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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ฉบับที่ ๒๐ 

วันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๓

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   
 

      
 

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
สู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ม.ร.รับโล่หน่วยงานเผยแพร่ความรู้แบบ e-Learning

ม.ร. จัดงาน “รวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี”

คณะรัฐศาสตร์ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์บรรยาย "ก้าวเดินหน้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015"

ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ
รับนักศึกษา M.B.A. หลายโครงการฯ

 คณะรัฐศาสตร์ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดโครงการ 

ฝึกอบรมทางวิชาการ เร่ือง ‘‘ก้าวเดินหน้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015’’ ให้แก่บุคลากร 

รามคำแหง นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธาน มีรองศาสตราจารย์จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์  

และคณะผู้บริหาร ม.ร.ร่วมในงานเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 

ศิลปาชีพ ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์

 ภายในงานมีการบรรยาย หัวข้อ ‘‘พัฒนาการอาเซียน 1967-2012’’โดย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาสฤษฎ์ิ สตะเวทิน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวข้อ ‘‘ประชาคมการเมืองและความม่ันคง’’ 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม ที่ปรึกษาศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบัน 

เอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   หัวข้อ ‘‘ประชาคมเศรษฐกิจ’’ โดยนางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์  อธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และหัวข้อ   ‘‘ประชาคมสังคม 

และวัฒนธรรม’’ โดยดร.นิพนธ์  โซะเฮง จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  เป็นวิทยากร  (อ่านต่อหน้า 2)

 รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ 

ศรีคร้ามครัน ผู้อำนวยการศูนย์- 

สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Learning) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

หน่วยงานเผยแพร่ความรู้แบบ 

อีเลิร์นนิง ประจำปี 2556 จากสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 

เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านระบบการเผยแพร่ความรู้แบบอีเลิร์นนิง ซ่ึงทำให้เกิดการแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556  

ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

 ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิ เศษเปิด 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 

การเงินและการธนาคาร การตลาด และการบัญชี 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2556 เวลา 

09.00 - 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ 

ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก) โทร.0-2310-8955-6 

ดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

www.mmm.ru.ac.th 

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 

นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ  

(หลักสูตรสำหรับอาชีพพนักงานต้อนรับบน 

เคร่ืองบินและพนักงานบริการภาคพ้ืน) ในวันท่ี 2-3 

กันยายน 2556 ณ ห้อง 0301 ช้ัน 3 อาคารสุโขทัย 

เพื่อให้นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความพร้อม 

ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมีหัวข้อในการอบรม 

ดังนี้ (อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมเทิดพระเกียรติและแสดง 

ความจงรักภักดีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม 

พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556  

จัดงาน “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 9  

เชิญชวนนักศึกษา บุคลากรร่วมประกวดแต่งกายผ้าไทย พร้อมทั้ง 

ชมนิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายผ้าไทย-ผลิตภัณฑ์ OTOP  

ในวันที่ 3-6 กันยายน 2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์สุธินี  รัตนวราห  

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เปิดเผยว่า 

เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งตรง 

กับวันท่ี 12 สิงหาคม ของทุกปี พสกนิกรชาวไทย 

ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง 

อุทิศพระองค์เพ่ือทรงประกอบพระราชกรณียกิจ 

นานัปการ ทรงจัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต 

ของพสกนิกรชาวไทยให้มีรายได้เสริมจากการสร้างสรรค์งาน 



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖

ม.ร. “เสริมภูมิคุ้มกันให้นักศึกษาใหม่”

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.ทิพรัตน์ รักษาราชการแทน 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ร.กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสำนักยุทธศาสตร ์

อุดมศึกษาต่างประเทศได้จัดทำยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย  

ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ในปี 2558 ด้วยตระหนักถึงผลกระทบจากการรวมตัวเป็น 

ประชาคมอาเซียนต่ออุดมศึกษาไทย ดังน้ัน มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาของประเทศแห่งหน่ึงจึงเห็นความจำเป็น 

ที่ต้องกำหนดแผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็น 

ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เพื่อใช้เป็นกรอบและ 

แนวทางในการกำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยท่ีเหมาะสมสำหรับ

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาให้บัณฑิต 

มีศักยภาพและความพร้อมอย่างเต็มท่ีเม่ือเกิดประชาคม 

อาเซียน

 ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มีหน้าท่ีในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 

ในกิจการด้านเอเชียอาคเนย์ ท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คณะรัฐศาสตร์ฯ                           (ต่อจากหน้า 1) เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงจัดการฝึกอบรม

ทางวิชาการ ให้แก่ ข้าราชการ คณาจารย์ นักวิชาการ 

นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 

เพ่ือสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักร่วมกัน 

ในการเตรียมความพร้อมของไทยและมหาวิทยาลัย

สู่ประชาคมอาเซียน 2015

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการ 

เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียนมาตั้งแต่ทราบว่า ประเทศไทยและประเทศ 

ในอาเซียนจะเปิดตัวและรวมกันเป็นสมาชิกอาเซียน 

ในปี 2558 โดยครั้งนี้คณะรัฐศาสตร์ร่วมกับคณะ 

เศรษฐศาสตร์ ม.ร. จัดการประชุมวิชาการขึ้นเพื่อให้ 

ความรู้เร่ืองประชาคมอาเซียนและให้นักเรียน นักศึกษา 

ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้พัฒนาความคิด รู้เขารู้เรา ให้พร้อม 

ก้าวเดินหน้าไปสู่ประชาคมอาเซียน ครบท้ังสามเสาหลัก 

คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคม 

เศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

 ‘‘รามคำแหงในฐานะเป็นสถาบันที่ให้โอกาส 

ทางการศึกษาแก่ทุกคน จึงเตรียมพร้อมและเพิ่มเติม 

ความรู้ ข้อเสนอแนะในส่วนท่ีสังคมไทยควรมี ท้ังจุดแข็ง 

จุดอ่อน การพัฒนา และการแก้ไขปรับปรุง ที่เป็น 

 	การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ ในสายงาน 

การประกอบอาชีพ ข้อมูลทางอาชีพ ทักษะทางอาชีพ 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ โอกาสความก้าวหน้า 

ในอาชีพ

 ข้ันตอนการสมัครงาน    การจัดทำเอกสารแนะนำ 

ตนเอง และการสัมภาษณ์งาน 

 	การเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการทำงาน

 	บุคลิกภาพท่ีน่าประทับใจของพนักงานต้อนรับ 

บนเครื่องบินและพนักงานบริการภาคพื้น

 โดยวิทยากรจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ 

งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร 

(ชั้นลอย) โทร. 0-2310-8126 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

ม.ร.เตรียมความพร้อมฯ              (ต่อจากหน้า 1)

 พรรคพลังราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรม 

เร่ือง “เสริมภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษาใหม่ รู้ทันภัย 

ทางสังคม” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  ศุภลักษณ์นารี  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต เป็นประธานเปิดงาน 

และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษารุ่นพี่  

ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 

 2556 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารพระมาส 

ชั้น 4 วิทยาเขตบางนา

 โอกาสน้ี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  ศุภลักษณ์นารี  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต กล่าวว่า การจัดอบรม 

ครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับภัยทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาได้ 

ตลอดเวลา ทั้งภัยจากสื่อออนไลน์ เพศศึกษา และ 

สิ่งเสพติด และเสริมภูมิคุ้มกัน ปลูกจิตสำนึกการ 

เห็นคุณค่าของตัวเอง รวมท้ังระดมความคิดเห็นและ 

สร้างเครือข่ายนักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพักให้ช่วยกัน 

เฝ้าระวังภัยและสอดส่องดูแลเพื่อนนักศึกษาร่วม

หอพักด้วย

 “ขอช่ืนชมนักศึกษารุ่นพ่ีจากพรรคพลังราม  

ที่เห็นความสำคัญของภัยต่างๆรอบตัวที่สามารถ 

เกิดข้ึนกับนักศึกษาใหม่ได้ทุกเวลาและสถานท่ี เพราะ 

ภัยสังคมเกิดข้ึนได้ต้ังแต่ต่ืนนอนจนกระท่ังกลับเข้านอน 

อีกครั้ง โดยมีทั้งภัยจากสิ่งเสพติด อบายมุข และภัย 

บนโลกออนไลน์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาต้อง 

ตระหนักถึงความปลอดภัยและมีสติอยู่เสมอ ไม่หลงใหล 

ไปกับสิ่งยั่วยุและไม่นำตนเองเข้าไปเกี่ยวข้อง รวมทั้ง 

รู้จักหลีกเลี่ยงและปฏิเสธให้เป็นด้วย”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มีนโยบายดูแลนักศึกษาเหมือนลูกหลาน  

และเพื่อเข้าถึงความเป็นอยู่ของนักศึกษาทั้งภายใน 

และภายนอกมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำโครงการหอพัก 

ติดดาวขึ้น โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถานีตำรวจนครบาล กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 

ผู้ประกอบการหอพัก ให้นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ใน 

หอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ทั้งหัวหมากและวิทยาเขตบางนา ได้รับความสะดวก 

สบายและปลอดภัยในการพักอาศัย ตลอดจนเอ้ืออำนวย 

ต่อการศึกษามากย่ิงข้ึน ท้ังน้ีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

วิทยาเขตบางนา ยังได้ทำตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

โดยจะเข้าไปเย่ียมเยียนตามหอพักต่างๆ ดูแลความเป็นอยู่ 

ของนักศึกษา และประสานความช่วยเหลือหากนักศึกษา 

ประสบเหตุการณ์ท่ีเป็นอันตราย รวมท้ังสร้างเครือข่าย 

นักศึกษารามฯ 2 เฝ้าระวังความปลอดภัยซึ่งกัน 

และกันด้วย

ปัญหาและอุปสรรคต่อการเข้าสู่สมาชิกอาเซียน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประโยชน ์

จากการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร โดยเฉพาะเยาวชน 

นักเรียน และนักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะต้องเข้า

มาช่วยกันดูแลประเทศชาติต่อไป ขอให้การจัดงาน

ครั้งนี้สามารถผสานทั้งสามเสาหลักให้สัมพันธ์กัน 

และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ’’  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าว

 นายอุดม เศษโพธิ์ ผู้ประสานงานสาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ร่วมวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตรข้าวสาร 

อาหารแห้ง พร้อมเจ้าหน้าที่สาขาฯ และนักศึกษา 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 

เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ศาลจังหวัดหล่มสัก 

โดยมีนายธรรมนูญ  ม่วงแก้ว ผู้พิพากษา หัวหน้า 

ศาลจังหวัดหล่มสักเป็นประธานในพิธี

รามฯ เพชรบูรณ์น้อมรำลึกพระเกียรติคุณ
พระบิดากฎหมายไทยในวันรพี



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ฉบับนี้ “ข่าวรามคำแหง” อยากจะ 

แสดงความยินดีต่อ “เจ้ย” หรือ อภิชาติพงศ์ 

วีระเศรษฐกุล  ที่ได้รับรางวัลที่ชื่อ

 รางวัลฟูกุโอกะ (Fukuoka Prize) ประจำ 

ปีนี้ในสาขาภาพยนตร์

 รางวัลฟูกุโอกะ เป็นรางวัลที่ตั้งขึ้น 

เม่ือปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ โดยองค์การปกครอง 

พิเศษส่วนท้องถิ่นฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 

 เพ่ือให้แก่บุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้าน 

ศิลปวัฒนธรรมหรือทำประโยชน์ให้สังคม 

 ก่อนหน้านี้มีคนไทยได้รับรางวัล 

อันทรงเกียรตินี้แล้ว ๖ คน คือ

 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 

หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล นิธิ เอียวศรีวงศ์   

ถวัลย์  ดัชนี  ศรีศักดิ์  วัลลิโภดม  และ 

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ

 สำหรับ “เจ้ย” อภิชาติพงศ์ เป็นชาว 

จังหวัดขอนแก่นและเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น

 เร่ิมสร้างภาพยนตร์มาต้ังแต่ปีพุทธศักราช  

๒๕๓๓

 เน้ือหาท่ีนำเสนอในภาพยนตร์ของเขา 

มักซ่อนสัญลักษณ์อย่างแยบคายที่ต้อง 

ตีความอย่างมากจึงจะเข้าใจได้

 รางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้เขามากใน 

ฐานะผู้กำกับการแสดงคือ รางวัลปาล์มทองคำ 

จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศ 

ฝรั่งเศส เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ จากเรื่อง 

 ลุงบุญมีระลึกชาติ

 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีต่อ

 อภิชาติพงศ์  วีระเศรษฐกุล

 ‘บรู๊ค’ ดนุพร ปุณณกันต์ สมาชิกสภาผู้แทน 

ราษฎร ระบบบัญชีรายช่ือ ศิษย์เก่าปริญญาตรีและโท  

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝากหลักคิด 

“อ่านอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ” ต้องเริ่มต้น 

ที่การแบ่งเวลาและวางแผนอนาคตให้ดี  ซึ่งได้รับ 

ความสนใจจากนักศึกษารามคำแหงและผู้สนใจ 

เข้ารับฟัง ในการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 

2556 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 

2556 

 บรู๊ค ดนุพร เล่าถึงประสบการณ์ของตนว่า 

สมัยท่ีเรียนจบ ม.ปลาย นักเรียนส่วนใหญ่อยากสอบ 

เอ็นทรานซ์ ตนก็เป็นคนหนึ่งที่อ่านหนังสือสอบ 

ทุกวิชา ยกเว้นภาษาอังกฤษ อ่านยังไงก็ไม่เข้าหัว 

ก็เลยไปเรียนพิเศษ แต่ก็ยังไม่เข้าใจเพราะไม่มีพ้ืนฐาน 

มาแต่เด็ก เมื่อรู้ว่าตนเองชอบคำนวณจึงตัดสินใจ 

สมัครสอบคณะแพทยศาสตร์ ม.รังสิต แล้วก็ติด  

แต่เรียนไม่จบ เพราะตำราเรียนแพทย์และการสอบ 

เป็นภาษาอังกฤษ ครูก็เป็นชาวต่างชาติ เมื่อพื้นฐาน 

ภาษาเราอ่อน ทำให้ผลการเรียนไม่ดีไปด้วย จึงตัดสินใจ 

ลาออกตอนเรียนป ี 2 เพื่อไปเรียนภาษาอังกฤษที่ 

สหรัฐอเมริกา แล้วสอบเข้าเรียนช้ันปริญญาตรีท่ีน่ัน 

 จากนั้นมาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ ขยัน ตั้งใจเรียน 

ภาษาอังกฤษและแบ่งเวลาอ่านหนังสือมากข้ึน พอจบ 

ช้ันปริญญาตรีก็เลือกเรียนปริญญาโทต่อ ขณะเดียวกัน 

ก็เร่ิมเข้าทำงานในวงการบันเทิง ท้ังเรียนปริญญาโท 

ไปด้วยทำงานไปด้วย ทำให้ค้นพบว่า ชีวิตคนเรา 

ต้องรู้จักแบ่งเวลา และใบปริญญาบัตรก็เป็นใบเบิกทาง 

ในการทำงาน หลายคนอาจจะบอกว่าใบปริญญาสำคัญ 

จริงหรือ ผมเชื่อว่าปริญญาบัตรมีความหมายทาง 

สังคมว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตคุณเคยประสบความสำเร็จ 

ในขั้นต้นของชีวิตหรือไม่ ถ้าวันหนึ่งน้องๆได้ไป 

ทำงานจะรู้ว่า สิ่งที่ดีที่สุด คือ การเรียนหนังสือ  

เพราะเป็นการรับผิดชอบแค่ตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้น 

 ศิษย์เก่าคนดัง กล่าวด้วยว่า ชีวิตคนเราไม่ว่า 

จะยุ่งแค่ไหน หรือเรียนเก่งเพียงใด ที่สำคัญ คือ  

การมุ่งม่ันต้ังใจเรียนให้จบ หลายคนอาจคิดว่ากระดาษ 

ใบเดียวสำคัญจริงหรือ เห็นได้จากการรับสมัครงาน  

คุณสมบัติแรกท่ีหน่วยงานต้องการก็คือ จบวุฒิปริญญาตรี  

จึงอยากให้น้องๆวางแผนการเรียนและวางแผนอนาคต 

ให้ดี รวมถึงการปรึกษาครูอาจารย์ ซึ่งท่านจะช่วย 

แนะวิธีการอ่านหนังสือให้เข้าใจและตรงประเด็น  

ถ้าน้องๆสามารถวางแผนการอ่านได้ดี เชื่อว่า 

ทุกคนจะประสบความสำเร็จในชีวิต เหมือนเช่น 

ผู้นำของโลกหรือผู้บริหารประเทศ ล้วนเป็นผู้ที่รัก 

การอ่านทั้งสิ้น

 “ผมเช่ือว่าน้องๆทุกคนมีพรสวรรค์ แต่พรแสวง 

ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไขว่คว้าหาความรู้ ผมเอง 

หลังจากเรียนจบปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกาแล้ว 

ก็มาเรียนต่อปริญญาตรีและโท สาขารัฐศาสตร์อีก 

เพราะสนใจเร่ืองการเมือง ก็มาเรียนหนังสือเพ่ิมเติม 

เก่ียวกับการเมืองการปกครองของไทย  อย่างไรก็ตาม  

อีก 2 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลที่จะเตรียมความพร้อมให ้

ทุกคน แต่ประชาชนต้องรู้ว่า เราควรวางตัวอย่างไร 

ให้เอาตัวรอดเม่ือเปิดประเทศ เพราะเป็นความร่วมมือ 

กันทุกภาคส่วนในประเทศอาเซียน ทั้งเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งคนไทยต้องพัฒนาและ 

สามารถประกอบอาชีพท่ีทำงานได้ในประเทศอาเซียน 

ทั้งหมด”

 ท้ังน้ี ถ้าไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว นักศึกษา 

รามคำแหงทุกคนมีโอกาสท่ีจะเลือกศึกษาและทำงาน 

ในอาชีพท่ีเปิดกว้าง ขอให้เร่ิมด้วยการอ่าน เพ่ือศึกษา 

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประเทศ 

เพ่ือนบ้านให้เข้าใจ รวมถึงการรู้ภาษาอังกฤษ ท้ัง ฟัง  

พูด อ่าน เขียน ให้สื่อสารได้ อยากให้น้องๆเตรียมตัว 

เพื่อให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงาน เพราะโลกของ 

การทำงานนอกจากจะต้องมีหลักประกันความรู้แล้ว  

น้องๆจะต้องรู้ว่า ตนเองทำอะไรให้หน่วยงานได้คุ้มค่า 

กับค่าจ้างหรือไม่ ขอให้น้องๆรู้จักแบ่งเวลา วางแผน 

การอ่าน วางแผนชีวิต พร้อมไปกับการสร้างตนเอง 

ให้มีคุณค่า ก็จะสามารถเดินหน้าชีวิตวัยเรียนและจบไป 

ทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและประเทศชาติ 

ได้สำเร็จ

ศิษย์เก่ารามฯ แนะน้อง นศ.
อ่านให้สำเร็จฯ ‘เริ่มต้นที่แบ่งเวลา-วางแผนชีวิต’



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖

   ากเด็กบ้านนอกในถ่ินทุรกันดารเข้ากรุงเทพฯ 

เพ่ือหางานทำและเรียนหนังสือเร่ิมต้นด้วยการเป็น 

สาวโรงงาน ปัจจุบันความตั้งใจ มุ่งมั่น และความ 

บากบ่ันของเธอ พลิกชีวิตให้เธอก้าวสู่อาชีพท่ีทรงเกียรติ 

และเป็นที่พึ่งของประชาชน คือ การเป็นผู้พิพากษา 

  ‘ข่าวรามคำแหง’ 

ขอเสนอชีวิตผู้พิพากษา  

ลัดดาวรรณ หลวงอาจ 

 ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ปัจจุบันอายุ 37 ปี เป็น 

ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ซึ่ง 

ได้ออกอากาศรายการเจาะใจ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

กองทัพบก ช่อง 5  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 

 ลัดดาวรรณ เล่าว่า ชีวิตของดิฉันเริ่มต้น 

ในหมู่บ้านเล็กๆที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่บ้าน 

ทำไร่ข้าวโพดอยู่บนภูเขา ซ่ึงคนในหมู่บ้านไม่ได้เรียน 

หนังสือ แต่ดิฉันเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ และฟัง 

รายการวิทยุมาตั้งแต่เด็ก พอเรียนจบชั้น ป.6 พ่อแม่ 

ไม่ให้เรียนต่อเพราะต้องช่วยที่บ้านทำงาน แต่ก็ขอ 

จนท่ีบ้านให้ จึงเข้าเรียน กศน.ทางไกลท่ีอำเภอหล่มเก่า  

จังหวัดเพชรบูรณ์  ต้องเดินจากหมู่บ้านไป 3 กิโลเมตร     

ข้ึนรถประจำทางไปท่ีหล่มเก่าอีก 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 

เรียนอยู่ 1 ปี  ก็ได้วุฒิ ม.3 

 “พอเรียนจบดิฉันอยากไปหางานทำท่ีกรุงเทพฯ  

และอยากเรียนหนังสือต่อ โดยรับปากกับท่ีบ้านว่าจะ 

ส่งเงินมาให้พ่อแม่ทุกเดือน ก็ไปหางานที่สำนักงาน 

จัดหางาน อำเภอด่านซ้าย เพ่ือเข้ามาทำงานท่ีโรงงาน 

ปลาทูน่ากระป๋องที่จังหวัดนครปฐม เป็นพนักงาน 

ขูดปลา ยืนทำงานตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มไปพร้อม 

กับการเรียน กศน.ด้วยตนเอง เรียนเฉพาะวันอาทิตย์  

เวลาว่างทั้งหมด คือ การอ่านหนังสือ ถ้าเราทำงาน 

เหนื่อยๆพอได้อ่านหนังสือแล้วรู้สึกมีพลัง เหมือนมี 

โลกส่วนตัวของตนเอง เวลาหาเงินได้ก็จะส่งให้พ่อแม่  

ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด” 

 ผู้พิพากษาศาลแพ่ง เล่าด้วยว่า บางคร้ังท่ีรู้สึกท้อ  

เรียนจบ กศน.แล้ว ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อก็คิดว่าคนที่ 

จบปริญญาตรียังตกงาน จึงมีความคิดที่อยากเรียน 

จบปริญญาตรี ช่วงท่ีท้อมากๆก็กลับบ้าน พอหายเหน่ือย 

ก็เข้ามาทำงานก่อสร้าง โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ สมุทรปราการ  

และโรงงานผลิตเครื่องแฟกซ์ บางปะกง พอทำงาน 

ไปได้ระยะหน่ึงก็ตัดสินใจมาสมัครเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง 

 ตอนนั้นคิดว่าคงเรียนสาขารัฐศาสตร์ไม่ได้  

เพราะวิชาพ้ืนฐานเยอะมาก ไม่ได้เรียนมัธยมในระบบ 

โรงเรียน คงตามเพื่อนไม่ทัน ส่วนคณะนิติศาสตร ์

วิชาพ้ืนฐานน้อย วิชาหลักก็ไม่มีสอนในช้ันมัธยม มาเร่ิมต้น 

พร้อมกันคงพอเรียนได้ ปีแรกลงทะเบียนเรียนตามวัน 

เวลาว่างเพ่ือจะได้ลางานให้น้อยท่ีสุด บางคร้ังลงทะเบียน 

เรียนสองวิชาท่ีสอบวันเดียวกัน ผลสอบในปีหน่ึงเป็นท่ี 

น่าพอใจ สามารถสอบผ่านเป็นส่วนใหญ่ 

 “พอเร่ิมปีสอง วิชาเรียนเร่ิมยากข้ึน คิดว่าการทำงาน 

โรงงานหนักเกินไป และไม่เหมาะแก่การเรียน จึงตัดสินใจ  

ลาออกจากงานโรงงาน มาทำงานร้านเซเว่นใกล้กับ 

มหาวิทยาลัย ช่วงไหนที่เข้ากะดึกและกะบ่าย ก็จะหา 

โอกาสไปน่ังฟังคำบรรยาย ตอนน้ันไม่มีเพ่ือนเลยแม้แต่ 

คนเดียว จึงตัดสินใจเข้าไปฝึกอบรมการพูดท่ีศูนย์พัฒนา 

การพูดรามคำแหง ทำให้มีเพ่ือนมากข้ึนและไม่อยากจะ 

ทำงานอีกต่อไป ประกอบกับช่วงนั้นมีโครงการกู้ยืม 

เงินเพื่อการศึกษาจึงตัดสินใจลาออกจากงานและ 

กู้เงินเรียน”

  ผู้พิพากษาศาลแพ่ง 

กล่าวต่อไปว่า สมัยเรียนที่ 

รามคำแหงได้มีโอกาสเรียน 

กับผู้พิพากษาท่านหน่ึง ท่านเป็น 

ผู้จุดประกายความฝันทำให้ 

อยากเป็นผู้พิพากษา ท่านบอก 

ไว้ว่า การเป็นผู้พิพากษาต้อง 

ใช้ความสามารถเท่านั้น ไม่มีการใช้เส้นสาย และการ 

เล่ือนตำแหน่งก็เป็นไปตามระบบอาวุโส  จากน้ันดิฉัน 

ก็ต้ังใจเข้าเรียนกับอาจารย์ทุกวิชา ได้อะไรจากท่ีอาจารย์ 

สอนเยอะมาก พอเรียนเสร็จก็ไปอ่านหนังสือเพ่ือเตรียมสอบ 

ใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปี และไปสอบเนติบัณฑิตไทย 

โดยใช้เวลา 1 ปี 

 “ถ้าถามว่ามีเคล็ดลับอะไรในการเรียน นักศึกษา 

รามคำแหงรู้ดีว่า เราต้องฝึกทำข้อสอบเก่า ฝึกเขียน 

ข้อสอบกฎหมาย สมองเรามี 2 ส่วน คือ ส่วนถ่ายทอด 

ข้อมูลกับรับข้อมูล ถ้าอ่านอย่างเดียวไม่เคยฝึกถ่ายทอด  

สมองก็จะวนไปวนมา ก็จะสอบไม่ผ่าน และหลังจาก 

ที่สอบเนติบัณฑิตไทยได้แล้ว ก็เข้าทำงานที่สำนักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) ไปพร้อมกับการสอบผู้พิพากษา ซึ่งดิฉัน 

ก็ได้ปฏิบัติธรรมไปด้วยการต่ืนตี 4 มาน่ังสมาธิ-สวดมนต์ 

ทุกวัน 

 อ่านหนังสือทุกครั้งก็ใช้สมาธิ อ่านให้เข้าใจ  

เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ถ่ายทอดออกมาส้ันกระชับ 

ได้ใจความ บางคร้ังก็คิดว่าเป็นเร่ืองของโชคชะตา ต่อให้เรา 

เตรียมตัวแค่ไหนก็อาจจะมีผิดพลาดได้ ตอนที่สอบ 

ผู้พิพากษา ทุกคนท่ีสอบจะต้องจบเนติบัณฑิตไทยและ 

ทำงานด้านกฎหมายมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ต้องมีอายุ 

25 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงสมัยท่ีสอบมีคนสอบประมาณ 6 พันคน  

คนที่สอบผ่านเกณฑ์มีแค่ 101 คน ดิฉันก็เป็นหนึ่ง 

ในนั้น”

 ผู้พิพากษาศาลแพ่ง กล่าวด้วยว่า ดิฉันสามารถ 

สอบเป็นผู้พิพากษาได้ตั้งแต่อายุ 27 ปี โดยเริ่มจาก 

การอบรมเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา 2 ปี ประจำที่ศาล 

จังหวัดนาทวี จังหวัดสงขลา 2 ปี และเป็นผู้พิพากษา 

ศาลแพ่ง 5 ปี รวมแล้ว 9 ปี มาคิดอีกที ชีวิตก็เหมือนฝัน  

จากเด็กบ้านนอกแล้วกลายมาเป็นผู้พิพากษา เป็นชีวิต 

การทำงานที่มีความสุข เป็นความภูมิใจที่สุดในชีวิต 

เพราะเกินกว่าที่เราหวังไว้ จากนี้ต่อไปตั้งใจจะอุทิศ 

ชีวิตเพื่อรับใช้ประชาชนและบ้านเมือง

 “สิ่งสำคัญที่ทำให้เดินมาถึงตรงนี้ได้นั้น คือ 

ยึดม่ันในคำท่ีว่า ‘ถ้าวันไหนทุกส่ิงเกิดผิดพลาด ใจท่ีดี 

จะนำส่ิงน้ันกลับคืนมา’ มาถึงทุกวันน้ีได้ด้วยใจท่ีไม่ยอมแพ้  

ชีวิตต้องมีหวัง ถ้าเหนื่อยก็พัก พักแล้วเริ่มใหม่ ถ้าไม่ 

ล้มเลิกวันหน่ึงก็จะถึงจุดหมาย ทุกส่ิงอยู่ท่ีใจถ้าใจเราสู้ 

ก็จะไปต่อได้  ทุกครั้งที่ทุกอย่างไม่เป็นไปดังหวัง  ก็จะ 

บอกกับตัวเองว่า มันต้องมีวิธีการอื่นที่ให้เราเดินไป 

สู่ความสำเร็จได้ ทุกเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าด ี

หรือร้ายก็สามารถเป็นครูสอนเราได้ ขอให้มองหา 

ข้อดีในส่ิงท่ีเรามี น่ันคือ ‘ลมหายใจ’ ถ้าเรายังมีลมหายใจ 

เราก็ต้องมีหวังแล้วทำส่ิงน้ันต่อไป” ศิษย์เก่านิติรามฯ 

กล่าวในที่สุด

เส้นทางชีวิต ‘กว่าจะมาเป็น...ผู้พิพากษา’ ของศิษย์รามฯ

จ

 รองศาสตราจารย์สุวรรณี  เดชวรชัย  ผู้อำนวยการ 

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี 

และนักศึกษา ถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 

พร้อมลงนามถวายพระพร เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 

ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักบริการทางวิชาการ

และทดสอบประเมินผล



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖

ตอน ทำอย่างไรจึงจะไม่เสียภาษีเงินได้

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

  
 
 
   

อาจารย์ตูซาร์  นวย                                      aseanlang_ram@yahoo.co.th

คำเรียกเครือญาติในภาษาเมียนมา

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 ถึงแม้ชื่อตอนจะเป็นว่า “ทำอย่างไรจึงจะไม่เสียภาษีเงินได้” แต่ผมไม่ได้ 

จะมาบอกหนทางเลี่ยงภาษีหรอกนะครับ เพราะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของ 

พลเมืองที่ดีทุกคน และถ้าอ่านตอนนี้จบแล้วผมคิดว่าน่าจะทำให้คนอ่านอยาก 

จะเสียภาษีเงินได้ขึ้นมาทันทีก็ได้

 ตามกฎหมายแล้วผู้มีเงินได้ทุกคนจะต้องเสียภาษีเงินได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคน 

ที่มีเงินได้จะต้องเสียภาษี....งงไหม? อย่าเพิ่งงงนะครับ ที่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีเงินได้ 

ต้องเสียภาษีก็เพราะรัฐบาลจะยกเว้นภาษีให้สำหรับคนที่มีรายได้ไม่ถึงขั้นต่ำ 

ที่กำหนด และยิ่งในยุคที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐบาลก็มักจะใช้นโยบาย 

การคลังเพื่อลดภาระภาษีของประชาชนลง โดยจุดมุ่งหมายคือทำให้รายได้หลัง 

หักภาษีของประชาชนหรือก็คือผู้บริโภคนั่นเองเพิ่มมากขึ้น ผลที่ตามมาคือ 

การใช้จ่ายบริโภคเพิ่มมากขึ้น สินค้า/บริการขายได้มากขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจ

ขยายตัวขึ้น

 ในช่วงนับแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี  2540  เป็นต้นมารัฐบาล (หลายชุด) 

ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลักษณะนี้มาหลายครั้งทำให้การยกเว้น 

หรือลดหย่อนภาษีทำได้มากขึ้นจนเดี๋ยวนี้ผู้ที่ เรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆ 

จะยังไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เลย (ถ้ารับราชการนะครับ ผมถืออัตราเงินเดือน 

15,000 บาทเป็นหลัก) และต้องทำงานอีกหลายปีกว่าจะเริ่มเสียภาษีเงินได้  

ซึ่งเมื่อเทียบกับยุคที่ผมเริ่มทำงานนั้นผมต้องเสียภาษีเงินได้ตั้งแต่เดือนแรกที่ 

รับเงินเดือนเลยทีเดียว เขียนอย่างนี้อย่าไปเที่ยวว่าข้าราชการ (ชั้นผู้น้อย) กินแต่ 

เงินภาษีอากรแล้วไม่ใช่ผู้เสียภาษีนะครับ เพราะผมพูดถึงแต่ภาษีเงินได้เท่านั้น  

ประชาชนไทยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กันทุกวันอยู่แล้วร้อยละ 7 ของ 

ราคาสินค้าส่วนใหญ่ที่เราซื้อ

 คนที่เคยเสียภาษีตั้งแต่ได้รับเงินเดือนเดือนแรกเหมือนผมอาจจะยัง 

ไม่เชื่อว่าคนที่ได้เงินเดือนตั้งเดือนละ 15,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ผมจะ 

ยกตัวอย่างการหักลดหย่อนภาษีพื้นฐานที่ทุกคนหักได้แน่นอนเพียง 2 รายการ 

คือค่าใช้จ่ายส่วนตัวร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท กับค่าลดหย่อนที่ให้ 

คนละ 30,000 บาทต่อคน เมื่อรวมกันแล้วจะได้ 90,000 บาท นี่เป็นค่าลดหย่อน 

ต่ำสุดที่จะหักได้นะครับ

 คนที่มีเงินเดือนๆละ 15,000 บาทใน 1 ปีจะมีเงินได้รวมเท่ากับ 15,000 

คูณด้วย 12 เป็น 180,000 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนไป 90,000 บาท 

จะเหลือเป็นเงินได้พึงประเมิน (หมายถึงรายได้ท่ีจะนำมาคิดคำนวณภาษี) เท่ากับ  

90,000 บาท และเมื่อนำมาคำนวณภาษีจะพบว่าทางการยกเว้นภาษีให้สำหรับ 

ผู้มีรายได้พึงประเมินไม่เกิน 150,000 บาท ดังนั้นถ้ามีรายได้พึงประเมินเพียง 

แค่ 90,000 บาทจึงอยู่ในข่ายที่จะไม่ต้องเสียภาษี

 ถ้ามีคนที่เป็นพลเมืองดีอยากเสียภาษีมากถามว่าต้องมีรายได้สักเท่าไหร่ 

ถึงจะได้เสียภาษีสักที? คำตอบก็คือต้องมีเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไปและต้อง 

ไม่มีการหักลดหย่อนอื่นๆ มากนักนะครับ เพราะถ้าหักลดหย่อนมากๆ เช่น 

ค่าเบี้ยประกันชีวิต ซื้อกองทุนรวมระยะยาว บริจาคการกุศล ฯลฯ  เงินเดือน 

ก็ยิ่งต้องมากกว่านี้ขึ้นไปอีกถึงจะได้เสียภาษี

 กลับมาที่เงินเดือน 20,000 บาทนะครับ เมื่อคูณด้วย 12 เป็นรายได้ปีละ 

240,000 บาท เมื่อหักค่าลดหย่อนขั้นต่ำสุดที่ทุกคนต้องได้คือ 90,000 บาท 

จะเหลือรายได้พึงประเมินเท่ากับ 150,000 บาท พอดีซึ่งก็เท่ากับเงินได้ระดับ 

สูงสุดที่ยังไม่ต้องเสียภาษี ดังนั้นคนที่รายได้เดือนละ 20,000 บาท จะยังไม่ต้อง 

เสียภาษีเงินได้แน่ๆ แต่ถ้าเงินเดือนสูงกว่านี้อีก 1 ขั้น ก็คงจะต้องเริ่มเสียภาษี

กันเสียที

 เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากเสียภาษีเงินได้ตลอดไปก็แค่หางานที่รายได้

ไม่มีทางจะเกินเดือนละ 20,000 บาท ไปตลอดจนเกษียณ ง่ายไหมครับ?

 ในภาษาพม่าคำว่าเครือญาติคือ                (ซเว มโย้ มย้า) ส่วนมาก 

จะใช้คำแสดงลำดับญาติในสังคมทั่วไปเพื่อแสดงความสนิทสนมแม้ว่า 

ไม่สนิทกัน หรือไม่รู้จักกัน

 ในวัฒนธรรมพม่าไม่เหมือนกับวัฒนธรรมไทยคือคำเรียกไม่แบ่งแยก

ทางพ่อและทางแม่ เรียกแบบเดียวกัน  ก็เลยทำให้ไม่สับสนในการเรียกปู่ ย่า 

ตา ยาย ฯ

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ 
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ “เตรียมความพร้อม 
ในการสอบ TOEIC” ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ 
อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 301
 ขอเชิญนักศึกษา บัณฑิต และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อม 
ในการสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) ซึ่งเป็น 
ข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับองค์กร 
สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐบาลทั่วโลกในการรับสมัครผู้สมัครงาน สำหรับ 
ในประเทศไทย มีหลายหน่วยงานที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน สถาบัน 
การเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติต่างๆ นำไปใช้ 
ในการพิจารณาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อน 
ตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมมนาต่างประเทศ โดยสอบถามรายละเอียดและ 
สมัครได้ที่ งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย 
โทร. 0-2310-8126 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) 

ม.ร. อบรมการเตรียมสอบ TOEIC



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖

Paragraph Development
    รศ.เพ็ญศรี   รังสิยากูล    

 หลังจากที่ได้กล่าวถึงโครงสร้างและส่วนประกอบที่จำเป็นและสำคัญ 

ของอนุเฉทในหัวข้อ Paragraph writing 1 & 2 ที่ลงข่าว ขร.ไปแล้ว (ฉบับที่ 52   

วันที่ 8-14 เมษายน 2556 และ ฉบับที่ 4 ปีที่  43 วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2556 

ตามลำดับ) หากไม่ได้กล่าวถึง ‘Paragraph Development’  การเขียนอนุเฉทคง

จะไม่สมบูรณ์อย่างแน่นอน ‘Paragraph Development’ หมายถึงขั้นตอนที่เรา 

จะได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเขียนโดยมีอนุเฉทแต่ละชนิดมาเป็นต้นแบบให้ได้ 

ศึกษาเป็นตัวอย่าง พร้อมกับเน้นย้ำจุดสำคัญๆที่นักศึกษาควรจะจดจำนำไปใช ้

ต่อไป 

 การเขียนอนุเฉทแบ่งออกได้หลายชนิด ดังนี้ Narration, Description,  

Illustration (giving examples), Cause & effect, Comparison & Contrast, 

Analysis, Synthesis and Definition ทำไมอนุเฉทต้องมีหลายชนิด คำตอบคือ 

เนื่องจากเนื้อหาที่เราจะเขียนนั้นมีมากมายหลายอย่าง หลายประเภท เช่น เขียน  

เล่าเร่ืองราวท่ีตนเองได้พบเห็น เล่าเร่ืองของเพ่ือนๆ  เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

รอบตัวเรา ในบางอารมณ์เราอาจจะอยากเขียนพรรณนาสถานท่ีท่ีประทับใจ หรือ 

บรรยายธรรมชาติท่ีสวยงาม ฯลฯ การจะนำเสนอเร่ืองดังกล่าวจึงจำเป็นต้องเลือก 

รูปแบบท่ีเหมาะสมและถูกต้อง แต่รูปแบบท่ีนักศึกษาเก่ียวข้องเป็นส่วนใหญ่น้ัน 

คือ การเขียนแบบ Narration และ Description ดังนั้น ‘Paragraph Development’  

ในฉบับนี้จึงขอนำเสนอรูปแบบการเขียนดังกล่าวข้างต้นมาให้นักศึกษาได้ฟื้น 

ความรู้กันใหม่พร้อมกับเสนอแนะข้อคิดบางประการในการเขียนของรูปแบบ 

ดังกล่าวที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการเขียนให้กับนักศึกษาดังนี้

 ข้อคิดที่ผู้เขียนขอให้นักศึกษาใส่ใจเป็นพิเศษคือ

 1. ก่อนลงมือเขียนอนุเฉท นักศึกษาต้องศึกษาให้ถ่องแท้เสียก่อนว่าจะ 

ใช้รูปแบบใดมาเขียนจึงจะเหมาะสมกับหัวข้อเรื่องที่เราจะเขียน เช่น จะเขียน 

แบบ narration, description, หรือ comparison & contrast เป็นต้น มีคำสอน 

ประโยคหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า ‘Not all of the methods of development can be  

used for all main ideas.’ ซึ่งหมายถึงว่า ทุกๆเรื่องที่เราจะเขียนนั้นต่างก็จะ 

มีวิธีเขียนที่เฉพาะของตัวมันเอง ไม่ใช่ว่าจะใช้รูปแบบใดมาเขียนตามอำเภอใจ  

แต่ละเนื้อหาในประโยคสำคัญหรือ main idea นั้นต่างก็จะเหมาะสมกับเฉพาะ 

รูปแบบของตนเท่าน้ัน สำหรับในระยะเร่ิมฝึกเขียนน้ัน นักศึกษาจะต้องมีความอดทน 

ต่อการ “ฝึกหัดเขียนบ่อยๆและปรับแก้ไขกันไป” จนกว่างานเขียนอนุเฉทของเรา 

จะได้ช่ือว่ามีเน้ือหาท่ีสอดคล้องและถูกต้องตามแต่ละชนิดท่ีได้ร่ำเรียนมา  หากเป็น 

เร่ืองเล่า ส่ิงสำคัญท่ีจะต้องคอยระวังก็คือ พยายามนำเสนอเร่ืองราว ความคิดต่างๆ  

หรือเล่าเรื่องต่างๆด้วยการ “เรียบเรียงเนื้อหาเหล่านั้นให้เป็นลำดับหรือขั้นตอน 

ตามเวลาที่เรื่องราวนั้นๆเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง โดยเริ่มจากขั้นตอนแรกเรื่อยๆไป 

จนถึงลำดับสุดท้าย”  

 2. ต้องระลึกไว้เสมอว่างานเขียนทุกเร่ืองต้องมี “Main idea” ซ่ึงต้องเขียน 

ให้เป็นประโยคสมบูรณ์เพื่อมาใช้เป็นประโยค topic sentence และควรวางไว้ 

เป็นประโยคแรกของอนุเฉท ส่วนประโยคอ่ืนๆท่ีตามมาจะต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์ 

กับ main idea และมีเรื่องราวที่สอดคล้องกันตลอดทั้งอนุเฉท ในบางเหตุการณ์ 

ผู้เขียนสามารถเสนอเหตุผลหรือความเห็นของตนเองแทรกลงไปได้ แต่มีข้อควรระวัง 

ว่าความคิดที่แทรกนั้นจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบที่กำลังเขียนด้วย ตัวอย่าง 

ถ้าเป็นการเขียนแบบ narration โดยจะเขียนเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางไป  

ณ ท่ีแห่งหน่ึงและต้องการจะแสดงความเห็นลงไปด้วยว่าสถานท่ีแห่งน้ัน “สวยงามมาก”   

ความเห็นน้ีจะต้องเขียนรวมกันเอาไว้ในประโยคท่ีเขียนถึงสถานท่ีแห่งน้ัน  ไม่ควร 

เขียนแยกความคิดเห็นออกมาเป็นอีกประโยคหนึ่ง ดังตัวอย่าง ‘Then we came 

to the beautiful and amazing Wat Phratatdoisuthep.’  แต่ถ้าเขียนแบบ description  

ความเห็นดังกล่าวจะต้องเขียนแยกออกมาต่างหากอีกหน่ึงประโยค ดังน้ี ‘Then we  

came to Wat Phratatdoisuthep. It is very beautiful and amazing.’ เหตุที่ 

ต้องเขียนแยกเป็น 2 ประโยคเพราะลักษณะที่สำคัญของการเขียนแบบพรรณนา 

นั้นคือ ผู้เขียนต้องพยายามแสดงจุดเด่นต่างๆของสถานที่นั้นๆ ด้วยการเขียน 

แยกความคิดเห็นออกมาเป็นอีกประโยคหนึ่งหรือหลายประโยค เพื่อให้ผู้อ่าน 

ได้มองเห็นเด่นชัดเจนขึ้นนั่นเอง 

 3. หากเป็นการเขียนแบบ narration ผู้เขียนควรใช้คำหรือวลีที่แสดง 

ลำดับเวลา (adv. of time) มาประกอบในแต่ละประโยคเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจลำดับ 

เรื่องราวได้ดีมากขึ้น  ดังอนุเฉทตัวอย่าง

 A model paragraph: Narration

   Everything Happens to Me*

  My luck has been bad lately. For example, last week my father  

 sent me a check. I lost it. A few days ago, my grandmother gave me 

  a present. I broke it. Next, Prof. Stein gave me an examination. I failed 

  it. Then, he assigned me a special project. I didn’t understand it.   

 Finally, Lou introduced a good friend of his to me. She didn’t speak 

  English.

 (* Copied from Let’s Write English, Revised Edition, written by 

George E Wilson & Julia M. Burks, American Book Company, New York, 

U.S.A. 1980, page 53) 

 4. หากเป็นการเขียนแบบ description ผู้เขียนควรใช้คำหรือวลีท่ีส่ือความหมาย 

ให้กับผู้อ่านได้รู้สึกหรือสัมผัสได้ด้วยประสาทท้ัง 5 ได้แก่ look, feel, smell, taste,  

and /or sound อนุเฉทท่ีดีของแบบพรรณนาควรมีลักษณะท่ีเรียกว่า ‘word picture’  

หมายถึงเป็นภาพวาดที่เกิดจากการเลือกสรรถ้อยคำชนิดต่างๆที่ช่วยให้ผู้อ่าน 

เกิดจินตนาการไปกับสถานที่หรือบุคคลนั้นๆได้อย่างชัดเจน ผู้เขียนอนุเฉทแบบ 

พรรณนาจึงเปรียบเสมือนศิลปินที่สามารถวาดภาพต่างๆให้สวยงามและชัดเจน 

ด้วยการใช้สีสรรแต่งแต้มภาพวาดของตนเพื่อให้ผู้ชมได้จดจำภาพเหล่านั้นไว้ 

ในใจอย่างยาวนาน

 อน่ึง เม่ือนักศึกษาจะเขียนอนุเฉทแบบพรรณนาน้ันนักศึกษาต้องใช้กฎเกณฑ์ 

การเขียนที่เรียกว่า ‘Spatial order’ ซึ่งหมายถึงการจัดเนื้อหาที่จะเขียนโดยยึด 

“ลำดับของเน้ือท่ี” เป็นหลัก เช่นเม่ือจะเขียนพรรณนาห้องๆหน่ึงในบ้าน นักศึกษา 

ควรเริ่มต้นที่ประตูทางเข้า และเขียนถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านซ้ายมือก่อน  แล้วจึง 

เขียนต่อเรื่อยไปโดยวนตามเข็มนาฬิกา หรือจะเลือกใช้วิธีกลับกันคือ เริ่มต้นจาก 

ทางขวามือและวนทวนเข็มนาฬิกาก็ได้  แต่ไม่ควรเขียนกระโดดข้ามไปมาตาม 

อำเภอใจ การพรรณนาสิ่งของต่างๆว่าอยู่ในตำแหน่งใดบ้างนั้น นักศึกษาควร 

เสริมคำบุพบทวลีที่บอกตำแหน่งของสิ่งของเหล่านั้นไว้ข้างหน้าประโยคก็จะ 

ช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพเด่นชัดมากขึ้น  เช่น

 at the top of        in the center          on the left   in front of

 next to                 between, inside     behind            in the back of   

 ในการเขียนพรรณนาถึงบุคคลก็เช่นกัน ประโยคแรกของอนุเฉท นักศึกษา 

ควรเร่ิมต้นด้วยการกล่าวถึงส่ิงประทับใจท่ีเป็นจุดเด่นในภาพรวม (dominant impression) 

ของบุคคลนั้นก่อนว่าเป็นอย่างไรเช่น น่าไว้วางใจ น่ากลัว หรือเป็นคนมีรูปร่าง 

โดยรวมอย่างไร เช่น สูง ต่ำ อ้วน ผอม แล้วจึงค่อยเขียนรายละเอียดส่วนต่างๆ 

ของร่างกาย ที่อาจจะเริ่มที่ศีรษะ สีผม ใบหน้า ดวงตา และส่วนอื่นๆบนใบหน้า 

เป็นต้น ประโยคแรกที่กล่าวถึงภาพโดยรวมนี้ นักศึกษาสามารถใช้เป็นประโยค 

(อ่านต่อหน้า 7)
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ แสดงดนตรี
Topic  sentence  เพื่อเรียกความสนใจจากผู้อ่านได้อีกด้วย  ดังอนุเฉทตัวอย่าง  

 A model paragraph: Description 

   (This passage was written to serve that the first sentence, a top sentence, 

showed dominant impression of the robber.)                                

  *The bank clerk had a look of trustworthiness about him. He had 

  clear, intelligent eyes surrounded by plain, old-fashioned eyeglasses. 

  One could trust those eyes. The few hairs left on his balding head were 

  neatly and carefully brushed into place. He seemed to have counted 

  each hair as carefully as he probably counted his money. His shoulders 

  were rounded from years of leaning over his desk, as if he and the desk 

  were one and the same. His suit was plain and sensible. It was obvious 

  that this same suit had served him for several years, just the sort of  

 good, long-term investment the bank no doubt believed in. In short, 

  everything about him seemed as solid, sensible, and reliable as the  

 institution he worked for.

 (* Copied from Let’s Write English, Revised Edition, written by 

George E Wilson & Julia M. Burks, American Book Company, New York, 

U.S.A. 1980, page 129) 

 5. ควรหลีกเล่ียงการใช้คำกริยาหรือวลีท่ีซ้ำๆ เพ่ือไม่ให้ผู้อ่านรู้สึกเบ่ือหน่าย  

ดังนั้นจึงต้องหมั่นศึกษาเพิ่มเติมในด้านโครงสร้างประโยคและคำกริยาต่างๆที่ม ี

ความหมายเหมือนกัน และฝึกฝนใช้บ่อยๆ เพื่อให้เกิดความเคยชินและนำไปใช้

จนเป็นนิสัย

 6. ประการสำคัญสุดท้ายท่ีขอฝากให้กับนักศึกษาว่า การเขียนอนุเฉทท้ังหลาย 

ให้ได้ดีนั้นนักศึกษาจะต้องจดจำและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังในสิ่งต่อไปนี้

        6.1. Your Ideas :  You will get your ideas from your experience, 

      speaking to other people, or reading.

  ข้อน้ีหมายความว่าการท่ีนักศึกษาจะเกิดความคิดได้ก็ด้วยจากการอ่าน  

จากการพูดคุยกับบุคคลต่างสาขาอาชีพ รวมถึงได้ความคิดจากประสบการณ์ต่างๆ 

ที่ผ่านเข้ามา สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นฐานความรู้และเป็นเนื้อหาให้กับนักศึกษา 

นำไปใช้ในการเขียนอนุเฉทต่อไป

        6.2. The importance of Reading:  

          Read extensively in English in order to become a good  

    writer. Moreover, you can get ideas, vocabulary, and  

     grammar skills.

  ข้อนี้หมายความว่าการอ่านทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีข้อแม้ใดๆและ 

กระทำอย่างจริงจังจะทำให้นักศึกษาเป็นนักเขียนท่ีสามารถและดีมากได้ และด้วย 

การอ่านมากๆน่ีเอง นักศึกษาก็จะเกิดความคิดใหม่ๆ เพ่ิมพูนคำศัพท์ และมีความรู้ 

ด้านไวยากรณ์มากขึ้น

  6.3.  The Role of Grammar: 

     Using standard grammar and having good contents. Though  

     your grammar is perfect, nothing to say is not a successful paper. 

     ข้อน้ีหมายความว่านักศึกษาพึงใช้เน้ือหาท่ีสุภาพและเหมาะสมกับเร่ือง 

ตลอดจนใช้โครงสร้างประโยคให้ถูกต้องตามกฎไวยากรณ์ในงานเขียนทุกครั้ง  

และพึงจดจำไว้เสมอว่า แม้ว่าจะใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์เพียงใด 

ก็ตาม แต่ถ้างานเขียนนั้นปราศจากซึ่งเนื้อหาที่ดี ที่น่าสนใจหรือ ขาดความคิด 

ที่ดึงดูดใจผู้อ่านแล้ว ก็เท่ากับว่านักศึกษาประสบกับความล้มเหลวในการเขียน 

โดยสิ้นเชิง

   Paragraph Development  (ต่อจากหน้า 6)

และนาฏศิลป์ไทยในนครฮาร์บิน
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้รับเชิญจากสำนักงาน 

พาณิชย์ในต่างประเทศ  

ณ กรุงปักกิ่ง ให้เดินทาง 

ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ในงาน China Harbin International  

Economic and Trade Fair  

ครั้งที่ 24  ณ นครฮาร์บิน  

มณฑลเฮยหลงเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวันท่ี 15-19 มิถุนายน  

2556 โดยมี รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงและที่ปรึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  

ศิริโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา ดร.สมศักด์ิ เกตุแก่นจันทร์  

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์ และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์  

ร่วมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในครั้งนี้

  ภายในงาน China Harbin  

International Economic and  

Trade Fair มีการสัมมนาด้าน 

การค้าการลงทุน การจำหน่าย 

สินค้านานาชาติและมีกิจกรรม 

พิเศษ อาทิ การแจกผลไม้และ 

ขนมให้ชิมฟรี การจัดขบวน 

แต่งกายประจำชาติ และการ 

แสดงทางวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ในคร้ังน้ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดการแสดง 

บนเวทีกลางเป็นประจำทุกวัน โดยมีการบรรเลงและขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

ลูกกรุงสลับกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยหลายชุด เช่น โขนชุดเมขลา-รามสูร  

ระบำศรีวิชัย เซ้ิงแพรวากาฬสินธุ์ เซ้ิงกะโป๋ เซ้ิงกระติบ เป็นต้น นอกจากน้ัน 

ยังมีหางเคร่ืองร่วมสร้างสีสันให้กับเพลงท่ีมีจังหวะสนุกมากข้ึนด้วย เป็นการเพ่ิม 

อรรถรสให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี สังเกตได้จากจำนวนผู้ชมท่ีคับค่ังเป็นประจำ 

ทุกวัน ผู้ชมบางคนมาติดตามชมการแสดงของเราทุกวัน บ้างก็มาขอถ่ายภาพ 

กับนักแสดง บ้างก็อยากเห็นดนตรีโปงลางใกล้ๆ ที่น่าปลื้มใจที่สุด คือผู้ชม 

ส่วนใหญ่เพลิดเพลินไปกับการแสดง และอดไม่ได้ท่ีจะขยับแขนขยับขาตามกัน 

อย่างสนุกสนาน

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงและท่ีปรึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า “เป็นโอกาสท่ีดีอย่างย่ิง 

ท่ีได้มาแสดง นักศึกษาและคณาจารย์ได้ร่วมกันแสดงท่ามกลางชาวต่างชาติท่ี 

ชมอย่างมากมาย เป็นโอกาสที่คณะฯ ได้คัดนักศึกษาที่ได้รับการฝึกฝนเรียนรู้  

จนสามารถแสดง ไม่ใช่เฉพาะในประเทศเท่านั้น คณะฯ ยังได้พาออกแสดงยัง 

ต่างประเทศอีกด้วย”

 นับเป็นโอกาสอันดีท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ 

ศิลปวัฒนธรรมไทย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้เป็นที ่

ประจักษ์ในระดับนานาชาติ ซ่ึงนำมาสู่ความร่วมมืออันดีทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนประเทศต่างๆ

ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้
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ขนมขบเคี้ยวทานอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ
 ปัจจุบันคนทั่วโลกหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น  

ดังนั้นเมื่อจะใส่อะไรเข้าไปในปากต้องตระหนักให้ดี 

ไม่ใช่แค่ให้อิ่มท้องเท่านั้น ยิ่งในช่วงเวลาที่รีบเร่งหรือ 

การเดินทางไกลขนมขบเคี้ยวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ 

หลายคนซื้อหาติดไว้ในรถยนต์เพื่อประทังความหิว 

 ขนมขบเค้ียว (snack food) คืออาหารว่างชนิดหน่ึง 

จะเป็นของหวานหรือของคาวก็ได้โดยผ่านกระบวนการ 

แปรรูปให้อยู่ในรูปของแข็งหรือของเหลว สามารถบริโภค 

ได้ทันทีไม่ว่าร้อนหรือเย็นและเก็บรักษาไว้ได้นานโดยไม่ต้อง 

อาศัยความเย็น ขนมขบเคี้ยวเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง 

แต่ให้คุณค่าทางโภชนาการต่ำส่วนใหญ่มีส่วนประกอบ 

เป็นคาร์โบไฮเดรต น้ำตาล ไขมัน เกลือ และผงชูรส 

 ขนมขบเคี้ยวสามารถแบ่งตามส่วนประกอบได้

ดังนี้ คือ

 1. กลุ่มประเภทข้าวและแป้ง เช่น ข้าวเกรียบ  

ขนมอบกรอบชนิดแผ่นหรือสอดไส้มีท้ังรสหวานและเค็ม 

 2. กลุ่มประเภทข้าว แป้ง และไขมัน เช่น มันฝร่ัง 

ทอดกรอบ ข้าวโพดอบกรอบ

 3. กลุ่มประเภทที่มีโปรตีน เช่น ปลาเส้น ปลา 

อบกรอบ

 4. กลุ่มประเภทท่ีมีโปรตีนและไขมัน เช่น ถ่ัวทอด  

ถั่วอบกรอบ

 ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวนิยมเติมสารปรุงแต่งกลิ่น รส 

และสีลงในผลิตภัณฑ์เพื่อให้สวยงามน่ารับประทานและ 

ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 

     สารปรุงแต่งกลิ่น คือสารหรือวัตถุที่ใช้ในการ 

ปรับปรุงคุณลักษณะของอาหารให้มีกลิ่นหอมเชิญชวน 

ให้น่ารับประทานซ่ึงได้มาจากธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์ 

จากพืชและสัตว์โดยตรง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสารสังเคราะห์ 

เนื่องจากสะดวกรวดเร็วและมีให้เลือกมาก                                                                                     

 สารปรุงแต่งรส คือสารหรือวัตถุที่ใช้ในการ 

ปรับปรุงคุณลักษณะของรสชาติอาหารให้ดีขึ้น ได้แก ่

ผงชูรส  น้ำปลา  น้ำตาล   และน้ำส้มสายชู   

 สารปรุงแต่งสี คือวัตถุที่ใช้ในการปรุงแต่งสีของ 

อาหารให้สวยงามน่ารับประทาน สามารถแบ่งออกได ้

เป็น 3 ประเภทดังนี้ คือ                                                           

 1. สีธรรมชาติ  (Natural  Colours)  

 2. สีอนินทรีย์  (Inorganic  Colours) 

      3. สีอินทรีย์  (Organic  Colours)

       สีธรรมชาติ  คือสีที่ได้จากพืชและสัตว์สามารถ 

นำมาผสมในอาหารได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 

เช่น สีเขียวได้จากใบเตยและใบย่านาง สีม่วงได้จากดอกอัญชัน 

และผลลูกหว้า สีเหลืองได้จากขมิ้น ไข่แดง ฟักทอง 

สีแดงได้จากครั่ง กระเจี๊ยบ พริกแดง  และมะเขือเทศสุก 

 สีอนินทรีย์  คือสีที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการ 

สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ในการผสมอาหาร เช่น  

  - ผงถ่านที่ได้จากการเผาเปลือกมะพร้าว 

    (Charcoal) 

  - คาร์บอน  แบล็ค (Carbon  Black )

  -   ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO
2
)                                                                                  

 สีอินทรีย์ คือสีที่ได้จากการสังเคราะห์หรือสกัด 

จากส่ิงท่ีมีชีวิตด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น

สีที่สดใสติดทนนานและมีให้เลือกมากมายหลายสี                                                            

 สีผสมอาหารไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกาย 

ถ้าใช้ไม่ถูกต้องอาจเป็นอันตรายได้ สีที่ควรใช้และมีความ 

ปลอดภัยมากที่สุดคือสีที่ได้จากธรรมชาติและสามารถ 

ใช้ได้โดยไม่จำกัดปริมาณ แต่ถ้าเป็นสีสังเคราะห์ย่อมเป็น 

อันตรายอย่างแน่นอนถ้ารับประทานบ่อยครั้งจะสะสมอยู่ 

ภายในร่างกาย แล้วอาจก่อให้เกิดผ่ืนคันตามผิวหนัง หน้าบวม  

อาเจียน ท้องเดิน มีอาการชาและอ่อนแรงคล้ายเป็นอัมพาต  

การทำงานของระบบทางเดินอาหาร ตับ และไตเสีย สีบางอย่าง 

อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเนื้องอกหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

และอวัยวะอื่นๆ ภายในร่างกาย

     เด็กและเยาวชนชอบรับประทานขนมขบเคี้ยว 

ด้วยความเพลิดเพลินโดยมีสิ่งจูงใจในการบริโภคคือ 

สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ทุกช่อง หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ 

และโปสเตอร์ ซ่ึงใช้พรีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นดารา นักร้องมีเน้ือหา 

เกินความเป็นจริงทำให้เด็กและเยาวชนเกิดความเข้าใจผิด 

และบริโภคตามจึงทำให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อ 

ร่างกายน้อย ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาทาง 

สติปัญญา

 มีรายงานวิจัยพบว่าเด็กและเยาวชนที่บริโภค 

ขนมขบเคี้ยวมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ 

โรคความดัน และโรคไตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตาม 

จำนวนความมากน้อยของการบริโภค ท้ังยังเป็นการบ่มเพาะ 

นิสัยการบริโภคอย่างต่อเน่ืองเม่ือเป็นผู้ใหญ่ เน่ืองจากเสพติด 

ในรสชาติ บางคนติดรสหวาน มัน และเค็มโดยไม่รู้ตัว 

ตั้งแต่เด็กและเป็นการยากต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การบริโภคเมื่อโตขึ้นมา

     ดังนั้นเมื่อจะรับประทานขนมขบเคี้ยวควรเลือก 

ขนมที่มีส่วนประกอบเป็นโปรตีนทำมาจากเนื้อสัตว์ 

หรือถ่ัว แต่ไม่ควรรับประทานเป็นอาหารม้ือหลัก ภายใน 

หนึ่งวันไม่ควรบริโภคเกิน 2 ครั้ง เพื่อให้ได้รับพลังงาน 

ไม่เกินร้อยละ 20 ในขนมขบเคี้ยวมีสารปรุงแต่งรสคือ 

ผงชูรสหรือเกลือโซเดียม ดังนั้นขนมบางชนิดจึงเค็มจัด 

จนผู้บริโภครู้สึกได้ แต่อีกหลายชนิดที่มีเกลือแอบแฝงปน 

กับรสชาติอ่ืนๆ ทำให้ไม่สามารถรับรู้รสเค็ม หากรับประทาน 

ในปริมาณมากจะสังเกตได้จากการมีอาการกระหายน้ำมาก  

เกลือ 1 ช้อนชาหรือ 5 กรัม จะมีโซเดียม 2,000 มิลลิกรัม 

 ในแต่ละวันร่างกายควรได้รับเกลือโซเดียมไม่เกิน 2,400 

มิลลิกรัม อาหารแต่ละชนิดจะมีเกลือโซเดียมเป็นส่วน 

ประกอบอยู่แล้วหากรับประทานขนมท่ีมีรสเค็มมากเข้า 

น.ส.วิมล  ชีวะธรรม                             สำนักหอสมุดกลาง  ม.ร.

ไปอีกจะได้รับปริมาณเกลือโซเดียมมากเกินไปจน 

อาจมีผลเสียต่อสุขภาพในอนาคตได้ 

     ตามหลักโภชนาการควรรับประทานอาหารที ่

ย่อยง่ายท่ีสุดก่อนคือ ผักและผลไม้ เพ่ือช่วยให้ร่างกาย 

มีสารแอนต้ีออกซิแด๊นซ์ป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทำร้าย 

ด้วยอาหารชนิดอื่นๆ ที่บริโภคตามหลังมา ผลไม้ที่มี 

เอนไซม์สูงๆ เช่น มะละกอ สับปะรด ยังช่วยย่อย 

สลายสารพิษที่สะสมในร่างกายด้วย ดังนั้นเมื่อจะ 

เลือกซื้อขนมขบเคี้ยวต้องดูว่ามีส่วนผสมของผัก 

ผลไม้และธัญพืชหรือไม่ เพราะส่ิงเหล่าน้ีมีประโยชน์ 

ต่อร่างกาย เช่น บล็อกโคลี่ มีวิตามินเอ ช่วยชะลอ 

ผิวพรรณให้ดูอ่อนกว่าวัย ป้องกันโรคมะเร็ง และโรค 

ต้อกระจก ลดคอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยงการเป็น 

โรคหัวใจและโรคเบาหวาน ท้ังยังมีวิตามินซีช่วยกำจัด 

อนุมูลอิสระในร่างกายและทำให้ผนังหลอดเลือด 

แข็งแรง แครอท และมะเขือเทศ มีเบต้าแคโรทีน ช่วย 

บำรุงสายตาและผิวพรรณ ฟักทอง มีวิตามินเอสูงมาก  

มีฟอสฟอรัส แคลเซียม และวิตามินซี ช่วยในการ 

กำจัดสารอนุมูลอิสระออกจากร่างกาย กล้วย มีสรรพคุณ 

ฆ่าเชื้อแบคทีเรียช่วยลดอาการท้องเสียและรักษา 

แผลในกระเพาะอาหาร แตงโม มีวิตามินเอช่วยบำรุง 

สายตาและมีวิตามินซีช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟัน  

ข้าวโอ๊ต มีเส้นใยอาหารมากช่วยลดอาการท้องผูก  

ข้าวสาลี โดยเฉพาะจมูกข้าวสาลีอุดมไปด้วยวิตามินอี  

ช่วยชะลอความชรา ป้องกันโรคหัวใจ โรคอัมพาต 

และมะเร็งลำไส้

 ข้อแนะนำในการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยว

      1. ให้คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับ 

โดยดูท่ีซองของขนมขบเค้ียวว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง  

และควรเลือกซื้อขนมที่ให้พลังงานไม่สูงมาก

 2. ให้หลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยวที่มีปริมาณเกลือ 

โซเดียมสูง

      3. เลือกซื้อขนมที่มีส่วนประกอบเป็นเนื้อ 

ปลาและถั่ว เพื่อช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ หรือ 

เสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย ยกเว้นขนม 

ท่ีมีส่วนประกอบเป็นปลาหมึกเพราะมีคอเลสเตอรอลสูง 

 4. ไม่ควรเลือกซื้อขนมที่มีรสหวานจัดมาก 

เพื่อป้องกันฟันผุและในระยะยาวอาจจะทำให้เกิดเป็น 

โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคท่ีเก่ียวกับไขข้ออักเสบ 

 5. อาหารว่างท่ีควรเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ ผลไม้ 

ตามฤดูกาล เพราะให้พลังงานไม่สูงเกินไปและยังเป็น 

แหล่งรวมของวิตามินซี เบต้าแคโรทีน แร่ธาตุ และ 

ใยอาหารอีกด้วย

 การรับประทานขนมขบเคี้ยวให้เกิดผลดีต่อ 

สุขภาพนั้น เราต้องคำนึงถึงส่วนประกอบและสาร 

อาหารท่ีมีอยู่ในขนมขบเค้ียวน้ัน ตลอดท้ังเลือกรับประทาน 

ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรเพื่อให้เกิดประโยชน์ 

ต่อร่างกายให้สุขภาพดีทั้งภายในและภายนอกและ 

ออกกำลังกายเพื่อใช้พลังงานจากการบริโภคขนม 

ขบเคี้ยว  ซึ่งควรปฏิบัติให้ได้ทุกวัน
(อ่านต่อหน้า 9)



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖

กองบรรณาธิการ

ถาม	 ดิฉันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เม่ือปีการศึกษา 2552 และได้ขอ Transcript  

จากมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็น Transcript แบบภาษาอังกฤษ  

ดิฉันได้ตรวจสอบพบว่าชื่อของดิฉันที่เป็นภาษา 

อังกฤษใน Transcript ไม่ตรงกับ PASSPORT และ 

ดิฉันกำลังจะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ซึ่งดิฉัน 

กลัวว่าช่ือภาษาอังกฤษใน Transcript กับใน PASSPORT  

ไม่ตรงกันจะทำให้ดิฉันมีปัญหาในการเข้าศึกษาต่อ  

ช่วยแนะนำดิฉันด้วยว่าจะต้องทำอย่างไร ถึงจะทำ 

ให้เอกสารทั้ง 2 ถูกต้องตรงกัน

ตอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เรื่อง การแก้ไขตัวสะกดชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ 

ในใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต ประกาศ ณ  

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้กำหนดไว้ว่า 

“ด้วยมีผู้สำเร็จการศึกษาบางรายท่ีมีรหัสประจำตัว 

นักศึกษาตั้งแต่ปี 2526 เป็นต้นไป ต้องการแก้ไข 

ตัวสะกดช่ือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษให้ตรงกับ PASSPORT  

เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ ดังน้ัน มหาวิทยาลัย 

จึงอนุญาตให้แก้ไขได้ตามที่ร้องขอเพียง 1 ครั้ง โดย 

ยื่นเอกสารดังนี้

 1. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 3.  สำเนา PASSPORT

 4. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมใบรับรองผลการ 

ศึกษา (ชำระเงิน ชุดละ 70 บาท ที่กองคลัง)” 

 จากประกาศของมหาวิทยาลัยข้างต้น 

ให้นำเอกสารดังกล่าวไปติดต่อที่ สำนักบริการทาง 

วิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป. ช้ัน 1 ช่อง 3)  

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต 

บางกะปิ กรุงเทพฯ เพื่อเขียนคำร้องขอแก้ไข ติดต่อ 

ได้ในวันเวลาราชการ

ถาม  ผมมีปัญหาดังนี้ ผมได้เรียนครบหลักสูตร 

ปริญญาตรีในภาค 1/54 แล้ว ซ่ึงต้องเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรในรุ่นที่ 38 ที่ผ่านมา แต่ผมไม่ได้ทำ 

เร่ืองย่ืนขอรับปริญญาคือไม่ได้ทำเร่ืองให้สภาอนุมัติ 

ปริญญาที่คณะของผม แต่ผมได้กากบาทขอจบใน 

ใบเสร็จลงทะเบียนภาค 1/54 และถ้าผมจะมายื่น 

ขอจบการศึกษาในภาค 1/56 ผมต้องชำระค่ารักษา 

สถานภาพหรือค่าปรับอะไรหรือไม่

ตอบ	 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน  

และค่าบำรุงการศึกษา ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2543 

ข้อ 9 ได้ระบุว่านักศึกษาที่ยื่นขอรับปริญญาล่าช้า 

และไม่ตรงภาคการศึกษาท่ีสอบไล่ได้ครบหลักสูตร  

ให้นักศึกษาผู้นั้นชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ภาคการศึกษาละ 300 บาท

 จากข้อบังคับดังกล่าวถ้านักศึกษาไม่ได้กากบาท 

ขอจบในการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/54 นักศึกษาต้อง 

ชำระค่าปรับในการที่นักศึกษาไปทำเรื่องจบล่าช้า  

แต่ตามคำถามนักศึกษาได้มีการกากบาทขอจบใน 

ภาค 1/54 แล้ว ดังนั้น นักศึกษาสามารถไปทำเรื่อง 

จบหลักสูตรที่คณะของนักศึกษาได้ โดยไม่ต้องเสียค่า 

รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือค่าปรับแต่อย่างใด 

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2556  จำนวน 12 วิชา ดังน้ี 

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 56103 CTL 5001 (H) 79/25 สมุดบันทึกการฝึก อาจารย์ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ 

  TL 501 (H)  ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และคณะ

 56104 ECT 4505 55/25 สื่อเพื่อการฝึกอบรม อาจารย์ ดร.สุพจน์  อิงอาจ

  (ET 484)  เบื้องต้น

 56091 EDA 3138 68/25 การบริหารสถานศึกษา รศ.ดร.ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ

  (EA 338)  ขั้นพื้นฐาน

 56141 EDF 2103 43/25 ความเป็นครู รศ.พิมพ์พรรณ  เทพสุเมธานนท์

  (EF 303)

 56118 EDF 6003 121/25 ปรัชญาการศึกษา รศ.ดร.นวลละออ  แสงสุข

  (EF 603)   และคณะ

 56119 EDF 6003 (S) 136/25 ปรัชญาการศึกษา รศ.ดร.นวลละออ  แสงสุข  

  EF 603 (S)  (แนวคิดของนักปรัชญาการศึกษา) และคณะ

 56054 ENS 4101 29/25 ภาษาอังกฤษระดับสูง รศ.วัลลภา  เออร์วายน์

  (EN 429)  ในสาขาวิทยาศาสตร์

 56100 ENS 4203 43/25 ภาษาอังกฤษใน รศ.เยาวลักษณ์  ธันธนาพรชัย

  (EN 421)  หนังสือพิมพ์

 56079 HEO 2303 76/25 อาชีวอนามัย รศ.ดร.จันทร์จารี  เกตุมาโร

  (HA 233)

 56101 HRM 4318 43/25 การทำงานเป็นทีม รศ.ธีระเดช  ริ้วมงคล

  (HR 414)  

 56112 POL 6201 143/25 สถานการณ์การเมือง รศ.ดร.เบ็ญจมาส  จีนาพันธ์ุ

    โลกปัจจุบัน

 56128 RAM 1000 (H) 29/25 ความรู้คู่คุณธรรม รศ.ดร.โฆษิต  อินทวงศ์

  RU 100 (H)

 

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.ru.ac.th/rupress และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่  สำนักพิมพ์ (RPB)  ชั้น 3  โทร. 0-2310-8757-9  

ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

ขนมขบเคี้ยวฯ                              (ต่อจากหน้า 8)

บรรณานุกรม
กินขนมขบเค้ียวอย่างไรให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ 
 ค้นจาก http://www.dailynews.co.th/ เมื่อวันที่  
 26 พฤษภาคม 2556
นายณรงฤทธิ์ วุฒิพงศ์ตระกูล. (2550). การพัฒนาการลด 
 พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวของนักเรียน 
 ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดโคกงาม อำเภอบ้านหมอ 
  จังหวัดสระบุรี.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
สันติ หิรัญอร และมาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์. ผลของสภาวะ 
 การผลิตต่อคุณลักษณะของเอกซ์ทรูเดทที่ได้ 
 จากปลายข้าวโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์แบบ 
 สกรูเดียว. วารสารวิศวสารลาดกระบัง. 25(1), 31. 
สารปรุงแต่งรส-อี.เทค ค้นจาก http://e-learning.e-tech. 
 ac.th/learning.html เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2556                                                      



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง “RU ITV” เดือนกันยายน 2556
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00 - 09.10 น.

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

09.30 - 10.00 น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ past time

10.00 - 10.30 น. 
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ RU SHOW รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

11.00 - 11.30 น.
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

11.30 - 12.30 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการน่ารู้ทุกเร่ืองกับ ม.ร./SPOT/

จารึกไทย + ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.

 RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

เวลา วันเสาร์และวันอาทิตย์

09.00 - 09.10 น. บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ / MV เฉลิมพระเกียรติชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พระราชดำริสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30 - 09.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที

09.35 - 10.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00 - 10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ

11.00 -11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการของดีไทยในอาเซียน

RERUN

หมายเหตุ : ผังรายการนี้นำเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต www.techno.ru.ac.th, www.totiptv.com อีกหนึ่งช่องทาง 
     และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการ  

“รามฯเพชรบูรณ์ ร่วมใจพัฒนา ปลูกป่าคืนธรรมชาติ  

คร้ังท่ี 16” และโครงการ “ทำนาปลูกข้าวแบบสวนผสม 

ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 2” เพื่อเป็นการเทิด-

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี 12 สิงหาคม  

2556 โดยมี นายนรากร  กันทะคำ ผู้พิพากษาศาล 

จังหวัดหล่มสัก เป็นประธานในพิธีถวายเคร่ืองราช- 

สักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระ- 

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีนายอุดม  เศษโพธิ์ 

ผู้ประสานงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นักศึกษา 
ศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการในกิจกรรมปล่อยปลา 

ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ และทำนา 

รามฯเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สิน 

ทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ 

ฝึกอบรมวิชาชีพ ‘‘การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเศษวัสดุ

เหลือใช้ในชุมชน’’ เช่นการประดิษฐ์ช่อกุหลาบ 

ปราบแมลงฯ ในวันท่ี 3 กันยายน 2556 ท่ีสำนัก 

หอสมุดกลาง ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองต้ังแต่บัดนี ้

เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) ที่ศูนย์บ่มเพาะ 

วิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 1 

อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (สภาคณาจารย์) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ หรือ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ โทร.0-2310-8884 

ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	อบรมวิชาชีพ



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

รก.คณบดีบริหารฯ                     (ต่อจากหน้า 12) 

การงดสอนกระบวนวิชา 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

 สำหรบัผลการประกวดพานไหวค้ร ูปรากฏวา่  

ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชา 

ธุรกิจระหว่างประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  

สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ประเภท 

สร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการเงิน 

และการธนาคาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว  

ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน รวมถึงผ้าทอไทยด้วย ซึ่ง 

นับเป็นโชคดีท่ีรัฐบาลได้เห็นความสำคัญของผ้าทอไทย 

โดยการรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่ในชีวิตประจำวัน  

อาทิ งานรัฐพิธีต่างๆ งานเปิดตัวองค์กรเอกชน ตลอดจน 

ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาคราชการ ให้ข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่สวมใส่ผ้าทอไทยทุกวันพุธ

 “สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหน่ึง 

ของ ม.ร. ทำหน้าท่ีดูแลเก่ียวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

มาโดยตลอด จึงได้จัดกิจกรรม “รามคำแหงรวมใจ 

แต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 9 เพื่อตามรอย 

พระบาทเกี่ยวกับผ้าทอไทยที่พระองค์ทรงส่งเสริม  

อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังแสดงความจงรักภักดีและ 

ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

รวมทั้งกระตุ้นให้ประชากรชาวรามคำแหงร่วมกัน 

แต่งกายด้วยผ้าทอไทยในที่ทำงานและชีวิตประจำวัน  

และร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป”

 รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า  

กิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 3-6 กันยายน 2556  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทั้งนี้  

ภายในงานมีนิทรรศการผ้าทอไทย การสาธิตการสาวไหม  

การปักผ้าและกระบวนการทอผ้า โครงการศิลปาชีพ 

และโครงการในพระราชดำริ การเดินแบบชุดไทย โดย 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกรับเชิญกิตติมศักดิ ์

ศิษย์เก่า นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษานานาชาติ และ 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ท้ังฝ่าย 

ประถมและมัธยม รวมทั้งการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

การออกร้านจำหน่ายผ้าไหมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 

ตลอดจนสินค้าพื้นเมือง จากสาขาวิทยบริการฯ และ 

การประกวดแต่งกายผ้าไทยของนักศึกษาและบุคลากร 

ชาวรามคำแหง ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท  

โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทผ้าฝ้าย  

ผ้าไหม  และความคิดสร้างสรรค์ 

 สำหรับเกณฑ์การประกวด ผ้าท่ีใช้ในการประกวด  

จะต้องเป็นผ้าทอที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น 

เป็นชุดท่ีใช้สวมใส่ตอนกลางวันตัดเย็บด้วยผ้าท่ีกำหนด 

หรือชุดทำงานท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน ซ่ึงเป็นผ้าพ้ืนเมือง 

หรือมีลวดลายจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของไทยในภาคต่างๆ  

และสามารถตกแต่งด้วยผ้าชนิดอ่ืนๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 20  

ของผ้าทั้งหมด

 รางวัลการประกวด ประเภทผ้าฝ้าย (ชาย/หญิง)  

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2  

เงินรางวัล 1,500 บาท และชมเชย 2 รางวัลๆละ  

1,000 บาท ประเภทผ้าไหม (ชาย/หญิง) รางวัลชนะเลิศ  

เงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล  

2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท  

และชมเชย 2 รางวัลๆละ 1,000 บาท และประเภท 

ความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท  

รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท และชมเชย 2 รางวัล 

รางวัลละ 1,000 บาท ผู้สนใจเข้าประกวดแต่งกายผ้าไทย  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สถาบันศิลปวัฒนธรรม 

เฉลิมพระเกียรติ ม.ร. อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

ม.ร. จัดงานฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

 สถาบันคอมพิวเตอร์ ร่วมกับกลุ่มพุทธธรรม 

กรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญร่วม 

ทำบุญตักบาตร และฟังพระธรรมเทศนาพระ- 

กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จำนวน  

10 รูป ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 

08.00 น. ตักบาตรพระกรรมฐาน ณ บริเวณ 

ลานด้านหน้าอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ เวลา  

09.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา ณ ห้องประชุม 

สุพรรณิการ์ ชั้น 2 

 ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญในคร้ังน้ี  

 ด้วยคณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร ์

และคณะส่ือสารมวลชน มีความจำเป็นบางประการ 

ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา COS 4503, COS 4901,  

INT 2250, MCS 2161, MCS 3180, MCS 3183,  

MCS 3184 และ SBM 4526 ที่ประกาศเปิดสอน 

ใน ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 นี้ได้

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา 

ดังกล่าวในภาค 1 ปีการศึกษา 2556 นี้

แล้วก็ใช้ความรู้ได้ ถ้าจะพูดให้ยาวข้ึนอีกก็คือ เอาความรู้ 

ไปใช้เป็นนั้นนั่นเอง ถ้าตั้งคำถามว่า มหาวิทยาลัย 

สร้างแต่เพียงฝ่ายเดียวใช่หรือไม่ ตอบได้เลยว่าไม่ใช่ 

ตัวผู้ศึกษาเองเป็นตัวสำคัญ เพราะว่าจะให้ครูไล่ต้อน 

ไปเข้าเรียน หรือว่าเวลาอยู่ห้องเรียนให้ครูไล่เอาความรู้ 

ไปแจกก็คงจะไม่ได้ อันน้ันก็เป็นเร่ืองท่ีจะต้องเข้าไปสู่

ในหลักที่ว่าใฝ่เรียนใฝ่รู้ จะต้องดำเนินการ

 ทีน้ีเม่ือจบการศึกษา ออกจากเคร่ืองกรองน้ำไป 

ก็เป็นน้ำบริสุทธิ์ใสสะอาดสู่สาธารณะได้ดื่มกิน 

ให้สาธารณะปลอดภัย ไม่เป็นคนรกโลกแต่รักษ์โลก 

ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ธรรมชาติ อยู่ในสังคมแล้วก็ทำให้ 

สังคมปลอดภัย หาทางรอดได้ อยู่ได้ และอยู่ได้อย่าง 

สันติสุข น่ีคือบทสุดท้ายของความเป็นคนท่ีจบไปจาก 

ระบบการศึกษา หรือคนที่อยู่ในกระบวนการสร้าง 

ปัญญาออกไป เม่ือเป็นคนอย่างน้ีเขาก็เรียกกันว่าบัณฑิต 

เพราะว่ากว่าจะเป็นคนอย่างนี้ได้ก็ต้องฝึกตน ฝึกคิด 

ฝึกทำ ฝึกอ่าน ฝึกพูด ฝึกเขียน ฝึกในการตัดสินใจ  

ฝึกในการที่จะแยกแยะว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี สิ่งเหล่านี้

อยู่ที่การฝึกทั้งนั้น เมื่อฝึกมีทักษะได้แล้ว ก็ได้ชื่อว่า 

เป็นบัณฑิตได้อย่างเต็มภูมิ

 ทำไมครูถึงบอกว่าเป็นต้นทุน ก็เพราะว่าในเม่ือ 

เป็นบัณฑิตเต็มภูมิแล้วก็สามารถที่จะนำความเป็น 

บัณฑิตน้ันไปพิจารณาไตร่ตรอง ใช้ความรู้ความสามารถ 

ในการปฏิบัติหน้าท่ี ปฏิบัติงาน ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 

เป็นคนดีคนเก่งของสังคม และส่ิงอ่ืน ๆ ก็จะตามมาเอง 

ถ้าหากยังไม่ลืมกันก็ลองหวนคิดในเรื่องที่สาวน้อย 

อายุ 18 ไปสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศของเรา  บางคน 

ก็อาจจะบอกว่า เธอไม่ได้เป็นบัณฑิต เธอยังไม่ได้เรียนจบ 

อะไรต่าง ๆ ก็บอกแล้วว่าความเป็นบัณฑิตนั้น ถ้า 

ไปวัดกันบอกว่าจบมหาวิทยาลัยจึงเป็นบัณฑิต อันน้ัน 

เป็นการเรียกตามวิธีการท่ีไปเรียนจบการศึกษาออกมา 

แต่ถ้าหากว่าเอาความหมายของคำว่าบัณฑิตมาใช้ 

จะเห็นได้ว่าบัณฑิตนั้นคือผู้ฝึกตน กว่าสาวน้อยอายุ 

18 ปีจะมาถึงวันนี้ได้ ยืนบนแท่นได้ เขาฝึกตนมา 

มากเท่าไหร่ ดูคำสัมภาษณ์ แล้วก็ดูประวัติอะไรต่างๆ 

แล้วจะเห็นได้ว่าฝึกตนอย่างถูกต้องถูกวิธีมีระเบียบวินัย 

อยู่ในระบบ และก็ใช้ความคิดเป็น คิดเป็นใช้เป็น 

อย่างน้ีเป็นต้น เห็นหรือยังว่าการฝึกตนเป็นคนท่ีผ่าน 

กระบวนการอย่างนี้หรือกระบวนการศึกษาอย่างนี้ 

ก็เป็นต้นทุนให้เห็นได้ว่าต้นทุนน้ีสูงเพียงใด วันน้ีเอาไว้ 

เพียงเท่านี้ก่อน วันหน้าพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๐) วันท่ี ๒๖ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 
 

(อ่านต่อหน้า 11)

การศึกษาเป็นต้นทุน

 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา  

2556 โดยมี รองศาสตราจารย์เริงรัก  จำปาเงิน  

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เป็นประธานให้โอวาท  

และมีนักศึกษา- ศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 

ศ.ไพบูลย์ สุวรรณโพธ์ิศรี ช้ัน 2 คณะบริหารธุรกิจ 

 โอกาสน้ี รศ.เริงรัก จำปาเงิน รองอธิการบดี 

ฝ่ายการคลัง และรักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  

กล่าวว่า นักศึกษาท่ีมีโอกาสศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง นับว่าโชคดีท่ีมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้  

ยังมีอีกหลายคนในประเทศนี้ที่ยังขาดโอกาส 

ไม่ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ขอให้นักศึกษา 

ทุกคนจงภูมิใจท่ีได้ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เพราะรามคำแหงไม่ได้ด้อยกว่าสถาบันอ่ืน อาจารย์ 

ทุกท่านล้วนมีความรู้ความสามารถ ในการเสริมสร้าง 

ศักยภาพให้ลูกศิษย์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพใน 

อนาคต

 “จากผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต  

และสำรวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ 

สถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 

บัณฑิตรามคำแหงได้รับการยอมรับจากนายจ้าง 

ว่าเป็นผู้ท่ีมีท้ังความรู้ทางวิชาการและมีจรรยาบรรณ 

ในวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความพึงพอใจสูงสุด 

ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เราจึงพูดได้ว่า 

เราสร้างลูกศิษย์ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ เป็นที่พอใจ 

ของตลาดแรงงาน เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี”

 “หนทางข้างหน้าอาจมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง  

ขอให้นักศึกษามีความพยายาม อดทน และตั้งใจ 

ศึกษาเล่าเรียน เพ่ือตัวเอง และพ่อแม่ท่ียอมเหน็ดเหน่ือย 

ทำงานส่งเสียเราเรียน อย่าเพิ่งหมดหวัง อย่าเพิ่ง 

หมดกำลังใจ พยายามต่อสู้จนจบให้ได้ ถึงจะยาก 

แค่ไหนถ้าเรามีความมานะพยายาม เช่ือว่านักศึกษา 

ทุกคนจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน” 

 “มาไหว้ครูวันน้ี แล้วขอให้ระลึกว่าอาจารย์ 

ทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์  

หากมีปัญหาเรื่องการเรียน  นักศึกษาสามารถเข้ามา 

ขอคำปรึกษาได้ตลอดเวลา” 

รก.คณบดีบริหารฯภูมิใจ
นายจ้างปลื้มบัณฑิตรามฯ

(อ่านต่อหน้า 11)

 ชมรมขับร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (RU Chorus) ร่วมแสดงในรายการ 

ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ 

วันแม่แห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2556 เพื่อ 

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม 

ราชินีนาถ จัดโดยวงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต  

กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา  

ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ

RU Chorus ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ

ม.ร. ตอบปัญหากฎหมาย

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในโอกาส 
สัปดาห์รพี 56 โดยมี รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ 
จงวิชิต หัวหน้าภาควิชากฎหมายแพ่ง และประธาน 
กรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เป็น 
ประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน และมีคณาจารย ์
นักศึกษาเข้าร่วมชมการแข่งขัน  เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม  
2556 ณ ห้อง 1303 คณะนิติศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์  
คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานมอบรางวัล 
ผู้ชนะการแข่งขัน สำหรับผลการแข่งขันตอบปัญหา  
ทีมชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม 
เกียรติบัตร ได้แก่ นายสาธิต เหลืองตระกูลรุ่ง 
นายจักรพันธ์ แสนวิจิตร และนายไชยากร อุดม 
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายชัยวัฒน์ วัฒนะชัยยันต์ 
น.ส.สุนิสา โนริยา และนายขจรศักดิ์ อื้อศรีสกุล 
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายภานุวัฒน์  อวนศรี นายธีรพจน์  
วงศ์ประยูร และนายก้องเกียรติ บุญศรี 

 ลูกศิษย์ครับ มีการพูดการเขียนไว้ในหลายท่ี 

จนเป็นท่ีเข้าใจโดยตรงกันว่า การศึกษาคือกระบวนการ 

สร้างปัญญา กระบวนการสร้างปัญญานั้น ถ้าพูด 

ไปแล้วก็ควรที่จะเข้าใจได้ว่า มีรูปแบบ มีวิธีการ 

มีข้ัน มีตอน จึงจะสามารถเรียกว่าเป็นกระบวนการได้ 

การจะทำอะไรก็เข้าสู่กระบวนการ เข้าสู่ขั้นตอน 

เริ่มจากหนึ่งไปถึงสอง ถึง สาม ถึงสี่ ถึงห้าไป 

เป็นลำดับ อย่างน้ีเป็นต้น ดังน้ันกระบวนการศึกษา 

ก็คือการศึกษาท่ีมีข้ันตอน เป็นเร่ืองของการดำเนินการ 

อย่างมีระบบระเบียบ มีคำพรรณนาวิชา มีหลักสูตร 

มีการดำเนินการเรียนการสอน การชวนคิด ให้คิด 

คิดได้ คิดเป็น และนำไปใช้ได้ อย่างนี้เป็นต้น

 แต่ก็ควรเข้าใจไว้ด้วยว่า ขบวนการศึกษา หรือ 

การศึกษาน้ัน ถ้าพูดถึงการศึกษาโดยตรงไม่ได้พูดถึง 

กระบวนการ ก็อาจจะแบ่งได้เป็นการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยดังท่ี 

เราทราบกันดี ทีนี้ที่ครูเชื่อตามที่กล่าวให้ฟังว่า 

การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างปัญญาน้ัน ก็เพราะว่า 

วิธีการศึกษามันต้องเข้าสู่กระบวนการ และใน 

ขณะเดียวกัน เขาก็มีการแยกกันไว้ว่าการศึกษา 

มีกี่อย่าง อะไรกี่อย่าง อย่างนี้เป็นต้น ถึงจะว่า 

กันอย่างไรก็ตามแต่ ถ้าหาทางพูดกันให้ง่ายขึ้น  

เราจะเห็นได้ว่าท่ีเขาบอกว่าการศึกษาเป็นกระบวนการ

สร้างปัญญานั้น เพราะว่าเมื่อเราไม่มีสติปัญญา 

ก็คือไม่มีความรู้ ดังนั้นกระบวนการสร้างปัญญา

ก็คือกระบวนการสร้างความรู้

 ใครก็ตามเดินเข้ามารามคำแหง เดินเข้า 

แล้วก็สอบออก จนครูใช้คำว่า รามคำแหงเป็น 

เคร่ืองกรองน้ำ เป็นตัวกระบวนการ เป็นโครงสร้าง 

ของกระบวนการสร้างปัญญา พอเดินเข้ามา 

ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย ไม่จำกัดอายุอะไรต่างๆ 

ถ้าหากว่ามีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ที่จะศึกษาได้ ก็เข้ามาศึกษาก็เข้าสู่กระบวนการ 

สร้างปัญญาได้ เข้าสู่ระบบหลักสูตร เข้าสู่อะไร 

ต่อมิอะไรต่าง ๆ ไปตามวิธีการ ที่สำคัญที่สุด 

กระบวนการสร้างปัญญานั้นอยู่ตรงที่สอนคน 

ให้คิดได้ คิดเป็น แล้วก็ใช้ความคิดนั้นออกไป 

ปฏิบัติได้ เอาไปทำได้ นี่เป็นความสำคัญของ 

กระบวนการ นี่เป็นวิธีการสำคัญของการสร้าง 

ปัญญา เพราะถ้าหากว่าเราไม่สร้างให้ลูกศิษย ์

ของเรามีสติปัญญา มีเร่ืองท่ีจะคิดได้ คิดเป็น  


