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(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. เชิญวางพานพุ่ม 
วันพ่อขุนรามคำแหง 17 ม.ค. นี้

(อ่านต่อหน้า 8)

      
 

(อ่านต่อหน้า 2)

 โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ 

และบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ 

ปริญญาโทรุ่นท่ี 9 หลักสูตรสองปริญญา ค่าธรรมเนียม 

ตลอดหลักสูตร 170,000 บาท  ผู้สนใจรับใบสมัคร 

และสมัครไดต้ั้งแต่บัดนี้-18 มกราคม 2557 ณ ห้อง 

โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ 

และบริหารธุรกิจ (ใต้อาคารหอประชุมพ่อขุนราม-

คำแหงมหาราช) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก 

เวลา 09.00 - 16.30 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุด 

นักขัตฤกษ์) (อ่านต่อหน้า 8)

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาใหม่
หลักสูตรสองปริญญา

ม.ร. อบรมคอมพิวเตอร์แก่ นศ.

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช 17  มกราคม  2557  เชิญชวนผู้แทนหน่วยงาน 

ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพ่ือน้อมรำลึกถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 

กำหนดใหว้ันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 มกราคมของทุกปี) และ 

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (11 กรกฎาคมของทุกปี) เป็นวันรัฐพิธี 

โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เพ่ือเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ของมหาราชทั้งสองพระองค์ นั้น

 ในโอกาสน้ี มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2557 เพื่อน้อม 

รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณ 

อันย่ิงใหญ่ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย  อีกท้ังยังได้อัญเชิญพระนาม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นช่ือของมหาวิทยาลัย โดยจะมีพิธีบวงสรวง 

และถวายราชสักการะ และพิธีทางศาสนา ต้ังแต่เวลา 07.00 น. ณ บริเวณ 

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชภายในบริเวณ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) รวมทั้งมีพิธีวางพานพุ่มถวาย 

ราชสักการะ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เชิญชวน 

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดอบรม 

คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

ครั้งที่ 2/57 รุ่นที่ 6 ดังนี้

 หลักสูตร Adobe Photoshop

ค่าสมัคร 800 บาท การอบรมประกอบด้วย 

การตกแต่งรูปภาพด้วย Adobe Photoshop 

และ Project อบรมวันท่ี 1 ก.พ. ถึง 1 มี.ค. 2557

 หลักสูตร Adobe Flash Player

ค่าสมัคร 800 บาท การอบรมประกอบด้วย 

 นายอภิชาติ  เทพหนู หัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา ประธานชมรมศิษย์เก่ารามคำแหง พัทยา-ชลบุรี 

พร้อมคณะ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เพ่ือให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาท่ีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การชุมนุมท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จำนวน 150,000 บาท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. 2557 แก่ปวงชนชาวไทย 

เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับบนพระเก้าอี ้

ทรงฉายกับคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยง มีข้อความว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ 

Happy New Year 2014 ส.ค.ส.2557 และสวัสดีปีใหม่ 

 นอกจากน้ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพรปีใหม่ประจำปี 2557 

แก่ประชาชนชาวไทย โดยทรงมีพระราชดำรัสความว่า “ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย 

ถึงวาระจะข้ึนปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆคน ให้มี 

ความสุขความเจริญและความสำเร็จสมประสงค์ในส่ิงท่ีปรารถนา ความปรารถนา 

ของทุกๆคน คงไม่แตกต่างกันนัก คือต้องการให้ตนเองมีความสุข ความเจริญและ 

ให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น

 ในปีใหม่น้ี จึงขอให้ท่านท้ังหลาย รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้สมบูรณ์ 

แข็งแรงเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลัง ข้อสำคัญจะคิดจะทำสิ่งใด  

ให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมอ งานของตนและงานของชาติจะได้ดำเนิน

ก้าวหน้าไปโดยถูกต้องเที่ยงตรง ไม่ติดขัด และบรรลุถึงประโยชน์ เป็นความสุข 

ความเจริญและความสงบร่มเย็นดั่งที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่แก่ชาวไทย

(อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๖ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ 

ม.ร.อบรมคอมฯ                          (ต่อจากหน้า 1)ม.ร. สอบซ่อมภาค 1/56 
วันที่ 13-18 มกราคม 2557

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดสอบซ่อมภาค 1 

ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 13 - 18 มกราคม 2557 

รวมทำการสอบ 6 วันโดยสอบวันละ 2 คาบเวลา คาบเช้า 

เวลา 09.30 - 12.00 น. คาบบ่ายเวลา14.00 -16.30 น.

 สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2 

 รามฯ 1  อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, 

VKB, VPB

 รามฯ 2  อาคาร BNB1, BNB2, BNB3, BNB4, 

BNB5, BNB6, BNB801-803, BNB10, BNB11, และ 

KTB  

 สถานที่สอบพิเศษ

สถานที่สอบซ้ำซ้อน  สอบกรณีพิเศษ  ห้องสโมสร 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

สถานที่สอบพระภิกษุสามเณร  อาคารเวียงคำ 101 

(VKB 101) รามคำแหง 1

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล รับได้ตั้งแต ่

วันท่ี 6-18 มกราคม 2557 โดยนักศึกษาช้ันปี 1 ขอรับ 

ได้ที่อาคารพระมาศ (PRB) ชั้น 1 รามฯ 2, นักศึกษา 

ทุกชั้นปีและนักศึกษา Pre-degree ขอรับได้ที่ (ONE 

STOP SERVICE)  อาคาร KLB  ช้ัน 1 รามฯ 1 

 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล 

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัย 

จัดทำให้  ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์  

หมายเลข  0-2310-6000   และ  0-2310-6100  ต้ังแต่วันท่ี  

2 มกราคม 2557

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัยคืออาคารเวียงผา ชั้น 1  

สถาบันคอมพิวเตอร์

 3. จากระบบ INTERNET  ที่เว็บไซต ์  www.

ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download  ออกดูสถานที่สอบ  

หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็น 

หลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และ 

สามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม 2557       

 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ    เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลข 

ที่นั่งสอบ  รหัสประจำตัว  ชื่อ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย  

ซ่ึงมีรอยปรุทุกระยะ  1  น้ิว   สามารถฉีกออกเป็นรายช่ือ 

ของนักศึกษาแต่ละคน  และนำไปติดที่นั่งสอบได้    

เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

 บัญชีเซ็นชื่อ    เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียด 

เช่นเดียวกับบัญชีติดท่ีน่ังสอบ แต่บัญชีเซ็นช่ือจะไม่มี 

รอยปรุ   เป็นเอกสารท่ีนักศึกษาท่ีเข้าสอบทุกคนจะต้อง 

ลงลายมือชื่อของตนเองไว้  เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบ 

กระบวนวิชานั้น ๆจริง  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับตารางสอบไล่ให้ 

นักศึกษาติดต่อไปท่ี ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน 

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  10240  โทร. 0-2310-8610

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe Flash Player 

และ Project อบรมวันที่ 5 ก.พ. ถึง 5 มี.ค. 2557 

ซึ่งนักศึกษาที่จะอบรม 2 หลักสูตรนี้จะต้องสอบผ่าน 

หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานระดับต้น  

และเมื่อผ่านการอบรมตามเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตร 

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ชั้น 1 โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2269, 0-2310-

8853 หรือwww.ctc.ru.ac.th

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 โอกาสน้ี นายอภิชาติ  เทพหนู กล่าวว่า รู้สึกเสียใจ 

กับเหตุการณ์รุนแรงท่ีเกิดข้ึน จนส่งผลให้เกิดการสูญเสีย

ท้ังชีวิตและทรัพย์สิน ชมรมศิษย์เก่ารามคำแหงพัทยา-ชลบุรี 

ขอเป็นกำลังใจให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา 

รามคำแหงทุกคน และขอมอบเงิน จำนวน 150,000 บาท 

สบทบกองทุน “ม.ร. เงินบริจาค เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ 

จากการชุมนุมท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง”  เพ่ือร่วมช่วยเหลือ 

นักศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การชุมนุม 

ทางการเมืองที่ม.ร.ด้วย

 ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า ขอขอบคุณ

ชมรมศิษย์เก่ารามคำแหงพัทยา-ชลบุรีที่มาให้กำลังใจ 

และมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก 

เหตุการณ์การชุมนุมท่ีผ่านมา แสดงถึงน้ำใจของศิษย์เก่า

ที่มีต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีให้กับนักศึกษาปัจจุบัน และถือเป็นพลังส่วนหนึ่งที ่

ยึดม่ันในความเป็นธรรม ความยุติธรรมและต้องการความ 

สันติให้เกิดขึ้นต่อสังคมด้วย

 “เหตุการณ์ความรุนแรงที่ เกิดขึ้นเมื่อวันที่   

30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงไม่ได้ยืนอยู่ข้างใครทั้งสิ้น การดำเนินการ 

ทุกอย่างเป็นไปในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ 

หลอมรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสอนให ้

ใช้สติในการดำรงชีวิต ไม่มีเจตนาก่อความไม่สงบใดๆ  

แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น ก็พยายามที่จะ 

ทำให้ทุกอย่างบรรเทาเบาบางลง และช่วยเหลือ ดูแล 

รวมทั้งปกป้องลูกศิษย์ไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่ง 

ทั้งนี้ ขอแสดงความเสียใจกับทุกฝ่ายที่สูญเสียทั้งชีวิต 

และทรัพย์สิน และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้สติ รักใน 

แนวทางสันติ ไม่ใช้ความรุนแรง รวมทั้งขอให้ทุกฝ่าย 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและหาคนที่ 

กระทำผิดมาลงโทษโดยเร็ว”

 อธิการบดี กล่าวอีกด้วยว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ 

ดังกล่าว มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้แต่งต้ังคณะกรรมการ 

ประมวลข้อเท็จจริงขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และ 

ประมวลสรุปเหตุการณ์ต่างๆ รวมท้ังได้จัดต้ังศูนย์รับแจ้ง 

ข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและหลักฐานเหตุการณ์การชุมนุม 

ทางการเมือง ม.ร. เพ่ือรับแจ้งข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

ภายใน ม.ร. และรับหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ผู้ที่ 

ได้รับผลกระทบด้วย ท้ังน้ีมีองค์กรภายนอกเข้ามาติดตาม 

ข้อมูลข่าวสาร 3 องค์กร คือ คณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการ 

อธิการบดี ม.ร.ฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

สิทธิมนุษยชน และคณะกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้าน 

สิทธิมนุษยชน ซึ่งเข้ามาเพื่อสอบถาม เก็บหลักฐาน  

และช่วยประมวลข้อเท็จจริงให้ปรากฏต่อสังคมต่อไป

 จากนั้น นายอภิชาติ เทพหน ู ประธานชมรม 

ศิษย์เก่าฯ ได้อ่านแถลงการณ์ว่า ชมรมรามคำแหงพัทยา-ชลบุรี 

จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นศูนย์กลาง 

พบปะสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวรามคำแหง 

ในจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้อง 

ชาวรามคำแหง สงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ และกิจกรรม 

สาธารณประโยชน์ อีกประการหนึ่งเพื่อเทิดทูนสถาบัน

อันเป็นท่ีเคารพ และเป็นสถาบันท่ีให้โอกาสทางการศึกษา 

อย่างเท่าเทียม คือ “มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

 ตามที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในบริเวณ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 

- 1 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้นักศึกษา 

เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย รวมทั้งทรัพย์สินของ 

มหาวิทยาลัยเสียหาย เหตุการณ์และความสูญเสียดังกล่าว 

เป็นท่ีสะเทือนขวัญและมีผลกระทบต่อจิตใจของพี่น้อง 

ชาวรามคำแหง รวมทั้งประชาชนชาวไทย

 นับจากวันท่ีเกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีหน่วยงาน 

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัว 

ผู้สูญเสียรวมทั้งมหาวิทยาลัย ชมรมศิษย์เก่ารามคำแหง 

พัทยา - ชลบุรี จึงได้รวบรวมเงินจากบรรดาสมาชิก 

ชาวรามคำแหงและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือเยียวยา 

แก่ครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 

150,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษา 

คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ให้ยืนหยัดตามอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยในการชี้นำ

ทางความคิดที่ดีต่อสังคมต่อไป

 อีกประการหน่ึง เพ่ือเป็นการจุดประกายความคิด 

ชี้นำให้ชาวรามคำแหงทั้งหลายและสังคมได้ตระหนัก 

และเห็นความสำคัญของการสูญเสียในครั้งนี้ ชมรมฯ 

ไม่มีจุดมุ่งหมายทางการเมืองแต่ประสงค์ให้สังคมหันมา

สามัคคี ปรองดอง ช่วยเหลือ เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ดังเช่น

ที่คนไทยเคยปฏิบัติต่อกันในยามที่เกิดวิกฤตการณ์หรือ

ประสบภัยพิบัติในครั้งอดีต

 ประการสำคัญ ชมรมฯไม่เห็นด้วยกับการใช้ความ

รุนแรงทุกรูปแบบ และต้องการให้สังคมไม่ใช้ความรุนแรง 

เพราะการใช้ความรุนแรงนอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหา 

แต่กลับเป็นการสร้างปัญหาและความแตกแยกในสังคม 

 ประการสุดท้าย ชมรมฯอยากเรียกร้องให้หน่วยงาน 

ภาครัฐท่ีมีอำนาจหน้าท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดช่วยเหลือเยียวยา 

ผู้สูญเสีย และติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง สร้างความ 

กระจ่างให้แก่สังคม และดำเนินการตามกระบวนการ 

ทางกฎหมายให้เกิดความยุติธรรมต่อไป



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๖ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำแหง” พูดถึงศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ได้รับรางวัล 

เกียรติยศ “ศิษย์เก่าดีเด่น” เน่ืองในโอกาส

วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๔๒  ปี 

ในปีนี้ว่ามีอยู่ทั้งสิ้น ๑๓ คน 

 แต่นับไปนับมาก็ได้แค่ ๑๒ คน 

ยังขาดไปอีก ๑ คน ที่ยังไม่ได้กล่าวถึง

 จึงต้องใช้เนื้อที่ตรงนี้กล่าวถึงเธอ

 นางสาวประพีร์  อังกินันท์

 ตอนนี้เธอรักษาการแทนผู้ว่าการ

ตรวจเงินแผ่นดิน เธอบอกว่า

 สมัครเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการบัญชี...

 ซ่ึงถ้าเป็นมหาวิทยาลัยอ่ืน นักเรียน

ที่จบสายศิลป์ไม่สามารถเรียนได้...

 แต่ที่รามคำแหงเรียนได้

 นับว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถ 

แสวงหาความรู้ตามความสนใจ และ 

สามารถประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี

 เธอพูดถึงมหาวิทยาลัยของเธอ  

เช่นเดียวกับท่ีท่านผู้ว่าการการทางพิเศษ 

แห่งประเทศไทย คุณอัยยณัฐ ถินอภัย 

บอกว่า 

 ถ้าไม่มีรามคำแหงคงไม่มีผู้ว่าการ

การทางพิเศษคนนี้

 ทำให้ “ข่าวรามคำแหง” นึกไปถึง 

ศิษย์เก่าคนหน่ึง เจ้าของคำพูดท่ีศิษย์เก่า 

รามคำแหงพูดเป็นเสียงเดียวกัน

 “คุณต๋อย” หรือ ไตรภพ ลิมปพัทธ์ 

เคยบอกว่า

 “ไม่มีรามฯ ไม่มีเรา”

รามคำแหงรุกประชาสัมพันธ์ 
AEC ผ่านสื่อสารสนเทศ

 รามคำแหงประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ความรู ้

เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี     2558        ผ่านส่ือสารสนเทศ 

ทั้งภายใน-ภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประเทศ 

อาเซียนให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  บุคลากรและประชาชน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ลีนา ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และประธาน 

กรรมการประชาสัมพันธ์ 

ประชาคมอาเซียนผ่ าน 

สื่อสารสนเทศ เปิดเผยว่า 

ม.ร.ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ 

ประชาสัมพันธ์ประชาคม 

อาเซียนผ่านสื่อสารสนเทศ โดยมอบหมายให้งาน 

ประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบการจัดโครงการหรือกิจกรรม

ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ ม.ร. 

ในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาเซียนผ่านส่ือสารสนเทศ  

 

 

 ดังนั้น คณะกรรมการฯได้ดำเนินการเปิดคอลัมน ์

และจัดรายการเปิดโลกอาเซียน โดยร่วมมือกับสำนัก- 

เทคโนโลยีการศึกษา สถาบันคอมพิวเตอร์ อาจารย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ และบุคลากร 

งานประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ความรู้ผ่าน 

ส่ือต่างๆ คือ ส่ือส่ิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง 

ข่าวแผ่นปลิวภายใน สื่อโทรทัศน ์  ผ่าน RU-ITV  สื่อวิทยุ 

ผ่านเสียงตามสาย และทางเว็บไซต์ www.ru.ac.th

 สำหรับรายละเอียดการเผยแพร่ผ่านส่ือสารสนเทศ มีดังน้ี

 1) คอลัมน์ “นานาสาระ...ประชาคมอาเซียน” 

เน้นความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สังคม เศรษฐกิจ 

และวัฒนธรรม โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ 

ข่าวรามคำแหง มาตั้งแต่ฉบับเดือนมกราคม 2556  

เป็นต้นมา มีอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ เขียนบทความ 

ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

 2) คอลัมน์ “ภาษาอาเซียน เรียนรู้ไว้”   ประสานงาน 

กับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทยและ 

ภาษาตะวันออก เขียนให้ความรู้เก่ียวกับภาษาของประเทศ

สมาชิกอาเซียนลงในหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง เช่น 

คำทักทายในแต่ละประเทศ เรื่องอาหาร การแต่งกาย 

หรือวัฒนธรรมแต่ละประเทศ

 3) รายการ “เปิดโลกอาเซียน” จัดรายการสนทนา 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในด้านต่างๆเช่น การเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม  การแสดง โดยมีวิทยากร 

จาก 4 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาบันทึกรายการ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์

ภายใน ม.ร.(RU-ITV) สถานีโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต   

www.techno.ru.ac.th และ www.totiptv.com        

 4) ทางเว็บไซต์ www.ru.ac.th คอลัมน์ “RU-

ASEAN” คอลัมน์เผยแพร่ข้อมูลข่าว รายการหรือคลิปวิดีโอ 

เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

 5) รายการ “ปกิณกะอาเซียน” เผยแพร่เกร็ดความรู้ 

ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนผ่าน 

เสียงตามสายภายใน ม.ร. ตามช่วงเวลาที่ออกอากาศ คือ 

09.20 น.  11.20 น.  13.20 น.  15.20 น. และผ่านข่าว 

ประชาสัมพันธ์ภายในม.ร.ในรูปแบบแผ่นปลิว

   6) สรุปประเด็นการประชุม/อบรม/สัมมนา 

ประเด็นเก่ียวกับอาเซียนท่ีหน่วยงานใน ม.ร.จัดเพ่ือเผยแพร่ 

ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ม.ร. ได้แก่ หนังสือพิมพ์ข่าว- 

รามคำแหง โทรทัศน์วงจรปิดภายใน ม.ร. (RU-ITV) 

อินเทอร์เน็ต ม.ร. (www.e-ru.tv) หรือโทรทัศน์ผ่าน- 

ดาวเทียม ม.ร. (RU-TV,  www.techno.ru.ac.th) 

 “การดำเนินการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน 

ผ่านสื่อต่างๆในปีงบประมาณ 2556 คณะกรรมการฯ 

สามารถดำเนินการได้บรรลุค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ท้ังหมด  

และขณะน้ีได้พิจารณาแผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็น 

ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดย 

จะเริ่มดำเนินการตามแผนฯตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 - 

กันยายน 2557 ซ่ึงเน้ือหาและกิจกรรมต่างๆจะสอดคล้อง

และต่อเนื่องกันมา 

 นอกจากนี้  ยังจะมีการนำภาพยนตร์สั้น/สารคดี 

ในอาเซียน ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี 

การท่องเที่ยว สังคมของกลุ่มชนที่มีความหลากหลาย 

ในประเทศอาเซียน โดยจะประสานงานกับสถานทูต  

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.

ru.ac.th เพิ่มในอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งนักเรียน นักศึกษา 

บุคลากรและประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาค้นคว้าหา 

ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนได้ทางสื่อสารสนเทศ 

ต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นตามรายละเอียดที่กล่าวมา” 

ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนฯกล่าว



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๖ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ 

(อ่านต่อหน้า 9)

 อาจารย์สาธิน สุนทรพันธ์ุ ผู้อำนวยการสถาบัน 

การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

ในการเสวนาเร่ือง “การปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” (The Adaptation of University 

Students toward The ASEAN Community) โดยมี  

Madame Ros Serey อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานทูต 

กัมพูชาประจำประเทศไทย Prof.Dr.Pier Paolo Pasqualoni 

อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Innsbruck ประเทศออสเตรีย 

น.ส.พรทิพย์ กาญจนิยต ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธ ิ

การศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ทประเทศไทย) และ 

น.ส.ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ 

อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ร่วมเสวนา เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม 

ชั้น 9 อาคารสำนักพิมพ์

 โอกาสน้ี ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ 

กล่าวว่า ในปี 2558 ประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นอย่าง 

เป็นทางการ ในขณะที่หลายฝ่ายเกิดความกังวลถึงการ 

เปลี่ยนแปลง ผลดี-ผลเสีย หลายชาติได้มีการเตรียมการ 

อย่างจริงจัง การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้จะมีผล 

ทั้งทางเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน สำมะโนประชากร 

ระบบการศึกษา และศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ 

 สถาบันการศึกษานานาชาติ ปัจจุบันมีนักศึกษา 

จากทุกมุมโลกจำนวน 55 ประเทศ ตระหนักถึงความ 

สำคัญในการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ

สมาชิกอาเซียนและระดับนานาชาติ จึงสนับสนุนการ 

เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการ 

เตรียมความพร้อมสู่สถานการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง 

ทั้งความท้าทายทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

 “สิ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งคือ  

การกระตุ้นเตือนให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการปรับตัว

ในทิศทางที่เหมาะสม มีการพัฒนาทักษะไม่เฉพาะด้าน

ภาษาและการส่ือสารเท่าน้ัน แต่ต้องมีความกระตือรือร้น 

ท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ สามารถทำงานร่วมกับเพ่ือนต่างวัฒนธรรม  

สถาบันการศึกษานานาชาติเห็นความจำเป็นในการพัฒนา 

บุคลากรให้มีการศึกษาในระดับสูง  เทียบได้กับเป็นทรัพยากร 

บุคคลของประเทศ และมีความสุขอย่างยั่งยืนเพื่อที่จะ 

ได้เดินไปตามโครงสร้างสังคมอาเซียน ด้วยเช่ือว่าผลผลิต 

ที่ได้จะมีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของ 

รามคำแหง”

 จากน้ัน น.ส.พรทิพย์ กาญจนิยต กล่าวว่า จากน้ีไป 

คำขวัญ one vision, one identity, one community ASEAN  

มีความหมายเก่ียวโยงกับความม่ันคง การส่ือสาร เศรษฐกิจ 

สังคมวัฒนธรรมการสื่อสาร นอกจากนี้ AEC (ASEAN 

Economic Community) มุ่งให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ 

เมื่อต้องพูดถึงภาพรวมของอาเซียน หลายคนนึกถึงแต่ 

AEC ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แท้จริงแล้วอาเซียน 

หมายถึงการสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมหลายสังคมให้อยู่ 

ร่วมกันได้อย่างสันติสุขสามารถทำงานร่วมกับคนต่างถ่ินได้

 องค์ประกอบสำคัญในการเข้าสู่อาเซียนคือ 

ประชากรต้อง มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อที่สมาชิก 

ในอาเซียนสามารถส่ือสารกันได้มากข้ึน ช่วยกันแก้ปัญหา 

ต่างๆ ได้ ควรมีความเข้าใจความต่างของเพื่อนมนุษย์ 

ในด้านชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ แม้คนไทยจะเป็นส่วนหน่ึง 

ของอาเซียน แต่ต้องคงความเป็นคนไทยไว้ มีความ 

ผสมผสานระหว่างอาเซียนและไทยในเวลาเดียวกัน 

แต่ละชาติต่างมีเอกลักษณ์ของตนเอง และสามารถ 

ผสมผสานรวมกับชาติอ่ืนได้ ทำงานร่วมกันได้ นอกจากน้ีควร 

มีความเข้าใจในบริบทของตน คนไทยต้องปรับรูปแบบ 

การใช้ชีวิตที่ไม่จริงจังกับระบบระเบียบในแบบไทย ให้ม ี

วินัยมากข้ึน มิเช่นน้ัน วิถีแบบไทยจะกลายเป็นอุปสรรค 

ในการพัฒนาตนเข้าสู่ประชาคมใหญ่ รวมท้ัง  มีประสิทธิภาพ 

ในทักษะต่างๆ ในการดำรงชีวิต ต้องสามารถดำรงชีวิต 

ในสภาพแวดล้อมต่างถิ่น มีความสามารถในการสื่อสาร 

ในยุคที่ทุกระบบเชื่อมต่อกัน ทุกอย่างต้องรวดเร็ว ฉับไว 

 “ต้องฝึกให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ฝึกกระตุ้นการคิด 

อย่างเป็นระบบ ที่ผ่านมา ระบบการสอนของไทยทำให ้

เด็กไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถาม อย่างไรก็ตาม 

แต่ละประเทศมีอัตลักษณ์ ท้ังในด้านวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม 

ดังนั้น การเดินควบคู่ไปกับชาติอื่นได้ต้องเริ่มต้นทำ 

ความเข้าใจประเทศของตนก่อน แล้วจึงจะเข้าใจประเทศ 

วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมประเทศอื่นได้ นอกจากนี้ 

ตอ้งเรียนรู้วัฒนธรรม การเอาตัวรอดในสังคม มีมุมมอง 

และเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะได้เดินต่อไปใน 

อาเซียน มิใช่การมีความรู้ด้านวิชาชีพเพียงอย่างเดียว 

ที่สำคัญคือ การใส่ใจซึ่งกันและกัน เลือกปฏิบัติแต่สิ่งดี 

เพื่อให้สามารถเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ 

ไม่ว่าจะทำงานในภาคส่วนใด”

 น.ส.พรทิพย์ กาญจนิยต กล่าวต่อไปว่า ทักษะพ้ืนฐาน 

ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน จะเป็นสื่อสำคัญที่เชื่อมโยง 

วัฒนธรรมต่างๆ เข้าหากัน เรียนรู้ที่จะใช้ภาษาช่วย 

ขยายความเข้าใจซ่ึงกันและกัน ท้ังน้ี รวมถึงประเพณีปฏิบัติ 

นอกจากน้ี ต้องสามารถเรียนรู้และเช่ือมโยง รู้ว่าประเทศ 

ตนเป็นอย่างไร และขยายการรับรู้ไปถึงข้อมูลระดับภูมิภาค 

ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนความคิดกับสมาชิกอาเซียน 

นอกจากจะต้องรู้ท้ังวัฒนธรรม เหตุการณ์ สภาพแวดล้อม 

เข้าใจในอัตลักษณ์ วัฒนธรรม 

 “ ระบบการศึกษาในอาเซียนคือ การเรียนรู้ส่ิงสำคัญ 

ของเพื่อนบ้านอีก 9 ประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให ้

ทุกคนในอาเซียนอยู่กันอย่างมีความสุข ประสานความ 

ร่วมมือกัน ดังน้ัน ส่ิงท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จน้ี ส่วนหน่ึง 

มาจากการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และศึกษาสิ่งที่

ได้รับจากต่างวัฒนธรรมบูรณาการเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิด 

การเรียนรู้ในวงกว้างและปรับตนให้เป็นสมาชิกอาเซียน 

ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

 ...การลงนามในความร่วมมือต่างๆจะเกิดขึ้นได ้

ต้องมาจากความร่วมมือของสมาชิกทุกประเทศ  

รวมถึงพวกเราทุกคนที่จะทำให้โลกดีขึ้น เราไม่สามารถ 

เปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ แต่หากทุกคนช่วยกันเปลี่ยน 

มุมมองให้ดีขึ้น เรียนรู้ความเป็นตัวเรา ดังนั้น คนไทย 

ต้องไม่ติดกับความสบาย แต่ต้องจัดรูปแบบของตนเอง 

เพื่อที่จะได้ร่วมเดินกับสมาชิกชาติอื่นและมีความสุข 

ร่วมกัน”

 น.ส.ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล กล่าวว่า การเตรียม 

ความพร้อมด้านการศึกษาของอาเซียน บทบาทด้าน 

การศึกษาในอาเซียน ในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN charter) 

ได้เน้นย้ำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยความร่วมมือ 

อันใกล้ชิด การให้ความสำคัญเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

รวมถึงมุมมองด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับประชาคม สนธิสัญญาในการกระชับความร่วมมือ 

ด้านการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก ประเทศสมาชิก 

จะมีการสร้างความแข็งแกร่งทางการศึกษา การสร้าง 

สังคมที่เน้นการแบ่งปัน ในการที่จะเน้นความเป็นอยู่ที่ดี

และสาธารณูปโภคได้รับการยกระดับขึ้นด้วย 

 ประชาคมอาเซียนมีแผนสนับสนุนการศึกษา 

ระยะ 5 ปี ในการสร้างความต่ืนตัวในการเข้าถึงการพัฒนา 

คุณภาพของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

มีการเพิ่มคุณภาพระบบการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และเร่งการพัฒนาอย่างมืออาชีพ การเคล่ือนย้ายการศึกษา 

ระหว่างประเทศ และให้การสนับสนุนประเทศสมาชิก 

ให้มีความตื่นตัวด้านการศึกษา

        บทบาทด้านการศึกษา เน้นบทบาททางการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 3 เสาหลักคือ ด้านการเมือง 

และความมั่นคง ประเทศสมาชิกจะเน้นปลูกฝังหลัก 

ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความสงบสุข รวมถึง 

การสร้างความเข้าใจอันดีในวัฒนธรรมที่แตกต่างด้าน 

เศรษฐกิจ ร่วมกันพัฒนาทักษะแต่ละชาติ เพื่อประยุกต ์

ทักษะความเป็นอาเซียน สนับสนุนการแลกเปล่ียนนักศึกษา 

ระหว่างประเทศสมาชิก ด้านสังคมวัฒนธรรม มีการ 

อบรมครู นักเรียน สถาบันการศึกษา จัดอบรมศิลปะ 

และวัฒนธรรมในความเป็นอาเซียน ภาษาอาเซียนกระตุ้น 

ความเป็นอาเซียน  ทั้งศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล  

รวมถึงการพัฒนาการวิจัยในระดับท้องถิ่น

นักการทูต - นักวิชาการร่วมเสวนา
การสร้างความพร้อมของนักศึกษาสู่อาเซียน
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ตอน  เพิ่มน้อยลงไม่ ได้แปลว่าลดลง

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

  

 อาจารย์วิเชียร  อำพนรักษ์                          aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

(อ่านต่อหน้า 8)

 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้าน 

ที่อยู่ติดกับประเทศไทยที่สุดประเทศหนึ่ง แต่ค่าแรงของชาวลาวต่ำกว่าค่าแรง 

ในประเทศไทยมาก ค่าแรงขั้นต่ำของลาวอยู่ที่เดือนละ 626,000  (หกร้อย 

ซาวหกพันกีบ) คิดเป็นเงินไทยแล้วค่าแรงขั้นต่ำตกวันละ 84 บาท เงินเดือน 

ข้าราชการพนักงานของรัฐก็ต่ำกว่าไทยมาก คนลาวจึงต้อง  (กุ้มตนเอง 

= คุ้มตนเอง, ช่วยตนเอง) สาเหตุท่ีค่าครองชีพโดยเฉพาะค่าอาหารและเคร่ืองอุปโภค 

บริโภคในประเทศลาวมีราคาสูง เนื่องจากปัจจัยในด้านการผลิตที่ไม่สมบรูณ ์

ขาดโรงงานผลิตเครื่องใช้อาหารแปรรูปเครื่องปรุงรสภายในประเทศ ทุกอย่าง 

ต้องนำเข้าหมด ยกเว้นวัตถุดิบ อาหารพื้นฐาน ส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศไทย 

และประเทศจีนท่ีเป็นแหล่งผลิตท่ีสำคัญและอีกประการหน่ึงคือปัจจัยทางพลังงาน 

เช้ือเพลิง ได้แก่น้ำมันท่ีใช้ในระบบขนส่ง ก๊าซหุงต้มท่ีไม่ได้มีระบบกองทุนอุดหนุนราคา 

ไม่มีบริษัทน้ำมันแห่งชาติ   ท่ีสามารถช่วยประชาชนในเวลาราคาพลังงานในตลาดโลก 

พุ่งขึ้นสูง

 ดังนั้นการแก้ปัญหากับค่าครองชีพที่สูง พวกเขาจึงต้องทำกับข้าวกินเอง 

เลี้ยงไก่ ปลูกผัก จับปลาตามแม่น้ำ  ห้วยหนอง คลองบึง รอข้าวสารจากญาติพี่น้อง 

ในต่างชนบทส่งมาให้ นี่ก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพราะข้าวของยังแพง 

ค่าแรงยังต่ำดังตัวอย่าง 

 ถอดความ: ครอบครัวของฉันมีพ่อแม่ปู่ย่าพ่ีชายพ่ีสาว ปู่และย่าแก่มากแล้ว 

แต่ท่านก็ยังแข็งแรงอยู่ ส่วนคุณพ่อคุณแม่ยังไม่แก่เท่าไหร่ ฉันเป็นลูกคนสุดท้อง  

พ่ีชายและพ่ีสาวของฉันเรียนอยู่ช้ันมัธยม ส่วนตัวฉันเองเรียนอยู่ช้ันประถม แต่ละวัน 

พ่ีสาวช่วยแม่ทำกับข้าว ฉันและพ่ีชายปัดกวาดบ้านแล้วก็ไปช่วยพ่อกวาดลานหน้าบ้าน

และให้อาหารเป็ดไก่ ทุกๆคนในครอบครัวของฉันมีความรักใคร่สามัคคีกันดีค่ะ

อาหารที่พ่อแม่เคยพารับประทานแต่เล็กจนโตมีดังนี้

แก๋ป๋า แกงปลา ลาบเป๊ด ลาบเป็ด

ต้มส้มปา ต้มยำปลา แจ่ว ป่น

แก๋งหน่อไม้ แกงหน่อไม้ แจ่วบอง
น้ำพริก

ปลาร้า

สุบหน่อไม้ ซุบหน่อไม้ ป๋าหน้ึง ปลาน้ึง

จ่ืนผัก ผัดผัก ป๋าย่าง
ปลาท่ีตากแดด

ก่อนปรุง

จ่ืนไข่ ไข่เจียว ป๋าป้ิง ปลาย่าง

แก๋งเฮ็ด แกงเห็ด

มกเฮ็ด หมกเห็ด ป้ิงป๋าน้ำของ
ปลาย่าง

(ปลาน้ำโขง)

ลาบป๋า ลาบปลา
ข่ัวกุ้งใส่

ซอดหัวสีใค

ผัดกุ้งใส่ซอส

ตะไคร้

ลาบซ้ีนงัว ลาบเน้ือวัว ลาบไก่งวง ลาบไก่งวง

ลาบซ้ีนหมู ลาบเน้ือหมู แก๋งผักหวาน

ใส่ไข่มด

แกงผักหวาน

ใส่ไข่มดลาบไก่ ลาบไก่

 นอกจากที่กล่าวมานี้ยังมีอาหารอื่นๆ อีกที่เป็นอาหารต้อนรับแขกชาว 

ต่างประเทศและนักท่องเที่ยว

  

 เนื่องจากในปี 2556 นี้มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

ที่ก่อให้เกิดผลทางลบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดขึ้น ผลก็คือในช่วงนี้จะมีทั้ง 

นักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ท่ีไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์หลายต่อหลายคนออกมา 

คาดคะเนว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงวัดจากอัตราเพ่ิมของ GDP จะลดน้อยลง 

กว่าที่คาดหมาย เช่นจากที่คาดหมายว่าอัตราเติบโตจะเป็น 4% ก็ลดเหลือประมาณ 

3% และตอนนี้ก็ปรับกันใหม่ว่าอัตราเพิ่มจะเหลือราว ๆ 2% แล้ว

 ประเด็นที่ผมจะเขียนถึงในตอนนี้ไม่ใช่ว่าการคาดคะเนถูกต้องหรือไม่  

แต่เป็นการที่นักวิเคราะห์หรือนักอ่านข่าวบางคนพูดเรื่องนี้แล้วทำให้คนเข้าใจผิด 

โดยที่บางครั้งผมคิดว่าเกิดเนื่องจากคนอ่านข่าวบางคนก็ยังไม่เข้าใจข้อความที่ 

นักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ออกมาให้อ่านอย่างเพียงพอนั่นเอง และอีกสาเหตุหนึ่ง 

ก็อาจเป็นเพราะพยายามรวบรัดถ้อยคำเกินไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

 ที่ผมว่าเขาพูดแล้วทำให้เข้าใจผิดนั้นคืออย่างไร?  เขาพูดอย่างนี้ครับ (ผมจะ 

ไม่อ้างอิงว่าใครพูดและพูดเมื่อไรนะครับแต่ผมฟังมาอย่างนี้จริง ๆ)

 - GDP ปีนี้ลดลงเหลือ 2%  

 - GDP ปีนี้ลดลง 2 %

 ข้อความท้ัง 2 น้ีไม่เหมือนกันนะครับและผิดท้ังคู่ เพราะข้อความแรกท่ีบอกว่า 

GDP ปีนี้ลดลงเหลือ 2% นั้นหมายความว่าหน่วยของ GDP เป็นเปอร์เซ็นต ์

และค่าของ GDP ท่ีคาดว่าจะเป็น 4% น้ันลดลงเหลือเพียง 2%  ข้อความน้ีผิดตรงท่ีว่า 

หน่วยของ GDP ต้องมีค่าเป็นเงินเช่นอาจจะเป็นล้านบาท ร้อยล้านบาท หรือ 

พันล้านบาทเป็นต้นและ GDP ไม่ได้มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน

 ส่วนข้อความที่ 2 ที่ว่า GDP ปีนี้ลดลง 2% นั้นก็ผิดตรงที่ว่าการลดลงนั้น 

ไม่ใช้การลดลงของตัว GDP แต่เป็นการลดลงของอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ 

ก็คืออัตราเพิ่มของ GDP ซึ่งหมายความว่าตัว GDP เองนั้นไม่ได้ลดลงแต่ว่าเพิ่ม 

น้อยลงต่างหาก สมมุติง่าย ๆ อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ ถ้าปี 2555 GDP มีมูลค่า  

1,000 ล้านดอลลาร์ และถ้าพยากรณ์ว่า GDP ปี 2556 จะมีมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์  

อย่างนี้ก็คำนวณได้ว่าอัตราเพิ่มของ GDP หรืออัตราเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็น 

10%  ดังนั้นถ้าอัตราเพิ่มจริง ๆ ลดเหลือ 5% ก็ไม่ได้แปลว่า GDP ปี 2556 ลดลง 

จากปี 2555 เพราะการท่ีอัตราเพ่ิมเป็น 5% ก็คือ GDP ปี 2556 มีมูลค่า 1,050 ล้านดอลลาร์ 

ซ่ึงก็ยังสูงกว่า GDP ปี 2555 อยู่เพียงแต่น้อยกว่าท่ีคาดหมายไว้แต่แรกเท่าน้ัน เพราะฉะน้ัน 

ถ้าจะพูดให้ถูกต้องบอกว่าคาดหมายว่าอัตราเพ่ิมของ GDP จะลดลงเหลือประมาณ 2%  

     เขียนมาถึงตรงนี้ก็ได้ดูคนอ่านข่าวเศรษฐกิจของทีวีช่องหนึ่งบอกอีกแล้วว่า

การส่งออกของไทยปีนี้ลดลงทั้ง ๆ  ที่ความจริงก็คืออัตราเพิ่มของการส่งออกน้อยลง

กว่าที่คาดหมายเท่านั้น “อัตราเพิ่ม” ลดลงก็คือยังเพิ่มอยู่นะครับเพียงแต่เพิ่มน้อยลง 

จ่ืนป๋า

กระเทียมพิกไท

ผัดปลากระเทียม 

พริกไทย
ผักลวก ผักลวก

ซ้ีนถุบ เน้ือทุบ เข้าหลาม ข้าวหลาม

จ่ืนไคแผ่น
ทอดสาหร่าย

จากแม่น้ำโขง
เข้าก่ำ ข้าวเหนียวดำ

แจ่วหมากเหล่น
น้ำพริก

มะเขือเทศ

จื่นก้วย

ลาดน้ำเผ่ิงลาว

ผัดกล้วย

ราดน้ำผ้ึงลาว

แจ่วบ๋อง น้ำพริกปลาร้า กะแล้ม ไอศกรีม
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นายนวภัณฑ์  อุบล นายเอกชัย  เหมชาญสิริ นายพงศธร  หนูยัง นายพีระศิน  ไชยศร นายณัชพล  เที่ยงถิ่น

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัลเกียรติยศ 

แก่นักศึกษาที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทำ 

กิจกรรม สร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อ 

ประโยชน์แก่สังคม และสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

ในโอกาสเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ครบรอบ 42 ปี วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศ 

ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรแก่นักศึกษา “เพชร 

ประดับรามฯ”

  โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา  กล่าวถึงความเป็นมาในการ 

มอบรางวัล “เพชรน้ำหน่ึงและเพชรประดับรามฯ” ว่า 

ในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ครบรอบปีที่ 42 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มี 

ความรู้ความสามารถ และมีกิจกรรม ผลงานดีเด่น 

นำมาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย  

ให้ได้รับรางวัลเพชรน้ำหนึ่งและเพชรประดับรามฯ 

ประจำปี 2555 โดยพิจารณาจากการศึกษาเล่าเรียน 

ทักษะในการจัดการและการทำงาน สุขภาพอนามัย 

คุณธรรมจริยธรรม  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ 

และสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2556 ผลการ 

พิจารณาของคณะกรรมการปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัล 

เพชรน้ำหนึ่ง จำนวน 1 คน ได้แก่ 

  นางสาวพัชรา แก่นพ่วง คณะนิติศาสตร์ 

เกรดเฉลี่ย 2.80 ผลงาน เป็นคณะบริหารสภาเด็ก 

และเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2551 - 2553   

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

และคนดีศรีแผ่นดิน  ประจำปี 2556 จังหวัดสุโขทัย 

และมีนักศึกษาได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ 

จำนวน 5 คน ได้แก่

  นายนวภัณฑ์ อุบล คณะนิติศาสตร์ เกรดเฉล่ีย 

2.77 ผลงาน เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

จังหวัดสงขลา ปี 2549-2554  หัวหน้างานนโยบาย 

และแผนงาน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

อีกท้ังยังเป็นเลขานุการประธานสภาเด็กและเยาวชน

แห่งประเทศไทย เดือนกรกฎาคม 2554 - ธันวาคม 

2555 และรักษาการรองประธานสภาเด็กและเยาวชน

แห่งประเทศไทย เดือนกันยายน - ธันวาคม 2555

 นายเอกชัย เหมชาญสิริ คณะนิติศาสตร์ 

เกรดเฉลี่ย 3.16  ผลงาน เป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 6 

ประจำปี 2556 ตัวแทนกรุงเทพมหานคร ในโครงการ 

ด้วยรักและห่วงใยในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และได้รับเข็มเครื่อง

หมายพระนามาภิไธย เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 

จากโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และเป็นประธานจัดโครงการปฏิบัติธรรมเน่ืองในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 

ธันวาคม 2556 เครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐานแห่ง 

ประเทศไทย

  นายพงศธร หนูยัง  คณะนิติศาสตร์ เกรดเฉล่ีย 

3.56 ผลงาน ได้รับรางวัลชมเชย โครงการค่ายเยาวชน

รู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ของศูนย-์ 

ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ 

ประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ 

ได้เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาสมัครรามฯรักษ์ป่า  

ร่วมใจสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อน้อง ซึ่งผ่าน

การพิจารณาให้ได้รับเงินสนับสนุน 200,000 บาท 

จากมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ

 นายพีระศิน ไชยศร คณะศึกษาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 

3.15 ผลงาน  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ 

“นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติิ” 

ปีการศึกษา 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 นายณัชพล  เท่ียงถ่ิน  คณะนิติศาสตร์ เกรดเฉล่ีย 

3.16 ผลงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ในการ

แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 

2556 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง 

ประเทศกลาง

 ในการรับรางวัลคร้ังน้ี นางสาวพัชรา กล่าวว่า  

ในการดำเนินชีวิตต่อจากนี้ไปจะยึดหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการครอบคลุม

ในเรื่องการดำรงชีวิตในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการนำ 

หลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้น้ันจะเป็นประโยชน์ 

ต่อชุมชนและสังคม แต่ถ้าเราขาดหลักคุณธรรมจริยธรรม 

แล้วน้ันจะเป็นบุคคลสร้างความเดือดร้อนให้คนรอบข้าง 

การประพฤติปฏิบัติมีค่ามากกว่าคำสอน ฉะนั้นการ

ดำรงชีวิตของตนเองจะเป็นแบบอย่างให้แก่รุ่นน้อง

ต่อไป

 รางวัลเพชรน้ำหน่ึงไม่ใช่เพียงแค่รางวัลนักศึกษา

ดีเด่นหรือนักกิจกรรมดีเด่นอย่างเดียว เพราะรางวัล 

เพชรน้ำหนึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ฉะน้ันน้องๆทุกคนจะต้องมีความซ่ือสัตย์ 

สุจริต ยึดหลักในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียน 

หรือการทำกิจกรรมต่างๆ เราทำด้วยจิตอาสา ทำอย่าง 

ไม่หวังผลตอบแทน แล้วสิ่งนั้นจะตอบแทนเราได ้

ในอนาคต 

 “ขอฝากถึงนักศึกษาชาวรามคำแหงว่ า  

ให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 

มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีความกล้า

ตัดสินใจในการก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองในการ 

ทำสิ่งต่างๆอย่างสร้างสรรค์ และอยากให้คิดเสมอว่า 

การประพฤติ ปฏิบัติ มีค่ามากกว่าคำสอน”

 นายนวภัณฑ ์ กล่าวว่า บัณฑิตรามคำแหง 

ต้องมีการพัฒนาทั้งในด้านความรู้และความสามารถ 

ควบคู่กันไป ซึ่งความรู้ได้จากห้องเรียนนั้นมาจาก 

การศึกษาและการอบรมสั่งสอนของครูอาจารย์  

ส่วนการทำกิจกรรมคือการบ่มเพาะความสามารถ 

และเมื่อทุกคนมีความสามารถจะทำให้ตนกลายเป็น

บุคคลที่มีความสามารถ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ดังนั้นการทำกิจกรรมตรงนี้เมื่อรวมกับการเรียน

ในห้องเรียนจะทำให้เรารู้จักหลักในการทำงาน 

รู้จักความอดทน และรู้จักฝึกฝนตนเอง

 “อยากฝากถึงเพื่อนนักศึกษาว่า เราต้องรู้จัก 

พ่ึงพาตนเองให้ได้ ต้องเข้มแข็งไม่เป็นภาระของสังคม 

ดั่งสุภาษิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่ง 

แห่งตน”   เราต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  ต้องสร้าง 

ความสมดุลระหว่างกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ 

การศึกษา เพื่อให้กระบวนการทางความรู้และความ 

สามารถได้ เติบโตไปพร้อมกับร่างกายของเรา 

ดังแนวความคิดที่ว่า “ความรู้สอนให้คนมีงานทำ 

กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น” ที่สำคัญจะต้อง 

นางสาวพัชรา  แก่นพ่วง 

มอบรางวัลเพชรน้ำหนึ่ง-เพชรประดับรามฯ
แก่นักศึกษา ในโอกาสครบรอบ 42 ปี ม.ร.



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๖ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ 

(อ่านต่อหน้า 8)

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตามภูมิภาคต่างๆให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษา 

อย่างทัดเทียมกัน มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

ระดับปริญญาตรี 

คณะและสาขาวิชาที่เปิดชั้นปริญญาตรี มี 4 สาขาวิชา

 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  

 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

      คณะรัฐศาสตร์  กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

 คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

1. คุณวุฒิผู้สมัคร  ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1.1 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(ม.ศ. 5 หรือ ม. 6 ) หรือ

 1.2 จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

(ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม) และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

  1.2.1   เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ

           1.2.2  เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นลูกจ้าง 

ในหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

  1.2.3 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิก 

สภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ 

สุขาภิบาล  กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ

 1.3  เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้      

2. การรับสมัคร การลงทะเบียนเรียนและการสอบ

 2.1   กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร

           2.1.1 จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์  ระหว่างวันท่ี 20 มกราคม - 9 พฤษภาคม 2557 

ส่งธนาณัตริาคาชุดละ 100 บาท สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปณ.รามคำแหง 

จ่าหน้าซองถึงหัวหน้าหน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค ตู้ ปณ. 1011 ปณ. รามคำแหง กรุงเทพฯ 

10241 วงเล็บมุมซอง “ซื้อชุดสมัครส่วนภูมิภาค” โดยแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท ์

ของผู้ซื้อให้ชัดเจน

  จำหน่ายใบสมัครท่ีสาขาวิทยบริการฯ ต้ังแต่วันท่ี 20 มกราคม - 12 พฤษภาคม 2557 

หรือซ้ือด้วยตนเองท่ีอาคาร สวป. ช้ัน 3 หน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 100.- บาท

  2.1.2 กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์  ต้ังแต่วันท่ี 20 มกราคม - 12 พฤษภาคม 2557

            กำหนดการรับสมัครท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  สมัครด้วยตนเอง 

ต้ังแต่วันท่ี  3 - 12   พฤษภาคม   2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ 23  จังหวัด  ดังน้ี  จังหวัดปราจีนบุรี, 

อุทัยธานี, นครศรีธรรมราช, อำนาจเจริญ, แพร่, นครพนม, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, 

ตรัง, ลพบุรี, นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, เชียงราย, กาญจนบุรี, 

เชียงใหม่, สุรินทร์, อุดรธานี, พังงา  และสงขลา

 2.2 การลงทะเบียนเรียน ให้เลือกลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาที่ปรากฏใน 

แผนกำหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1  ตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร ส่วนนักศึกษาที่เคยสมัคร 

ประเภทเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี และสมัครโดยใช้สิทธิเทียบโอน

หน่วยกิตให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่มีการเปิดสอบในส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 

2557 เท่านั้น ตรวจสอบกระบวนวิชาจากระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม ่

สมัครสอบส่วนภูมิภาค

  2.2.1 สมัครทางไปรษณีย์  ลงทะเบียนเฉพาะผู้สมัครท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

  2.2.2 สมัครด้วยตนเองท่ีสาขาวิทยบริการฯ  ดำเนินการลงทะเบียนในวันท่ีสมัคร

 2.3 การสอบ สอบ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคจังหวัดท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนเรียน

 3. สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยกำหนดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 38 จังหวัด โดยกำหนด CODE 

ดังนี้

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค
(ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี) ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 

CODE     ศูนย์สอบ CODE ศูนย์สอบ

01 ศูนย์สอบจังหวัด เชียงใหม่ 02 ศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย

03 ศูนย์สอบจังหวัดแพร่ 04 ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก

05 ศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์ 06 ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี

07 ศูนย์สอบจังหวัดนครพนม 08 ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น

09 ศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์ 10 ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา

11 ศูนย์สอบจังหวัดร้อยเอ็ด 12 ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี

13 ศูนย์สอบจังหวัดสุพรรณบุรี 14 ศูนย์สอบจังหวัดราชบุรี

15 ศูนย์สอบจังหวัดจันทบุรี 16 ศูนย์สอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

17 ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช

19 ศูนย์สอบจังหวัดตรัง 20 ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา

21 ศูนย์สอบจังหวัดเพชรบูรณ์ 22 ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี

23 ศูนย์สอบจังหวัดอุทัยธานี 24 ศูนย์สอบจังหวัดอำนาจเจริญ

25 ศูนย์สอบจังหวัดชุมพร 26 ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย

27 ศูนย์สอบจังหวัดศรีสะเกษ 28 ศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี

29 ศูนย์สอบจังหวัดหนองบัวลำภู 30 ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม

32 ศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ 33 ศูนย์สอบจังหวัดสกลนคร

34 ศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์ 35 ศูนย์สอบจังหวัดสระแก้ว

36 ศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี 37 ศูนย์สอบจังหวัดน่าน

38 ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ์ 39 ศูนย์สอบจังหวัดพังงา

หมายเหตุ ยกเลิกรหัสที่ 31

4. หลักฐานการสมัคร เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร (ถ่ายสำเนาขนาด A4 เท่านั้น)  

 4.1 สำเนาคุณวุฒิท่ีสำเร็จการศึกษา 2 ฉบับ กรณีเทียบโอนหน่วยกิต  4 ฉบับ   

 4.2 สำเนาหลักฐานเพิ่มเติม จำนวนตาม ข้อ 3.1 เช่น

  4.2.1 กรณีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล, วัน, เดือน, ปีเกิด, กรณีสมรส หรือหย่า

               4.2.2 กรณีผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า มาสมัครเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

           4.2.3 กรณีคุณวุฒิจากต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ 

ยื่นพร้อมการสมัคร โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ติดต่อสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษา 

อนุปริญญา หรือเทียบเท่าข้ึนไป ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐาน 

และประเมินผลอุดมศึกษา โทร. 0-2354-5577, 0-2610-5200 ต่อ 5451 ผู้สมัครต้อง 

ชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด รายละ 500 บาท 

ในวันที่สมัคร

 4.3  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5 ฉบับ

      4.4 ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะระดับปริญญาตรี)

 4.5 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) ติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด  

2 X 1 1/2  นิ้ว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ แต่งกายสุภาพ จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  

6 เดือน)

 4.6 ข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา

 4.7 แบบทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (Master card) ติดรูปสี ขนาด 2 X 1 1/2 นิ้ว  

ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ แต่งกายสุภาพ จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

 4.8 แบบลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค 

      4.9 ใบสมัครสมาชิก  “ข่าวรามคำแหง”

      4.10  บัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว  ติดรูปถ่าย 1 X 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

      4.11  ซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้า ชื่อ-ที่อยู่ ของผู้สมัคร จำนวน 1 ซอง 

(เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)

 4.12 ธนาณัติ (ธน.31) จำนวนเงินตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีระบุในระเบียบการ 

และคู่มือสมัครฯ (เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๖ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ 

 ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อ 

เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1.1 ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน 

ส่วนราชการ  องค์การรัฐวิสาหกิจ  หรือ

      1.2 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นสมควร หรือ

      1.3 เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว 

เห็นสมควรเข้าศึกษาได้ 

 ทั้งนี้  ผู้มีคุณสมบัติตาม  ข้อ  1.1  ข้อ  1.2  และ 

ข้อ  1.3  ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป

2.  วิธีการเข้าศึกษา

 2.1 ให้ผู้สมัครเลือกกรอกใบสมัครว่าเรียน 

รายกระบวนวิชา ( Pre-degree )

      2.2 การลงทะเบียนเรียนต้องลงกระบวนวิชา 

ที่เปิดให้มีการสอบในภาค 1 ปีการศึกษา 2557

 วิธีการสมัคร ปฏิบัติข้ันตอนต่างๆ  ดำเนินการ 

เช่นเดียวกับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี

3. การสอบ นักศึกษาต้องสอบ ณ ศูนย์สอบส่วน- 

ภูมิภาคท่ีแจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษา 

นำไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรีได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ต้อง 

เป็นผลการศึกษาท่ีสอบไล่ได้ก่อนการสมัครตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 และต้องเป็นไปตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัย 

กำหนด

 ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ปัจจุบันมี 

สถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

อยู่แล้วไม่ได้

 ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี หน่วยรับสมัคร 

ส่วนภูมิภาค งานรับสมัคร ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

(อาคาร สวป. ช้ัน 3) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8624, 

0-2310-8000 ต่อ 4834

มอบรางวัลเพชรน้ำหนึ่งฯ            (ต่อจากหน้า 6)

มองไปข้างหน้าอย่างมีความหวัง  มองข้างหลังอย่างม ี

บทเรียน มีน้ำใจ ใจกว้าง รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และ 

สร้างธรรมาภิบาลคือหลักการบริหารจัดการท่ีดี ส่ิงเหล่าน้ี 

จะทำให้เราเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป”

 นอกจากน้ี  เราต้องยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการดำเนินชีวิต การพอประมาณ มีเหตุผลและม ี

ภูมิคุ้มกันน้ัน จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ปกติสุข ท่ามกลาง 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก หาก 

นักศึกษาได้นำหลักปรัชญา 3 อย่างข้างต้นมาปรับใช้  

จะช่วยให้เพิ่มคุณค่าในชีวิตของเรา เพราะปรัชญาแห่ง 

เศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้นักศึกษา “พอใจในสิ่งที่ตนมี 

และยินดีในสิ่งที่ตนได้”

 นายเอกชัย กล่าวว่า ในสมัยนี้คิดว่าการเรียน 

อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ดังนั้นการทำกิจกรรมทั้งภายใน 

และภายนอก เพื่อที่จะสร้างทักษะการทำงานร่วมกับ 

หมู่คณะ และสิ่งที่เป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิต ก็จะ 

ประพฤติตนอยู่ในศีลห้า ได้แก่ การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ 

ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปด และไม่ด่ืมสุราของมึนเมา  

และจากน้ีไปจะเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยเร่ิมต้น 

จากตนเองก่อนและขยายผลโดยการทำกิจกรรม 

ซึ่งกิจกรรมด้านที่จัดคือ กิจกรรมทางด้านพุทธศาสนา 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมาธิเกื้อหนุนทางการศึกษา 

และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สำหรับตนเองดำเนิน 

คติธรรม โดยเดินตามหลักธรรมเศรษฐกิจพอเพียง โดย 

องค์หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ได้กล่าวไว้ว่า อยู่ที่ใดต้อง 

ทำประโยชน์ให้ที่อยู่  เกิดที่ใดต้องทำประโยชน์ให้ที่เกิด 

เมื่อผมมาอยู่รามคำแหงก็จะอุทิศตนทำคุณประโยชน์ 

ให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสืบต่อไป

 “การดำเนินชีวิตประจำวันของผม จะยึดถือการ 

ประพฤติปฏิบัติดีและยึดมั่นในศีลห้าเป็นหลักในการ 

ดำเนินชีวิตประจำวัน อันนำมาซ่ึงความสงบสุขของสังคม 

ส่ิงท่ีจะฝากถึงนักศึกษา คือ ขอให้รักษาศีลห้าและละความช่ัว 

ประพฤติปฏิบัติแต่คุณงามความดี ก็จะนำมาซึ่งความสุข

แก่ตนเองและผู้อื่น”

 นายพงศธร กล่าวว่า หลักการดำเนินชีวิตนั้นจะ

ต้องรู้จักวิธีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ให้มากท่ีสุดท้ังต่อตนเองและสังคมซ่ึงการท่ีจะนำความรู้ 

ที่ได้ไปใช้นั้นจะต้องสามารถเข้าสังคมกับคนอื่นๆได้ 

เช่น การออกค่าย หรือกิจกรรมต่างๆท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ 

ซ่ึงสำหรับตนเองน้ันก็จะดำเนินการออกค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ 

และการสร้างฝายต่อไป ซึ่งกิจกรรมค่ายอาสานี้ก็จะเป็น

การสร้างโอกาสให้แก่น้องๆท่ีอยู่ตามชนบทได้เป็นอย่างดี 

จึงอยากให้น้องๆทุกคนต้ังใจเรียน และรู้จักแบ่งเวลาในการ

ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม เพื่อที่เรา

จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความรู้คู่คุณธรรม

 “การเรียนในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ว่าเราจะเรียน 

อย่างเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จ แต่การทำกิจกรรม 

นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเติบโตไปได้ เพราะการ 

ทำกิจกรรมสามารถสอนเราได้หลายๆอย่าง ท่ีไม่อาจหาได้ 

ในตำราเรียน สิ่งที่ได้รับจากการทำกิจกรรมย่อมสอนเรา 

ให้ดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น 

การเรียนย่อมควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม ซึ่งจะช่วย 

ทำให้เราได้อะไรหลายๆอย่างจากประสบการณ์ และ 

อยากให้นักศึกษาทุกคนมีจิตอาสา  เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ” 

 นายพีระศิน  กล่าวว่า รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก 

ที่ได้เข้ารับรางวัลเพชรประดับรามฯในวันนี้ เนื่องจาก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ให้โอกาสในด้านการศึกษา 

เล่าเรียน อีกทั้งยังช่วยสะสมประสบการณ์ในการใช้ชีวิต 

ประจำวันในสังคมที่มีการแข่งขันสูง และยังฝึกให้ 

นักศึกษาได้รู้จักช่วยเหลือตนเองพร้อมทั้งการช่วยเหลือ

ผู้อื่นอย่างเต็มใจ สิ่งเหล่านี้จึงหล่อหลอมให้ผมประสบ

ความสำเร็จได้รับรางวัลที่มีคุณค่ายิ่งในวันนี้

 “ผมขอฝากถึงนักศึกษาและชาวประชาคม 

รามคำแหงว่าการศึกษาเล่าเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็น

ตัวกำหนดอนาคตของเรา จึงอยากให้ทุกคนตั้งใจศึกษา 

เล่าเรียนอย่างเต็มท่ี เต็มกำลัง เต็มความสามารถ ให้คุ้มค่า

กับโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดโอกาส 

อันล้ำค่าให้พวกเรา และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ การใช้ 

ชีวิตในสังคมท่ีจะต้องรู้จักเรียนรู้ เลือกเดิน เลือกปฏิบัติ 

ในส่ิงท่ีดีงามถูกต้องและเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืนได้ปฏิบัติตาม 

เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ต่อไป ประดุจเพชรที่แข็งแกร่ง 

และส่องประกายที่สดใสสวยงาม”

 นายณัชพล กล่าวว่า ในตอนแรกท่ีได้เข้ามาศึกษา

ที่สถาบันแห่งนี้ สิ่งแรกที่ตนเองมองคือการศึกษาของ

ตนเองต้องมาก่อนเสมอ แต่เมื่อเวลาผ่านไปจึงทำให้คิด 

ได้ว่าการดำเนินชีวิตในสังคมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเรียน 

อย่างเดียว เรายังจะต้องทำประโยชน์ให้แก่สังคมและ 

คนอ่ืนบ้างไม่มากก็น้อย เพราะจะทำให้ตนเองได้เก็บเก่ียว

ประสบการณ์ชีวิตไปพร้อมกับการเรียน และคติท่ีตนเอง

ท่องไว้อยู่เสมอในการดำเนินชีวิต คือ “เราต้องทำวันนี ้

ให้ดีกว่าเมื่อวาน”

 “ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชาท่ีเปิดโอกาสให้คนทุกรุ่นทุกวัยได้เข้ามาศึกษา 

หาความรู้อย่างกว้างขวาง ทุกคนย่อมได้ความรู้ทางวิชาการ

มากข้ึนอยู่แล้ว แต่เราก็ควรจะแสวงหาประสบการณ์ชีวิต

ด้วยการทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้มีการ

จัดกิจกรรมหลากหลาย ซึ่งจะทำให้น้องๆที่เข้ามาศึกษา 

ได้รู้จักพบปะเพ่ือนฝูง ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกัน 

และกัน และทำให้น้องๆมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น”

เท่าน้ัน คนจะมาอ่านข่าวเศรษฐกิจได้น่าจะต้องผ่านการ 

อบรมวิชาเศรษฐศาสตร์มามากกว่านี้สักหน่อย เพราะ 

คนที่ไม่รู้ เศรษฐศาสตร์ได้ฟังก็ต้องเชื่อตามไปและ 

เข้าใจผิดตามกันไปหมด

    ข้อเขียนคราวนี้ออกจะบ่นมากไปหน่อยเพราะรู้สึก 

หงุดหงิดทุกครั้งที่ได้ยินได้ฟังคนที่ไม่รู้จริงแล้วมาพูด 

เรื่อยเปื่อยจนพาคนฟังเข้ารกเข้าพงตามไปด้วย ฟังแล้ว 

น่ามคาน (เด็กแนวเขาบอกว่าแปลว่าน่ารำคาญครับ)

เศรษฐศาสตร์ 101ฯ                      (ต่อจากหน้า 5)

ม.ร.รับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ         (ต่อจากหน้า 7)

หรืออาคารสวรรคโลก ช้ัน 7 ห้อง 704 เวลา 08.00-12.00 น. 

(เฉพาะวันอาทิตย์) สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 

โทรศัพท์ 0-2310-8147-8, 081-696-3930 หรือติดต่อ 

ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.mpa-mba.ru.ac.th

ม.ร.รับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ         (ต่อจากหน้า 1)

สถาบันการศึกษา ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆร่วมวาง 

พานพุ่มถวายราชสักการะในวันพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราชด้วย

 สำหรับความเป็นมาของ “วันพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช” เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

ท่ีโคกปราสาทร้าง จังหวัดสุโขทัย เม่ือวันท่ี 17 มกราคม  

2376 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันท่ี 17 มกราคมของทุกปี 

เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันสำคัญทางประวัติศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2533 เป็นต้นมา

ม.ร. เชิญวางพานพุ่มฯ                  (ต่อจากหน้า 1)



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๖ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ 

ถาม ผมเป็นนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 

ผมได้วางแผนการลงทะเบียน และขณะน้ีผมเหลือวิชา 

ที่จะเรียนครบหลักสูตรอีกไม่กี่วิชา แต่ผมเกรงว่า 

ในเทอมสุดท้ายที่ผมลงทะเบียนจะมีบางวิชาที่มี 

วันเวลาสอบชนกัน ไม่ทราบว่าผมจะมีทางใดได้บ้าง 

ที่สามารถลงวิชาได้ทั้งหมดที่เหลือและเข้าสอบได้ 

ท้ังหมด เพราะถ้าผมสอบผ่านหมดทุกวิชา ผมสามารถ 

จบการศึกษาได้ในเทอมนั้นครับ

 ตอบ	ตามระเบียบการและคู่มือสมัครเข้ า เป็น 

นักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค ในหัวข้อ การจัดสอบ 

ข้อ 8 การขอสอบซ้ำซ้อนและการเข้าสอบซ้ำซ้อน 

ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค

 สำหรับผู้ท่ีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประเภทสมัครสอบส่วนภูมิภาค นอกจากการเข้าสอบ

ตามปกติแล้วมหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา 

สอบซ้ำซ้อนได้

 1.  คุณสมบัติ

 1.1 เป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาคที่คาดว่าจะจบ

การศึกษาในภาคนี้ โดยมีหน่วยกิตที่เหลือไม่เกิน 30 

หน่วยกิต (ไม่นับกระบวนวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน 

ไว้ในภาคก่อนและยังไม่ทราบผลสอบ)

 1.2 กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตไว้ แต่ยัง 

ไม่ได้ชำระเงินค่าเทียบโอนส่วนท่ีเหลือให้แนบหลักฐาน

ที่คณะรับรองจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ไปด้วย 

มิฉะนั้นจะยกเลิกคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน

 2. หลักเกณฑ์

 2.1 เป็นนักศึกษาท่ีขอจบการศึกษา (ลงทะเบียน 

เรียนได้สูงสุด 30 หน่วยกิต) ในภาคนั้น ๆ โดยต้องทำ 

เคร่ืองหมายขอจบการศึกษา (X) ในบัตรลงทะเบียนเรียน 

(ม.ร.34) ด้วย

 2.2 ขอสอบซ้ำซ้อนได้สูงสุด 4 กระบวนวิชา 

ในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน

 2.3 นักศึกษาท่ีขอสอบซ้ำซ้อน ห้ามย้ายศูนย์สอบ

 2.4 ในกรณีที่นักศึกษาขอแจ้งสอบซ้ำซ้อน  

โดยไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีสิทธิขอสอบซ้ำซ้อนได้ มหาวิทยาลัย 

จะตัดกระบวนวิชาท่ีซ้ำซ้อนออกให้เหลือ 8 กระบวนวิชา 

(ไม่เกิน 24 หน่วยกิต) โดยไม่คืนเงินค่าหน่วยกิตของ 

กระบวนวิชาที่ตัดออก

 2.5 การสอบซ้ำซ้อนจะต้องไปเข้าห้องสอบ 

ซ้ำซ้อน ซึ่งจัดแยกต่างหากจากห้องสอบปกติ

 2.6 กรณีนักศึกษาขอสอบซ้ำซ้อนไว้แล้ว และ 

ปรากฏว่าวิชาใดวิชาหนึ่งสอบผ่านแล้ว ทำให้วิชา 

ท่ีเหลือไม่ต้องสอบซ้ำซ้อน ให้นักศึกษาไปเข้าห้องสอบ

ปกติตามตารางสอบไล่รายบุคคล

 3.  เวลาในการเข้าสอบซ้ำซ้อน

 มหาวิทยาลัยเพ่ิมเวลาของการสอบซ้ำซ้อนอีกเพียง 

1 ชั่วโมง ไม่ว่าจะสอบกี่กระบวนวิชาก็ตาม คาบเช้า 

09.00 - 12.30 น. คาบบ่าย 13.00 - 16.30 น.

 4.  การเข้าสอบซ้ำซ้อน

 สำหรับนักศึกษาที่ได้แจ้งขอจบการศึกษาและ 

ขอสอบซ้ำซ้อนไว้นั้น กระบวนวิชาที่ขอสอบซ้ำซ้อน 

จะแยกสอบต่างหากจากกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาสอบปกติ 

ดังนั้น กระบวนวิชาที่นักศึกษาไม่ได้ขอสอบซ้ำซ้อน  

นักศึกษาจะเข้าสอบตามรายชื่อห้องสอบของนักศึกษา 

ที่ปรากฏในตารางสอบไล่รายบุคคลที่นักศึกษาได้รับ  

ส่วนกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาขอสอบซ้ำซ้อน นักศึกษา 

จะต้องไปเข้าสอบท่ีห้องสอบซ่ึงกำหนดไว้ให้เป็นห้องสอบ 

ซ้ำซ้อน โดยมหาวิทยาลัยจะติดประกาศแจ้งหมายเลข 

ห้องสอบซ้ำซ้อนของศูนย์สอบที่มีการสอบซ้ำซ้อน 

ให้นักศึกษาทราบ และนักศึกษาต้องไปตรวจหาท่ีน่ังสอบ

จากบัญชีติดหน้าห้องสอบและเข้านั่งสอบให้ตรงตาม

ที่นั่งที่กำหนด เพราะนักศึกษาที่แจ้งขอสอบซ้ำซ้อน 

แต่ละคาบอาจเข้าสอบซ้ำซ้อนกระบวนวิชาท่ีไม่เหมือนกัน 

ถ้านักศึกษานั่งสอบผิดที่ก็อาจทำให้ได้รับข้อสอบ 

ไม่ถูกต้อง

นักการทูตฯ                                  (ต่อจากหน้า 4)

        ผลจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ทำให้เกิดการ 

เคลื่อนย้ายของประชากรอาเซียน ทั้งการหลั่งไหลของ 

แรงงานข้ามชาติ จึงต้องมีความตกลงร่วมกันทางการศึกษา 

ระหว่างประเทศสมาชิก มีการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา 

เพื่อแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 

ระหว่างประเทศ มีการร่วมมือในการเคลื่อนย้ายของ 

8 สาขาอาชีพ ได้แก่ นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก 

หมอ พยาบาล นักสำรวจ ทันตแพทย์ และมัคคุเทศก์ 

รวมถึงธุรกิจบริการซ่ึงรวมถึงธุรกิจทางการศึกษา 

ในการท่ีจะเปิดกว้างในการทำงานมากข้ึน มีอิสระในการ 

ศึกษาข้ามแดน มีโอกาสในการสอนและทำวิจัยในวงกว้าง 

สามารถเปิดสาขาของมหาวิทยาลัยได้ในนานาประเทศ 

ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยจึงต้องตระหนักถึงการแข่งขันระหว่าง 

ประเทศสมาชิกที่จะเพิ่มมากขึ้น ต้องมีการรักษาระดับ 

และคุณภาพของการศึกษา เพื่อจะยกระดับการศึกษา 

ให้ดีขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

 ผลกระทบจากอาเซียน ท่ีมีต่อระบบการอุดมศึกษา 

ของไทยคือ การเผชิญกับส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง มีความพร้อม 

รับการเปลี่ยนแปลง ภาษายังเป็นสิ่งจำเป็นในการเข้าสู ่

มาตรฐานในตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมต่างๆ  

ต้องมีการพัฒนาการหลักสูตรอาเซียน บัณฑิตของไทย 

เข้าสู่การแข่งขันระดับโลกอย่างสมบูรณ์โดยอาศัย  

3 กลยุทธ์ คือ ยกระดับการศึกษาเพื่อสนองตอบความ 

ต้องการของตลาดแรงงานโลก เพิ่มความเข้มแข็งของ 

สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

และพัฒนาบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 

 สำหรับการยกระดับการศึกษาเพื่อสนองตอบ 

ความต้องการของตลาดแรงงานโลกน้ันต้องมีการพัฒนา 

ศักยภาพด้านภาษา โดยกระตุ้นสถาบันการศึกษายกระดับ 

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ส่ือสารได้ นอกจากน้ี 

ต้องให้บัณฑิตเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ เพื่อเปิดโอกาส 

ในการทำงานในประเทศอื่น ซึ่งจำเป็นต้องมีทักษะการ 

เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ นอกจากนี้ ควรมีการแลกเปลี่ยน 

นักศึกษาระหว่างประเทศ การโอนย้ายหน่วยกิต สามารถ 

แข่งขันในตลาดแรงงานได้

 คุณสมบัติบัณฑิตอาเซียน จำเป็นต้องรู้ลึกในสาขาอาชีพ 

รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ มีความรู ้

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ฯลฯ 

ของประเทศตน มีทักษะทางภาษาอ่ืน ทักษะในวัฒนธรรม 

ต่างถ่ิน มีความเป็นผู้นำ สามารถปรับตัวง่าย ให้สามารถ 

เข้ากับสถานการณ์ที่ท้าทายในวัฒนธรรมหลากหลาย  

นอกเหนือจากการเรียนหนังสือในห้อง บัณฑิตไทยควร

ผ่านการฝึกงานจากบริษัทก่อนเร่ิมงาน เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์

ตรงตามท่ีตลาดแรงงานต้องการ นอกจากน้ียังต้องเรียนรู้

ที่จะรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วย

 ต่อจากน้ัน Madame Ros Serey กล่าวว่า ประเทศ 

กัมพูชาในช่วง 4 ศตวรรษที่ผ่านมา หรือช่วงปลาย 

ค.ศ.1970 ยุคนายพล พต เป็นนายกรัฐมนตรี กัมพูชา 

เพิ่งผ่านพ้นสงครามอเมริกันและเวียดนาม ประเทศ 

ได้รับความเสียหาย มีการอพยพประชากรทั้งหมดไป 

ชนบท ส่งผลกระทบถึงภาวะขาดการศึกษา แรงงาน 

ต้องทำงานท่ามกลางความอดอยาก และถูกฆ่าอย่างโหดเห้ียม 

ภายหลังวันที่ 7 มกราคม 1979 กองกำลังแนวร่วม 

แห่งชาติเพื่อการปลดปล่อยประชาชาติ (The National 

United Front for National Salvation) และประชาชน 

ลุกฮือขึ้นต่อต้าน เพื่อหวังสร้างชาติขึ้นใหม่อีกครั้ง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา  

 “ระบบการพัฒนาการศึกษาของกัมพูชาได้รับ 

ความร่วมมือและคำแนะนำจากองค์กรต่างๆนอกประเทศ 

ปัจจุบันธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) และ 

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ได้จัดสรรงบประมาณส่งตรง 

เพื่อสนับสนุนการศึกษาในกัมพูชา ในการเตรียมความ 

พร้อมด้านการศึกษาระดับสูงในปี 2015 กระทรวงศึกษาธิการ 

หน่วยเยาวชนและการกีฬาแห่งกัมพูชามีการจัดทำ 

นโยบายเพ่ือสร้างความต่ืนตัว โดยการสนับสนุนการพัฒนา 

หลักสูตรอาเซียน ทั้งการศึกษาระดับประถมและมัธยม 

อาเซียนศึกษา (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) มีการ 

จัดเฉลิมฉลองวันอาเซียนในวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี 

การขยายปริมาณและความเข้มแข็งทางด้านคุณภาพ 

การศึกษาทั้งในโรงเรียนภาครัฐและเอกชน นำหลัก 

“การเรียนรู้ตลอดชีวิต” มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐและ 

เอกชน การขยายโรงเรียน และมหาวิทยาลัยรัฐและ 

เอกชนทั้งในและนอกเมือง”

 Prof.Dr.Pier Paolo Pasqualoni กล่าวว่า การศึกษา 

เป็นสิ่งสำคัญ เป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ 

เริ่มแรกในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หลักสำคัญของการ 

แลกเปล่ียนนักศึกษา ไม่ใช่มุ่งเน้นท่ีความรู้ท่ีได้รับเท่าน้ัน 

แต่หมายถึงทักษะ ส่ิงท่ีเรียนรู้สำคัญกว่า ทัศนคติ ในการ 

ท่ีจะสังเคราะห์ความรู้มาเป็นความรู้ใหม่ในสถานการณ์ 

การเรียนรู้แบบไม่มีพรมแดน ดังนั้น ระบบการศึกษา 

เป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐาน จึงควรมีการสนับสนุนให้ม ี

การเคลื่อนย้ายการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนการโอน 

หน่วยกิต รวมถึงการฝึกทักษะ ประสบการณ์เพ่ือพร้อม 

เข้าสู่ตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตามรูปแบบการรวมกลุ่มของ 

อาเซียน อาจมีความเก่ียวโยงกับสหภาพยุโรปในด้านต่างๆ 

กองบรรณาธิการ



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๖ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ 

  
                                   

 วัน-เวลา-สถานที่เรียน   (ตาม ม.ร.30) อังคาร  

13.30-15.20 น.  อาคาร SLB  ห้อง 402 (อาจมีการเปล่ียนแปลง 

ได้ตามความเหมาะสม  ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

 ตำราเรียน - FR 201 (S) -ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 

ซื้อได้ที่ศูนย์ตำรา

 ขอบเขตเน้ือหาวิชา   (ตามหลักสูตร)  ศึกษาภาษา 

ฝรั่งเศสต่อจาก FRE 1002  โดยฝึกความเข้าใจและการ 

ใช้ภาษาฝรั่งเศสด้านการอ่าน ฟัง พูด เขียน ในระดับ 

ที่สูงขึ้น 

 การวัดผล    ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อใหญ่  เวลาสอบ 

 2 ชั่วโมงครึ่ง  วัน- เวลาสอบตาม ม.ร.30  

 ข้อแนะนำ   ควรทบทวนพ้ืนฐานไวยากรณ์ท่ีเรียนรู้มา 

ฝึกการใช้ภาษาอย่างสม่ำเสมอ  ด้วยการทำแบบฝึกหัด 

ทั้งอ่าน เขียน ฟัง พูด

รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์

 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์   

คณะมนุษยศาสตร์กำหนดการจัดสอบภาคปฏิบัติ 

และจัดสอบเองในการสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2556 

รวม 9 กระบวนวิชา  ดังนี้

  ENG 2101 (EN 203) สอบปฏิบัติ

วันที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1403 

ห้อง 1411 และห้อง 1415 

 ENG 2102 (EN 204) สอบปฏิบัติ

วันที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง LAB 1-2 

 ENG 3201 (EN 309) จัดสอบเอง 

วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง LAB 1-2

 ENG 4201 (EN407) จัดสอบเอง 

วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 14.00 - 16.30 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง LAB 1-2 

 ENL 3603 (LI 390) จัดสอบเอง 

วันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. 

ห้องพวงแสด คณะมนุษยศาสตร ์อาคาร 2 ชั้น 2  

 ENL 3504 (LI 388) จัดสอบเอง

วันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. 

ห้องพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 

 ENS 4201 (EN 411) จัดสอบเอง

วันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. 

ห้องพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 

 ENS 4303 (EN 425) จัดสอบเอง

วันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. 

ห้องพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 

 ENS 4401 (EN410) จัดสอบเอง

วันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น.  

อาคารสุโขทัย ชั้น 4 ห้อง 416

 ให้นักศึกษาดูชื่อ-นามสกุล แถวและที่นั่งสอบ  

ได้ที่หน้าห้องสอบของแต่ละกระบวนวิชา และ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชาภาษาอังกฤษ 

และภาษาศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 4 คณะมนุษยศาสตร์  

โดยให้นักศึกษาเตรียมใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียน 

ของการสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2556 

พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัว 

ประชาชน และโปรดแต่งกายสุภาพ  ตรงต่อเวลา 

ให้มากที่สุด (หากมาสายเกิน 5 นาที ในกำหนด 

เวลาเข้าสอบจะหมดสิทธิในการสอบไล่)

กำหนดสอบปฏิบัติ และ 
จัดสอบเองวิชา ENG, ENL, ENS

ENG 3902 (EN 392)
วรรณคดียุโรป (European Literature)

 เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาลักษณะ โลกทัศน์ และ 

ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมยุโรป โดยยกงาน 

วรรณกรรมบางชิ้นหรือบางตอนเป็นตัวอย่าง เช่น 

วรรณกรรมของ Guy de Maupassant, Leo Tolstoy, 

Luigi Pirandello, Oscar Wilde 

 ตํารา เอกสารประกอบการสอนวิชา EN 392 

(ติดต่ออาจารย์ผู้สอน)

 แนวทางในการเรียน

1. กิจกรรมก่อนและหลังการบรรยายในชั้นเรียน

2. การบรรยายในชั้นเรียน

3. การอภิปราย และ แสดงความคิดเห็น

4. การนําเสนอผลงานหน้าชั้น

 แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัยเขียนคําตอบ 

เป็นภาษาอังกฤษ

รศ.นัญ   เจริญพันธ์ุศิริกุล

 เนื้อหาโดยสรุป  ศึกษาและฝึกใช้ประโยคและ 

ข้อความภาษาอังกฤษต่างๆ ท่ีจำเป็นสำหรับงานมัคคุเทศก์ 

เช่นการทักทายและกล่าวโอภาปราศรัย การบอกเล่า 

เรื่องต่างๆ การฟังและการตอบคำถาม การพรรณนา 

ลักษณะและความสำคัญ การบรรยายประวัติบุคคล 

ส่ิงของและสถานท่ี ซ่ึงเป็นจุดความสนใจของนักท่องเท่ียว 

ตลอดจนการพรรณนาได้โดยย่อ แต่ครอบคลุมสาระ 

สำคัญในเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

การปกครอง และการเศรษฐกิจของประเทศไทย

 ตำรา 

 (1) EN 323 : English for Guides (ภาษาอังกฤษ 

สำหรับมัคคุเทศก์) แต่งโดย รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

 (2) CDR และคู่มือ (Script) มีจำหน่ายที่ร้าน 

ถ่ายเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์ 1 ฝ่ังตรงข้าม AD 1

 ข้อแนะนำการเรียน ให้ศึกษาตำราอย่างละเอียด

ซึ่งมีทั้งหมด 6 บท

 Unit 1 : Welcome to Thailand

 Unit 2 : Introducing Thailand

 Unit 3 : Have a Pleasant Stay

 Unit 4 : Bon Appetit

 Unit 5 : Made in Thailand

 Unit 6 : Visiting Thai Temples

 ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดเก่ียวกับการฟัง 

และการพูด หากมีรูปภาพ CD กำกับอยู่แสดงว่ามีเสียง 

ประกอบบทเรียนส่วนน้ัน ให้นักศึกษาฟัง CDR ประกอบด้วย 

 แนวทางการวัดผล  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  

มี 5 ข้อใหญ่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน   

 ข้อแนะนำในการสอบ

 ข้อสอบจะออกครอบคลุมเน้ือหาในตำราท้ัง 6 บท 

และในเอกสารประกอบ CDR

ENS 3403 (EN 323)
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 
(English for Guides) 

รศ.นัญ   เจริญพันธ์ุศิริกุล

 เนื้อหาโดยสรุป ศึกษารูปแบบการประพันธ์ 

และความรู้สึกนึกคิดในวรรณกรรมนานาชาติสำหรับเด็ก 

เช่น nursery rhymes, riddles, fairy tales ของ The Grimm 

Brothers และของ Anderson, Alice in Wonderland 

ของ Lewis Carroll และงานสมัยใหม่ เช่น Charlotte’s 

Web, Wind in the Willows, Winnie-the-Pooh

 ตำรา  EN 391: Children’s Literature

แต่งโดย  รศ.นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

 ข้อแนะนำในการเรียน ให้นักศึกษาศึกษาตำรา 

อย่างละเอียด ข้อสอบจะออกครอบคลุมทุกบทเรียนในตำรา 

 แนวทางวัดผล 

 (1) รายงานเขียนเป็นภาษาอังกฤษความยาว  

8 หน้ากระดาษ A4 (20 คะแนน)

 (2) นำเสนอรายงานหน้าชั้นเป็นภาษาอังกฤษ 

ไม่เกิน 3 นาที (20 คะแนน)

 (3) สอบข้อเขียน อัตนัย 3 ข้อใหญ่ เขียนคำตอบ 

เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (60 คะแนน) รวมคะแนนเต็ม 

100 คะแนน

 วันเวลาและสถานที่เรียน อังคาร 09.30-11.20 น. 

อาคาร SLB 301

รศ.นัญ   เจริญพันธ์ุศิริกุล

ENG 3901 (EN 391)
วรรณคดีสำหรับเด็ก (Children’ s Literature)

สอบซ่อมภาค 1/2556

ภาค 2/2556

FRE 2001
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3

ภาค 2/2556

สอบซ่อมภาค 1/2556



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๖ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ 

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)

   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร ์

ฉบับปี พ.ศ. 2551 และฉบับปี พ.ศ. 2540 โดยขอปรับ 

รหัสวิชา จาก 5 หลัก เป็น 7 หลัก และขอเปลี่ยนชื่อ 

รายวิชา ซึ่งแก้ไขตามข้อสังเกตของ สกอ.

   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการปรับปรุง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี 

พ.ศ. 2551 และฉบับปี พ.ศ. 2534 โดยขอปรับรหัสวิชา 

จาก 5 หลัก เป็น 7 หลัก และขอเปลี่ยนชื่อรายวิชา 

ซึ่งแก้ไขตามข้อสังเกตของ สกอ.

6.  ร่างข้อบังคับ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยสำนักประกันคุณภาพ 

การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .......... 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์  พ.ศ. ..........

7.  จัดตั้งสำนักงานบริหารความเสี่ยงฯ 

  - ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ จั ด ตั้ ง 

สำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

เป็นส่วนงานภายใน หน่วยงานระดับสำนัก เพื่อเป็น 

หน่วยงานถาวรรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหาร 

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยให้เกิด 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังการบริหารสินทรัพย์

ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8.  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค 2 ปีการศึกษา 

2556 (ครั้งที่ 1)  ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) แบบ 1 (เทียบโอน)

1. นายประเวศ  เพ็ญวุฒิกุล รหัสประจำตัว 5519 101015 

 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2556

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) แบบ 2

2. นางสาวภคมน  โภคะธีรกุล  รหัสประจำตัว 5119100400 

 ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2556

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1)

3. นายสุรศักด์ิ บุญประสิทธ์ิ รหัสประจำตัว 5219110356   

 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2556

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) แบบ 2

4. นางสาวพรกุล สุขสด รหัสประจำตัว 5319480012   

 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2556

5. นางเพชราภรณ์ จันทรสูตร์ รหัสประจำตัว 5319480015  

 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2556

6.  นายตันติกร  ชังฆนาค  รหัสประจำตัว 5419480007    

 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2556

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2 

7.  นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม  รหัสประจำตัว 5119860548

 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2556

  -   อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค 1 ปีการศึกษา 

 2556 ภูมิภาค (ครั้งที่ 2)  ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) แบบ 1

1. นายประสงค์  โตนด รหัสประจำตัว 5029802201 (ตรัง) 

 ต้ังแต่วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556

 -  อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค 1 ปีการศึกษา 

2556 ภูมิภาค (ครั้งที่ 7)  ดังนี้

สถาบันการศึกษานานาชาติ

   นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)  แบบ 1 

1.  นางสาวสลิล  สิรพิทูร    รหัสประจำตัว 4919012042  

 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

2.  นายธีรนิต์ิ      เทพสุเมธานนท์         รหัสประจำตัว 4919 01205 4 

  ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์)  แบบ 2 

3. นาวาเอกชยากร พันธ์หล้า   รหัสประจำตัว 4919 830039 

 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

4. นางฉวิวรรณ  ปูรานิธี รหัสประจำตัว 4919830079  

 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

5.  นางสาวปัทมนนท์ พลเดช รหัสประจำตัว 4919830151 

 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

6. นายภูวนาท  คุนผลิน   รหัสประจำตัว  4919830219 

 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

7. นายสุรัส  ตั้งไพฑูรย์ รหัสประจำตัว 4919830246  

 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

8. นายชัชวลิต  เลาหวิเชียร  รหัสประจำตัว 4919830273  

 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

9.  นางพนิดา  ชินสุวพลา   รหัสประจำตัว 4919830285 

  ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

10. นางสรารัศม์ิ ภัทรหิรัณย์คุณ รหัสประจำตัว 4919830476  

 ตั้งแต่วันที่ 28  พฤศจิกายน 2556

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการเมือง

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2 

11. นางสาวทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ รหัสประจำตัว 

  5119860492 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

12. นางสาวชญาณ์นนท์ แดงพาณิชย์กุล รหัสประจำตัว  

  5219860220 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

13.  นายภัควัฒน์  จรรยาสุทธิวงศ์    รหัสประจำตัว 

  5319860254 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ต่อจากหน้า 12)

หรือตั้งเรื่องว่าจะทำอะไร ลองคิดดู คิดแล้วก็ลำดับ 

ความต้องการของข้อคิดน้ัน ว่าคิดเร่ืองอะไร คิดไปทำไม 

 และเกิดประโยชน์ต่อชาติต่อชน ต่อบ้านต่อเมืองอย่างไร 

หรือต่อตัวเราเองอย่างไร ต่อสังคมอย่างไร สังคมได้ประโยชน์ 

อะไรจากการที่เราคิดเราทำอย่างนั้นบ้าง หรือครอบครัว 

ได้อะไรจากท่ีเราคิดเราทำอย่างน้ันบ้าง และท่ีสุดตัวเราเอง 

เป็นผู้ต้องรับผลจากความคิดของเรา เราจะเป็นอย่างไร 

ดังนั้น ไม่ว่าจะไปตลาด ไม่ว่าจะไปชมสวน ไม่ว่าจะชม 

ทะเล ไม่ว่าจะไปต่างประเทศ หรือว่าไปท่องเที่ยว หรือ 

ไม่ไปท่องเท่ียว อ่านหนังสือหรือทำอะไรก็ตามแต่ ถ้าหาก 

เราคิดเป็นหลักการ และก็ทำใจให้สบาย ทำตามความคิด 

ตามหลักการนั้น เมื่อได้เห็น ได้คิด ได้ทำ แล้วสบายใจ 

ก็จงทำเถิด นั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสุขภาพจิต รักษา 

สุขภาพจิตให้ดี มันก็จะเป็นผลไปสู้สุขภาพกาย แล้วก ็

ไปสู้สุขภาพอื่น ๆ  อีก คือสุขภาพของทรัพย์ ถ้าหากว่าเรา 

คิดอย่างประหยัด ก็จะมีทรัพย์สะสม ถ้าหากเราคิด 

ไม่ประหยัด ก็จะใช้จ่ายทรัพย์อย่างฟุ่มเฟือยอย่างน้ีเป็นต้น 

คิดหลาย ๆ  อย่างรวมกันเข้า เมื่อคิดบ่อย ๆ  ก็จะชินไปเอง 

เอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ สวัสดีครับ

 ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 

จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย 

ให้มีความสุขกาย สุขใจตลอดศกหน้านี้ โดยทั่วกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    (ต่อจากหน้า 1)

	 	 ลุศกัราชเข้า	 ปีใหม่	แล้วนอ

ห้าเจ็ดจุ่งสดใส	 โศกแคล้ว

คิดหวังสิ่งดีใด	 สมดัั่ง	หวังเทอญ

สัมฤทธิ์ผลผ่องแผ้ว	 พละเพี้ยงคชสาร

	 	 การงานกอบกิจได้	 ดั่งจำนง

ลาภยศยิ่งยืนยง	 เลิศล้ำ

ชาวรามจักมั่นคง	 เคียงคู่	รามนา

ขอพ่อขุนหนุนค้ำ	 ท่านให้สุขเกษม

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

รศ.บุปผา  บุญทิพย์  -  ประพันธ์



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๘) วันที่ ๖ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
    
 
 
 
 
 

ชมตลาด

(อ่านต่อหน้า 11)

อาจารย์รามฯ อบรม
“แนวทางการออกข้อสอบ”

  สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม 

ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 โดยม ี

นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเป็น 

ประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ  ดังนี้

1.  แต่งตั้งรองคณบดี

  ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง 

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ดังนี้

1.  อ.ดร.สุพจน์  อิงอาจ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2. อ.บงกช  ทองเอ่ียม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

3. อ.ภาติยะ  พัฒนาศักด์ิ  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

4. อ.ภูชิษย์  สว่างสุข  รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกองทุน

5. อ.วิมลมาลย์ สมคะเน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 และกิจการพิเศษ

2. แต่งตั้งกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

  ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง 

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้

1. อ.พรชัย  วงศ์วาสนา   ประธานกรรมการ

2. อ.ยิ่งยง   เมฆลอย            รองประธานกรรมการ

3. รศ.อนุกูล  พลศิริ   กรรมการ

4. รศ.อดุลย์  ตะพัง   กรรมการ

5. ผศ.ดร.วิมล  จันทร์แจ่ม   กรรมการ

6. ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง   กรรมการ

7. อ.ดร.ปรัชญา  ปิยะมโนธรรม กรรมการ

8. อ.ปาณิสรา  เผือกแห้ว   กรรมการ

9. อ.ชุมพล  มากทอง   กรรมการ

10. นายภูมิพัฒน์  ศิริพลานนท์  กรรมการและเลขานุการ 

11. นส.สุภาภรณ์ อินทร์น้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่  

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   

3.  ลาออกจากตำแหน่งฯ

  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พันโทวิโรจน์ ผดุงสุนทรารักษ์ ลาออกจากตำแหน่ง 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 

1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

4.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งหัวหน้า

ภาควิชาในคณะนิติศาสตร์  ดังนี้

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑูรย์  ไพบูลย์  

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากฎหมายทั่วไป

 -  อาจารย์สาครินทร์  ยุวะพุกกะ          

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากฎหมายพาณิชย์ 

 - อาจารย์กุลทิตา  ยุวะหงษ์               

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนนักปฏิบัติ 

การจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เร่ือง “แนวทาง 

การออกข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ” ให้แก่อาจารย์ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย เป็นประธาน และมีรองศาสตราจารย์ 

ดร.สุรศักด์ิ อมรรัตนศักด์ิ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์  

ม.รามคำแหง เป็นวิทยากร เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2556 

ณ ห้องบรรยาย 802 อาคารท่าชัย ชั้น 8

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่าย 

วิชาการและวิจัย กล่าวว่า ประเด็นเก่ียวกับการออกข้อสอบ 

และวิเคราะห์ข้อสอบน้ันเป็นเร่ืองท่ีอาจารย์ต้องใส่ใจ 

และให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ต้องเรียนรู้ 

ด้วยการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการไปพร้อมกับการเรียนรู้ 

จากอาจารย์รุ่นเก่าของรามคำแหง อาจารย์ต้อง 

ออกข้อสอบให้เหมาะสม มีมาตรฐาน และควรพัฒนา 

แนวทางการออกข้อสอบให้ทันสมัยกับปัจจุบัน  

เพ่ืออนาคตของลูกศิษย์และช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ 

ให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหา

ในเชิงปฏิบัติจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ และให้ได้แนวทางในการจัดการเรียน 

การสอนที่เป็นลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง อีกทั้ง ยังเป็นองค์ความรู้เพื่อนำไปสู ่

การพัฒนามหาวิทยาลัยและดำเนินการสอดคล้อง 

กับแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งผลที่คาดว่า 

จะได้รับนอกจากนักศึกษาจะได้คะแนนเฉลี่ยที่ดี 

ขึ้นแล้ว ข้อสอบต้องมีคุณภาพสูงขึ้นด้วย ขอฝาก 

ความหวังไว้กับอาจารย์ใหม่ของรามคำแหงให้ช่วย

กันสอนและออกข้อสอบให้มีประสิทธิภาพ เพราะ 

เมื่อท่านได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์ท่านจะเกิด 

ความภาคภูมิใจ ขอให้ตักตวงความรู้จากวิทยากร 

และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพื่อนครูต่อกันให้ได้

มากที่สุด 

5.  ปรับปรุงหลักสูตร

  -   ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยดำเนินงาน ฉบับปี 

พ.ศ. 2551 และฉบับปี พ.ศ. 2540 โดยขอปรับรหัสวิชา 

จาก 5 หลัก เป็น 7 หลัก และขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา 

ซึ่งแก้ไขตามข้อสังเกตของ สกอ. (อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ครับ เวลาเราจะไปตลาด เราก็คงจะม ี

ความมุ่งหมายว่าจะไปซ้ือข้าวของอะไรหรือไม่ก็ตาม 

เราอาจจะไปจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของบริโภค หรือ 

ของอุปโภค ก็เป็นเรื่องที่เป็นวัตถุประสงค์ของการ

ท่ีจะไปซ้ือไปหา  แต่บางคนก็ไม่ได้จำเป็นว่าไปตลาด 

เพราะตอ้งการไปซือ้ไปหาเทา่นัน้ พดูงา่ย ๆ  กค็อื วตัถุ

ประสงค์ของผู้ท่ีไปตลาดอาจจะไปเท่ียวชมว่าในตลาด 

มีสินค้าอะไรบ้าง ไปดูการจัดร้าน ไปดูผลิตภัณฑ์ 

ไปดูอะไรต่าง ๆ ที่อาจจะเอามาคิดสร้างสรรค์ แล้ว 

ทำเป็นธุรกิจของตนเอง ต่อยอดธุรกิจของตนเอง  

หรือว่าไปชมตลาดเพื่อประเทืองปัญญา ว่าเดี๋ยวนี ้

โลกของ IT เครื่องมือต่าง ๆ ไปถึงไหนแล้ว ไปร้าน 

ขายหนังสือ ดูด้วยตาตนเอง แทนที่จะดูจากเว็บไซต์ 

เปิดจากเว็บไซต์ ไปดูด้วยตาตนเองที่ร้านหนังสือ 

ซึ่งมีอยู่มากมาย 

 สรุปแล้วคนท่ีไปตลาด ก็มีวัตถุประสงค์ท่ีไม่เหมือนกัน 

จะดูเพียงแต่ว่าไปตลาดเท่านั้นคงไม่พอ ต้องไปและ 

ถามตนเองก่อนไปว่า ไปทำอะไร ไปดูอะไรหรือ 

จะไปซื้อไปจัดหาอะไร และเราก็คิดเป็นแผนการ 

ไว้ว่าเราจะจับจ่ายใช้สอยในงบประมาณเท่าไหร่ 

เส้ือผ้าจะใช้ในฤดูกาลใด ราคาประมาณเท่าไหร่ คือ 

ทุกอย่างต้องเป็นเร่ืองท่ีเราก็ต้องคิดไว้ล่วงหน้าท้ังส้ิน  

เพราะมิเช่นนั้นแล้วถ้าคิดว่าจะไปซื้อข้าวของอะไร 

ไปซื้อตามอำเภอใจ ไปซื้อตามความอยาก ความชอบ 

อยากได้ อยากมี ก็จะทำให้เราไม่สามารถบริหาร 

จัดการในเรื่องค่าใช้จ่ายได้อย่างที่ควรจะเป็น

  การไปชมตลาด กับการไปชมสวน ลองเทียบ 

กันดูก็จะมีข้อคิดความเห็นหรือแนวคิดใกล้เคียงกัน 

ท่ีว่าแนวคิดใกล้เคียงกันน้ันก็คือ ประการแรกก็คิดถึง 

วัตถุประสงค์ว่าจะไปทำไม หรือไปทำอะไร หรือว่ามี 

ความต้องการอ่ืน ๆ อีกก่ีข้อ ก่ีประการ ไปตลาดอาจจะ 

ไปซ้ือสินค้า ไปชมสวนอาจจะไปซ้ือผลไม้หรืออาจจะ 

ไปซ้ือพันธุ์ไม้ หรืออาจจะไปดูความงามของธรรมชาติ  

  ที่ครูพูดถึงเรื่องเหล่านี้ ดูเหมือนจะบอกว่า 

อะไรดีหรืออะไรไม่ดี ไม่ใช่ ครูอยากจะบอกว่าคนเรา 

ย่อมมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่ในความ 

แตกต่างนั้น เราต้องรู้วิธีการว่า เราจะบริหารจัดการ 

ลำดับความคิดของเราอย่างไร เราไปดูเพ่ือนำประโยชน์ 

ให้เกิดความรู้ ไปชมเพื่อให้เกิดความรู้ บางอย่างนั้น 

นอกจากเราจะไปดู ไปชม ให้เกิดความคิดความอ่าน 

อะไรต่าง ๆ แล้ว ก็ยังจะช่วยให้มีความบันเทิงใจ และ

ที่สำคัญที่สุดก็อาจจะเป็นการออกกำลังกายเล็ก ๆ 

อย่างนี้ก็ได้ ที่พูดอย่างนี้ในวันนี้ ต้องการให้ตั้งต้น 


