึษาศาสตร์	ตัง้แต่วนัที	่28	มนีาคม	2559

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์	ดร.สภุทัรา		บญุปัญญาโรจน์		ให้ด�ารงต�าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์		ในสาขาวิชาคติชนวิทยา		คณะ-

มนุษยศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	19	สิงหาคม	2559

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง	

อาจารย์	ดร.อรไท		ซัว้เจรญิ		ให้ด�ารงต�าแหน่ง		ผูช่้วย-

ศาสตราจารย์	 ในสาขาวิชาสถิติประยุกต์และวิจัย		

คณะวิทยาศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	30	กันยายน	2559

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง	

อาจารย์	ดร.ยอด		สขุะมงคล	ให้ด�ารงต�าแหน่ง		ผูช่้วย-

ศาสตราจารย์	 ในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน	คณะ-

วิศวกรรมศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	3	กุมภาพันธ์	2559

 6. แต่งตัง้กรรมการประจ�าคณะศลิปกรรมศาสตร์

	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังกรรมการ

ประจ�าคณะศิลปกรรมศาสตร์		ดังนี้

1.		คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร์	 ประธานกรรมการ

2.		รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 กรรมการ

3.		อาจารย์อรอนงค์		อิงช�านิ	 	 กรรมการ

4.		อาจารย์ดุษฎี		สว่างวิบูลย์พงศ์	 กรรมการ

5.		อาจารย์รัสวรรณ		อดิศัยภารดี	 กรรมการ

6.		อาจารย์ธนพัฒน์		เกิดผล	 	 กรรมการ

 7. ปรับปรุงโครงสร้าง

  -	 ให้ความเหน็ชอบและอนุมติัปรบัโครงสร้าง

การแบ่งส่วนราชการของส�านักบริการทางวิชาการ

และทดสอบประเมินผลเพื่อให้การบริหารงาน 

มปีระสทิธภิาพ		และเหมาะสมกบัอตัราก�าลงัทีเ่หลอือยู่

 8.  อนุมัติและปรับปรุงหลักสูตร

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร	

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษา-

เยอรมัน	ฉบับปี		พ.ศ.	2555		(ปรับปรุงอาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

แก้ไขหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต	 ฉบบัปี	 พ.ศ.2555	

(ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

  9. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญา- 

ดุษฎบีณัฑติในภาค	2	ปีการศกึษา	2559		(ครัง้ที	่2)		ดงันี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

 ปรชัญาดษุฎบัีณฑติ	(ทางสงัคมศาสตร์)	วชิาเอก

การบริหารการศึกษา		(แบบ	2)		

	 1.	 นางสาวปิลันธร	คงจุ้ย		รหัสประจ�าตัว

5519471008		ตั้งแต่วันที่	23	มกราคม	2560			

โครงการหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  สาขาวชิาการเมอืง

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การเมือง	)	แบบ	2	

	 2.	 นางสาววนิดา	ชุมนุม			รหัสประจ�าตัว

5619860028		ตั้งแต่วันที่	19	มกราคม	2560

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญา-

ดษุฎบีณัฑิตในภาค	2	ปีการศึกษา	2559		(คร้ังที	่3)		ดงันี้

โครงการหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบัีณฑติ  สาขาวิชาการเมือง

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การเมือง	)	แบบ	2

	 1.	 ว่าท่ีร้อยตรพิีสษิฐ์	เจดิกนก	รหสัประจ�าตัว	

5319860050	ตั้งแต่วันที่	2	กุมภาพันธ์	2560																									

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญา-

ดษุฎบีณัฑิตในภาค	1	ปีการศึกษา	2559		(คร้ังที	่7)		ดงันี้

โครงการหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  สาขาวชิาการเมอืง

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การเมือง)	แบบ	2

	 1.	 นางสาวนนัทวนั	 วงศ์ขจรกติติ	 รหสัประจ�าตัว 

5419860008	ตั้งแต่วันที่	26	ธันวาคม		2559

	 2.	 นายกันตพัฒน์		ชนะบุญ			รหัสประจ�าตัว

5519860028		ตั้งแต่วันที่		26		ธันวาคม	2559	

	 3.		นายไชยะ		เทพา		รหัสประจ�าตัว			

5519860029		ตั้งแต่วันที่	26		ธันวาคม	2559	

	 4.	 นางสาวกรีตวิรรณ	 กลัยาณมติร	 รหสัประจ�าตวั 

5619860005	ตั้งแต่วันที่	26	ธันวาคม	2559	

	 5.	 นายสิทธิพร	สมทรัพย์		รหัสประจ�าตัว

5619860012		ตั้งแต่วันที่	26	ธันวาคม	2559

                      



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ตอน  สยามรัฐพิพิธภัณฑ์

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ปัจจุบันค�าว่า	 “พิพิธภัณฑ์”	 นั้นถูกใช้เป็นค�าแปลของค�าว่า	 museum	

ในภาษาอังกฤษซ่ึงถ้าถอดความจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษแล้ว	 museum 

จะหมายถงึ	อาคารทีจ่ดัแสดงและเกบ็รักษาวตัถทุีม่คีวามส�าคญัทางประวตัศิาสตร์ 

วิทยาศาสตร์	ศิลปะ	หรือวัฒนธรรม	หรือถ้าถือเอาตามความรู้สึกของชาวบ้าน

ทั่วไปนั้นพิพิธภัณฑ์น่าจะหมายถึงที่เก็บและแสดงของโบราณทั้งหลาย

	 ที่ผมขึ้นต้นเป็นเรื่องพิพิธภัณฑ์โดยตั้งชื่อตอนว่า	“สยามรัฐพิพิธภัณฑ์” 

นั้นอย่าคิดว่าจะเปลี่ยนไปเขียนเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์นะครับ	 

ยังคงเป็นเร่ืองเกี่ยวกับเศรษฐกิจอยู่เพราะค�าว่า	 “พิพิธภัณฑ์”	 ในท่ีนี้ตรงกับ

ภาษาอังกฤษว่า	exposition	ซึ่งแปลว่าการจัดแสดง	ไม่ได้มาจากค�าว่า	museum 

แต่อย่างใด	 และชือ่สยามรฐัพพิธิภัณฑ์น้ันมาจากช่ือภาษาองักฤษว่า	 “The	 Siamese 

Kingdom	 Exposition”	 ซึ่งเป็นชื่อของการจัดงานแสดงสินค้าที่มีจุดมุ่งหมาย

จะให้เป็นงานแสดงสนิค้านานาชาตคิรัง้แรกของประเทศไทยหรอืสยามในขณะนัน้ 

แต่น่าเสียดายว่าไม่ได้เกิดขึ้นทั้ง	ๆ	ที่เตรียมการไปเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว

	 งานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์เป็นไปตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ-

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เพื่อขยายเศรษฐกิจการค้าของไทยในช่วงที่เศรษฐกิจ

ของประเทศยุโรปซึ่งเคยครอบง�าการค้าโลกมายาวนานก�าลังเส่ือมโทรม 

จากผลการท�าลายล้างของสงครามโลกครั้งที่	1	โดยท่ีทรงพระราชทานท่ีดิน

ส่วนพระองค์คือสวนลุมพินีเป็นสถานที่จัดงาน	

	 ตามแผนงานนัน้ต่างประเทศจะเข้ามาสร้างอาคารเพ่ือใช้ในการแสดงสินค้า	

และเมื่องานเสร็จสิ้นก็จะเป็นถาวรวัตถุในสวนลุมพินีซึ่งพระบาทสมเด็จ- 

พระมงกุฎเกล้าฯ	 จะพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะแก่ประชาชนต่อไป 

แต่ในปีทีต่ัง้ใจจะจดังานคอื	พ.ศ.	2468	นัน้เอง	พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าฯ	

เสด็จสวรรคตเสียก่อน	 งานดังกล่าวจึงถูกยกเลิกไป	 และกว่าประเทศไทยจะมี

งานแสดงสินค้านานาชาติครั้งแรกได้จริงก็ต้องรอไปอีก	 41	 ปี	 อย่างไรก็ตาม

ผลจากการเตรียมงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ก็ท�าให้คนไทยได้มีสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองซึ่งถ้าหากไม่มีการเตรียมงานคราวนั้นก็ไม่ทราบว่า 

คนไทยจะมโีอกาสได้สวนสาธารณะอย่างสวนลมุพนิไีว้เป็นปอดของคนกรงุเทพฯ	

กันหรือเปล่า

	 อีก	41	ปีหลังจาก	2468	ประเทศไทยจึงมีโอกาสการจัดงานแสดงสินค้า

นานาชาติขึน้ครัง้แรก	งานทีว่่านีใ้ช้ชือ่ภาษาองักฤษว่า	Asian	International	Trade	Fair 

ครั้งที่	 1	 ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่	 17	 พฤศจิกายน	 ถึง	 10	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2509		 

ณ	บริเวณที่เป็นมหาวิทยาลัยรามค�าแหงในปัจจุบัน	

 งานแสดงสินค้านานาชาตนิีเ้รยีกแบบชาวบ้านว่างานแสดงสนิค้าทีห่วัหมาก 

ถือเป็นงานใหญ่และโชว์ความทันสมัยทางเทคโนโลยีเต็มท่ีในสมัยนั้น	 

คนทีเ่คยมาเดนิเทีย่วในงานกค็งต้องอายรุาว		ๆ	60	ปีขึน้ไปเพราะตอนทีผ่มมาน้ัน 

     

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

เมื่อถึงสนามบิน
Khi đến sân bay (คี เด๊น เซิน ไบ)

 เมือ่ท่านเดนิทางถงึสนามบนิปลายทางแล้ว	 ทกุท่านต้องผ่านพธิตีรวจคนเข้าเมอืง 

บทสนทนาแรกนี้	 จะเป็นการสนทนาขณะที่อยู่ระหว่างการตรวจคนเข้าเมือง 

ณ	สนามบินที่ประเทศเวียดนาม	โดยคนเวียดนามโพ้นทะเล	หรือเรียกว่า	 

	(เหวียต	เกี่ยว)	กลับมาเยี่ยมบ้านเกิด	ในโอกาสวันปีใหม่	

G:	  

	 (ซิน	จิ	จอ	แซม	โหะ	เจี๊ยว)	 ขอให้คุณแสดงหนังสือเดินทาง

H:	 			(เดย	อ่ะ)	 	 นี่ค่ะ

G:	  

	 (จิ	หล่า	เหวียต	เกี่ยว	อ่า)	 คุณเป็นเหวียตเกี่ยวเหรอ

  

	 (เบย	เส่อ	จิ	มาง	ก๊วก	ติก	สี่)	 ตอนนี้คุณถือสัญชาติอะไร

H:	  

	 (เวิง	เบย	เส่อ	โตย	หล่า	เหงื่อย	อุ๊ก)	 ใช่	ตอนนี้ฉันเป็นคนออสเตรเลีย

 

	 (โตย	เหว่	ทัม	เกว	เฮือง	เญิน	สิป	เต๊ต	เหวียน	ด๊าน)	

	 ฉันกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดโอกาสปีใหม่

G:	

	 (วี	ซา	กั๋ว	จิ	ก๊อ	สา	จิ	จอง	หว่อง	โหมต	ท้าง)	

	 วีซ่าของคุณมีอายุภายในหนึ่งเดือน

H:	  

	 (เวิง	เนิ้ว	ม้วน	ถี่	โตย	ก๊อ	เถ	ซา	ห่าน	วี	ซา	เอ๋อ	เดิว	อะ)

	 ใช่	ถ้าต้องการฉันจะไปขยายเวลาได้ที่ใดคะ

G:	  

	 (จิ	เด๊น	เกอ	กวาน	เหญิป	เกอ	เอ๋อ	โฝ	เจิ่น	หึ่ง	ด่าว)

	 คุณไปที่ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	ถนนเจิ่น	ฮึง	ด่าว

H:	 		(ก๋าม	เอิน	อัญ)	 	 ขอบคุณคุณ

 ไวยากรณ์ที่พบในบทสนทนานี้

 1. การใช้ค�า  ต่อท้ายประโยค	ท�าให้ประโยคบอกเล่าเปลี่ยนเป็นประโยค

ค�าถาม	เช่น

  

	 (ไหง่	มาย	อัญ	ไบ	ดี	ฟ้าป	อ่า)	 	

	 พรุ่งนี้คุณจะบินไปฝรั่งเศสเหรอ?

  

	 (อัญ	ม้วน	มัว	แว้	ดี	โตเกียว	อ่า)	

	 คุณต้องการซื้อตั๋วไปโตเกียวเหรอ?

 2. การใช้ประโยคเงื่อนไข  

หมายความว่า	ถ้า.....ก็......

	 ไวยากรณ์นี้เราได้เคยพูดถึงไปแล้ว	 ขอทบทวนสักนิดหน่อย	 เพื่อความ

เข้าใจที่ดียิ่งขึ้น

  

	 (เหนิว	เถ่ย	เตี๊ยต	โต๊ต	ถิ	ไหม	ไบ	แส	เกิ๊ต	กั๊ญ	ดุ๊ง	เส่อ)

	 ถ้าอากาศดี	เครื่องบินจะขึ้นบินตรงเวลา(อ่านต่อหน้า 9)
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 จากบทความที่แล้ว	 เราได้รู้ชื่อดอกไม้ต่างๆท่ีมาจากชื่อของบุคคลต่างๆ 

ในนิยายปกรณัมกรีกแล้ว	คราวนี้เราลองมาดูที่มาของค�าศัพท์อื่นๆดูบ้าง	

	 ค�าว่า	Siren (เสียงสัญญาณ) 

ในภาษาองักฤษ เรากไ็ด้น�ามาจากค�าว่า 

	 (ซรีนี)	ซึง่เป็นชือ่ของกลุ่มปีศาจ 

ท่ี มี ลักษณะส่วนบนเป ็นผู ้หญิง 

ส่วนล่างเป็นปลา	 มีเสียงอันไพเราะ 

สะกดจิตคนที่ เดินเรือผ่านไปมา 

ให้หลงใหลและท�าร้ายจนถึงตาย 

ในทีส่ดุ	และในปัจจบุนักไ็ด้น�ามาเป็นตราของร้านกาแฟชือ่ดงัด้วย	 เพราะ	“ไซเรน”	 

ถือเป็นสัญลักษณ์ของความหลงใหล	

 นางอารัคเน่ 	 เป็นสาวชาวบ้านที่มีฝีมือ 

ในการทอผ้าจนเป็นที่เล่ืองลือและ

นางก็ได้กล่าวว่านางมีฝีมือดีกว่า 

เทพีอาเธน่า	 ซึ่งเทพีอาเธน่าเป็นผู ้

ทอผ้าบนเขาโอลิมปัสให้กับเทพ

และเทพีอืน่ๆ	 จนวันหนึง่เรือ่งได้ไปถงึห ู

ของเทพีอาเธน่าและเทพีอาเธน่า

ก็ได้แปลงกายเป็นหญิงแก่ลงมา 

ตักเตือนอย่าได้บังอาจเปรียบเทียบ

ตวัเองกบัเทพหรอืเทพ	ี แต่นางอารัคเน่

ก็ไม่ยอมฟังยังกล้าท้าทายเทพีอาเธน่า

ให้มาทอผ้าแข่งกับตัวเอง	ทันใดนั้น 

เทพีอาเธน่าก็ได้กลับคืนสู่ร่างเดิม

และได้ทอผ้าแข่งกบันางอารคัเน่	 เทพอีาเธน่าได้ทอเป็นเรือ่งราวตอนสูก้บัเทพอพอลโล 

จนชนะและได้ครองเมืองและตั้งชื่อเมืองตามชื่อของตอนคือเมืองเอเธนส์ 

ในปัจจุบัน	 ส่วนนางอารัคเน่ได้ทอเป็นเรื่องราวที่เทพเจ้าซูสหรือเทพเจ้าซีอูส 

ล่อลวงหญิงสาว	 ซึ่งคนที่ได้ถูกตัดสินให้ชนะคือนางอารัคเน่	 จากเร่ืองราวที่ 

นางอารัคเน่ได้ทอเกี่ยวกับเทพเจ้าซูสนั้นท�าให้เทพีอาเธน่าโกรธอย่างหนักจน

ท�าลายผ้าที่นางอารัคเน่ทอและได้สาปนางให้กลายเป็นแมงมุมที่ต้องชักใย 

ไปตลอดชีวิต	 ซึ่งชาวกรีกได้น�าชื่อของนางคือค�าว่า	 อารัคเน่	 มาตั้งเป็นค�าศัพท ์

ที่แปลว่าแมงมุมในภาษากรีก	คือค�าว่า	 	(อารักนี)

 เมดซู่า 	 เมดซู่าเป็นสตัว์ประหลาดกอร์กอน 

ที่ไม่มีใครไม่รู้จัก	ซึ่งในประเทศไทยจะทราบกันดีในชื่อ	งูเก็งกอง	ทั่วไปอธิบายว่า 

มีใบหน้าเป็นหญิงสาวที่สวย	มีเส้นผมเป็นงูพิษ	การจ้องเธอโดยตรงจะเปลี่ยน

ผู้ที่จ้องให้กลายเป็นหิน	 เมดูซ่าถูกวีรบุรุษเพอร์ซีอุสตัดหัว	จากนั้นเขาก็ใช้ศีรษะ

ของเธอเป็นอาวุธกระทั่งได้มอบให้กับเทพีอาเธน่าไปติดบนโล่ของนาง	 เมดูซ่า 

 นายกัมปนาท  บัวลา แอบทอง (อาจารย์พิเศษ) ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษากรีก คณะมนุษยศาสตร์

เคยเป็นหญงิสาวชาวบ้านทีม่หีน้าตาสวยงามจนเป็นท่ีต้องตาต้องใจของเทพอพอลโล 

และเทพอพอลโลก็ได้ขืนใจนางในวิหารของเทพีอาเธน่าซึ่งท�าให้เทพีอาเธน่า

โกรธอย่างมากจนสาปให้นางกลายเป็นปีศาจร้ายในทีส่ดุ	ซึง่ถอืว่านางเป็นผูไ้ด้รบั 

กรรมโดยแท้	 ชื่อของนาง	 ค�าว่า	 “เมดูซ่า”	 ชาวกรีกได้น�ามาตั้งเป็นชื่อของสัตว์

ทะเลชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนเส้นผมของปีศาจเมดูซ่า	นั่นก็คือ	แมงกะพรุน	

ซึ่งภาษากรีกเรียกว่า	

 อสูรกายไทฟ่อน (Typhon)	เป็นอสูรกายที่พระแม่ธรณีไกอาสร้างขึ้นเพื่อ

ให้มาอาละวาดทั้งโลกมนุษย์และสวรรค์	 อสูรกายตนนี้สามารถพ่นไฟและม ี

พละก�าลงัมหาศาลจนท�าให้เทพเจ้าบนเขาโอลมิปัสกระจดักระจายหนเีพือ่เอาตวัรอด 

เหลือแต่เทพีอาเธน่าที่ยังยืนหยัดต่อสู้เพียงคนเดียว	และต่อมาเทพเจ้าซีอูส 

ได้รวบรวมเทพเจ้าต่างๆเพือ่กลบัมาต่อสู้กับอสูรกายร้ายตนนี	้ ขณะทีอ่สูรกายไทฟ่อน

เพร่ียงพร�า้	เทพเจ้าซีอสูกไ็ด้ยกภเูขามาทบัเจ้าอสรูร้ายตวันีไ้ว้จนกลายเป็นภเูขาไฟ-

เอ็ตน่าท่ีตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี	มีไฟและลาวาไหลออกมาไม่หยุด

จนถึงปัจจุบัน	กล่าวว่าไฟและลาวาที่ไหลออกมานั้นคืออสูรกายไทฟ่อนพ่นออก

มานั่นเอง	ชื่อของอสูรร้ายไทฟ่อน	ได้ถูกน�ามาตั้งเป็นชื่อของพายุ	คือ	พายุไต้ฝุ่น

หรือ	 typhoon	 ในภาษาอังกฤษ	 ที่มีพละก�าลังมหาศาล	 พายุผ่านไปที่ไหนก็จะ

สร้างความเสียหายที่นั่นเหมือนกับเวลาอสูรกายไทฟ่อนอาละวาดนั่นเอง

 ภาษากรีกมีวิธีการสร้างค�าทั้งจากชื่อตัวละครในวรรณกรรม	 วรรณคดี	

และจากเสียงจากธรรมชาติ	 จนกลายมาเป็นภาษากรีกที่ใช้พูดกันในปัจจุบัน		

ภาษากรีกเป็นภาษาท่ีนักภาษาศาสตร์	นักเรียนนักศึกษาต่างชาติ	และ	ผู้สนใจ

เรียนภาษาให้ความส�าคัญท่ีจะศึกษากันเป็นอย่างมากถึงขั้นเดินทางไปศึกษา 

ทีป่ระเทศกรซีเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี	 นอกจากการเรยีนและศกึษาอารยธรรมกรกี

และปรัชญากรีกที่เราทราบกันว่าเป็นที่น่าสนใจมานานแล้ว	 การเรียนภาษา

และวัฒนธรรมกรีกก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆและทางรัฐบาลกรีกก็ได้

เล็งเห็นความส�าคัญตรงจุดนี้จึงได้มีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา

ต่างชาติและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างๆ 

ท่ีประเทศกรีซในทุกๆ	ปี	รวมทัง้มอบทนุการศกึษาเพือ่เดนิทางไปศกึษาในระดบั

อุดมศึกษาในแขนงสาขาต่างๆด้วย	 และที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก็ได้เปิดสอน

ภาษากรีกให้กับนักศึกษาท่ีสนใจเรียนเป็นภาษาเลือกเสรีและเป็นวิชาโทด้วย	

หากนักศึกษาคนใดสนใจ	สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในเทอมปกติ

พายุไต้ฝุ่น ภูเขาไฟเอ็ตน่าในปัจจุบัน

เทพเจ้าซีอูสปราบอสูรกายไทฟ่อน
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 วัยรุ่น	คือ		ผูท่ี้มอีายรุะหว่าง	15	-	24	ปี	จากการส�ารวจของส�านักงานสถติแิห่งชาต ิ

พ.ศ.	2556	พบว่าวยัรุน่กนิอาหารว่างเพิม่ขึน้	โดยเลอืกกนิอาหารว่างประเภทไอศกรมี  

ขนมเบเกอรี	่ลกูชิน้ทอด	ให้เหตผุลในการกนิอาหารว่างว่าอยากกนิ	 (ร้อยละ	45.5)	

และกินเพราะหิว	 (ร้อยละ	 36.3)	 จะเห็นว่าส่วนใหญ่วัยรุ่นกินอาหารว่างเพราะ

อยากกินมากกว่ากินให้อิ่ม	 ท�าให้ร่างกายจะได้รับพลังงานมากขึ้นตามไปด้วย	

และพลงังานส่วนเกนิจะสะสมเป็นไขมนัทีห่น้าท้อง	 ต้นแขน	และต้นขา	ซึง่ส่งผล

ให้น�้าหนักตัวเกินมาตรฐานและอ้วน	 จึงควรเลือกกินอาหารว่างเพื่อสุขภาพและ

เมื่อมีความหิวเท่านั้น	

   	 	 การจดัอาหารว่างเพือ่สขุภาพ	 ต้องค�านึงถงึพลงังานของอาหารว่างไม่ควรเกนิ  

ร้อยละ	10	ของพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวัน	เช่น	วัยรุ่นหญิงต้องการพลังงาน

วันละ	1,600	กิโลแคลอรี	พลังงานจากอาหารว่าง	จึงไม่ควรเกิน	160	กิโลแคลอรี

ต่อวัน	 หรือ	 วัยรุ่นชายต้องการพลังงานวันละ	 2,000	 กิโลแคลอรี	 พลังงานจาก

อาหารว่าง	จึงไม่ควรเกิน	200	กิโลแคลอรีต่อวัน	ท้ังนี้	มีตัวอย่างรายการอาหาร

ว่างที่แนะน�า	ดังตัวอย่างนี้	

รายการอาหารว่าง
พลังงาน 

(กิโลแคลอรี)
รายการอาหารว่าง

พลังงาน 

(กิโลแคลอรี)

ลูกชิ้นทอด	1	ไม้

กุ้ยช่ายทอด	1	ชิ้น

โรตีสายไหม	1	ชิ้น

ซาลาเปา

ขนมจีบ	4	ลูก

คลับแซนด์วิช	1	จาน

โดนัท	1	ชิ้น

เบคอนห่อไส้กรอกทอด	1	ไม้

ไอศกรีม	1	สกูป

ครัวซอง	แฮม	ชีส

เครปเค้ก	ซอสสตรอว์เบอร์ร	ี1	ชิน้

เฟรนช์ฟรายส์	ขนาดกลาง

60

114

140

150-200	ต่อลูก

160

220

250

300

320

370

550

610

ป๊อบคอร์น	1	ถ้วยตวง

ข้าวเกรยีบปากหม้อ	5	ชิน้	

ไส้กรอกทอด	1	ไม้

ปอเปี๊ยะทอด	1	ชิ้น

สาคูไส้หมู	7	ลูก

โรลวานิลลา

บลูเบอร์รีชีสเค้ก	1	ชิ้น		

บงิช	ู(น�า้แขง็ไส)	1	ถ้วย

ข้าวเหนยีวมะม่วง	1	จาน

ทาโกะยากิ	6	ชิ้น

โรตีใส่ไข่	1	อัน

ฮันนี่โทสต์	1	ที่

65

130

150

158

189

250

285

300

350

420

590

800

	 จะเห็นว่าหากเลือกกินชนิดที่มีพลังงานมากกว่า	 200	 กิโลแคลอรี	 เช่น 

ขนมเบเกอรี่	 ขนมหวาน	 จะได้รับพลังงานเกิน	 ดังนั้นการเลือกอาหารว่าง 

เพื่อสุขภาพ	ควรระวังชนิดที่ให้พลังงานมาก	 เช่น	ขนมเบเกอรี่	 หรือ	ของหวาน

และปริมาณควรกินในปริมาณที่เหมาะสมส�าหรับชนิดที่ให้พลังงานไม่มาก	

ส่วนอาหารว่างที่บรรจุซองที่มีฉลาก	 เช่น	 จากข้อมูลโภชนาการหรือฉลาก

อาหารแบบ	 GDA	 (Guideline	 Daily	 Amounts;GDA)	 ที่แสดงบริเวณด้านหน้า

หรือด้านหลังซองผลิตภัณฑ์	 สามารถพิจารณาข้อมูลได้ชัดเจน	 เพื่อการกิน 

ที่เหมาะสม	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่ควรกินอาหารว่างบ่อยจนเกินไป	 หรือใช้วิธีการที่

นกัโภชนาการ	อาจารย์สง่า	ดามาพงษ์	แนะน�า	คอื	ใช้หลกั	3	ส	คอื	สกดั	สะกดิ	สะกด	

สกัด การห้ามใจตวัเองออกจากสิง่กระตุน้ 

 ที่ท�าให้หิว	 ไม่นึกถึงรสชาติหรือ 

 ความอร่อยของอาหารนั้น	

สะกด	ใช้สติเตือนตัวเองไม่ให้กินจนเยอะ 

	 เกินไป	อ่ิมแล้วควรหยุดกิน

สะกิด	ให้เพือ่นช่วยเตอืน	 ช่วยห้าม	 เวลาที่ 

 กินเยอะ	 และให้ก�าลังใจในตอน 

 ลดน�า้หนกั

 ส�าหรับการเลือกอาหารว่างที่ดีเพื่อสุขภาพ	 แนะน�าให้รับประทานผลไม ้

ตามฤดกูาล	ซึง่มคีณุค่า	วติามนิ	เกลอืแร่	ใยอาหารป้องกนัท้องผกู	ควรเลอืกผลไม้สด 

รสชาติไม่หวานมาก	ในปริมาณที่เหมาะสมดังแสดงสัดส่วนผลไม้ที่ให้พลังงาน	

60	กิโลแคลอรี

รายการอาหาร

กล้วยน�้าว้า	1	ผลกลาง

เงาะ	3	ผลใหญ่	หรือ	4	ผลเล็ก

ชมพู่	4	ผลใหญ่

แตงโม	8	ชิ้นพอค�า

ฝรั่ง	ครึ่งผลกลาง

มะม่วงดบิ	(เปรีย้ว)	และมะม่วงสกุ	ครึง่ผลใหญ่

มะละกอสุก	8	ชิ้นพอค�า

สับปะรด	8	ชิ้นพอค�า

กล้วยหอม	½	ผลใหญ่

ส้มเขียวหวาน	2	ผลกลาง

ส้มโอ	2	กลีบใหญ่

องุ่น	6	-	8	ผลกลาง

แคนตาลูป	15	ชิ้นพอค�า

แอปเปิ้ล	(แดง)	1	ผลเล็ก

น้อยหน่า	ครึ่งผลใหญ่

ชมพู่	(เพชร)	5	ผลกลาง

	 อย่างไรก็ตามอาหารว่างยังมีความส�าคัญ	 กลุ่มที่ต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น	

หรือกินอาหารได้ครั้งละไม่มาก	โดยเลือกอาหารว่างของไทยที่ใช้สีจากธรรมชาติ

และมวีติามนิเอสงู	เช่น	ขนมกล้วย	ขนมตาล	ขนมเปียกปูน	ขนมฟักทอง	ขนมมนั	

ข้าวเหนียวด�าเปียก	ฟักทองแกงบวด	ช่อม่วง	เป็นต้น

	 	 	 	 	 หากวัยรุ่นให้ความส�าคัญกับอาหารว่างมากกว่าอาหารม้ือหลัก	 หรือติดใจ

ความอร่อยของรสชาติมากกว่าคุณค่าของสารอาหาร	 ผลกระทบที่จะตามมา 

ในอนาคตคงหนีไม่พ้น	 โรคอ้วน	 โรคเบาหวาน	 โรคไขมันอุดตันหลอดเลือด	

เพราะฉะนั้นหากรู้จักเลือกอาหารว่างพลังงานต�่า	 และมีคุณค่าทางโภชนาการ	 

ในปริมาณที่เหมาะสม	พร้อมทั้งน�าหลัก	3	ส.	สกัด	สะกด	สะกิด	ปฏิบัติร่วมด้วย	

ย่อมจะท�าให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง	ปราศจากโรคต่าง	ๆ	ได้อย่างแน่นอน

อาหารว่างเพื่อสุขภาพสำาหรับวัยรุ่น
อาจารย์เหมือนแพร  รัตนศิริ คณะศึกษาศาสตร์

(ที่มา:	เครือข่ายคนไทยไร้พุง;	
https://www.facebook.com/raipoongfanpage/)

 เด็กหญิงปภารวี  ดิเรกวัฒนะ		นักเรียนระดับ 

ชั้นประถมศกึษาปีที	่6/1	

	 -	ได้รางวลัชนะเลศิ	รุน่มธัยมต้น	ถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 จาก

การแข่งขันเกมต่อค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	 Crossword	 ใน

รายการแข่งขัน	 เอแม็ท	ครอสเวิร์ด	และค�าคม	 	ครั้งที่	 6 

ประจ�าปีการศึกษา	 2559	 เมื่อวันที่	 28	 มกราคม	 2560 

ณ	โรงเรยีนอสัสมัชญันครราชสีมา

	 -	 ได้รางวลัชนะเลศิ	 รุน่มธัยมต้น	 จากการแข่งขนัเกมต่อค�าศพัท์ภาษาองักฤษ	

Crossword	รายการอซีซี	ีพซัเซลิไทยแลนด์โอเพ่น	และค�าคม	ชงิแชมป์ประเทศไทย	

เมือ่วนัที	่4	-	5	กมุภาพนัธ์		2560		ณ	ห้างสรรพสนิค้าเดอะมอลล์	บางกะปิ

 เด็กชายวงศ์วริศ ยุเรศรัตนานนท์	 นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4/2

 เด็กชายพรฤทธิ์   แซ่เจียง						นักเรียนระดับ 

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่2/2

	 -	 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	รุ่นประถม 

จากการแข่งขนัเกมต่อค�าศพัท์ภาษาองักฤษ	Crossword 

รายการอีซีซี			พัซเซิลไทยแลนด์โอเพ่น					และค�าคม

ชงิแชมป์ประเทศไทย	เมือ่วนัที	่4-5	กมุภาพันธ์	2560																

ณ	ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์		บางกะปิ			

หลานพ่อขุนฯคนเก่ง
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•	  
ขอเชิญนักศึกษาทำาประกัน-

อุบัติเหตุทางไปรษณีย์

 งานบริการและสวัสดิก ารนักศึ กษา	 

กองกจิการนกัศกึษา	 ขอเชญินกัศกึษาท�าประกนัภยั 

อุบัติเหตุส่วนบุคคลโดยเสยี	ค่าเบ้ียประกนัในอตัรา 

150 บาทต่อปี	 คุ้มครองตลอด	 24	 ชั่วโมง	 กรณ ี

ได้รับอุบัติเหตุเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครั้งละ 

ไม่เกนิ	 10,000	 บาท	 และกรณเีสยีชวีติหรอืบาดเจบ็

ทุพพลภาพจะได้รับเงินชดเชย	150,000		บาท

	 ผู้สนใจ	 ส่งธนาณัติเงินจ�านวน 150 บาท 

สัง่จ่ายในนาม (หัวหน้างานบรกิารและสวัสดกิาร- 

นักศึกษา ขึ้นเงินที่ ปณฝ. รามค�าแหง 10240)  

ได้ตั้งแต่วันที่	1	-	20	มีนาคม	2560	โดยจะได้รับ

ความคุ้มครอง	วันที่	 31	มีนาคม	2560	ถึง	 2561	

พร้อมหลักฐานดังนี้

	 1.	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	 หรือ 

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการพร้อมรับรองส�าเนา

ถูกต้อง	1	ฉบับ

	 2.	 ส�าเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคล่าสดุ	1	ฉบบั

 3.	 ซองเปล่าตดิแสตมป์จ่าหน้าซองถงึตนเอง 

2	ซอง	(ส�าหรบัส่งใบเสรจ็รบัเงนิและบัตรประกนั)	

 ส่งมาที:่	งานบรกิารและสวสัดิการนกัศกึษา	

กองกจิการนกัศกึษา	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 หัวหมาก	

บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

	 อาศัยอ�านาจตามความใน	 ข้อ	 13.5	 แห่งข้อบงัคบั	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ี

พ.ศ.	 2551	 บัญญัติว่า	 “กระบวนวิชาใดมีนักศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ่งๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลัย 

อาจประกาศงดสอนกระบวนวิชานั้นก็ได้”	นั้น

	 ปรากฏว่าในภาค	 2	 ปีการศึกษา	 2559	 มีกระบวนวิชาท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ถึง	 10	 คน	 

ที่คณะต่างๆ	แจ้งงดสอน	และกระบวนวิชาที่ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน	รวม	215	กระบวนวิชา

	 ดังน้ัน	 มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชาท่ีได้ประกาศเปิดสอนในภาค	 2	 ปีการศึกษา	 2559	 

ดังต่อไปนี้คือ

ANT2013	 ATF3005	 	ATF3504	 ATF3507	 ATF4909	 ATH3205	 ATH3207	 ATH4202 

ATH4809	 ATH4909	 ATM4605	 ATS1001	 ATS1003	 ATS4804	 BID3201	 BID3401 

BID4501	 BIO4801	 BIT2003	 BIT3104	 BIT4405	 BIT4500	 BIT4606	 B IT4609 

BOT3301	 BOT3401	 BOT3554	 BOT4101	 BOT4301	 BOT4801	 BOT4802	 CFR2201 

CFR3203	 CFR3204	 CFR3209	 CFR4101	 CFR4102	 CFR4208	 CFR4211	 CFR4212 

CMS2357	 CMS3307	 CMS3353	 CMS3357	 CMS4609	 CMS4704	 CMS4708	 CMS4800 

CMS4953	 CSC3251	 CSC3255	 CSC3256	 CSC4251	 CSC4253	 CSC4254	 CTL4003 

ECO4709	 ECT4408	 ECT4602	 EDF3128	 EDS3210	 EDS3214	 ELT3304	 ELT3305 

ELT4203	 ELT4307	 ELT4309	 ENV3704	 ENV3705	 ENV3706	 ENV3707	 ENV3709 

ENV3804	 ENV3805	 ENV3806	 ENV3809	 ENV3810	 ENV4705	 ENV4706	 ENV4707 

ENV4710	 ENV4712	 ENV4713	 ENV4714	 ENV4750	 ENV4751	 ENV4806	 ENV4809 

FDT3354	 GAS3511	 GEO4605	 GEO4606	 GEO4862	 GER4002	 GRK3101	 HEC3011 

HED2460	 HED3410	 HED3450	 HED3460	 HED3530	 HED3550	 HED3560	 HED4110 

HED4170	 HED4180	 HED4401	 HED4410	 HED4440	 HED4460	 HED4490	 HED4580 

HED4590	 HET3011	 HET3102	 HET5003	 HPR2122	 INT1150	 INT2150	 INT3153 

KIN4111	 LAW40147	 MCS4901	 MER4003	 MER4404	 MIC3301	 MIC3302	 MIC3803 

MIC4501	 MIC4502	 MIC4503	 MIC4804	 MIC4901	 MTH2108	 MTT3553	 MTT3556 

MTT4408	 MTT4602	 MTT4701	 MTT4702	 MTT4703	 MTT4704	 MTT4802	 MTT4902 

OPR1053	 OPR2005	 OPR2203	 OPR3303	 OPR4105	 OPR4303	 OPR4904	 PED5111 

PED5133	 PEG2733	 PHY3301	 PHY3401	 PHY3406	 PHY3502	 PHY3801	 PHY4302 

PHY4304	 PHY4401	 PHY4900	 PHY4905	 PHY4954	 PHY4955	 REC2112	 REC2633 

REC2722	 REC4211	 REC4222	 RUS3404	 RUS4102	 SPN2112	 SPN3142	 STA3004 

STA4502	 VAG3302	 VAG4001	 VAG4002	 VAG4303	 VAG4304	 VEM5001	 VEM5002 

VEM5006	 VEM5007	 VEN2203	 VEN3101	 VEN3102	 VEN3206	 VEN3207	 VEN3303 

VEN4001	 VEN4002	 VEN4304	 VID3101	 VID3206	 VID4001	 VID4209	 VID4303 

VNC2202	 VNC2203	 VNC2204	 VNC3101	 VNC3208	 VNC3304	 VNC4001	 VNC4306 

VNC4310	 ZOO3301	 ZOO3803	 ZOO3805	 ZOO4402	 ZOO4804	 ZOO5402

 ฉะนั้น	 ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาดังกล่าว	 ไปสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นได ้

ก่อนการสอบของกระบวนวชิาทีจ่ะสบัเปลีย่นนัน้	 หรอืไปตดิต่อขอเงนิค่าหน่วยกิตคนืได้	 ทีฝ่่ายจดัตารางสอน

และลงทะเบียนเรียน	 อาคารกงไกรลาศ	 (KLB	 ชั้น1)	ภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560	 หากนักศึกษาผู้ใด 

ไม่สามารถไปด�าเนนิการด้วยตนเองได้ให้มอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่ด�าเนนิการแทน		พร้อมทัง้น�าใบเสรจ็รบัเงนิไปด้วย

งดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่8) ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

 ด้วยคณะวทิยาศาสตร์	 มคีวามจ�าเป็นบางประการ	 ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวชิา	 PHY3401, 

PHY3406,	 PHY3502,	 PHY4302	 และ	 PHY4401	 ที่ประกาศเปิดสอนใน	 ม.ร.30	 ภาค	 2  

ปีการศึกษา	 2559	 นี้ได้	 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชาดังกล่าว	 ในภาค	 2	 

ปีการศึกษา	2559

	 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาพลศึกษา	

(หลกัสตูร	5	ปี)	ได้ปรบัปรงุหลกัสตูรในปีการศกึษา	2555 

โดยปรับกระบวนวิชา	 GS432	 จาก	 2	 หน่วยกิต	

เป็นกระบวนวชิา	 PED3303	 และปรบัจ�านวนหน่วยกติ

เป็น	3	หน่วยกิต

	 เนือ่งจากการด�าเนนิการดังกล่าว	 เกดิความ-

ผิดพลาด	 ท�าให้ฐานข้อมูลจ�านวนหน่วยกิตของ

กระบวนวิชา	PED3303	เป็น	2	หน่วยกิต	เป็นผล

ให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

มีจ�านวนหน่วยกิตไม่ครบตามที่ก�าหนด

 ดงันัน้	มหาวทิยาลยัจงึให้เปลีย่นแปลงหน่วยกติ 

ของกระบวนวิชา	PED3303	จากเดิม	2	หน่วยกิต	

เป็น	 3	 หน่วยกติ	 และให้นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีน- 

กระบวนวชิาดงักล่าว	ตัง้แต่ภาค	1	ปีการศกึษา	2555	

ไปช�าระค่าหน่วยกติเพิม่ที	่ กองคลงั	 ส�านกังานอธกิารบด ี

พร้อมทั้งน�าใบเสร็จรับเงินที่ช�าระค่าหน่วยกิตเพิ่ม 

ไปยืน่ที	่สวป.ชัน้	6	 เพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุหน่วยกติ

ให้ถูกต้องต่อไป

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่7) ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

การเปลี่ยนแปลงจำานวนหน่วยกิต

ของกระบวนวิชา	PED3303



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ถาม ถ้าสอบได้เกรด	 D	 หรือ	 D+	 ลงทะเบียน-

สอบซ่อมได้หรือไม่	 เนื่องจากอาจจะได้เกรด	 A	 

แล้วถ้าสอบซ่อมผลเกรดต�่ากว่าเดิมแล้วจะได้เกรดอะไร 

หรือว่าเกรดที่เราลงสอบซ่อมแล้ว	จะไม่ดีกว่าเดิม

ตอบ		ถ้าสอบผ่านแล้วจะลงทะเบียนสอบซ่อม

ในภาคนั้นไม่ได้แล้ว	 ถ้าจะลงทะเบียนสอบใหม	่

เพือ่ท�าเกรดให้ดขีึน้	 ให้นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนวชิานัน้ 

ในภาค	 1	 ภาค	 2	 หรือภาคฤดูร้อนอีก	 แล้วสอบ	 

ถ้าได้เกรดเท่าเดิม	หรือสูงกว่าเดิมจะเป็นการรีเกรด		

มหาวิทยาลัยจะปรับให้ได้เกรดครั้งหลัง	 แต่ถ้าตก	

นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรีเกรดอีก	 นักศึกษา

จะได้เกรดเท่าเดิม

	 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหม	่

เพ่ือรเีกรด	 และสอบตก	 นกัศกึษาสามารถลงทะเบียน

สอบซ่อมในภาคนั้นได้	 และถ้าได้เกรดเท่าเดิมหรือ

ดีกว่าเดิม	จะถือเป็นการรีเกรดเหมือนข้างต้น

ถาม	 ขอสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนและ

การสอบซ�้าซ้อน

	 1.	 ถ้าลงทะเบียนเรียนวิชาที่บังคับในหลักสูตร 

แต่มวีนัเวลาสอบตรงกนั	สามารถขอสอบทัง้	 2	วชิา 

ได้หรือไม่

	 2.	 ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาตามหลักสูตร 

แล้วมีให้เลือกหลายวิชา	ถ้าเลือกลงแล้วปรากฏว่า 

วันเวลาสอบตรงกับวิชาที่บังคับ	 จะลงได้หรือไม่	 

ถ้าไม่ได้จะลงทะเบียนอย่างไร	ถึงจะมีสิทธิ์สอบ 

ทั้ง	2	วิชา

	 3.	 ลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับเลือก	 2	 วิชา	

แต่มีวันเวลาสอบตรงกัน	 สามารถขอสอบซ�้าซ้อน

ได้ทั้ง	2	วิชาไหม	

ตอบ		1.	 การลงทะเบียนวิชาที่ เป็นวิชาบังคับ 

ในหลักสตูรในเทอมเดยีวกนั	 แต่มวีนัเวลาสอบตรงกนั 

และนักศึกษามีสิทธิ์สอบทั้ง	 2	 วิชา	 โดยท�าเรื่อง

ขอสอบซ�า้ซ้อน	 ในการลงทะเบียนนกัศกึษาต้องกากบาท

ขอจบในการลงทะเบียนนั้นด้วย

	 2.	 การลงทะเบียนวิชาเลือก	 นักศึกษาต้อง

เลือกลงวิชาที่วันเวลาสอบไม่ตรงกับวิชาบังคับ 

ที่ลงในเทอมเดียวกัน	 แม้ว่าจะกากบาทขอจบ 

ในการลงทะเบียน	นักศึกษาก็ไม่มีสิทธิ์ขอสอบ 

ซ�้าซ้อนได้

	 3.	 การลงทะเบยีนวชิาบงัคบัเลอืก	นกัศกึษา

ไม่สามารถลงทะเบียนวิชาบังคับเลือกท่ีมีวันเวลา

สอบตรงกันได้	 นักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียนวิชา

บังคับ	 เลือกที่มีวันเวลาสอบที่ไม่ตรงกันเท่านั้น	

จะลงทะเบียนวิชาบังคับเลือกทั้งหมดเพื่อขอสอบ 

ซ�้าซ้อนไม่ได้

กองบรรณาธิการ

เพิ่งอายุ	 16	 เท่านั้นเอง	 จ�าได้แต่ว่าสถานที่กว้างใหญ ่

จนเดินไม่ท่ัว	 เรือ่งอ่ืนแทบจ�าอะไรไม่ได้เพราะเดินทาง

จากต่างจงัหวดัคอือยธุยามาถงึตอนหวัค�า่	 เดนิได้	 2	 ชัว่โมง 

ก็ต้องเดินทางกลับ	แต่ที่จ�าได้ติดตาติดใจคือความงาม

ของพระที่นั่งกลางน�้าซึ่งปัจจุบันทุกคนก็ยังเห็นได้

เพราะน่าจะเป็นถาวรวัตถุอย่างเดียวที่ยังหลงเหลือ

จากงานแสดงสินค้าคราวนั้น	

	 สิ่งที่ผูกพันจากงานแสดงสินค้าก็คือเมื่อผม 

ได้มาท�างานที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	พบว่าอาคาร

คณะเศรษฐศาสตร์ซึ่งเดิมเป็นเพียงภาควิชาของ 

คณะบริหารธุรกิจก็คืออาคารของประเทศญี่ปุ ่น 

(ดูภาพประกอบ)	 แต่ตอนนี้รื้อทิ้งไปแล้วเหมือนกับ

อาคารอ่ืนซึง่เสือ่มโทรมไปตามกาลเวลาและความจ�าเป็น

ต้องใช้ที่ดินให้เต็มประสิทธิภาพ

เศรษฐศาสตร์ฯ (ต่อจากหน้า 5)

	 ตามประกาศกระบวนวชิาทีเ่ปิดสอน	พร้อมวนัและเวลาสอบไล่	(ม.ร.30)	ภาค	2	ปีการศกึษา	2559 

ก�าหนดวัน	 และเวลาสอบของกระบวนวิชา	 ENG	 1001	 และ	 ENG	 1002	 กระบวนวิชาละ	 

2	คาบเวลา	นั้น

  เพื่อให้การด�าเนินการสอบไล่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงก�าหนด

วัน	 เวลาสอบ	 รหัสประจ�าตัวนักศึกษา	 ของกระบวนวิชาดังกล่าวในแต่ละคาบเวลา	 ให้นักศึกษาและ 

ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ	ดังนี้

กระบวนวิชา วัน/เวลาสอบ รหัสประจ�าตัวนักศึกษา

ENG	1001

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

คาบเช้า 09.30	-	12.00	น.

คาบบ่าย 14.00	-	16.30	น.

5004009881-5803017044

5803017101-5990514258

ENG	1002

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560

คาบเช้า	09.30	-	12.00	น.

คาบบ่าย	14.00	-	16.30	น.

5104011571-5890000812

5890000903-5990513995

กำ�หนดวัน เวล� รหัสประจำ�ตัวของนักศึกษ�ที่สอบกระบวนวิช�
ENG 1001 และ ENG 1002 ภ�ค 2 ปีก�รศึกษ� 2559

การรับตารางสอบไล่รายบุคคล 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

	 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนด 

ให้มีการสอบไล่ภาค		2		ปีการศึกษา		2559		ระหว่าง 

วันท่ี	19	มีนาคม	2560	ถึงวันที่	7	 เมษายน	2560	 

(เว้นวันที่	26	มีนาคม	และ	2	เมษายน	2560)	นั้น

  เพ่ือให้การสอบด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย	และ 

นักศึกษาสามารถทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่ 

รวมทั้งทราบหมายเลขแถว	 -	ที่นั่งสอบของตนเอง 

ได้อย่างถูกต้อง	โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอทราบ 

รายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคลได้ดังน้ี

  1.	 นักศึกษาทุกช้ันปี	 และผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา 

เพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	(Pre-degree)	ทุกช้ันปี 

สามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง 

โดยให้น�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียนเรียนไปติดต่อขอรับได้ตามสถานท่ี 

มหาวิทยาลัยก�าหนดตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 

ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560  (เว้นวันหยุดราชการ) 

ซ่ึงแบ่งเป็น	2		แห่ง	ดังน้ี 

	 	 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		1	มีนาคม	2560

	 3.	นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตาราง

สอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ	 INTERNET	 ท่ีเว็บไซต์ 

www.ru.ac.th	ตั้งแต่วันที่ี	่	1	มีนาคม	2560

  4.	ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่ 

รายบุคคลจากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์	

ณ	 จุดบริการต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 ตั้งแต่วันที	่ 

1	มีนาคม	2560

	 5.	กรณีนักศึกษาขอเปลี่ ยนแปลงข้อมูล

กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อขอรับ

ตารางสอบไล่รายบุคคล	 ฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที ่

หน่วยจัดสอบ	 ฝ่ายจัดสอบ	 อาคารส�านักบริการทาง-

วิชาการและทดสอบประเมินผล	(สวป.)	ช้ัน	6	รามฯ	1 

ตั้งแต่วันที่		1	มีนาคม	2560

	 อน่ึง	 	 หากนักศึกษาตรวจพบไม่มีกระบวนวิชา 

หรือกระบวนวิชาไม่ตรงกับตารางสอบไล่รายบุคคล 

ให้ติดต่อสอบถามฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน 

อาคารส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมินผล	(สวป.)	ชั้น	6	รามฯ	1	ก่อนการสอบ



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

FOL 3101 ภาษาถิ่นของไทย

ภาค 2/2559 

	ลักษณะเนื้อหาและแนวทางการเรียนการสอน

	 	 ศึกษาภาษาถ่ินของไทยอย่างเป็นระบบ	 

โดยวิธีการทางภาษาไทยเปรียบเทียบ	ซึ่งเน้นเสียง- 

ปฏิภาค	 การศึกษาเสียงวรรณยุกต์	 และเรียนรู้ระบบเสียง 

ระบบค�า	และระบบประโยคของภาษาถิ่นต่างๆ	 โดย 

ศึกษาตามท้องถิ่นระดับภูมิภาคเป็นส�าคัญเพื่อ 

เป็นตัวแทนของความเป็นถิ่นให้ได้มากที่สุด	ได้แก ่

	 ภาษาไทยถิ่นกลาง	(กรุงเทพฯ)	

	 ภาษาไทยถิ่นเหนือ	(ถิ่นเชียงใหม่)	

	 ภาษาไทยถิ่นอีสาน	(ขอนแก่น,	อุบลราชธานี)	

	 ภาษาไทยถิ่นใต้	(สงขลา)	

	 และฝึกการออกเสียง	 (เฉพาะในช้ันเรียน)	 เพราะ 

อาศัยนักศึกษาเป็นผู้บอกภาษาที่มีภาษาถิ่นของตน	

เช่น	 ถิ่นสุพรรณบุรี	 ถิ่นนครศรีธรรมราช	 ถิ่นชุมพร	

ถิ่นพัทลุง	เป็นต้น

	หนังสือต�าราเรียน

	 	 1.		FOL	3101	ภาษาถิ่นของไทย	โดย	ผศ.	ดร.	

พจนี	ศิริอักษรสาสน์	(วางจ�าหน่ายที่ส�านักพิมพ์)

	 	 2.	 เอกสารประกอบการสอน	 ภาษาไทยถิ่น: 

การวิเคราะห์เชิงภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา 

ของอาจารย์สิริศิระ	โชคทวีกิจ	(ติดต่ออาจารย์ผู้สอน)

	วันเวลาและสถานที่บรรยาย

  วันพุธ	เวลา	09.30-11.20	น.	อาคารเรียน	SWB	501

	การติดต่อ

	 	 1.	 ติดต่อผู้สอนโดยตรงในห้องสอนตามท่ีแจ้ง

	 	 2.	 ติดต่อท่ีห้องพักอาจารย์	ห้อง	2510	อาคาร	2	

ชั้น	5	คณะมนุษยศาสตร์

	 	 3.	 การติดต่อทางสื่อออนไลน์	 อาจไม่สะดวก	

เพราะมิใช่การสื่อสารทางตรง

						 	 4.	 การติดต่อทุกคร้ังต้องสุภาพ	เหมาะสม	และ

มีบันทึกข้อความในเรื่องที่ติดต่อ

	 	 5.	 วันเวลาให้ค�าปรึกษาติดต่อท่ีภาควิชาภาษาไทยฯ 

อาคาร	2	ชั้น	5	คณะมนุษยศาสตร์

	ค�าแนะน�า

	 	 1.	 นักศึกษาต้องหมั่นติดตามข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับรายวิชา	และขยันอ่าน

	 	 2.	 นักศึกษาควรเตรียมค�าถาม	 หากมีข้อสงสัย

เกี่ยวกับรายวิชา

	 	 3.	 นักศึกษาควรเข้าช้ันเรียนทุกคร้ัง	 หากท�างาน

หรือไม่สะดวกประการใด	กรุณาสละเวลามาติดต่อสอบถาม

อาจารย์ผู้สอนบ้างเพ่ือรับแนวทางการเรียนการสอน

	แนวข้อสอบเบื้องต้น

	 	 1.	 ข้อสอบเป็นอัตนัย	 4	 ข้อ	 (โปรดติดตาม

การเรียนการสอน)

อาจารย์สิริศิระ  โชคทวีกิจ

รองศาสตราจารย์รมณี  กอวัฒนา

 ENG 3706

วรรณคดีอังกฤษสมัยวิคตอเรียนและเอ็ดเวอร์เดียน

	ต�าราเรียน

	 	 1.	 วรรณคดีอังกฤษสมัยวิคตอเรียนและ 

เอ็ดเวอร์เดียน	โดย	รศ.	รมณี	กอวัฒนา

	 	 2.	 Charles	Dickens’s	Christmas Carol

	เนื้อหา  

	 	 1.	 ความรู้ท่ัวไป	และความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะ

ส�าคัญของวรรณคดีอังกฤษสมัยพระนางวิคตอเรีย	

และพระเจ้าเอ็ดเวอร์ดที่	7

	 	 2.	 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนักเขียน	

ลักษณะการเขียน	และผลงานส�าคัญ	ดังต่อไปนี้

	 	 Macaulay:	London	Streets

	 	 Newman:	The	Educated	Man

	 	 Thomas	Huxley:	The	Method	of	Investigation

  Tennyson:	 Lostos	 Eater,	 In	 Memoriam,	

Crossing	the	Bar

	 	 Browning:	My	Last	Duchess,	Home	Thought	

from	Abroad,	Meeting	at	Night,		Rabbi	Ben	Ezra

	 	 Arnold:		Dover	Beach,	Growing	Old

	 	 Elizabeth	 Barrett	 Browning:	 Sonnets	 from 

the	Portuguese-Sonnet	43

	 	 Dante	 Gabriel	 Rossetti:	 The	 Woodspurge,	

The	Lost	Days

	 	 Christina	Rossetti:	Boats	on	Sail,	A	Birthday,	

Remember	

	 Charlotte	Bronte,	Emily	Bronte,	George	Eliot,	

and	Thomas	Hardy	ศึกษาบทตัดตอนในต�ารา

 Dickens:	Christmas Carol ศึกษาบทตัดตอนในต�ารา

	การวัดผล		ข้อสอบอัตนัย

	 	 1.	 อธิบายความหมาย	 หรือตอบค�าถามของ

บทตัดตอนที่ยกมา

	 	 	 -		Prose		(40	คะแนน)

	 	 	 -		Poetry	(40	คะแนน)

	 	 2.	 การอธิบาย	 พร้อมแสดงความคิดเห็น 

เชิงวิเคราะห์เก่ียวกับ	Christmas Carol  (20 คะแนน)      

	 	 2.	 ข้อสอบเป็นไปตามรายวิชา	 เช่น	 ลักษณะ	

ความหมายของภาษา	 ภาษาไทย	 ภาษาถ่ิน	 ภาษาไทยถ่ิน 

นักภาษาและภาษาศาสตร์ส�าคัญที่มีแนวคิด	 ทฤษฎี

ต่อการศึกษาภาษาไทยถิ่น	 กล่องทดสอบวรรณยุกต์

ของ	William	 J.	 Gedney	 ในบทท่ี	 1	 และหน้า	 67-73 

การศึกษาอธิบายวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง

ภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทยถิ่นเหนือ	 ภาษาไทย-

ถิ่นอีสาน	 ภาษาไทยถิ่นใต้	 ทางระบบเสียงพยัญชนะ	

สระ	 วรรณยุกต์	 พยางค์	 หน่วยค�า/ค�า	 ส�านวน  

การใช้ค�าศัพท์	ประโยค	

ภาค 2 ภาคซ่อม 2/2559 

ENG 2601 (EN 230)

ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

	ต�าราเรียน ความรู้เบ้ืองต้นในเร่ืองวรรณคดี-

อังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน	โดย	เสริมจิตร	สิงหเสนี		

และ	ธัญรัตน์		ปาณะกุล

	การศึกษาต�ารา  			อ่านเน้ือหาท้ังหมดเพ่ือความเข้าใจ 

ที่ถูกต้อง		ส�าหรับเนื้อหาแบ่งเป็น		2		ภาค		ดังนี้

 ภาคหนึ่ง ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ

-		 ลักษณะวรรณกรรม	และวรรณคดี

-	 คุณสมบัติ		และประโยชน์ของการศึกษาวรรณคดี	

-	 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

-	 นักประพันธ์เอก	และผลงานส�าคัญๆของแต่ละสมัย

-			 ความหมายของศัพท์ทางวรรณกรรม

 ภาคสอง  ศึกษาวิธีการอ่านและวิเคราะห์บทร้อยแก้ว 

และบทร้อยกรอง	ชนิดต่างๆ		โดยเน้นบทคัดเลือก 

7		ชิ้น		ดังต่อไปนี้

Poetry				 1.		Winter	 p.	124

	 	 	 2.		Fair	Daffodils	 p.	126

	 	 	 3.		To	Celia	 	 p.	134

	 	 	 4.		There’s	Been	Death	 p.	136

Prose	 	 5.		Mr.	Beluncle	 	 p.	154

	 	 	 6.		Treasure	Island	 p.	180

	 	 	 7.		Thinking	to	Some	Purpose	 p.	186

	การวัดผล  ข้อสอบปรนัย	 100	 ข้อ	 	 เวลาสอบ		 

2		ชั่วโมง

ภาค2/2559 ภาคฤดูร้อน/2559

และภาคซ่อม 2/2559

รองศาสตราจารย์รมณี  กอวัฒนา

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ	 จัดโครงการ	 

“ให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ภายใต้กรอบ 

เกษตรอินทรีย์”	 เพ่ือให้สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดศรีสะเกษ	 เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้แก่ชุมชน 

ในการปลูกไผ่โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ	 เมื่อวันที่	

20	กุมภาพันธ์	2560		โดยมี	รองศาสตราจารย์วิโรจ 

นาคชาตรี		รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ 

เป็นประธานเปิดงานและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ 

“ไผ่ พืชมหัศจรรย์ของไทย”	ณ	ห้องบรรยาย	203		

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ	3	ชั้น	

	 	 โอกาสนี้สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดศรีสะเกษ	 ได้เชิญ	 นายเสริม พวงอ่อน  

ซ่ึงเป็นปราชญ์ชาวบ้าน	 มาสอนวิธีการท�าแคร่ไม้ไผ่	

และผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่	ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ได้ฝึกปฏิบัติจริง



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ มีนาคม 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

 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข	 องคมนตรี	

เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย-

แห่งประเทศไทย	 ครัง้ท่ี	 44	 “สรุนารเีกมส์”	 ณ	 มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีสุรนารี	 (มทส.)	 จังหวัดนครราชสีมา	

อย่างเป็นทางการ	 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	และศาสตราจารย์ 

ดร.ประสาท สบืค้า	อธกิารบด	ีมทส.	 ในฐานะประธาน

คณะกรรมการอ�านวยการจดัการแข่งขนัฯ	ร่วมต้อนรบั 

เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2560	ณ	สุรพลากรีฑาสถาน

 ส�าหรับพิธีเปิดการแข่งขัน	 ประธานในพิธี 

กล่าวเปิดงานพร้อมลั่นฆ้องชัย	 3	 ครั้ง	 ต่อด้วยการ

เชญิธงชาต	ิธง	ก.ก.ม.ท.	และธงสรุนารเีกมส์ขึน้สูย่อดเสา 

ตามด้วยพธิจีดุคบเพลงิ	โดยผูว้ิง่คบเพลงิประกอบไปด้วย  

นายพงศ์โพยม วาศภตู ิอดตีปลดักระทรวงมหาดไทย

และนักกีฬาเหรียญทองดาบไทย	 ในการแข่งขัน

กฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย	ครัง้ที	่1	พนัตรหีญงิ 

อุดมพร พลศักดิ์ อดีตนักกีฬายกน�้าหนักทีมชาติไทย	

นกักฬีาหญงิคนแรกของประเทศไทยทีไ่ด้เหรยีญทอง

โอลิมปิกปี	2547	“เอเธนส์เกมส์”		นางสาววิลาวัณย์ 

อภญิญาพงศ์ อดตีกปัตนัวอลเลย์บอลหญงิทมีชาตไิทย 

และนายสนิธุเ์พชร   กรวยทอง 	นกักฬีายกน�า้หนกัทีมชาติไทย 

เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก	ปี	2559

 ทัง้นี	้การวิง่คบเพลงิของตัวแทนนักกฬีาท้ัง 4 คน 

เปรียบเสมือนการบอกเล่าเรื่องราวและพัฒนาการ

ของนักกีฬาคนแรกท่ีเข ้าร ่วมการแข ่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	 1	ก้าวขึ้นสู่การ

ด�ารงต�าแหน่งสูงสุดในชีวิตราชการ	และการพัฒนา

ฝีมือนักกีฬาอาชีพ	 จนได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียง

เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและระดับโลก	 ผันตัว

สูก่ารเป็นผูฝึ้กสอน	 และกบัดาวรุง่ดวงใหม่	 ความหวงั 

ของวงการกีฬาไทยในอนาคต	ซึ่งสอดรับกับการ

แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างโอกาสให้ม ี

คณุค่ากบัชวีติ	สร้างมติรภาพ	จากรุน่สูรุ่น่	 สร้างความ

เข้มแขง็ให้กบัวงการกฬีาไทยมาโดยตลอด	 และได้แสดง

ให้เห็นว่ากฬีาสามารถพัฒนาคนเพือ่น�าไปพัฒนาชาติ	

ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

เปิดฉากกีฬาปัญญาชน ‘สุรนารีเกมส์’ (ต่อจากหน้า 1)

 ส่วนความหมายของไฟคบเพลงิ  เปลวไฟอนัโชตช่ิวง 

แสดงถงึพลงัแห่งความสามคัค	ี เป็นการเริม่ต้นของโอกาส 

ชีวิตและมิตรภาพ	 กับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย-

แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	44					“สุรนารีเกมส์”		ซึ่งในการ 

จุดคบเพลิงในครั้งนี้	 เป็นการจุดโดยใช้เทคโนโลยี

อากาศยานไร้คนขบั	 ออกแบบและสร้างโดยคณาจารย์

และนักศึกษา	มทส.

 จากน้ันเป็นการแสดงชุดแรก	 คือ	 “ขอเป็น 

ข้ารองพระบาททุกชาติไป”	การแสดงชุดที่ 2	 “ย่าโม-

หลักชยั	 เกรยีงไกรสรุนาร”ี	ชดุปิดท้าย	“วมิายนาฏการ	

อัครสถานปฐพีอีสาน”	โดยการแสดงทั้ง	 	3	ชุดได้รับ 

ความร่วมมอืร่วมใจ	จากคณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	บคุลากร	

นักศึกษา	มทส.	ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ 

ในจังหวัดนครราชสีมา	 เพื่อแสดงศักยภาพของ

จังหวัดนครราชสีมาท่ีเป็นผู ้ผลักดันส�าคัญในการ 

จัดงานกีฬาที่ย่ิงใหญ่ในคร้ังนี้	 ซ่ึงสร้างความอบอุ่น

และประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

	 ด้าน	 ม.รามค�าแหง	 ได้ส่งนักกีฬา	 ผู้จัดการทีม	 

ผูฝึ้กสอน		ผูช่้วยผูฝึ้กสอน		และเจ้าหน้าท่ี	 เข้าร่วมการ 

แข่งขันครั้งนี้	 จ�านวน	 228	 คน	 และมีชนิดกีฬา 

ท่ีเข้าร่วมการแข่งขนัจ�านวน	 18	 ชนดิกฬีา	 คอื	 บาสเกตบอล 

แบดมินตัน	 เซปักตะกร้อ	 เทควันโด	 เปตอง	 เรือพาย	

ลลีาศ	 จกัรยาน	 เทเบิลเทนนสิ	 ดาบสากล	 ปันจกัสลัีต	

ยูโด	 ยูยิตสู	 ฮอกกี้	 แฮนด์บอล	 มวยไทยสมัครเล่น	 

ดาบไทย	และเพาะกาย	(กีฬาสาธิต)

	 ล่าสุด	 ชมรมกีฬาทางน�้า	 คว้าเหรียญทองจาก

การแข่งขนัเรอืพาย	 ประเภทเรอืกรรเชยีง	 2	 คน	 พายคู ่

รุ่นทั่วไปหญิง	 ระยะ	 500	 เมตร	 และเหรียญทอง 

จากเรือพาย	 ประเภทเรือกรรเชียง	 2	 คน	 พายคู่- 

รุ่นทั่วไปหญิง	 ระยะ	 200	 เมตร	 เม่ือวันที่	 23	 

กุมภาพันธ์		2560

	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 สาขาวทิยบรกิารฯ 

จงัหวดัตรงั	 จดัโครงการสือ่มวลชนเพือ่ชมุชนตรงั 

คร้ังที	่ 2	 เมือ่วนัที	่ 15	กมุภาพนัธ์	 2560	ณ	 ห้องบรรยาย	 1  

ซึง่เป็นกจิกรรมบริการวิชาการแก่ชมุชนและสงัคม 

ของสาขาวทิยบรกิารฯ	จงัหวดัตรงั	เพือ่ให้ความรูแ้ละ 

เพิ่มพูนประสบการณ์	 ทันกับสถานการณ์ต่างๆ	

อีกทั้งรู้เท่าทันถึงข้อเสียและประโยชน์ของการใช้

สื่ออย่างถูกต้อง	 และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ

เป็นสือ่กลางในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารประชาสมัพนัธ์

ด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย	 ทั้งนี้	 มีนักจัดรายการ

วทิยจุากจงัหวดัตรงัให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ	

จ�านวน	60	คน	โดยมี	ร.ต.ท.จ�ารูญ ทองข�าดี	และ 

ด.ต.สุทธิณัฐ เส้งรอด	 (ดีเจเขียวเสวย)	 ดีเจชื่อดัง 

จงัหวดัตรงั	เป็นวทิยากร	และม	ีนายธรีพงศ์ เพชรรตัน์ 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังเป็นประธานพิธีเปิด 

โครงการและให้ความรูเ้กีย่วกบัการประชาสมัพนัธ์ 

แก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วย

บริการวิชาการแก่ชุมชน



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๗) วันที่ ๖ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

   

ม.ร.ร่วมมือ บก.น.4 พัฒนาทักษะ
การสื่อสารเพื่อการให้บริการของตำารวจไทย

   

 สาขาวิชาภาษาสเปน	ภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะมนุษยศาสตร์	 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ในศตวรรษที่	21	ในหัวข้อ	“อาชีพนักการทูตและ

ภาษาสเปนปัจจุบัน”	 โดยมีนางพิมพ์พิรีย์ มณีรัตน์ 

นักการทูตช�านาญการ ท่ีปรึกษาหัวหน้าฝ่ายเวียดนาม

กองเอเชียตะวันออก	 2	 กรมเอเชียตะวันออก	

กระทรวงการต่างประเทศ	 เป็นวิทยากร	 เมื่อวันที่	

1	กุมภาพันธ์	2560

	 ในการบรรยาย	 วิทยากรกล่าวถึงการท�างาน 

ในฐานะเลขานุการเอก	 สถานเอกอัครราชทูต 

นักการทูตแนะ	นศ.	อยากเป็นนักการทูต

ต้องสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทย-ต่างประเทศ

   

 คุณหญิงปิยดา ศศิธร	 ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ 

สาขาการเมืองการปกครอง	 คณะรัฐศาสตร	์

(MPPM	RU	12)		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ภรรยา	

ศาสตราจารย์	 ดร.นิพนธ์	 ศศิธร	 อดีตรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 มอบหนังสือต�าราเก่า

และหายาก	 ทั้งสาขารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที ่

อดีตรัฐมนตรีเคยใช้สอนตลอดชีวิตการท�างาน 

ให้แก่ห้องสมุด	ม.ร.ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าคัญ	 เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าของเยาวชนต่อไป	ทั้งนี้ม ี

รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม	 ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดกลาง	นายวินัย ชยางกูรพงศ ์	 ประธาน

ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์	 และบุคลากรส�านักหอสมุดกลางร่วมในการรับมอบ	 เมื่อวันที่	 22	 กุมภาพันธ์	 2560	 

ณ	ส�านักหอสมุดกลาง	ม.ร.

ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์มอบตำารามีค่าแก่ห้องสมุด

	 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 จัดการประชุม

วิชาการ	เรื่อง	“National	Conference	on	Building	

the	Learning	Organization	for	Human	Resource	

Development	Among	ASEAN	Countries”	โดยม ี

Prof.Dr.Michael J.Marquardt,	 Professor	 of	 Human 

Resourse	 Development	 and	 International	 Affairs, 

President	 &	 Chairman	 of	 the	 Board	 of	 World	

Institute	 for	 Action	 Learning,	 Keynote	 speaker	 

ในวันท่ี	3	เมษายน	2560	ณ	ห้องประชุมอาคารสุโขทัย 

ชั้น	3

	 ขอเชิญอาจารย์	นักศึกษา	และผู้สนใจทั่วไป	

ร่วมฟังการน�าเสนอผลงานทางวิชาการคร้ังนี้ 	 

ส�าหรับนักศึกษา	ม.ร.	ค่าลงทะเบียน	คนละ	500	บาท	

นักศึกษา	คณาจารย์	นักวิชาการ	จากสถาบันอื่นๆ

ภายในประเทศ	ค่าลงทะเบียน	คนละ	 1,500	บาท	

และนักศึกษา	 คณาจารย์	 นักวิชาการ	 จากสถาบันอ่ืนๆ

ต่างประเทศ	ค่าลงทะเบียน	คนละ	2,000	บาท

 สอบถามรายละเอียดได้ที่	 คณะพัฒนา-

ทรัพยากรมนุษย์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	9	โทร.	0-2310- 

8933,	 090-991-5423	 www.hrd.ru.ac.th	 หรือ	 

e-mail:	hrd@rumail.ru.ac.th

ม.ร.จัดประชุมวิชาการด้านพัฒนา-

ทรัพยากรมนุษย์กลุ่มประเทศอาเซียน

   ณ	 กรุงมาดริด	 ประเทศสเปน	 และการท�างานในฐานะนักการทูตในประเทศต่างๆ	 รวมทั้งประสบการณ ์

การท�างานที่ผ่านมา	 ตลอดจน	 อธิบายขั้นตอน	 และการเตรียมความพร้อมเพื่อการท�างานด้านการทูต	

และความส�าคัญของภาษาสเปนในการท�างาน

 “ผู้ท่ีต้องการท�างานด้านการทูตควรเตรียมพร้อมด้วยการเป็นผู้ใฝ่รู้ รักการอ่าน และหาความรู้รอบตัว 

อยู่เสมอ ต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี และภาษาสเปน 

เป็นภาษาหน่ึงท่ีมีผู้ใช้อย่างกว้างขวาง หากนักศึกษาต้ังใจศึกษาอย่างจริงจังก็เป็นโอกาสและเป็นข้อได้เปรียบ 

ส�าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

 ทั้งนี้ ผู้ที่ศึกษาภาษาอื่น ๆ ก็เช่นกัน ควรศึกษาให้รู้อย่างถ่องแท้ เพราะคนที่รู้ภาษามีมาก 

แต่จะหาคนที่รู้แท้และมีระดับภาษาที่ดีมากนั้นมีน้อย อยากฝากให้นักศึกษารามค�าแหงทุกท่านที่สนใจ 

การท�างานด้านการทูตว่าไม่ต้องกลัวการแข่งขัน ขอให้แสดงความสามารถและศักยภาพให้เต็มท่ี ท่ีผ่านมา 

ศิษย์เก่ารามค�าแหงได้แสดงผลงานไว้อย่างยอดเยี่ยม หากรุ่นน้องต้องการเจริญรอยตาม ก็ขอให้ขยัน 

อดทน และพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ”	นางพิมพ์พิรีย์	กล่าว

	 ม.รามค�าแหงบริการทางวิชาการแก่  

กองบัญชาการต�ารวจนครบาล	 4	 จัดอบรม 

เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารเพื่อการให้บริการ

ประชาชนของต�ารวจไทย	 ให้ประชาชนประทับใจ 

และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของต�ารวจไทย 

ในยุคไทยแลนด์	4.0

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามค�าแหง	 เปิดเผยว่า 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

จะจัดกิจกรรมบริการ

ทางวิชาการแก่ชุมชน

โดยร่วมมือกับกอง-

บัญชาการต�ารวจนครบาล	4	และคณะส่ือสารมวลชน 

ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพ

ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจในพื้นที่	บก.น.	4	ทั้ง	8	สน. 

จ�านวน	 200	นาย	 โดยจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง	 “การสื่อสารเพื่อการบริการประชาชน 

ของต�ารวจในยุคไทยแลนด์ 4.0”	 ในวันที่	 

11	 มีนาคม	 2560	 เวลา	 08.30	 -	 17.00	 น.	 

ณ	ห้องศักดิ์	 ผาสุขนิรันต์	 อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 	การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ทักษะทางด้านการสื่อสารในการให้บริการ

ประชาชนของเจ้าหน้าที่ต�ารวจในพื้นที่	 บก.น.	 4 

โดยเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ- 

การส่ือสาร	 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในการให้บริการ

ของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	 ท่ีจะท�าให้ประชาชนผู้รับบริการ

มีความพึงพอใจและประทับใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะส่ือสารมวลชน 

และวิทยากรรับเชิญ	ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

 	นอกจากน้ียังมีการบรรยายพิเศษ	“ภาพลักษณ์

ต�ารวจไทยยคุไทยแลนด	์4.0”	โดย	พล.ต.ท.ศานติย์ 

มหถาวร	 ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล	 ในเวลา	

09.30	น.	ด้วย

  อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวในตอนท้ายว่า	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีความยินดีท่ีได้มีส่วนร่วม 

ในการช่วยพัฒนาการท�างานของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ

ในการให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดความ 

พึงพอใจยิ่งขึ้น	 และยังเป็นการท�าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการแก่

ชุมชนที่เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย


