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รามคำแหงปลื้ม ‘นายจ้างพอใจบัณฑิต’
ใช้ความรู้คู่คุณธรรมทำงานรับใช้องค์กร-สังคม

   
 
 

รามคำแหงร่วมมือองค์กรจังหวัดอุทัยธานี
บูรณาการความรู้วิชาการ-วิชาชีพแก่ชุมชน

(อ่านต่อหน้า 2)

  
รามฯอุทัยธานี รับนศ.
คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

	 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	จัดโครงการอบรม	

“การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	 หลักสูตร	 2”	 ให้แก่ 

คณาจารย์	ม.ร.และคณาจารยภ์ายนอก	เพือ่ใหไ้ดเ้ปน็ผูต้รวจประเมนิคณุภาพการศกึษา 

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

ม.ร.จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษารุ่นใหม่

	 รามคำแหงจัดโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 

และชุมชน	 ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี	 เผยแพร่ความรู้ที่สอดคล้องกับ 

วิถีชีวิตของชุมชน	หวังชุมชนนำไปบูรณาการใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน	

และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ 

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน		

ประธานคณะกรรมการบริหารงาน

บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน	

เปิดเผยว่า	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะจัด 

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ 

ชุมชนชาวอุทัยธานี	 โดยร่วมมือกับองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	 สภาอุตสาหกรรม 

จังหวัดอุทัยธานี	 หอการค้าจังหวัดอุทัยธานี 

และสมาคมธุรกิจท่องเท่ียว		จัดข้ึนระหว่างวันท่ี	19-20		กุมภาพันธ์		2557 

	ณ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี	

	 ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพต่างๆ	 จัดโดยอาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี	 และนักศึกษา	จากหน่วยงานต่างๆของ	ม.รามคำแหง	 ซ่ึงโครงการ 

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีความสอดคล้องกับ 

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 รับนักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 7

 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาการเมือง	 รุ่นที่	 7	 

ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2557 

ที่ห้องโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	

สาขาวิชาการเมือง	 คณะรัฐศาสตร์	 ชั้น	 1 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่	 โทร.	 0-2310-8482, 

0-2310-8483-9	 ต่อ	 85,	 084-388-2932 

โทรสาร	0-2310-8482	หรือทางอินเทอร์เน็ต 

ได้ท่ีเว็บไซต์	www.phdpol.ru.ac.th	

 คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	รับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	 หลักสูตรปริญญานิติศาสตร- 

บัณฑิต	 (ภาคพิเศษ)	 รุ่นท่ี	 6	 ภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2557	 บรรยาย 

วันอังคาร-วันพฤหัสบดี	เวลา	16.30-22.00	น.	จำหน่ายใบสมัคร 

วันท่ี 1 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2557 รับสมัครวันที่ 15 พ.ค. - 

9 มิ.ย. 2557	 เปิดเรียนวันอังคารที่	 10	 มิถุนายน	 2557 

ท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขา 

วิทยบริการฯจังหวัดอุทัยธานี	โทร.089-566-7770, 

056-980-567	 และที่คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 (หัวหมาก)	 โทร.	 0-2310-8192,	 082-782-

4079,	089-876-6544,	084-974-5853	

   
 
 

(อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กรณีเร่งด่วนในเบื้องต้น	จำนวน		3		รายแกน่ายจีรพงศ์           ครชาตรี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร ์

นายอิทธิฤทธ์ิ รอดกำเหนิด	 ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์	และนายประลองพล เพ้ียงบางยาง 

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	รายละ	30,000	บาท

ม.ร.มอบเงินเยียวยาผู้ประสบเหตุจากการชุมนุม

 อธิ ก า รบดี มห าวิ ท ย าลั ย 

รามคำแหงปลื้ม	 ผู้ประกอบการ/ 

นายจ้างพึงพอใจบัณฑิตรามคำแหง								

ใช้คุณธรรม	 จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพทำงานในองค์กรอย่างมี 

ศักยภาพและเป็นที่ยอมรับมาอย่าง

ต่อเนื่อง	 เผยเป็นผลมาจากนักศึกษา 

รามคำแหงทุกคนต้องเรียนวิชา	 “ความรู้คู่คุณธรรม”	 ก่อนจบไปรับใช้สังคม	 ซึ่งในปีนี้ยังมีคะแนน 

จากการสำรวจเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีงบประมาณ	พ.ศ.2555	ด้วย

 ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	 ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 

ราชการ	 (ก.พ.ร.)	 ในการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต	 และสำรวจความพึงพอใจ 



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

ม.ร. จัดอบรมฯ                             (ต่อจากหน้า 1)

รามคำแหงร่วมมือองค์กรฯ          (ต่อจากหน้า 1)

รามคำแหงปลื้มฯ                        (ต่อจากหน้า 1) 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธาน	 มีผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร	วิทยากรจาก	สกอ.

และคณะ	 เป็นวิทยากร	 เมื่อวันที่	 3	 กุมภาพันธ์	 2557	 

ณ	ห้องประชุม	SCL	101	ชั้น	1	คณะวิทยาศาสตร์

	 โอกาสน้ี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิไล เรียงวัฒนสุข 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	 กล่าวว่า	 ตามท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้สนับสนุนให้สถาบัน 

อุดมศึกษาจัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายในของตนเอง	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้

ความเข้าใจ	 และทักษะในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายในที่มีมาตรฐานตามที่สำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ทบทวนองค์ประกอบ	

ตัวบ่งช้ี	 และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	

พ.ศ.2553	นั้น

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นความจำเป็นในการ

จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน	หลักสูตร	 2	 (สำหรับผู้ท่ีไม่มีประสบการณ์ประเมิน 

คุณภาพ)	ระหว่างวันที่	3-5	กุมภาพันธ์	2557	เพื่อพัฒนา 

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	 และเพื่อทดแทนบุคลากร

ท่ีกำลังจะเกษียณอายุราชการ	อีกท้ัง	ยังเป็นการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกันกับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วย

	 โครงการนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม 

หลักสูตรของ	สกอ.โดยมีวิทยากรจาก	สกอ.	คือ	ผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ปรานี	 พรรณวิเชียร	 และวิทยากรกลุ่ม 

ภายในมหาวิทยาลัย	 สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย 

อาจารย์	ม.รามคำแหง	จำนวน	33	คน	และอาจารย์ภายนอก 

มหาวิทยาลัย	จำนวน	11	คน	 	รวมผู้เข้ารับการอบรมท้ังส้ิน	

44	คน	ซึ่งหลังจากที่เข้ารับการอบรมครบตามหลักสูตร	

ผ่านการประเมินจากวิทยากร	และผ่านการฝึกประสบการณ์ 

เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	อย่างน้อย	1	ครั้ง	

ในระดับคณะวิชาหรือสถาบัน	 ก็จะมีสิทธิขอข้ึนทะเบียน 

เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ	สกอ.ได้	

	 ด้าน	ผศ.วุฒิศักด ิ์	 อธิการบดี	 ม.ร.	 กล่าวว่า	 เป็น 

นิมิตหมายท่ีดีท่ีอาจารย์ท้ัง	 ม.รามคำแหง	 และจากภายนอก 

มาร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 

เพื่อทำความเข้าใจถึงองค์ประกอบ	 ตัวบ่งชี้	 และเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	 โดยมีวิทยากรจาก	 

สกอ.มาให้ความรู้และชี้แจงถึงความสำคัญของการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาคร้ังน้ีเช่ือว่าเม่ือมีการประกันฯ 

เข้ามา	 วงการศึกษาไทยเกิดการต่ืนตัวและมีความเข้มงวด 

เรื่องคุณภาพการศึกษามากขึ้น

	 อย่างไรก็ตาม	 เรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

เป็นสิ่งที่สถาบันทุกแห่งต้องให้ความสำคัญ	 ไม่ว่าจะม ี

การตรวจประกันหรือไม่	 ทุกสถาบันจะต้องทำหน้าที ่

ของสถาบันให้ครบถ้วน	 รวมถึง	 ต้องช่วยกันผลักดัน 

อุดมศึกษาไทยให้เป็นมาตรฐานสากล	ขอฝากด้วยว่า	เม่ือใด 

ท่ีได้เป็นผู้ตรวจฯแล้ว	 อยากให้ช่วยแนะนำผู้ท่ีถูกประเมิน 

ให้นำไปสู่การแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น	 เช่น 

รามคำแหงมีลักษณะพิเศษ	 คือ	 เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

รับนักศึกษาไม่จำกัดจำนวน	ไม่ได้บังคับให้นักศึกษาเข้าเรียน 

จำนวนอาจารย์จึงไม่สมดุลกับจำนวนนักศึกษา	 และไม่

สามารถนำเกณฑ์จากสถาบันอื่นมาใช้ในการตรวจได้	 

ซ่ึงผู้ตรวจฯจึงจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของรามคำแหง

ก่อนที่จะมีการตรวจฯ	เป็นต้น	

	 ฉะนั้นแล้ว	หลายคนจึงคิดว่า	การทำประกันเป็น 

ภาระงานหนัก	 แต่ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นคุณูปการต่อบ้านเมือง	 

ขออนุโมทนาอาจารย์ทุกท่านที่ได้สละเวลามาทำหน้าที่

ตรงน้ีนอกเหนือจากหน้าท่ีในการสอน			หวังว่าท่านจะได้ 

เก็บเกี่ยวความรู้จากวิทยากรเพื่อนำไปพัฒนาการศึกษา

และเกิดประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษาไทยด้วย

ความต้องการของชุมชนและบุคคลท่ัวไป	 และเป็นแนวทาง 

ในการจัดการศึกษาที่บูรณาการกับวิชาที่สอนด้วย	

 ภายในงานมีกิจกรรมการพัฒนาการเกษตรท่ีย่ังยืน 

ด้วยอินทรีย์ชีวภาพ	 โดยคณะวิทยาศาสตร์	 การเรียนรู้ 

การซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองและบริการซ่อม 

คอมพิวเตอร์ให้แก่ชุมชน	 โดยสถาบันคอมพิวเตอร์	

การวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน	 โดยคณะรัฐศาสตร์	 กลยุทธ์ 

การยกระดับสินค้า OTOP สู่สากล	 โดยคณะเศรษฐศาสตร์ 

เทคนิคการจัดรายการวิทยุชุมชน	โดยคณะส่ือสารมวลชน 

การตรวจสุขภาพสายตาและตัดแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ 

(ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) 

โดยคณะทัศนมาตรศาสตร์	 การพัฒนาอาชีพ 3 อาชีพ 

ได้แก่	 การทำซาลาเปาไส้ปลาแรด	 การทำลูกประคบสปาหน้า 

และการทำตุ๊กตาการบูรกำจัดกลิ่นในตู้เสื้อผ้า	 โดยคณะ- 

ศึกษาศาสตร์	 การเขียนโน้ตดนตรีสากลด้วยโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร ์ บรรยายการทำ 

ธุรกิจให้ยั่งยืนอย่างมีคุณธรรม	 โดยคณะบริหารธุรกิจ	

ร่วมกับ	 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี	 หอการค้า 

จังหวัดอุทัยธานี	 และสมาคมธุรกิจท่องเท่ียว	 และมีกิจกรรม 

แนะแนวการศึกษาเชิงรุก	 โดยสำนักบริการทางวิชาการ

และทดสอบประเมินผล

	 ขอเชิญประชาชนจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัด 

ใกล้เคียงท่ีสนใจ	 ร่วมกิจกรรมในงาน	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	 โทร.0-2310-8254	 หรือที ่

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุทัยธานี	โทร.056-980-567-9

ของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา	 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2556	 ในมิติที่	 2	 มิติด้านคุณภาพ	 โดยเก็บข้อมูล 

จากนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ท่ีทำงานเก่ียวข้องกับบัณฑิต 

และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 	

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน	2556	นั้น

	 ผลการสำรวจของ	 ม.รามคำแหง	 ประเด็นภาพรวม 

ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตตัวอย่างต่อบัณฑิต 

โดยผู้ใช้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 มีความ 

พึงพอใจในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ในวิชาชีพสูงท่ีสุด คือ	4.5863	คะแนนหรือร้อยละ	91.73 

รองลงมาได้แก่	 ความพึงพอใจในความรู้ความสามารถ 

พื้นฐาน	4.2672	คะแนนหรือร้อยละ	85.34	และความรู้ 

ความสามารถทางวิชาการ	 4.2371	 คะแนนหรือร้อยละ	

84.74	ตามลำดับ	

	 สำหรับคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการสำรวจอยู่ที่ 

4.3635 คะแนน หรือร้อยละ 87.27 เทียบกับคะแนน 

ตามเกณฑ์การประเมินของ ก.พ.ร.แล้วได้เท่ากับ 5.0  คะแนน 

ท้ังน้ีเม่ือเทียบกับผลการสำรวจเม่ือปีงบประมาณ	 พ.ศ.2555	

ถือว่ามีคะแนนรวมเฉลี่ยสูงขึ้น	 (ปี	 2555	 คะแนนเฉลี่ย	

4.3480	หรือร้อยละ86.96)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี	ม.รามคำแหง	กล่าวว่า	ผลสำรวจในประเด็น 

เรื่องคุณธรรม	 จริยธรรม	 และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ของบัณฑิตรามคำแหงถือว่าได้คะแนนระดับดีมาก 

ต่อเนื่องกันมาทุกปี	 เป็นผลมาจากการที่	 ม.รามคำแหง 

กำหนดให้นักศึกษาทุกระดับช้ัน	 ท้ังปริญญาตรี	ปริญญาโท 

และปริญญาเอก	 ต้องผ่านการเรียนวิชาความรู้คู่คุณธรรม 

ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาทุกคน	 บัณฑิตจากรามคำแหง 

จึงมีความพร้อมทั้งเรื่องสติปัญญา	ความสำนึกคิด	จิตใจ 

ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยเฉพาะเรื่องความขยัน 

อดทน	ความซื่อสัตย์		สู้งานหนัก	และอ่อนน้อมถ่อมตน	

ซ่ึงทำให้ผู้ประกอบการและนายจ้างในองค์กรท้ังภาครัฐ 

และเอกชนส่วนใหญ่	มีความพึงพอใจจนได้รับการประเมิน 

ที่ดีเช่นนี้	 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ	 รศ.รังสรรค์ แสงสุข 

อดีตอธิการบดี ที่ได้ริเริ่มในเรื่องนี้และได้มีการสานงาน 

ต่อกันมาโดยตลอด	 จนทำให้บัณฑิตรามคำแหงมีความ 

เข้มแข็งในด้านคุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณ

 “รามคำแหงจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้  ต่อจากนี ้

ไปจะมุ่งพัฒนาเรื่องความรู้ความสามารถพื้นฐาน และ 

ความรู้ความสามารถทางวิชาการของบัณฑิตให้มากข้ึน 

เน้นให้บัณฑิตรามคำแหงมีความพร้อมที่จะแข่งขัน 

ทุกโอกาส ทุกสถานการณ์ นอกเหนือไปจากเร่ืองความมี 

คุณธรรม โดยจะเพิ่มกิจกรรมทางวิชาการที่เน้นการ 

แลกเปลี่ยนความรู้  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

ในเชิงสร้างสรรค์ เปิดวิชาใหม่ คือ วิชาจิตสาธารณะ 

เน้นการทำกิจกรรมพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมเป็นหลัก 

รวมถึง การเตรียมความพร้อมด้านภาษา ด้วยการเพิ่ม 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือนบ้านในอาเซียนด้วย”

	 นอกจากนี้	ผลสำรวจเกี่ยวกับความพึงพอใจของ 

นักศึกษาตัวอย่างต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง	โดยนักศึกษา 

ตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นด้านการจัดการเรียน 

การสอน คะแนน 4.2424 คะแนน หรือร้อยละ 84.85 

มีความพึงพอใจสูงสุดในด้านอาจารย์ผู้สอน	 รองลงมา 

ได้แก่	การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน	สถานท่ีสำหรับ 

จัดการเรียนการสอน	 และสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ 

ประกอบการเรียนการสอน	 ตามลำดับ	 ประเด็นด้าน 

การให้บริการ	คะแนน	4.0594	คะแนนหรือร้อยละ	81.19	

โดยมีความพึงพอใจด้านการให้บริการด้านวิชาการ	

และการให้บริการทั่วไป	ตามลำดับ

	 สำหรับคะแนนเฉลี่ยที่ ได้จากการสำรวจทั้ง 

2	 ประเด็น	 อยู่ที่	 4.1509	 คะแนน	 หรือร้อยละ	 83.02 

เทียบกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของ	ก.พ.ร.	แล้ว 

ได้เท่ากับ	4.6040	คะแนน



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำแหง”	 ขอแสดงความช่ืนชม 

ต่อนักกีฬามหาวิทยาลัยรามคำแหง		สำหรับ 

บทบาทการแข่งขัน

 “มอดินแดงเกมส์”	 หรือกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย	 คร้ังท่ี	 ๔๑	 ซ่ึงมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่นเป็น เจ้ าภาพจัดการแข่งขัน	 

ณ	จังหวัดขอนแก่นเม่ือเดือนมกราคม	๒๕๕๗ 

ที่ผ่านมา

	 ที่แสดงความชื่นชมก็เนื่องเพราะ

	 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

อาจารย์สมหมาย  สุระชัย บอกว่า

	 นักกีฬาลูกพ่อขุนฯทุกคนตั้ ง ใจ 

ทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัย 

อย่างดียิ่ง

 ท้ังอดทน	 ฝึกซ้อม	 และแข่งขันด้วยมิตรภาพ 

มีน้ำใจนักกีฬา

	 แค่นี้ก็นับว่าประสบความสำเร็จแล้ว

 แต่ยังสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยโดย

 สามารถผ่านรอบแรกได้ในกีฬาทุกชนิด 

ที่ส่งเข้าแข่งขันรวม	๑๙	ชนิดและ

	 ผ่ านเข้ าสู่ รอบชิงชนะเลิศได้ถึ ง	 

๑๗	ชนิด

	 ทำให้สามารถได้รับเหรียญรางวัลถึง	

๒๗	เหรียญ	เป็น

 เหรียญทอง ๖ เหรียญ

	 เหรียญเงิน	๑๐	เหรียญ	และ

	 เหรียญทองแดง	๑๑	เหรียญ

	 นับเป็นลำดับที่	 ๑๕	 จากสถาบันที ่

เข้าร่วมการแข่งขัน	จำนวน	๑๑๒	สถาบัน

	 “ข่าวรามคำแหง”	 ขอร่วมปรบมือดังๆ 

ให้แก่นักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงในการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	๔๑

 “ไม่รู้ย่ิงต้องทำ..ไม่เข้าใจย่ิงต้องหา เพราะอนาคต 

อยู่ในมือของเรา”	 	 เป็นหลักการใช้ชีวิตของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคนหนึ่ง	 ที่ตั้งใจเข้ามาเป็น 

ลูกพ่อขุนฯ	 ในหลักสูตร	 Pre-degree	 ของสาขา- 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม	 ตั้งแต ่

อยู่	ม.	4	และปัจจุบันสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถือเป็น 

อีกหน่ึงความภาคภูมิใจของสาขาฯ	 จังหวัดนครพนม 

อย่างยิ่ง

นายพชร  ศรีปน นักเรียน	

Pre-degree	 คณะนิติศาสตร์	

สาขาวิทยบริการ เฉลิม 

พระเกียรติจังหวัดนครพนม 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ปัจจุบันอายุ	19	ปี	เข้าเรียน 

ระบบ	 Pre-degree	 ขณะ 

เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	

โรงเรียนมุกดาหาร	จังหวัดมุกดาหาร	เมื่อจบชั้น	ม.	6 

สามารถสะสมหน่วยกิตได้	 85	 หน่วยกิต	 พร้อมกับ 

มาสมัครเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์	ในภาคเรียนที่	

1/2555	 และสามารถขอจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในภาคเรียนที่	1/2556

 นายพชร	 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์	 กล่าวว่า	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีให้โอกาส 

และขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปทุกภูมิภาค 

ทั่วประเทศ	และมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป็นที่

ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวาง	 อีกท้ังยังเป็นสถานศึกษา 

ท่ีให้ความรู้	 ความเข้าใจทางวิชาการ	 พร้อมท้ังสอดแทรก 

แนวความคิดและการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน	 ตลอดจน 

ปลูกฝังความคิดในการวางแผนชีวิต	 การเรียน	 รู้จัก 

อดทน	รับผิดชอบ	และพึ่งพาตนเอง		ทำให้บัณฑิต 

ท่ีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีคุณภาพ 

	มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมเสมอมา

 “เลือกเรียน Pre-degree คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เพราะได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆ พี่ๆ 

ท่ีโรงเรียน และเห็นว่าหลักสูตรน้ีสามารถเรียนควบคู่ 

ไปกับการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ และทำให ้

มีโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อน 

เพ่ือนๆในวัยเดียวกัน รวมท้ังมีโอกาสศึกษาต่อในระดับ 

ที่สูงขึ้นเร็วกว่า และที่สำคัญวิชาพื้นฐานที่เรียน 

รามคำแหง ยงัสามารถเอือ้ตอ่การเรยีนในชัน้ ม.ปลาย 

ได้หลายวิชาด้วย”

 นายพชร	 กล่าวต่อไปว่า	 	 วิชาด้านนิติศาสตร์ 

สอนให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผล	 วิเคราะห์เป็นลำดับ 

ขั้นตอน	 ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียน 

กฎหมาย	 ก็คือ	 การแก้ไขปัญหาโดยมองทั้งสองด้าน	

ทำให้สามารถหาวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดและอยู่บนเหตุผล	

เคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น	 อีกทั้งอยู่ในหลัก

ความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน	 ไม่ใช่การมโนภาพเอง

ด้วยการกระทำที่ไม่มีเหตุผลและหลักการที่แน่นอน

	 “ผมเรียน	 ม.ปลาย	 และหลักสูตร	 Pre-degree	

ม.รามคำแหง	 ควบคู่กัน	 ทำให้ต้องวางแผนการแบ่ง 

เวลาเรียนให้ดีไม่ให้กระทบการเรียนทั้ง	 2	 แห่ง	 โดย 

การเรียนที่มหาวิทยาลัยผมจะใช้วิธีดาวน์โหลด 

คำบรรยายรายวิชามาฟังหลังเลิกเรียนที่โรงเรียน 

และขยันท่องตัวบทกฎหมายวันละ	2	มาตรา	พร้อมท้ัง 

พยายามทำความเข้าใจหลักกฎหมาย	 และอ่านฎีกา 

ท่ีน่าสนใจ	 ตลอดจนฝึกต้ังคำถามและตอบโจทย์น้ันๆ	

และก่อนสอบจะอ่านบทสรุปอีกคร้ังพร้อมท้ังหัดทำ 

แนวข้อสอบเก่าๆ	และที่สำคัญต้องไม่กดดันตัวเอง 

จนเกิดความเครียด	 เพราะถ้าสอบไม่ผ่านยังมีโอกาส

ให้สอบซ่อมได้ใหม่	จะได้ไม่เป็นทุกข์	 เม่ือเรามีความสุข 

และสนุกกับการเรียน	 ก็จะทำข้อสอบในแต่ละวิชา 

ได้ดีเสมอ	 จนสำเร็จการศึกษา	 และตั้งใจจะศึกษาต่อ 

ในระดับบัณฑิตศึกษา	 ด้านกฎหมายมหาชน	 เพื่อ 

ก้าวไปสู่การเป็นผู้พิพากษาศาลปกครองตามที่  

ใฝ่ฝันไว้”

 บัณฑิต Pre-degree กล่าวอีกด้วยว่า	 รู้สึกภูมิใจ 

ท่ีสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครพนม	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	และสามารถ 

เรียนจบระดับปริญญาตรีด้วยอายุยังน้อย	 ภูมิใจมาก 

ในความมุ่งม่ันท่ีจะเรียนรู้	 และทำส่ิงท่ียากให้ประสบ 

ความสำเร็จได้	 	 เพราะผมมีหลักการใช้ชีวิตว่า	“ไม่รู้ 

ย่ิงต้องทำ..ไม่เข้าใจย่ิงต้องหา เพราะอนาคตอยู่ในมือ 

ของเรา” 	ฝากถึงเพื่อนๆ	หรือน้องๆ	ที่กำลังเรียน	

ม.ปลายอยู่	 ให้มาเรียนหลักสูตร	 Pre-degree	 ถือเป็น 

การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 และเม่ือมีโอกาสย่ืนมา 

ให้ถึงถิ่นอาศัยก็ควรคว้าเอาไว้	หลักสูตร	Pre-degree 

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักเรียน	 ม.ปลาย	 สามารถ 

ก้าวเข้ามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย	 และสำเร็จ 

การศึกษาได้ก่อนใครท่ีตลาดวิชาแห่งน้ี	“มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง”

บัณฑิต Pre-degree นิติศาสตร์

ย้ำ “เรียนก่อน จบก่อน ต้องที่รามคำแหง”



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

	 ตามที่สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ส่งสำเนาหนังสือ 

สำคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจสอบความ- 

ถูกต้องยังสถานศึกษาเดิมหรือหน่วยงานท่ีออกหลักฐาน 

	การศึกษาดังกล่าว	ปรากฏผลการตรวจสอบหน่วยงาน	

ต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่า	 หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ	

ของนักศึกษาบางรายมีปัญหา	 ซ่ึงจะต้องทำการตรวจสอบ 

อีกครั้งหนึ่ง	 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ	 ลงวันที่	 9	 

กรกฎาคม	2556	และได้มีหนังสือแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

เพื่อนำหลักฐานที่ถูกต้องมาแสดงภายในวันที่	 30	 

สิงหาคม	 2556	 ปรากฏว่ามีนักศึกษาบางรายมิได้นำ 

หลักฐานการศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลา

กำหนด	 และไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นผู้สำเร็จจาก 

สถานศึกษาดังกล่าวจริง

 บัดนี้	 ได้พ้นกำหนดเวลาของการให้นักศึกษา  

นำต้นฉบับวุฒิการศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้ว	ซึ่ง 

มีนักศึกษาบางรายที่ยังมิได้ปฏิบัติตามประกาศ	 และ 

หนังสือแจ้งให้นักศึกษาทราบดังกล่าว	 มหาวิทยาลัย  

รามคำแหงจึงให้ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาและ	

ถือว่าผลการสอบที่ผ่านมาเป็นโมฆะ	 จำนวน	 26	 ราย	

ดังนี้

 ชื่อ- นามสกุล  รหัสประจำตัว

นายวรายุทธ์		วัฒนชัยยงค์	 5501067341

น.ส.อุไรวรรณ			หมั่นธรรม	 5501074602

น.ส.เยาวลักษณ์			ทิพย์เนตร	 5502000341

น.ส.ชินาภัส			ดีอ่อน	 5503022963

น.ส.อังคณา			บุญจันทร์ศรี	 5502078925

น.ส.วรรณวิสา	แซ่จิ๋ว	 5503016684

น.ส.ประภาศรี		สมพร	 5503032830

นายปรารมภ์		พรหมมหันต์	 5503042250

น.ส.พรชนัน			ทองปล้องโต	 5503055286

น.ส.สุภาพ			โพธิราช	 5503056094

นายบุญชัย		ขันติวงษ์	 5504056572

นายปรัชญา			อินทร์งาม	 5504069062

นายเมธาวี			ศิริพันธ์ุสกุล	 5505003011

น.ส.ฑิมพิกา			เกษมศรี	 5506040368

นายนภดน		ผลสุข	 5506055713

น.ส.กัลยาภัสร์			เกียววงษ์	 5506096022

น.ส.เบญมาภรณ์		พิพัฒน์วัฒนา	 5506104321

ด.ต.ณัฐวุฒิ			พรมนิกร	 5506108835

น.ส.ปราณี			ชูทอง	 5506110658

นายมนชัย			บุญไกรสร	 5506110898

นายสุลหาน			บีดิง	 5506113777

น.ส.รัตนา		โชติอัคคี	 5506405504

จ.อ.ธงชัย			ดำรงกุล	 5506413078

นายธีรภัทร		อุทปัทม์	 5506428530

น.ส.ข้าวขวัญ			กฤษณโสภา	 5590062146

นายวพงษ์		ไชยศรี	 5590071196

	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	จึงเห็นสมควรถอนสถานภาพบุคคลดังกล่าว 

ออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
ครั้งที่ 1/2557

 การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 

ภาคฤดูร้อน	 ปีการศึกษา	 2556	 นั้น	 มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง	จะจัดส่งคู่มือการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา 

เป็นรายบุคคล	 ตามที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้งไว้	 ประมาณ 

กลางเดือนมีนาคม	 2557	 หากนักศึกษาไม่ได้รับคู่มือ 

ดังกล่าว	 ให้ขอรับได้ที่ศูนย์สอบ	 ในช่วงเวลาของ 

การสอบไล่	ภาค	2	ปีการศึกษา	2556

 การลงทะเบียนเรียน	 นักศึกษาสามารถดำเนินการ 

ได้	3	ช่องทาง	คือ	

 1.  การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง	 ที่สาขาวิทย-

บริการเฉลิมพระเกียรติ	23	จังหวัด	คือ	จังหวัด	เชียงใหม่	

เชียงราย	 แพร่	 อุดรธานี	 นครพนม	 ขอนแก่น	 สุรินทร์	

นครราชสีมา	นครศรีธรรมราช	ตรัง	สงขลา	 เพชรบูรณ์	

ปราจีนบุรี	 อุทัยธานี	 อำนาจเจริญ	 สุโขทัย	 ศรีสะเกษ	

ลพบุรี	 หนองบัวลำภู	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 กาญจนบุรี	 และ 

พังงา	 ในระหว่างวันที่	 5-7	 เมษายน	 2557	 นักศึกษา 

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกสาขาฯ	 ที่สะดวก	 โดย 

ระบุศูนย์สอบ	38	แห่ง	ท่ีต้องการไปสอบ	สำหรับเอกสาร 

ท่ีใช้ในการลงทะเบียน	คือ	สมุดลงทะเบียนเรียน	(ม.ร.36) 

พร้อมแถบรหัสกระบวนวิชา	ที่ต้องการลงทะเบียนเรียน	

และบัตรประจำตัวนักศึกษา

 2.  การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต	 ใน 

ระหว่างวันที่	 8-17	 เมษายน	 2557	 ให้นักศึกษาเข้า  

เว็บไซต์	 WWW.IREGIS.RU.AC.TH	 อ่านรายละเอียด 

วิธีการลงทะเบียนเรียน	 และปฏิบัติตามคำแนะนำที ่

ปรากฏหน้าจอ	 เมื่อลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว	 ให้ 

พิมพ์หลักฐานการชำระเงิน	เพ่ือนำไปชำระเงินท่ีเคาน์เตอร์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์	 ภายใน	 3	 วัน	 และหลังจาก 

มหาวิทยาลัยดำเนินการด้านข้อมูลการชำระเงินกับ 

ธนาคารเรียบร้อยแล้ว	 นักศึกษาสามารถพิมพ์สำเนา 

ใบเสร็จรับเงินทางอินเทอร์เน็ต	เป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ 

หรือดำเนินการอ่ืน	ๆ	 ท่ีมหาวิทยาลัยได้	 ยกเว้นการขอรับ 

เงินค่าธรรมเนียมคืน	 จะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 

เท่านั้น	 ซึ่งขอได้ที่สาขาวิทยบริการฯ	 ใกล้บ้าน	 ตาม 

วันที่แจ้งไว้ที่หน้าจอ	 ในช่วงการลงทะเบียนเรียนทาง 

อินเทอร์เน็ต

 3.  การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์	วันสุดท้าย 

ของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ของนักศึกษา 

ส่วนภูมิภาค	 ภาคฤดูร้อน	 ปีการศึกษา	 2556	 คือ 

วันพฤหัสบดีที่	10	เมษายน	2557	โดยปฏิบัติดังนี้

  3.1		ตัดแบบลงทะเบียนเรียน	 (ม.ร.34)	 

ส่วนภูมิภาค	 จากคู่มือการลงทะเบียนเรียนหน้า	 3-4 

กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์	 ชัดเจน	 ถูกต้อง	 และ 

ติดแถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน	

ลงในช่องที่กำหนด	ตามลำดับ

	 	 3.2		คำนวณเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง 

แล้วซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ	 ณ	 ที่ทำการไปรษณีย์	 (หาก 

นักศึกษาจ่ายเงินไม่ครบ	 จะตัดวิชาสุดท้ายขึ้นไปตาม 

ลำดับ)	

	 	 3.3		ซองเปล่า	 ติดแสตมป์	 จ่าหน้าซองถึง 

ตัวนักศึกษาเอง	 ให้ละเอียด	 สำหรับส่งใบเสร็จรับเงิน 

กลับไปให้นักศึกษา

 นำเอกสารทั้ง	 3	 ข้อดังกล่าว	 ใส่ซองจดหมาย 

จ่าหน้าซองถึง

	 ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและ 

	 ทดสอบประเมินผล

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

					 ตู้	ปณ.1028		ปณฝ.รามคำแหง

					 กรุงเทพฯ	10241

	 นักศึกษาสามารถเลือกช่องทางการลงทะเบียน- 

เรียน	เพียงช่องทางเดียวเท่าน้ัน		 เม่ือลงทะเบียนเรียนแล้ว  

จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้	 ก่อนลงทะเบียนเรียน	

นักศึกษาจะต้องตรวจสอบข้อมูล	 และดำเนินการด้วย 

ความละเอียดรอบคอบ

 สำหรับภาคฤดูร้อน	 มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาใน 

การจัดสอบ	ดังน้ัน	เม่ือนักศึกษาได้รับคู่มือการลงทะเบียน- 

เรียนแล้ว	 ให้ดำเนินการทันทีตามกำหนดเวลาการ 

ลงทะเบียนเรียนของแต่ละช่องทาง	 โดยไม่ต้องรอถึง 

วันสุดท้าย	 เพราะหากพ้นเวลาที่กำหนด	 จะไม่มีสิทธิ 

ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2556

การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ลีวรรณ์  คูภูมิใจสกุล                                           สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

 นายวีระวัฒน์ ช่ืนวาริน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 

เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ 

และบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 เพื่อรำลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	

ที่มีต่อประชาชนชาวไทย	เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ครบรอบ	42	 ปี	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	

จังหวัดอำนาจเจริญ	โดยมี	รองศาสตราจารย์กฤช ภูริสินสิทธ์ิ  

รองอธิการบดีฝ่ ายวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ		

พร้อมด้วย	คณะเจ้าหน้าที่	หน่วยงานราชการ	นักศึกษา	และศิษย์เก่า	ร่วมพิธี	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2556

สาขาฯ อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมวันสถาปนา ม.ร.ครบรอบ 42 ปี
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ตอน  คาถาหัวใจเศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

  
 
 
   

อาจารย์ประเสริฐ   เย็นประสิทธ์ิ                  aseanlang_ram@yahoo.co.th

อาหารในภาษามลายู

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเพ่ือการพยากรณ์หรือเพ่ือแก้ปัญหา 

เศรษฐกิจโดยทั่วไปนั้น	หลักพื้นฐานที่สุดที่ผู้เรียนเศรษฐศาสตร์จะต้องจำขึ้นใจเพราะ 

ทุกอย่างจะต้องเร่ิมต้นจากหลักพ้ืนฐานน้ีเสมอจนผมขอเรียกว่าเป็นคาถาหัวใจเศรษฐกิจ 

ก็คือ		C+I+G+X-M

 เพื่อความเข้าใจสำหรับท่านผู้อ่านที่ไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์	 ผมขออธิบาย 

ความหมายของแต่ละตัวเสียก่อน	เร่ิมท่ีตัว	C	 ซ่ึงมาจากคำว่า	Consumption	expenditure 

หรือรายจ่ายบริโภคของเอกชน	ตัวที่	 2	คือตัว	 I	มาจากคำว่า	 Investment	expenditure	

หรือรายจ่ายลงทุน	ตัวท่ี	3	คือ	G	หมายถึงรายจ่ายของรัฐบาล	โดยย่อมาจาก	Government 

expenditure	 ตัวที่	 4	 คือ	 X	 มาจาก	 export	 หรือมูลค่าส่งออก	 และตัวสุดท้ายคือ	 M	

มาจาก	 Import	 หรือมูลค่านำเข้า	 โดยเฉพาะตัวที่	 4	 กับ	 5	 นั้นบางตำราให้หักลบกัน 

ไปเลยแล้วรวมเรียกว่าการส่งออกสุทธิหรือดุลการค้าก็ได้

 C+I+G+X-M	 ถูกนำมาใช้พยากรณ์เศรษฐกิจเพราะในการคำนวณสถิติรายได้ 

ประชาชาติซ่ึงโดยท่ัวไปทำได้	3	วิธีน้ัน	วิธีท่ีน่าจะคำนวณหรือประมาณการได้ง่ายท่ีสุด 

ก็คือวิธีการที่เรียกว่าวิธีการด้านรายจ่าย	 (Expenditure	 Approach)	 ซึ่งก็ไม่ใช่อื่นไกล	

เขาให้นำรายจ่ายบริโภคเอกชน	 บวกรายจ่ายลงทุน	 บวกรายจ่ายของรัฐบาล	 และบวก 

ด้วยการส่งออกสุทธิ	 รวมกันแล้วจะได้เป็น	GDP	หรือรายได้ประชาชาติพอดี	 เพราะ- 

ฉะน้ันการท่ีมูลค่าของรายจ่ายแต่ละรายการเหล่าน้ีสามารถประมาณค่าหรือคาดการณ์ 

ได้ง่ายก็ทำให้เวลาจะพยากรณ์ว่า	GDP	จะเติบโตมากน้อยแค่ไหนก็ดูได้จากทิศทางของ 

ส่วนประกอบของ	 C+I+G+X-M	 นั่นเอง	 ตัวอย่างเช่นในปี	 2556	 นั้นเนื่องจากไทย 

มีปัญหาส่งออก	 (X)	 ได้ไม่ตามเป้าหมาย	 และการใช้จ่ายรัฐบาล	 (G)	 ก็มีปัญหาเรื่อง 

การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ท่ียังไม่สามารถเร่ิมต้นได้อย่างท่ีคาดเอาไว้	 นักวิเคราะห์ 

เศรษฐกิจก็จะพยากรณ์ได้เลยว่า	GDP	ของไทยจะเติบโตไม่ได้ตามเป้าเช่นกัน	

	 เนื่องจากข้อมูลการใช้จ่ายรัฐบาล	การส่งออก	และการนำเข้านั้นเป็นข้อมูลที่ม ี

เผยแพร่อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ	 การจะพยากรณ์ค่า	 GDP	 ด้วยวิธีหาจาก	 C+I+G+X-M 

จึงเป็นวิธีพื้นฐานที่ทำได้ง่ายที่สุด	 เพราะการจะคำนวณ	GDP	 จากวิธีอื่นอีก	 2	 วิธีนั้น 

ไม่ใช่จะหาตัวเลขมาได้ง่าย	 ๆ	 เลย	 (ขออนุญาตไม่บอกถึงวิธีคำนวณ	 2	 วิธีนั้นเพราะ 

ยุ่งยากเกินไป)

	 ต่อไปเราลองมาดูว่า	 C+I+G+X-M	 จะมาใช้วิเคราะห์หาทางกระตุ้นเศรษฐกิจ

ให้เติบโตได้อย่างไร?	 ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับว่า	 GDP	 ก็คือผลรวมของ	 C+I+G+X-M	

เพราะฉะน้ันถ้าเราหาทางเพ่ิม	GDP	ก็ต้องเพ่ิม	การบริโภคเอกชน	(C)	เพ่ิมการลงทุน	(I) 

เพิ่มการใช้จ่ายรัฐบาล	 (G)	 เพิ่มการส่งออก	 (X)	 แต่ต้องลดการนำเข้า	 (M)	 เพราะ 

การทำอย่างนั้นจะทำให้ผลรวมของ	 C+I+G+X-M	 ซึ่งก็คือ	 GDP	 นั่นเองเพิ่มสูงขึ้น	

และท่ีต้องระวังก็คืออย่าให้ตัว	C	 ตัว	 I	 ตัว	G	 ตัว	X	ลดลง	หรือตัว	M	 เพ่ิมข้ึนเพราะจะทำให้	 

GDP	ลดลง

 ทำอย่างไรจะเพิ่มรายจ่ายบริโภค	 (C)	 ได้	 วิธีง่ายที่สุดที่รัฐบาลใช้คือลดภาษ ี

เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เหลือไปใช้จ่ายมากข้ึน	 หรือมีอยู่คร้ังหน่ึงในปี	 2552	 ท่ีรัฐบาล 

แจกเงินคนละ	 2,000	 ให้กับคนท่ีมีเงินเดือนประจำต่ำกว่าเดือนละ	 15,000	 บาท	 เพ่ือให้ 

ไปใช้กันโดยตรง	ส่วนการเพิ่มรายจ่ายลงทุน	(I)	ก็ทำได้ด้วยการลดภาษีเหมือนกันเช่น 

มาตรการท่ีเรียกว่าส่งเสริมการลงทุนซ่ึงก็คือยกเว้นภาษีให้กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นต้น

	 การกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำได้ง่ายที่สุดคือเพิ่มรายจ่ายรัฐบาล	 (G)	 เช่นโครงการ 

ลงทุนขนาดใหญ่ต่าง	ๆ	เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ	ส่วนการเพ่ิมมูลค่าการส่งออก	(X)	น้ันแม้ว่า 

รัฐบาลพยายามส่งเสริมอยู่แล้วแต่ก็ต้องข้ึนกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้ซ้ือเป็นหลัก 

ถ้าลูกค้าของเราเช่นสหรัฐฯ	 หรือยุโรปเศรษฐกิจไม่ดี	 ซ้ือสินค้าเราน้อยลง	 มูลค่าส่งออก 

ก็อาจจะเพิ่มไม่ได้ตามคาดหมาย	

	 การลดตัว	 M	 หรือการนำเข้าเป็นกรณีที่อาจทำได้ยากที่สุดในการเพิ่ม	 GDP	 

เพราะปัจจุบันเมื่อเราไปทำข้อตกลงการค้าเสรีไว้กับประเทศต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นตาม 

ข้อตกลงองค์การการค้าโลก	(WTO)	หรือเขตการค้าเสรีอาเซียน	ฯลฯ	ทำให้การจำกัด

การนำเข้าเป็นไปได้ยากเพราะต้องไม่ให้ผิดเงื่อนไขข้อตกลงการค้าเสรีเหล่านั้นด้วย

 เห็นไหมครับ	 C+I++G+X-M	 น่ีนำไปใช้ท้ังพยากรณ์และวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา 

เศรษฐกิจได้ทุกเรื่องจริง	ๆ	

`

`

 อาหารในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีหลากหลายชนิดท่ีน่าสนใจ	 ในคร้ังน้ี 

เราจะเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเรียกชื่ออาหารในภาษามลายู

ภาษาไทย ภาษามลายู คำอ่าน

กิน Makan มากัน

ดื่ม Minum มีนุม

อร่อย Sedap	 เซอดัป

อาหาร Makanan มากานัน

ข้าว Nasi นาซิ

ข้าวที่หุงกับกะทิ Nasi	lemak นาซิเลอมะก์

ข้าวยำ Nasi	kerabu นาซิเกอราบู

ข้าวผัด Nasi	goreng นาซิโฆเรง

ไข่ดาว Telur	mata	kerbau เตอลูรมาตาเกิรเบา

ไข่เจียว Telur	dadar เตอลูรดาดัร

ไข่ต้ม Telur	rebus เตอลูรเรอบุส

ไก่ทอด Ayam	goreng อายัมโฆเรง

น้ำเปล่า Air	Kosong อายิร	โกซง

ชาชัก Teh	tarik เตฮ์ตาริก

กาแฟ Kopi โกปี

น้ำร้อน Air	panas อายิรปานัส

น้ำเย็น Air	sejuk อายิรเซอยุก

น้ำหวาน Air	Sirap อายิรซีรัป

แกง Gulai ฆูลัย

แกงกะหรี่หัวปลา Gulai	kepala	ikan ฆูลัยเกอปาลาอีกัน

หมี่ผัด Mi	goreng มีโฆเรง

 เราสามารถนำคำศัพท์ในตารางมาทำเป็นประโยคง่ายๆดังต่อไปนี้		อาหาร 

ของชาวมลายูที่เป็นที่รู้จักในมาเลเซียคือ	Nasi	lemak	(นาซิ	เลอมะก์)		saya	makan 

nasi	 lemak	 dan	 minum	 teh	 tarik	 (ซายามากันนาซิเลอมะก์ดันมีนูมเตฮ์ตาริก) 

ฉันกินข้าวเลอมัก	 (หุงด้วยกะทิ)	 และดื่มชาชัก	 ถ้าเราจะกินให้ใช้คำว่า	 makan	

(มากัน)	และ	minum	(มีนุม)	สำหรับการดื่มนะครับ	ส่วนอาหารของชาวจีนที่เป็น

ที่รู้จักเช่น	หมี่ผัด	(Mi	goreng)	ดังตัวอย่าง	เช่น	saya	suka	makan	mi	goreng	dan	 

minum	kopi	(ซายาซูกามากันมีโฆเรงดันมีนุมโกปี)	ฉันชอบกินหมี่ผัดและดื่มกาแฟ		

และอาหารอีกประเภทที่จะกล่าวในที่นี้คือ	Gulai	kepala	ikan	(ฆูลัยเกอปาลาอีกัน)	

แกงกะหรี่หัวปลา	 ซึ่งเป็นอาหารของชาวอินเดียที่อร่อยอีกประเภทหนึ่งดังตัวอย่าง 

ประโยค	 เช่น	 Gulai	 kelapa	 ikan	 ini	 sedap	 sungguh	 (ฆูลัยเกอปาลาอีกันอีนีเซอ 

ดัปซุงฆุฮ์)	 แกงกะหรี่หัวปลานี้อร่อยจริงๆ	 และสิ่งที่เราควรทราบอีกประการหนึ่ง 

คือการทานอาหารด้วยมือซึ่งว่าเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวมลายูที่ถือปฏิบัติ

สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน	

	 อาหารนอกจากเป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์แล้ว	 อาหารยังเป็นอัตลักษณ์

ที่สำคัญแก่กลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆอีกด้วย	 ถ้าอยากเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติพันธ์ุใด 

ก็อย่าได้ลืมล้ิมรสชาติอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์น้ันด้วย	 สุดท้ายขอให้ผู้อ่านทุกท่าน 

โชคดีและพบกันใหม่	
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ถอดบทเรียนจากการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

ประเด็น “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนแบบบูรณาการ”

(อ่านต่อหน้า 9)

 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ได้อนุมัติการจัดทำโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

ผลงานวิจัยในประเด็น	 “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนแบบบูรณาการ” 

ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยในโครงการ	 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน	 โดย	 

ดร.จำเนียร	 ชุณหโสภาค	 และคณะ	 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัย-

รามคำแหง	 ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด	 (ป.ป.ส.)	 ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า	 การดำเนินงานเพื่อแก้ไข

ปัญหายาเสพติดให้สัมฤทธิผลจะต้องมีการประสานความร่วมมือกันของผู้เกี่ยวข้อง

ในทุกภาคส่วน	 จึงจะสามารถทำให้เกิดพลังชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งเป็นพลังสำคัญใน 

การขับเคลื่อนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้	 สถาบันวิจัย 

และพัฒนา	 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน	 จึง 

มอบหมายให้	ดร.ปิ่นสอาด	สหนาวิน	และคณะทำงาน		ดำเนินการจัดเวทีถ่ายทอด

องค์ความรู้จากผลการวิจัยในประเด็นดังกล่าว	ในวันที่	5	กันยายน	2556	 	ณ	ศูนย์- 

การเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 บ้านบึงสิงห์โดยประสานความร่วมมือกับ 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 ภาค	 2	 และผู้นำชุมชนบ้านบึงสิงห์ 

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	จังหวัดฉะเชิงเทรา	 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ	 โดยการใช้พลังการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

ซึ่งชุมชนบ้านบึงสิงห์เป็นชุมชนที่มีความข้มแข็งที่ต้องการจะพัฒนาศักยภาพของคน 

ในชุมชนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน	 

โดยยึดหลักการดำเนินงานด้วยกระบวนการจิตวิทยา	9	ขั้นตอน	ประกอบด้วย

 ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย	จะต้องเลือกเป้าหมายให้ชัด	ๆ	ก่อนเพื่อ 

สามารถปรับความคิดความเข้าใจได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย	 ขั้นตอนที่ 2 สืบสภาพชุมชน 

เพื่อดูชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาโดยทั่วไป	 มีหรือไม่มากน้อยเพียงใด	 ขั้นตอนที่ 3 

พบผู้นำชุมชน	 เพื่อขายความคิดในหลักการชุมชนดูแลชุมชน	 ขั้นตอนที่ 4 คัดเลือก 

ผู้นำธรรมชาติ	 ซ่ึงได้มาจากคนในชุมชนเลือกกันมาเองโดยเป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับ 

นับถือจากคนในชุมชน	 ขั้นตอนที่ 5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์	 	 ในการทำความเข้าใจ 

กับชาวบ้านในแนวทางใหม่ในการป้องกันปัญหายาเสพติด	 โดยชุมชนดูแลชุมชน 

ด้วยหลักสันติวิธี	ขั้นตอนที่ 6 คัดแยกผู้มีพฤติการณ์	ด้วยกระบวนการคัดแยกผู้เสพ	 

ผู้ค้า	และประสานเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อขอโอกาสให้ชุมชนแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน	 

หากเหลือบ่ากว่าแรงจึงจะขอให้ราชการช่วยเหลือ	 ซึ่งจะทำให้ได้ผู้มีพฤติการณ์มาก 

กว่าวิธีสำรวจแบบอื่นๆ	 ขั้นตอนที่ 7 รับรองครัวเรือน	 หลังจากได้ผู้เสพผู้ค้าแล้ว  

จึงทำการรับรองครัวเรือนที่ไม่มีผู้เสพผู้ค้า	โดยเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประชาคมเพื่อการรับรองครัวเรือน	 ขั้นตอนที่ 8 ใช้มาตรการทางสังคม	 โดยจัดพิธ ี

มอบธงครัวเรือนปลอดยาเสพติดให้กับครัวเรือนท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ 

ขั้นตอนที่ 9 รักษาสถานะชุมชน	โดยการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการพิจารณา

รับรองครัวเรือนทุกครั้งในที่ประชุมประชาคม

	 จากฐานความรู้เดิมผนวกกับองค์ความรู้จากผลการวิจัยที่ได้รูปแบบแนวทาง 

แก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ		ดังนี้	

มาตรการกลางแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการร่วมกันอย่างโปร่งใส

และเป็นรูปธรรม

 การแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ	 จะช่วยให้สามารถป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง	โดยเริ่มจาก 

รัฐบาลเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ตำรวจ 

อัยการ	 ผู้พิพากษา	 ราชทัณฑ์	 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 คุมประพฤติ	 

ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน	 และนำประเด็น 

ปัญหาต่างๆมาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 โดยเปิดเวทีวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน 

ทั้ง	 6	 ฝ่าย	 แล้วจึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้แทนแต่ละหน่วยงานเพื่อ 

การจัดทำร่างนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้

เป็นมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ							

กรอบแนวคิดการพัฒนาบ้านบึงสิงห์

 จากองค์ความรู้ในการป้องกันปัญหา 

ยาเสพติดของคนในชุมชน	 ประกอบกับ 

องค์ความรู้จากผลการวิจัยนำไปสู่การ 

สะท้อนสถานการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ีประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ	 ภาคประชาชน 

ผู้นำชุมชน	กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	 ซึ่งนำ 

โดยวิทยากรกระบวนการของสำนักงาน 

ป.ป.ส.	 ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและ 

ร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดของคนในชุมชน	 จึงได้รูปแบบการ 

ดำเนินงาน	ดังนี้

 1.  สภาพปัญหาของหมู่บ้านท่ีคนในชุมชนเป็นกังวล ก่อนท่ีจะทำชุมชนเข้มแข็ง 

1)		การแพร่ระบาดของยาเสพติดมีค่อนข้างมาก		การมั่วสุมมีให้เห็น	และมีการแพร่ 

ระบาดรอบๆหมู่บ้าน	 รวมทั้งเป็นทางผ่านของยาเสพติด	 2)	 มีการลักขโมย	 

การทะเลาะวิวาท	 เด็กแว้นขับรถซิ่ง	 3)	ปัญหาครอบครัว	 เด็กติดเกม	4)	ความขัดแย้ง

การแบ่งขั้วทางการเมืองมีอยู่บ้าง	 5)	 การมีส่วนร่วมในชุมชนมีค่อนข้างน้อย  

2. เมื่อนำกระบวนการ 9 ขั้นตอนมาใช้ พบปัญหา/อุปสรรค ข้อขัดข้องใดบ้าง  

และแก้ไขอย่างไร	 1)	 ความเข้าใจในกระบวนการ	 9	 ขั้นตอน	 ชาวบ้านอาจยังเข้าใจ 

ไม่ได้หมด	 2)	 ผู้ปกครองบางส่วนยังไม่เปิดใจ	 3)	 แนวทางการแก้ไขปัญหาของ 

ภาครัฐ	 และการบูรณาการยังมีความขัดแย้งอยู่บ้าง	 4)	 แก้ไขโดยจัดเวทีเสวนา 

ทุกวันศุกร์ของเดือนเพื่อให้มีโอกาสได้พูดคุยกัน	3. ความสำเร็จมีอะไรบ้าง มีความ- 

สามัคคีมากน้อยแค่ไหน	1)	ปัญหายาเสพติดทั้งผู้เสพผู้ค้า	และคดีความมีจำนวนลดลง	

2)	 ผู้เกี่ยวข้องยอมเปิดใจ	 3)	 ทุกปัญหาได้พูดคุยในที่ประชุม	 และดำเนินการแก้ไข 

บางส่วนแล้ว	4)	สามารถเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงได้มากขึ้น	5)	กองทุนแม่จัดกิจกรรมส่งเสริม



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

	 เรื่องที่จะนำมาฝากกันในวันนี้	 คือ	 กาแฟ	 เพื่อที่ทุกท่านจะได้เริ่มต้นปีใหม ่

อย่างมีสติ	 สดชื่น	 และกระปรี้กระเปร่าครับ	 เชื่อว่าผู้อ่านทุกท่านคงจะต้องเคยดื่ม 

กาแฟกันมาบ้าง	 ไม่มากก็น้อย	 ไม่ว่าจะเป็นกาแฟสด	 กาแฟผงปรุงสำเร็จรูป	 หรือ 

กาแฟฟรีเวลามีงานประชุมและสัมมนาต่างๆ	 และเป็นที่ทราบกันดีว่าทุกคณะใน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะต้องมีร้านขายน้ำขายกาแฟประจำอยู่ทุกจุดทุกมุม	 หรือใน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในทุกจังหวัดก็จะมีร้าน 

ขายเครื่องดื่มซึ่งรวมถึงกาแฟด้วยเสมอ	

	 จากการจัดอันดับเครื่องดื่มยอดนิยม 

ของมนุษยชาติ	 หากตัดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ออกไปแล้ว	กาแฟจะเป็นเครื่องดื่มยอดนิยม

เป็นอันดับ	 3	 ของโลก	 โดยรองจากน้ำเปล่า 

และน้ำชาเท่านั้น

	 ดังนั้น	 จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า	 กาแฟ 

เป็นธุรกิจท่ีมาแรงอย่างย่ิง	 โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครท่ีอากาศเร่ิมร้อนข้ึนมาอีกแล้ว 

หลังจากดีใจช่วงปีใหม่ได้แป๊บเดียว	 ซึ่งกาแฟเย็นก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งกันมา 

ดับกระหายมากที่สุด	 ซึ่งที่รักของผู้เขียนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เมื่อได้เห็นร้านกาแฟ 

ชื่อดังจากอเมริกาซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญของร้านกาแฟสตาร์บังจากไทย	 ก็ต้องไปสั่ง 

คาราเมลมัคคิอาโต้	 (Caramel	Macchiato)	 เกือบทุกที	 พอบอกว่าผู้เขียนจะชงให้แทน 

ก็ไม่เอาเพราะชงได้ไม่ดีเท่า

 กลับมาเรื่องกาแฟต่อนะครับ	 เล่านอกเรื่องมากเดี๋ยวบรรณาธิการสาวสวยจะ 

ไม่ยอมให้ตีพิมพ์	 เมื่อกล่าวถึงกาแฟ	 เป็นธรรมดาที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงประเทศ 

บราซิล	ซึ่งแหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก	แต่แท้ที่จริงแล้วกาแฟมี

ตำนานเป็นที่เชื่อกันว่า	บรรพบุรุษชาวเอธิโอเปีย	(Ethiopia)	ของชาวโอโรโม	(Oromo)	

ในปัจจุบัน	เป็นคนกลุ่มแรกซึ่งรู้จักผลกระทบกระตุ้นประสาทของเมล็ดจากต้นกาแฟ	

แต่ก็ไม่มีหลักฐานโดยตรงซึ่งชี้ชัดว่าต้นกาแฟมีการปลูกอยู่ที่ใดในทวีปแอฟริกา	 หรือ 

ผู้ใดในกลุ่มชาวพื้นเมืองซึ่งอาจใช้มันเป็นสารกระตุ้น	 หรือแม้แต่รู้ถึงผลกระทบนั้น	 

แต่มีเรื่องราวของ	คาลดี	(Kaldi)	เด็กเลี้ยงแพะชาวเอธิโอเปียในราวคริสต์ศตวรรษที่	9	

ผู้ซึ่งค้นพบต้นกาแฟนั้น	ว่าเอาให้แพะกินแล้วแพะจะมีอาการแปลกๆ	

	 จากเอธิโอเปีย	สันนิษฐานว่ากาแฟได้แพร่กระจายไปยังเยเมน	(Yeman)	ที่ซึ่งม ี

การดื่มและผลิตขึ้นเป็นครั้งแรก	 จากนั้นได้แพร่ไปยังอียิปต์	 ในขณะที่หลักฐานซึ่ง 

เชื่อถือได้สามารถสืบย้อนไปได้ไกลที่สุด	ถึงการดื่มกาแฟในวิหารซูฟี	(Sufi)	ในม็อคค่า	

(Mocha)	ในเยเมน	ที่ซึ่งในอาระเบีย	ได้มีการคั่วและชงเมล็ดกาแฟเป็นครั้งแรก	อันเป็น 

วิธีที่คล้ายคลึงกับการเตรียมกาแฟ	 ภายในคริสต์ศตวรรษที่	 16	 กาแฟได้แพร่ขยายไป 

ทั่วถึงตะวันออกกลาง	เปอร์เซีย	ตุรกี	และแอฟริกาเหนือ

	 นอกจากนี้	 คำว่ากาแฟ	 (Coffee)	 เลือนมาจากคำว่า	 กาวา	 (kahwah)	 ซึ่ง 

ชาวอาหรับเรียกและหมายถึงเหล้าองุ่น	 ส่วนสาเหตุท่ีกาแฟปลูกกันมากในกลุ่มประเทศ 

อเมริกากลาง	 เป็นเพราะในยุคล่าอาณานิคม	 ประเทศยุโรปต้องการพื้นที่ผลิตวัตถุดิบ	 

เม่ือชาวยุโรปรับเอาวัฒนธรรมการด่ืมกาแฟมาจากแขกมัวร์	 จึงต้องหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 

ต่อการเพาะปลูก	 จึงใช้พื้นที่บริเวณประเทศอเมริกากลางที่มีความสูง	 แสงแดด 

ความชื้นเหมาะสม

	 ส่วนประเทศไทยนั้นรู้จักกาแฟมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้ว 

ไม่ใช่เพิ่งมารู้จักกันในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้	 แต่เอาเข้ามาในรัชกาลไหนยังไม่ทราบ 

แน่ชัด	 เพราะคนไทยเราเห็นจะไม่ค่อยชอบ	 จึงไม่ได้บันทึกไว้ในพงศาวดาร	 หรือ 

จะไม่เห็นเป็นของแปลกก็ได้	 แต่มีปรากฏในจดหมายเหตุของฝรั่งที่เข้ามาในแผ่นดิน	

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	ได้กล่าวว่าพวกแขกมัวร์ชอบดื่มกาแฟมาก

	 สำหรับคำว่ากาแฟเป็นภาษาสมัยใหม่	

แรกเริ่มเดิมทีคนไทยเราเรียกกันว่า	 ข้าวแฝ่	 

ท้ังน้ีเพราะการออกเสียงภาษาฝร่ังยังไม่ถนัด 

ปาก	 และมีเสียงใกล้ข้าวเข้าไป	 คนไทยเราก ็

เรียกว่าเป็นข้าวเสียเลย	 เนื่องจากคนไทยใน

สมัยโบราณนิยมชอบลากเอาคำฝรั่งมาเป็น

คำไทยเพื่อจะได้ฟังกันสนิทหู	

	 แต่การดื่มนั้นเห็นจะไม่ค่อยนิยมเพราะรสติดจะขม	 อาจจะคิดว่าเป็นยาไปเสีย

ด้วยซ้ำคนไทยจึงไม่ค่อยคุ้นกับกาแฟเพราะเหตุนี้

	 ในสมัยรัชกาลที่	 3	 นั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เคยมีพระราช 

ประสงค์ทำสวนกาแฟคือ	 บริเวณวัดราชประดิษฐ์	 การทำสวนกาแฟในสมัยนั้น	 เป็น 

เครื่องวัดได้อย่างหนึ่งว่า	 ในสมัยของรัชกาลที่	 3	 เป็นสมัยที่กาแฟแพร่หลายมากที่สุด	

จนถึงมีพระราชดำริทำสวนกาแฟขึ้น

 ต่อมาในรัชกาลท่ี	 4	 ก็ยังปรากฏว่าสวนกาแฟของไทยก็ยังทำกันอยู่	 เซอร์จอห์น 

เบาว์ริง	ราชทูตอังกฤษซ่ึงเข้ามาทำสัญญากับประเทศสยามเม่ือ	พ.ศ.	2398	ในรัชกาลท่ี	4	

ได้เคยเขียนเล่าไว้ว่า	 ได้เคยไปเที่ยวสวนกาแฟของสมเด็จเจ้าพระยามหาประยูรวงศ์ซึ่ง

ปรากฏมีต้นกาแฟมากมาย	 และยังได้ให้เซอร์จอห์น	 เบาว์ริง	 ลองเก็บไปกินเป็นตัวอย่าง 

3	 กระสอบ	 จากหลักฐานเหล่านี้ก็แสดงว่า	 การปลูกกาแฟของไทย	 เคยพยายามให ้

เป็นล่ำเป็นสันกันมาแล้ว	 แต่จะเป็นด้วยคนไทยในสมัยนั้นไม่นิยมดื่มกาแฟ	 หรือจะ 

เป็นด้วยกาแฟพันธ์ุไม่ดี	คนจึงไม่นิยมก็ไม่ทราบ

	 แต่คำว่ากาแฟนี้	 เมื่อสมัยรัชกาลที่	 4	 ก็เห็นจะเรียกกันว่า	 ข้าวแฟ	 เหมือนกัน 

ทั้งนี้เพราะเป็นที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ	สัพพะวัจนะภาษาไทยของปาเลอกัวฉบับพิมพ ์

เมื่อ	 พ.ศ.2397	 คือเมื่อ	 (149	 ปี)	 ล่วงมาแล้วแสดงว่าในสมัยรัชกาลที่	 4	 ก็ยังคงเรียก 

กาแฟว่า	ข้าวแฟ	อยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นกาแฟ	เหมือนอย่างทุกวันนี้	

		 เรื่องการทำสวนกาแฟเห็นจะหยุดชะงักมานาน	 จนกระทั่งเลิกกิจการไป	 ไม่ม ี

ใครคิดจะปลูกเป็นล่ำเป็นสันต่อมาอีก	 แต่การดื่มกาแฟเห็นจะมีแพร่หลายมากขึ้น  

ร้านกาแฟในกรุงเทพฯ	จะเริ่มมีมากขึ้นในสมัยไหนก็ไม่พบหลักฐาน	

	 จนใน	พ.ศ.	2460	ซึ่งอยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง	มิสโคล์	ชาวอเมริกัน	

ได้ตั้งร้านขายกาแฟอยู่แถวสี่กั๊กพระยาศรี	 โดยให้ชื่อร้านว่า	 Red	 Cross	 Tea	 Room	

หน้าร้านปักธงกาชาด	ปรากฏว่ามีเจ้านาย	 และ	 ข้าราชการ	 ตลอดจนชาวต่างประเทศ	

พากันมาอุดหนุนกันมาก	 ผลกำไรที่ได้จากการขายกาแฟร้านนี้	 มิสโคล์	 ได้ส่งไปบำรุง

กาชาดของสัมพันธมิตร	และเข้าใจว่าร้านกาแฟคงจะเริ่มมีมากขึ้น	ในสมัยรัชกาลที่	6	

และที่	7	นี้เอง

	 กาแฟในประเทศไทย	 พระยาสารศาสตร์พลขันธ์	 ได้บันทึกไว้ว่า	 กาแฟได้ถูก 

นำเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกประมาณปี	 พ.ศ.	 2447	 โดยชาวมุสลิมชื่อนายดีหมุน	 

ได้เมล็ดกาแฟจากการแสวงบุญที่เมืองเมกกะ	 ประเทศซาอุดิอาระเบีย	 นำมาปลูก 

ครั้งแรกที่อำเภอสะบ้าย้อย	 จ.สงขลา	 จากนั้นก็มีการปลูกเผยแพร่	 กว้างขวางออกไป	 

ซึ่งกาแฟชนิดนั้นเป็นกาแฟโรบัสต้า	 ส่วนกาแฟอะราบิก้านำเข้ามาปลูกครั้งแรกเมื่อ 

ประมาณปี	 พ.ศ.	 2516	 โดยนำมาปลูก 

ทดลองที่บ้านมูเซอห้วยตาด	 อ.เชียงดาว 

จ.เชียงใหม่	 หลังจากมีหน่วยงานได้นำพันธ์ุ

กาแฟต่างๆ	 เข้ามาจากต่างประเทศ	 เพื่อให ้

ชาวเขาปลูกทดแทนการปลูกฝิ่น	จนกาแฟ 

กลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญชนิดหนึ่ง	 

บนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย

	 ดังนั้น	สำหรับประเทศไทยก็สามารถปลูกกาแฟคุณภาพดีได้เช่นเดียวกัน	ไม่ว่า

จะเป็นกาแฟโรบัสต้าของภาคใต้	หรืออะราบิก้าของภาคเหนือ	

 ชนิดของกาแฟแบ่งออกเป็น	 2	 ประเภทใหญ่ๆ	 คือ	 อะราบิก้า	 (Arabica) 

และโรบัสต้า	(Robusta)	โดยกาแฟพันธ์ุโรบัสต้านั้นนิยมนำไปทำเป็นกาแฟผงสำเร็จรูป	 

ขณะที่อะราบิก้านั้น	 นิยมนำไปคั่วบด	 เพื่อทำเป็นกาแฟสด	 ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า 

อะราบิก้านั้นราคาจะสูงกว่าโรบัสต้าพอสมควรเนื่องจากให้รสชาติกลมกล่อมกว่า 

และปลูกได้น้อยกว่า	แต่โรบัสต้านั้นมีข้อดีคือผลิตได้มากกว่า	และมีคาเฟอีนที่เข้มข้น 

มากกว่า

กาแฟกับอาเซียน  
อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ           คณะนิติศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 10)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 ผู้นำ (Leader) เป็นที ่
ยอมรับกันในทุกสังคมว่าผู้นำ	

เป็นปัจจัยท่ีสำคัญประการหน่ึง 

ต่อความสำเร็จขององค์กร	

ท้ังน้ีเพราะผู้นำ	 เปรียบเสมือน 

ศูนย์กลาง	ที่มีบทบาท	ความ 

รับผิดชอบในการวางแผนสั่งการรวมทั้งมีอิทธิพล 

ควบคุมให้บุคคลต่าง	ๆ	ปฏิบัติตามให้ประสบความสำเร็จ 

ตามเป้าหมาย	 และวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้	 การจะเป็นผู้นำ 

ที่ดีได้นั้น	จะต้องเกิดจากปัจจัยหลาย	ๆ	อย่างด้วยกัน	

อาทิเช่น	ลักษณะรูปร่างท่าทาง	บุคลิกภาพ	ศิลปะในการ 

สื่อสาร	 การแสดงออก	 ความรอบคอบ	 และความ 

รับผิดชอบ	 แต่ทั้งนี้การจะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นจะต้องม ี

ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญคือ	 การมีทีมงานที่ม ี

คุณภาพ	(Teamwork)

 ทีมงาน (Teamwork) หัวใจของการเป็นทีมงาน	 
คือต้องมีแนวทางในการดำเนินงานเดียวกัน		มีความ 

สามัคคี	 ร่วมแรง	 ร่วมใจในการทำงาน	 และที่สำคัญ 

ต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น	 การเป็นทีมงาน 

(Teamwork)		ที่ดีนั้นต้องเริ่มต้นที่บุคคลในทีมก่อน 

หลังจากน้ันจึงนำความรู้ความสามารถท่ีแต่ละคนมีอยู่ 

มาร่วมกันทำงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ที่ได้วางไว้

	 การเป็นผู้นำเพียงอย่างเดียว	 หรือการมีทีมงาน 

อย่างเดียวย่อมไม่ประสบผลสำเร็จได้	 ทั้งสองส่วน 

ต้องทำงานร่วมกัน	คือ	 ผู้นำเปรียบเสมือนศูนย์กลาง 

ของทีม	 และมีทีมงานเป็นผู้ให้การสนับสนุนนั่นเอง	 

สอดคล้องกับผลสำรวจในปัจจุบันนี้ที่องค์กรต่าง	 ๆ	 

มีความต้องการบุคลากรที่มีทั้งความเป็นผู้นำและ 

เป็นทีมงานที่มีคุณภาพด้วย	

 ด้วยความสำคัญของผู้นำ	และทีมงาน	(Teamwork) 

สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 จึงได้เปิดอบรม 

หลักสูตร	 “ภาวะผู้นำและทักษะการเป็นผู้นำ”	 และ	

การทำงานเป็นทีม	5	ดังนี้

 หลักสูตรภาวะผู้นำและทักษะการเป็นผู้นำ 

ประกอบด้วย	 บทบาทหน้าท่ี	 และความสำคัญของผู้นำ, 

การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมการ 

บริหารของผู้นำแบบต่าง	ๆ,	 6	Q	 for	 Success,	ทักษะ 

7	ประการสำหรับผู้บริหาร	(บริหารตน	บริหารคน	และ 

บริหารงาน),	การบริหารความเครียด	(Stress	Management),	

5	ทีมงานประสิทธิภาพและการพัฒนาพลังทีมงาน, 

ขั้นตอนการพัฒนาทีม	 และการสร้างพลังทีมงาน,	

วัดผลการเรียนรู้	และประเมินผลการอบรม

 หลักสูตรการทำงานเป็นทีม ประกอบด้วย 

กิจกรรม	 “ความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม”, 

“TEAMWORK”,	 การสร้างพลังร่วมแห่งหมู่คณะ, 

การมองเห็นประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม,	 ทักษะ 

ที่จำเป็นในการสร้างทีมงาน,	การเปิดใจ			การปรับตัว	

เพื่อการทำงานร่วมกัน,	 การประสานงาน,	 การสร้าง 

ความไว้ใจ,	 การสื่อสารภายในทีม,	 การแก้ปัญหาและ 

ตัดสินใจด้วยทีม,	กิจกรรมทดสอบการทำงานเป็นทีม

 ผู้ท่ีผ่านการอบรมแต่ละหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตร 

การฝึกอบรมและบันทึกลงทรานสคริปต์กิจกรรม 

นักศึกษา	(รับ	80	คน/รุ่นเท่านั้น)

	 สำหรับผู้ท่ีสนใจสามารถเลือกเข้าฝึกอบรม	ดังน้ี

 หลักสูตรภาวะผู้นำและทักษะการเป็นผู้นำ

	 รุ่นที่	2	อบรม	24-25	เม.ย.	57

	 รุ่นที่	3	อบรม	19-20	มิ.ย.	57

	 รุ่นที่	4	อบรม	24-25	ก.ค.	57

	 รุ่นที่	5	อบรม	25-26	ก.ย.	57

 หลักสูตรการทำงานเป็นทีม

	 รุ่นที่	3		อบรม	23-24	มิ.ย.	57

	 รุ่นที่	4		อบรม	21-22	ก.ค.	57

	 รุ่นที่	5		อบรม	22-23	ก.ย.	57

 ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาหรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

รามคำแหง

 หลักฐานการสมัคร

	 1.	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

	 2.	สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

	 3.	สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคล่าสุด	

	 				(กรณีกำลังศึกษาอยู่)

 สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ท่ีคณะท่ีนักศึกษา 

สังกัดอยู่หรือสำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หัวหมาก โทร. 0-2310-8503, www.ru300.ru.ac.th  

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ผู้นำหรือทีมงาน ส่ิงไหนสำคัญกว่ากัน ? 
(Leader or Teamwork)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช	 จัดงาน 

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 โดยมี	 นายอภินันท์ 

ซ่ือธานุวงศ์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น 

ประธานในพิธี	 และ	 รศ.พรรณพิมล ก้านกนก  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นประธานในพิธีพราหมณ์		และพิธีถวายพุ่มดอกไม้สด 

จากผู้แทนหน่วยงานราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 ผู้แทน 

ภาคเอกชน	องค์กร	สมาคม	คณาจารย์และเจ้าหน้าที่	

นักศึกษา	เม่ือวันท่ี	17	มกราคม	2557	ณ	ลานพระบรม

ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	

รามฯ นครศรีจัดงานวันพ่อขุนฯ

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมแนะแนว 

การศึกษาต่อให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	

เมื่อวันที่	13	มกราคม	2557	ณ	โรงเรียนเมืองลีงวิทยา	

อำเภอจอมพระ	 จังหวัดสุรินทร์	 มีผู้สนใจเข้ารับฟัง 

ข้อมูลศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นจำนวนมาก

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจั งหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่	 ปีการศึกษา	

2557	 ในโครงการสุรินทร์สร้างสุข	 สร้างรอยยิ้ม  

ที่จังหวัดสุรินทร์จัดขึ้น	เมื่อวันที่	15	มกราคม	2557	

ณ	 โรงเรียนกระเบื้องใหญ่	 ตำบลกระเบื้องใหญ	่

อำเภอชุมพลบุรี	จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมรามฯ - สุรินทร์

สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

ถาม  ดิฉันเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค	 ดิฉันได ้

ตรวจสอบแล้วว่าดิฉันเรียนครบหลักสูตรแล้ว	 แต ่

ดิฉันไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรต่อขอความกรุณา	

ช่วยชี้แจงและแนะนำด้วย	

ตอบ	 เมื่อนักศึกษาได้เรียนครบหลักสูตรแล้ว 

ให้นักศึกษาถ่าย	 “สำเนาคำร้องแจ้งจบหลักสูตร 

นักศึกษาส่วนภูมิภาค”	 ซึ่งมีอยู่ด้านหลังของ 

“ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

สมัครสอบส่วนภูมิภาค	 และแผนกำหนดการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง”	 และกรอก 

รายละเอียดให้ครบถ้วน	พร้อมส่งหลักฐาน	(เอกสาร)	

ดังต่อไปนี้ไปที่คณะของนักศึกษา

	 1.		สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

	 2.	สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน	 3	 ภาค 

สุดท้าย	ระบุศูนย์สอบ	(ภาคที่จบและภาคก่อนที่จะ 

จบการศึกษา)

	 3.		รูปถ่ายขนาด	2	นิ้ว	จำนวน	1	รูป

	 4.		สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

	 5.		สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล,	 ยศ	 (ถ้ามี)	 ต้อง 

ดำเนินการเปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนค่อยยื่นคำร้อง 

แจ้งจบ

	 6.		สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์	ขอให้ส่ง

ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเองพร้อมติดแสตมป์	

เพื่อจะได้แจ้งผลการขอจบหลักสูตรฯ	ให้ทราบ

 7.	สำเนาข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

จาก	www.ru.ac.th

ถาม	 โดยปกติแต่ละภาคเรียนทางมหาวิทยาลัย 

จะให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน	 24	 หน่วยกิต	 แต่เมื่อ 

ได้อ่านคู่มือการศึกษามาจึงพบว่าอาจลงได้ไม่เกิน 

30	 หน่วยกิตในภาคปกติ	 และ	 18	 หน่วยกิตใน 

ภาคฤดูร้อนถ้าได้รับการอนุมัติ	 จึงอยากทราบว่า 

ถ้าสนใจต้องปฏิบัติอย่างไร	

ตอบ	 จาก	“คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน”	

(ตาม	ม.ร.30)	ได้กำหนดการลงทะเบียนไว้ดังนี้

	 1.		ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน	 ดู 

รายละเอียดจากสูตรใบเสร็จรับเงิน

	 2.	ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	24	หน่วยกิตใน 

ภาคปกติ	 เว้นแต่นักศึกษาซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	 30	 หน่วยกิตทุกคณะ 

โดยไม่นับรวมหน่วยกิต	ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้ในภาค 

ก่อนแล้ว

	 3.	ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	12	หน่วยกิตใน 

ภาคฤดูร้อน	เว้นแต่นักศึกษาซ่ึงคาดว่าจะจบการศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	18	หน่วยกิตทุกคณะ กองบรรณาธิการ

	 4.		ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาที่เปิดสอนใน	

ม.ร.30	ในภาคนี้เท่านั้น

	 5.		ต้องไม่ให้วันเวลาสอบซ้ำซ้อนกัน	 ยกเว้น 

ผู้ขอจบการศึกษาในภาคนี้	 โดยยื่นคำร้องขอสอบ 

ซ้ำซ้อนที่คณะในช่วงที่มีการลงทะเบียนเรียน

	 6.		ลงทะเบียนเรียนแล้วจะเปลี่ยนแปลง 

แก้ไขใด	ๆ	ไม่ได้

	 7.		เก็บสมุดลงทะเบียน	(ม.ร.36)	และ	(ม.ร.37) 

	ไว้ใช้ในคราวต่อไป

	 8.		หากมีปัญหาเรื่องหลักสูตรให้นักศึกษา 

ติดต่อคณะที่ศึกษาอยู่

 ถ้าเข้าตามหลักเกณฑ์ข้างต้น	 นักศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนในช่วงที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ 

ลงทะเบียนเรียน	และนักศึกษาต้องทำเครื่องหมาย	X 

ในช่องขอจบการศึกษาในภาคท่ีลงทะเบียนเรียนด้วย

 สำนักพิมพ์	ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน	มกราคม 2557		จำนวน 12 วิชา	ดังน้ี

 เลขพิมพ์ รหัสวิชา ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา ชื่อผู้แต่ง

 56253	 BUS	7301	 250/25	 พฤติกรรมผู้บริโภค	 รศ.สมจิตร		ล้วนจำเริญ	 	

	 	 (BM	631)	 	 	

	 56219	 ECT	2102	 61/25	 การออกแบบสื่อกราฟิก	 ผศ.จามรี		ศิริภัทร

	 	 [ET	211	(313)]	 	 เพื่อการศึกษา	

	 56246	 EDF	2103	 38/25	 ความเป็นครู	 รศ.พิมพ์พรรณ		เทพสุเมธานนท์

  (EF	303)

	 56214	 GAS	4605	 32/25	 แบดมินตัน	 รศ.สุนทร		แม้นสงวน 

 56221	 HEC	3405	 128/25	 การตัดเย็บเสื้อผ้า	 รศ.ศรีนวล		แก้วแพรก

	 	 (HE	376)	 	

	 56177	 HPR	1001	 21/25	 กีฬาเพื่อสุขภาพ	 ผศ.ดร.ชาญชัย		ชอบธรรมสกุล

	 	 (PE	103)	 	

	 56125	 LAW	3011	 60/25	 กฎหมายลักษณะพยาน	 รศ.มรกต		ศรีจรุณรัตน์

	 	 (LA	311,	LW	314)

	 56234	 MGT	3205	(S)	 41/25	 การวิจัยธุรกิจ	 ผศ.ดร.มัลลิกา		ธรรมจริยาวัฒน์

	 	 [GM	407	(S)]	 	

	 56216	 MTH	2254	(H)	 32/25	 เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎี		 รศ.มานัส		บุญยัง

	 	 [MA	224	(H)]	 	 เซตและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์

	 56214	 MTH	3204	 32/25	 ทฤษฎีเมตริกซ์และพีชคณิต	 รศ.มานัส		บุญยัง

	 	 (MA	324)	 	 เชิงเส้น	2

	 56237	 POL	3176	 44/25	 การเมืองในสิงคโปร์	 รศ.ดร.วราภรณ์		จุลปานนท์

	 	 (PS	481)	 	

	 56266	 POL	6202	 112/25	 นโยบายต่างประเทศ	 ผศ.ดร.เบ็ญจมาส		จีนาพันธ์ุ

 นักศึกษาสามารถสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือ 

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

ต่อ	1101,	1103

	 	 		 	 	 	 																																								ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

กีฬาของชุมชน	 มอบเงินขวัญถุงให้เด็กแรกเกิด	 ซึ่งได้

จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่หน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจ		 

6)	 	มีความร่วมมือมากขึ้น	เกิดความสามัคคี	และการม ี

ส่วนร่วมที่ทำให้เกิดเป็นพลังชุมชน	 4.  ควรต่อยอด 

และพัฒนาอย่างยั่งยืน 	1)		ควรมีการขับเคลื่อนการ 

ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง		2)		ด้วยการประชาสัมพันธ ์

เพื่อที่จะต่อยอดในทุกๆโครงการให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน			

3)	ปลูกฝังคนรุ่นใหม่	 โดยใช้หลักการทางศาสนา		 

4)	พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ   

5)	 เปิดรับความรู้จากทุกองค์กร	 	 เปิดรับคำแนะนำ 

ทีเ่ปน็องค์ความรู้เพิ่มเติมจากที่มีอยู่		และบูรณาการ 

การดำเนินงานกับทุกภาคส่วน	 5. ความภาคภูมิใจ  

1)	 ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	และชุมชน	 2)	 เป็นท่ี 

ยอมรับจากหลายหน่วยงาน	 3)	 ชุมชนได้รับรางวัล

กรรมการหมู่บ้านดีเด่น	 ระดับตำบล	 และอำเภอ   

ประจำปี		2556

ถอดบทเรียนจากการถ่ายทอดฯ    (ต่อจากหน้า 6)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

IQ

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม                      ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

 คำว่า		IQ	เป็นตัวย่อของคำว่า		INTELLIGENCE		

QUOTIENT	 คือ	 ความฉลาดทางสติปัญญา	 ซึ่งวัด 

ได้จากอายุสมองเทียบกับอายุจริง		ปกติอยู่ท่ี		90	-110 

เป็นการวัดความสามารถทางคิดวิเคราะห์	 และ 

ความสามารถทางวิชาการ	 เคยมีรายการโทรทัศน ์

รายการหนึ่งชื่อ	 IQ	 180	 เป็นการวัดความสามารถ 

ทางการคำนวณโดยใช้ตัว เลขที่กำหนดและ 

การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ให้ได้คำตอบ 

ที่ต้องการหรือคำตอบที่ใกล้เคียง	 ซึ่งในความคิด 

ของผู้เขียนเป็นรายการที่ดีมากแต่ก็หายไปแล้ว		

ข้อสอบวัด	IQ	โดยท่ัวไปเป็นข้อสอบท่ีใช้วัดศักยภาพ

ในการคำนวณ

 หลักในการทำข้อสอบวัด	IQ	ส่วนใหญ่	อย่ามอง 

หรือคิดแบบปกติ	อาจจะต้องมองย้อนกลับ	มองขวา 

ไปซ้าย	มองล่างข้ึนบน	มองความแตกต่างท่ีเป็นลำดับ 

เป็นต้น	พิจารณาลักษณะปัญหาต่อไปนี้

 ปัญหาที่ 1	 เป็นปัญหาเกี่ยวกับลำดับของ 

ตัวเลข	ตัวอักษร	วัน	เดือน	ปี	สีประจำวัน	เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 1		กำหนดให้		1,	2,	4,	7,	11,	16,...	ตัวเลข 

	 	 	 ถัดไปคือตัวเลขใด	คำตอบคือ	22	เพราะ 

	 	 	 เป็นการเพิ่มทีละ	1,	2,	3,	4,	5,	6,	...

ตัวอย่างที่ 2	 กำหนดให้		1,	4,	9,	16,	25,	36,	...ตัวเลข 

	 	 	 ถัดไปคือตัวเลขใด	คำตอบคือ	49		เพราะ 

	 	 	 เป็นการยกกำลังสอง	 12,	 22,	 32,	 42,	 

	 	 	 52,	62,	...

ตัวอย่างที่ 3	 กำหนดให้		A,	C,	F,	J,	O,	...	ตัวอักษร 

	 	 	 ถัดไปคือตัวอักษรใด	 คำตอบคือ	 U 

	 	 	 เพราะจำนวนอักษรระหว่างกลาง	 

	 	 	 มี	1		ตัว		2		ตัว		3		ตัว,	...

 ปัญหาที่ 2	 เป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวอักษร 

ภาษาอังกฤษกับ	วัน	เดือน	ปี	

ตัวอย่างที่ 4	 กำหนดให้	 	 SUMOTUWETH	 -	 -	 

	 	 	 ตัวอักษร	 2	 ตัว	 ถัดไปคือตัวอักษรใด 

	 	 	 คำตอบคือ	FR	 	 เพราะเป็นการเรียงวัน 

	 	 	 เริ่มด้วยวันอาทิตย์(SUNDAY)...

ตัวอย่างที่ 5		กำหนดให้		30A31M30J31J31A	--	-	 

 	 	 ตัวอักษร	3	ตัว	ถัดไปคือตัวอักษรใด	คำตอบ 

    คือ	30S		เพราะเป็นจำนวนวันในแต่ละเดือน  

	 	 	 ตามด้วยเดือน	(30	September)...

 ปัญหาที่ 3	เป็นปัญหาเกี่ยวกับการนับรูป	

ตัวอย่างที่ 6		จากรูปมีสี่เหลี่ยมผืนผ้ากี่รูป

	 คำตอบคือ	18	รูป		เพราะ 

เกิดจากรูปเดียวมี	 6	 รูป	 เกิดจาก	

2	รูปมี	7	รูป	 เกิดจาก	3	รูปมี	2	รูป	 เกิดจาก	4	รูปมี	

2	 รูป	 เกิดจาก	 5	 รูปมี	 0	 รูป	 เกิดจาก	 6	 รูปมี	 1	 รูป	

รวมกันได้		18		รูป

														ท่านผู้อ่านครับรูปแบบปัญหาวัด	IQ	มีมากมาย 

หลายแบบที่เอามาให้ดูเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น

นานาสาระ...ประชาคมอาเซียน    (ต่อจากหน้า 7)

	 การบริโภคกาแฟของคนไทยอาจจะคุ้นเคยกับ 

กาแฟโรบัสต้ามากกว่า	 เพราะปลูกกันมานานกว่าร้อยป ี

แล้ว	ขณะที่อะราบิก้า	เพิ่งปลูกกันมาแค่	30	กว่าปีเท่านั้น 

และชนิดสูตรของกาแฟไทย	 ต้ังแต่โอเล้ียง	 กาแฟไทยโบราณ	

จนมาถึงกาแฟผงสำเร็จรูป	 ล้วนใช้กาแฟโรบัสต้าเป็นหลัก 

ทั้งสิ้น

	 สำหรับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน	 เวียดนาม 

ได้กลายเป็นผู้ส่งออกกาแฟโรบัสต้าอันดับ	 1	 ของโลก 

แซงหน้าบราซิลไปแล้ว	 ส่วนที่ไทยนั้นแหล่งปลูก 

กาแฟโรบัสต้า	 คือบริเวณจังหวัดทางภาคใต้	 โดยปัจจุบัน 

มีอยู่ราว	 27,000	 ไร่	 70	 เปอร์เซ็นต์ของคอกาแฟ 

ทั่วโลก	 ดื่มอะราบิก้ามากกว่า	 แต่คนไทยเราอาจจะเคย 

ชินกับโรบัสต้ามากกว่า	 ตอนนี้อะราบิก้าบ้านเราจึงเน้น

ส่งออกเป็นหลัก

	 จึงเป็นการทดแทนในอดีตที่ประชาชนที่อยู่ตาม 

ภูเขา	 นิยมปลูกฝิ่นกันมาก	 จึงต้องหาพืชเศรษฐกิจที่ 

จะสร้างรายได้ให้กับพวกเขา	 แทนที่การปลูกฝิ่นที่เป็น 

ยาเสพติด	 ทั้งนี้	 กาแฟอะราบิก้า	 เมื่อคั่วเสร็จแล้วนำไป 

ขาย	 จะได้กิโลกรัมละหลายร้อยบาท	หรือสำหรับกาแฟ 

ชื่อดังสายพันธุ์ไทยอย่างกาแฟดอยช้างที่ราคาสูงถึง 

กิโลกรัมละหลายพันบาท	 จนไปถึงกาแฟข้ีช้างท่ีราคาสูงกว่า 

กาแฟขี้ชะมด	 (Kopi	 Luwak)	 จากประเทศอินโดนีเซีย	

โดยใช้ชื่อว่า	แบล็ค	ไอวอรี่	คอฟฟี่	(Black	Ivory	Coffee) 

ถือเป็นหนึ่งในสุดยอดกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

และมีราคาแพงที่สุดในโลกเลยทีเดียวด้วยราคา	 1,100 

ดอลลาร์สหรัฐฯต่อหน่ึงกิโลกรัม	 ซ่ึงแพงกว่ากาแฟข้ีชะมด 

ที่มีราคากิโลกรัมละประมาณ	600	ดอลลาร์สหรัฐฯ

 ความท้าทายของกาแฟไทยในอาเซียน	 คือ	 เมื่อ

ประเทศเวียดนามได้กลายเป็นผู้ส่งออกกาแฟโรบัสต้า	

อันดับ	1	ของโลกแทนที่บราซิลไปแล้ว	แสดงให้เห็นถึง 

ปริมาณผลผลิตที่มหาศาลและราคาถูก	 ที่เมื่อเปิดเสรี 

การค้าในอาเซียนแล้ว	 กาแฟเวียดนามอาจเข้ามาตีตลาด 

กาแฟไทย	 เช่นเดียวกับกาแฟอะราบิก้า	 ที่แม้ว่าประเทศ 

ไทยจะส่งออกไปยังต่างประเทศ	 เฉลี่ย	 1	 พันตันต่อปี	 

แต่อาจถูกลาวแซงหน้าไปก็ได้	เพราะปัจจุบันพื้นที่หลาย 

หมื่นไร่ในเมืองปากเซ	 ได้กลายเป็นแหล่งปลูกกาแฟ 

อะราบิก้าชั้นดีแหล่งหนึ่งของโลก	 และร้อยละ	 95	 ของ 

ผลผลิตต่อปีถูกส่งออกไปยังฝรั่งเศสและเวียดนาม	 

นอกจากแบรนด์กาแฟดังที่เป็นกลุ่มธุรกิจท้องถิ่นใน 

ลาวแล้ว	 ยังมีนักลงทุนทั้งจากไทย	 และสิงคโปร์เข้าไป 

ร่วมขยายพื้นที่เพาะปลูกอีกด้วย

	 ธุรกิจกาแฟไทยในอาเซียนจึงไปได้ลำบากถ้ายัง 

พึ่งพาแต่การขายที่เน้นปริมาณและราคา	 แต่กาแฟไทย 

จะอยู่รอดและเติบโตได้ต้องแสวงหาเอกลักษณ์ให้กับ 

ผลิตภัณฑ์ของตนเอง

	 เมื่ออ่านจบแล้ว	สิ่งที่ถือว่าขาดไม่ได้	 คือ	 ต้องไป 

ดื่มกาแฟสดร้อนๆ	ที่เมล็ดกาแฟเพิ่งผ่านการคั่วกันสดๆ 

มาจากเครื่องชงความดันดีไม่ใช่เครื่องที่เอาน้ำร้อนราด 

ใส่	 มิเช่นนั้นถือว่ายังไม่ใช่คอกาแฟจริงๆ	 โดยที่ผู้เขียน 

ชอบดื่มกาแฟเอสเปรสโซ	 (Espresso)	 โดยต้องเสิร์ฟ 

ตอนกำลังร้อน	 มีฟองสีทองปกคลุมทั่วทั้งแก้ว	 มีกลิ่น 

หอมรุนแรง	 ที่สำคัญไม่มีแบบเย็นโดยเด็ดขาด	 (ผู้เขียน 

เป็นแนวกาแฟอนุรักษ์นิยม)	โดยเอสเปรสโซจะถูกเสิร์ฟ 

ในแก้ว	 ขนาดเล็ก	 ปริมาณเพียง	 1-2	 ออนซ์	 เท่านั้น	 

รสชาติกาแฟและกลิ่นที่ดีที่สุดจะอยู่เพียง	 5	 นาทีหลัง 

จากน้ำกาแฟไหลจากเครื่อง	 การดื่มแบบอิตาเลี่ยนแท้ๆ	 

ต้องดื่มทันทีที่เสิร์ฟ	 และดื่มให้หมดภายในช็อตเดียว 

ไม่ต้องเติมน้ำตาล	 หรือนม	 ที่สำคัญเมื่อน้ำกาแฟเข้า 

ปากแล้วอย่าเพ่ิงกลืน	 ให้อมไว้ในกระพุ้งแก้มก่อนสักครู่ 

แล้วค่อยๆ	กลืนลงท้อง	กาแฟท่ีดีจะต้องเหลือกล่ินกาแฟ 

และรสชาติจะคงอยู่ในปาก	ประมาณ	30	นาที	โดยแม้ว่า 

รสชาติจริงๆ	จะขมนำ	แต่หวานชุ่มคอ	ภายหลัง	เหมือน 

รสคาราเมล	

	 สุดท้ายและขอเล่าสูตรไม่ลับเฉพาะตัวว่า	ต้องไป 

ชิมเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดจากต้นซึ่งมี	

รสชาตหิวานเจีย๊บ	ตามหลงัจากดืม่กาแฟรบัรองเลยครบั 

ว่า	หอมหวานฟินกันสุดๆ	ไปเลย

 รองศาสตราจารย์กฤช ภูริสินสิทธ์ิ รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ	 ร่วมกับเกษตรกร 

ในตำบลไก่คำ	 และบุคลากรของสาขาฯ	 เกี่ยวข้าว 

ในโครงการปลูกและพัฒนาพันธ์ุข้าวไรซ์ เบอรี่ 

ปลู ก ได้ ตลอดปี ต ามแนว เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 

ณ	 แปลงนาสาธิต	 บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ	

เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2556	ที่ผ่านมา

 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ 

กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการน้ีว่า	 จังหวัดอำนาจเจริญ 

เป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าวไรซ์เบอร่ีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึง 

ของประเทศไทย	 และชาวบ้านในพ้ืนท่ีโดยรอบสาขาฯ	

ล้วนแต่ประกอบอาชีพทำนาท้ังส้ิน	 แต่ท่ีผ่านมาปลูกข้าว 

ได้ผลดีเพียงปีละ	 1	 ครั้ง	 เท่านั้น	 สาขาฯ	 จึงได้เริ่มมี 

การทดลองปลูกข้าวไรซ์เบอร่ี	 โดยใช้พ้ืนท่ีภายในสาขาฯ 

เป็นแปลงนาสาธิต	 และตั้งใจจะปรับปรุงให้สามารถ 

ปลูกข้าวไรซ์เบอร่ีได้ปีละ	2	คร้ัง	โดยผลผลิตในแต่ละคร้ัง 

มีคุณภาพ	 ปริมาณมากพอและคุ้มค่าสำหรับการลงทุน 

เพื่อนำความรู้เผยแพร่ต่อเกษตรกร	 อันจะเป็นการ 

บริการวิชาการแก่ชุมชนต่อไป	ท้ังน้ี	สาขาฯ	เน้นการผลิต 

ในระบบเกษตรกรอินทรีย์	 มีการจัดระบบชลประทาน 

ให้เหมาะสม	 โดยมีบุคลากรในสาขาฯ	และเกษตรกร

ในพ้ืนท่ีรอบมหาวิทยาลัยช่วยดูแล	 ซ่ึงผลผลิตท่ีผ่านมา

เป็นที่น่าพอใจ		

สาขาฯ อำนาจเจริญ 
เกี่ยวข้าวในแปลงสาธิต



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ กุมภาพันธ์ 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)

จะต้องเป็นคนที่คิดได้คิดเป็น	ใช้ได้ใช้เป็น	และเมื่อคิดได ้

คิดเป็น	ใช้ได้ใช้เป็น	ก็คือมีความรู้มีความสามารถ	มีทักษะ 

ยิ่งมีมากเท่าไหร่	 สะสมไว้มากเท่าไหร่	 ก็เท่ากับว่าผู้นั้น 

เป็นผู้ที่มีต้นทุนสูง	 เป็นทุนที่มนุษย์ต่างก็อยากจะมี	

อยากจะเป็น	อยากจะทำกันให้ได้	

	 ทุนมนุษย์นั้นเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ เราสั่งสม	 

เป็นเร่ืองท่ีเราได้รับจากการเข้าสู่กระบวนการสร้างปัญญา 

เข้าสู่กระบวนการฝึกตน	 เข้าสู่กระบวนการอะไรต่าง	 ๆ 

จนทำให้เรามีความสามารถ	มีความคิดอ่าน	มีทักษะ 

มีสิ่งต่าง	ๆ	ที่เราสามารถนำไปใช้เพื่อยังชีพ	นำไปใช้ 

เพื่อช่วยชาติ	 นำไปใช้เพื่อสร้างสังคมให้รุ่งเรืองเป็นสุข 

และเป็นมรดกแก่มนุษยชาติได้	 ดังน้ัน	 จะเห็นได้ว่ามนุษย์ 

ของเรา	ถ้าหากรู้จักศึกษาเล่าเรียน	 รู้จักฝึกตน	รู้จักแยกแยะ 

รู้จักใฝ่หาความรู้	 แล้วทำในส่ิงท่ีถูกต้อง	 ก็เรียกว่าเป็นการ 

รู้จักการส่ังสม	 ก็กล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่า	 รู้จักการสะสมทุน	

ทำให้เราเป็นคนที่มีต้นทุน	ทำให้เราเป็นคนที่มีทุน	ถ้าจะ 

กล่าวว่าเป็นทุนมนุษย์	 หรือทุนท่ีเรามีอยู่ก็ไม่ผิดแต่อย่างใด 

เรื่องนี้ลูกศิษย์น่าที่จะไปศึกษา	 จะได้เป็นกำลัง	 จะได ้

ส่งเสริมสติปัญญาของตน	ให้ได้ขยันหมั่นเพียรเรียนรู้	

ขยันหมั่นเพียรในการสะสม	 เพื่อที่จะเป็นมนุษย์ที่ม ี

ทุนมนุษย์อย่างสมบูรณ์ได้	พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ	

สวัสดีครับ

โดยเป็นเงินบริจาคสมทบจากบัญชี	 ม.ร.เงินบริจาค 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในกรณีน้ี	 ภายในงานมีอาจารย์ 

เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ลีนา ล่ิมอภิชาต	 รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 พร้อมด้วย 

คณะกรรมการพิจารณาเงินบริจาคฯม.ร.	 ร่วมเป็นสักขีพยาน 

เมื่อวันที่	 5	 กุมภาพันธ์	 2557	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	2	

อาคารวิทยบริการและบริหาร

	 โอกาสนี้	 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวว่า	 

การมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบเหตุจากการชุมนุม 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงคร้ังน้ี	 เป็นเงินท่ีมาจากกองทุนท่ี	

ม.ร.จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจ	 โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

และบุคคลภายนอกร่วมบริจาค	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ัง 

คณะกรรมการพิจารณาฯข้ึนมาดูแลและจัดสรรเงินบริจาค 

ให้เกิดความยุติธรรม	มหาวิทยาลัยจะเป็นตัวกลางผสาน

ความช่วยเหลือโดยมีองค์การนักศึกษา	 สมาคมศิษย์เก่า	

ร่วมขับเคล่ือน	 เพ่ือให้ความช่วยเหลือท้ังในด้านการรักษา

พยาบาลและด้านกฎหมายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

ดังกล่าว

 ในกรณีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ัน	 ส่ิงใดท่ีมหาวิทยาลัย 

ดำเนินการมาตั้งแต่แรกจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ไมท่อดทิ้งนักศึกษา	 และเมื่อใดที่สถานการณ์บ้านเมือง 

สงบแล้ว	 มหาวิทยาลัยจะร่วมมือกับสภาทนายความ 

และสมาคมศิษย์เก่า	 จะทำหนังสือแจ้งในกรณีต่างๆ	 เพ่ือ 

ให้รัฐบาลรับทราบและร่วมรับผิดชอบกับสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น	 ทั้งนี้	 ในส่วนของคดีความ	 ถ้ามีนักศึกษาหรือ 

ผู้ประสบเหตุรายใดต้องการความช่วยเหลือ	 มหาวิทยาลัย

พร้อมที่จะดูแลและดำเนินการตามความประสงค์ด้วย

 ด้าน	นายจีรพงศ์ ครชาตรี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	

กล่าวว่า	 ตนเองได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงบนถนนหลัง	

ม.รามคำแหง	 ที่บริเวณขาทำให้กระดูกขาแตกละเอียด	

ตอนนี้รักษาตัวเบื้องต้นไปแล้ว	 แพทย์วินิจฉัยว่าต้องใส่

เหล็กดามขาไปตลอดชีวิต	 ผมหยุดงานมาแล้ว	 1	 เดือน	

ตอนน้ีก็ต้องกลับไปทำงานต่อ	 สำหรับเงินเยียวยาท่ีได้รับ

คร้ังน้ี	 ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้บริจาค 

เงินสมทบทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือ	 เป็นการช่วยบรรเทา 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีจะต้องรักษาอย่างต่อเน่ือง

และแบ่งเบาภาระของครอบครัวไปได้มาก		

 นายอิทธิฤทธ์ิ รอดกำเหนิด	 ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ 

กล่าวว่า	 ตนเองได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงในช่วงเช้าวันท่ี 

1	ธันวาคม	2556	เวลาประมาณ	6	โมงเช้า	บริเวณใกล้กับ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนฯ	 ได้รับบาดเจ็บหนัก	 ถูกยิง 

กระสุนทะลุจอประสาทตาข้างขวา	 แพทย์ยังไม่ได้ระบุว่า

จะสามารถมองเห็นได้เช่นเดิมหรือไม่	 ซึ่งก็ต้องรับการ 

รักษาอย่างต่อเนื่อง	 และได้รับเป็นคนไข้ในพระบรม-

ราชานุเคราะห์ด้วย	 ในส่วนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ช่วยเหลือตรงนี้	 ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยด้วยใจจริง 

ตั้งแต่ครั้งที่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลในช่วงรักษาตัว	และ 

หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็ยังไม่ทอดทิ้งกัน	

ช่วยให้ผมมีกำลังใจและไม่ท้อถอยกับชีวิต	 จะรักษาตัว 

ตามท่ีแพทย์แนะนำให้ดีท่ีสุด	 ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงาน

ที่ให้ความช่วยเหลือครับ

 นายประลองพล เพ้ียงบางยาง	 ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	

กล่าวว่า	ตนเองได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงที่ขา	เกิดเหต ุ

ภายในมหาวิทยาลัย	 บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ในขณะที ่

กำลังหลบหนีและเรียกรวมพลเพื่อนๆให้มาอยู่ใน 

ที่ปลอดภัย	 เหตุเกิดขึ้นเร็วมากไม่ทันตั้งตัว	 ซึ่งตอนนี ้

ผมต้องรักษาตัวอย่างต่อเน่ือง	เพราะยังไม่หายดี	ขอขอบคุณ 

มหาวิทยาลัยท่ีให้ความช่วยเหลือตรงน้ี	 แม้ว่าจะเป็นศิษย์เก่า 

ก็ยังได้รับการเยียวยา	ไม่ถูกทอดท้ิง	ทำให้มีกำลังใจท่ีจะต่อสู้	

ขอบคุณที่รามคำแหงให้โอกาสทางการศึกษาและยังให้ 

โอกาสลูกศิษย์ได้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง

ม.ร.มอบเงินฯ                               (ต่อจากหน้า 1)

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 กำหนดให้มี 

การสอบภาค	 2	 ปีการศึกษา	 2556	 ระหว่างวันที่	 

10	-	29	มีนาคม	2557	(เว้นวันที่	16	และ	23	มีนาคม	

2557)	นั้น

	 เพ่ือให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

และนักศึกษาสามารถทราบรายละเอียดของตารางสอบ 

รวมทั้งทราบหมายเลขแถว	 -	ที่นั่งสอบของตนเอง 

ได้อย่างถูกต้อง	 โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอทราบ

รายละเอียดของตารางสอบรายบุคคลได้	4	วิธี	ดังนี้

	 1.	 นักศึกษาทุกช้ันปี	และผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา 

เพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	 (Pre-degree)	 ทุกช้ันปี 

สามารถติดต่อขอรับตารางสอบรายบุคคลด้วยตนเอง 

โดยให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา	หรือใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียนเรียน	 ไปติดต่อขอรับได้ตามสถานท่ีมหาวิทยาลัย 

กำหนด	ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 

2557 ในวันเวลาราชการ (เว้นวันที่ 1-9 มีนาคม 2557) 

ซึ่งแบ่งเป็น	2	แห่ง	ดังนี้

  1.1	 งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 (ONE	 STOP 

	SERVICE)	อาคารกงไกรลาศ	(KLB)	ชั้น	1	รามฯ	1

          1.2		 กองงานวิทยาเขตบางนา	 อาคารพระมาศ 

(PRB)	ชั้น	1	รามฯ	2

	 2.	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบ 

รายบุคคลจากระบบบริการข่าวสารทางโทรศัพท์ 

แบบอัตโนมัติ	 ที่หมายเลขโทรศัพท์	 0-2310-6000 

และ	0-2310-6100	ตั้งแต่วันที่	2	มกราคม	2557

	 3.	 นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตารางสอบ 

รายบุคคล	 ได้จากระบบ	 INTERNET	 ที่เว็บไซต์	

www.ru.ac.th	ตั้งแต่วันที่	18	กุมภาพันธ์	2557

	 4.	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบ 

รายบุคคล	 จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์	

ณ	จุดบริการต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

 อนึ่ง	 หากนักศึกษาตรวจพบข้อผิดพลาด 

ในตารางสอบ	 ให้ติดต่อสอบถาม	 ฝ่ายจัดตารางสอน 

และลงทะเบียนเรียน	อาคาร	สวป.	ช้ัน	6	ก่อนการสอบ

การรับตารางสอบรายบุคคล ภาค 2/2556

 โครงการบัณฑิตศึกษา	สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

ในฐานะภาษาต่างประเทศ	 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา

ต่อในหลักสูตรนานาชาติ	 หลักสูตรแรกใน	 ASEAN	

โดยหลักสูตรมีโครงการทวิภาคีกับมหาวิทยาลัย	

Friedrich-Schiller	 ประเทศเยอรมนี	 มีทุนสนับสนุน 

การศึกษาจากองค์กรต่างประเทศ	 และเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2557 

ดูรายละเอียดได้ที่	 www.grad.ru.ac.th	 หรือหมายเลข 

โทรศัพท์	081-938-1165

รับสมัครป.โทหลักสูตรนานาชาติภาษาเยอรมัน 



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๔) วันที่ ๑๗ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

ทุนมนุษย์

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ครับ	 มนุษย์ก็เป็นคำเดียวกันกับคำว่าคน 

แต่ถ้าหากเราจะพูดให้ลึกซ้ึงกันข้ึนไป	 ในความหมาย 

ที่เป็นไปในทางที่เราจะอธิบายให้เกิดความรู้ต่างๆ 

ขึ้นมา	 ก็น่าจะใช้คำว่ามนุษย์	 บางคนอาจจะคิดว่า 

คนกับมนุษย์	 เป็นคนละคนกัน	 ซึ่งไม่ใช่	 คนหรือ 

มนุษย์ที่ครูพูดถึงนั้น	 เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท่าน 

ศาสตราจารย์	ดร.จิระโชค	วีระสย	ผู้อำนวยการปริญญาเอก 

หรือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต	10	หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ได้เคยกล่าวไว้หลายที่

	 ทุกส่ิงท่ีทำ	 ทุกคำท่ีพูด	 ทุกสูตรท่ีคิด	 ล้วนแต่ 

มีจิตวิญญาณ	 ท่านหมายความว่า	 มนุษย์แตกต่าง 

จากสัตว์ที่มีชีวิตอื่น	ที่ยังมีชีวิตอยู่	ตรงที่ทุกสิ่งที่ทำ	

ทุกคำที่พูด	 ทุกสูตรที่คิด	 จะต้องใช้สติปัญญาเป็น 

เคร่ืองกำกับ	เป็นเคร่ืองพิจารณา	เป็นเคร่ืองไตร่ตรอง

	 เดี๋ยวนี้เขามีวิชาที่เจริญขึ้น	ๆ	อย่างรวดเร็ว 

คือได้รับความสนใจมากข้ึน	 ก็วิชาท่ีว่าด้วยทุนมนุษย์ 

โดยมีการมองกันว่า	 ทุนมนุษย์นั้น	 มีความสำคัญ 

อย่างย่ิง	เพราะทุนมนุษย์เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า	แต่ไม่ใช่ราคา 

ที่มนุษย์มีอยู่	 แต่ในความเป็นคำที่นักวิชาการใช	้

ก็ย่อมมีมุมมองแตกต่างกันไป	

	 ครูจะมุ่งเน้นกล่าวถึงความรู้	 ความสามารถ	

และทักษะ	 เพื่อที่จะให้เข้าใจง่าย	ๆ	ว่าทุนมนุษย ์

ควรจะเริ่มมองจากตรงไหน

	 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า	 ทุนมนุษย์นั้น	

เป็นสิ่งที่มีคุณค่า	 ไม่ได้มองที่ราคา	 คำว่ามีคุณค่า 

กับมีราคา	หรือคำว่า	value	กับคำว่า	price	การทำตัว 

ให้เป็นผู้มีคุณค่า	 การสั่งสมความรู้	 การเล่าเรียน	

การฝึกตน	การทำอะไรต่อมิอะไรต่าง	ๆ	 เกิดทักษะ 

เกิดความชำนิชำนาญ	 แล้วก็สามารถทำอะไร 

ต่อมิอะไรได้	 ย่ิงมากเท่าไหร่คุณค่าของการเป็นมนุษย์

ก็ยิ่งจะมากขึ้น	ๆ	เพราะฉะนั้น	มนุษย์ท่านใดก็ตาม	

ถ้าหากใช้สติปัญญา	 มีความรู้	 ความสามารถ	 ใช้ดุลพินิจ 

พิจารณา	 แยกแยะได้ว่าส่ิงใดถูก	 ส่ิงใดไม่ถูก	 แยกแยะ 

ได้ว่าสิ่งใดพึงทำ	 สิ่งใดพึงงดเว้นเสีย	 สิ่งเหล่านี้ 

ก็ เป็นทุนอย่ างหนึ่ ง เหมือนกันที่มนุษย์พึ งมี  

และในขณะเดียวกัน	 ถ้าหากเรามีทักษะ	 ถ้าหากเรา 

มีความเพียรพยายาม	 ถ้าหากเรารู้จักฝึกฝนอบรม	

ยิ่งเรียนรู้ไปเท่าไหร่	 ยิ่งวิจัยไปเท่าไหร่	 ยิ่งฝึกฝน 

อบรมมากเท่าไหร่	 ยิ่งขวนขวายหาความรู้มาก 

เท่าไหร่	 ยิ่งฟังมาก	 ได้ยินมาก	 ได้อ่านมากเท่าไหร ่

ก็จะมีการส่ังสมไว้มาก	 คุณค่าของคนผู้น้ันก็จะสูงข้ึน 

หาค่ามิได้	 ใช้คำว่าไม่ทราบว่าจะตีราคา	 หรือจะให ้

ราคาว่าเท่าไหร่	 เช่นได้เรียนจบในชั้นไหนก็ตามแต่	

ก็มีคุณค่าสำหรับจิตใจของผู้ท่ีจบมา	 มีคุณค่าเป็นต้นทุน 

ที่เขาสามารถเรียนจนจบ		สามารถคิดอะไรต่าง	ๆ 	ได ้

ตามที่ได้ร่ำได้เรียนมา	หรือคิดต่อยอดได้จากที่ได้ร่ำ 

ได้เรียนมา	การท่ีคิดได้	อะไรได้ต่าง	ๆ	เหล่าน้ี	ยังไม่พอเพียง 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดประชุมคณะกรรมการ 

ฝ่ายต่างๆงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ 

การศึกษา	ประจำปีการศึกษา	2555-2556	(รุ่นที่	39) 

ระหว่างวันที่	3-7	มีนาคม	2557	ณ	อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	เป็นประธาน	มีคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	

และคณะกรรมการฯร่วมประชุม	 เม่ือวันท่ี	30	มกราคม 

2557	ณ	ห้องประชุม	321	ชั้น	3	อาคารสุโขทัย

 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวว่า	 พิธี 

พระราชทานปริญญาบัตรเป็นพิธีการที่สำคัญ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ซึ่งคณะกรรมการ	 

คณะอนุกรรมการ	 และคณะทำงานท่ีเก่ียวข้องทุกคน 

ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพิธีอย่างเคร่งครัด	 ผมขอเป็น 

กำลังใจให้การทำงานประสบความสำเร็จและขอฝาก 

ให้ช่วยกันกำชับบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการ 

ถ้อยทีถ้อยอาศัย	 ไม่ทำให้บัณฑิตเกิดความรู้สึกในแง่ลบ

กับมหาวิทยาลัย	

	 ส่วนเรื่องการตรวจสอบการฝึกซ้อมของ 

บัณฑิต	 ซึ่งในแต่ละปีมีบัณฑิตที่มีปัญหากับสภาวะ

จิตใจ	 เช่น	 วันที่ฝึกซ้อมบัณฑิตมีอาการปกติ	 แต่ถึง 

วันพิธีจริงเกิดอาการตื่นเต้นจนประหม่า	 เจ้าหน้าที่ 

เองจะต้องคอยสังเกตการณ์	 และช่วยกันเป็นหูเป็นตา	

ว่ามีความผิดปกติกับบัณฑิตหรือไม่	 เพื่อป้องกัน 

ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นบนเวทีรับปริญญาได้	

	 นอกจากนี้	 ขอให้สังเกตเรื่องเพศสภาพของ

บัณฑิต	 ซึ่งมีบัณฑิตแจ้งความจำนงขอแต่งกายตาม

เพศสภาพของตนเอง	 	 เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ 

หลักฐานที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้แก่บัณฑิตได้ 

ทุกราย					อีกเรื่องหนึ่ง	คือ	ขอให้ช่วยกันย้ำแก่บัณฑิต 

ถึงเรื่องสัมภาระส่วนตัวที่จะนำมาในวันพิธีจริง	 

ให้คณะกรรมการช้ีแจ้งให้บัณฑิตเข้าใจช่วงวันฝึกซ้อมย่อย 

และซ้อมใหญ่	 เพ่ือไม่ให้เป็นภาระและไม่ให้เกิดช่องว่าง

ที่คนแปลกหน้าจะมาใช้เป็นช่องทางในการหาเงิน 

รับฝากของเหล่านั้นด้วย	

 “ขอขอบคุณคณะกรรมการฯทุกท่านท่ีได้ช่วยกัน

ทำงานเร่ืองน้ีของมหาวิทยาลัย เช่ือว่าในปีน้ีจะสามารถ 

ทำงานมีประสิทธิภาพได้เหมือนหลายปีที่ผ่านมา  

ขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงานฯทุกท่าน  งานนี้เป็น 

งานสำคัญของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเกิดปัญหาเร่ืองใดๆ 

ภายนอกก็ตาม รามคำแหงจะต้องเดินหน้าปฏิบัต ิ

หน้าที่นี้ ให้ประสบความสำเร็จได้ยิ่ งๆขึ้นไป” 

อธิการบดี ม.ร.กล่าว

 ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำเนิน 

แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ 

การศึกษา	 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 รุ่นที่	 39	

ระหว่างวันที่	 3-7	 มีนาคม	 2557	 โดยมหาวิทยาลัย 

กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่ในวันที่	24-28	กุมภาพันธ์	

2557	 ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	

และอาคารกงไกรลาศ

	 ดังนั้น	 เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 มหาวิทยาลัยจึงให้งดบรรยาย 

ท่ีอาคารกงไกรลาศ ต้ังแต่วันท่ี 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 

สำหรับอาคารอื่นให้งดบรรยายตั้งแต่วันที่ 2 - 7 

มีนาคม  2557

	 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีพิธี  

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	 ประจำปี 

การศึกษา	 2555-2556	 (รุ่นที่	 39)	 ระหว่างวันที่	 3-7 

มีนาคม	2557	โดยกำหนดการฝึกซ้อม	คร้ังท่ี 1	(ซ้อมย่อย) 

วันที่	17-21	กุมภาพันธ์	2557	และ	ครั้งที่ 2	(ซ้อมใหญ่)	

วันที่	24-28	กุมภาพันธ์	2557	นั้น

	 มหาวิทยาลัยขอแจ้งแนวปฏิบัติแก่บัณฑิตว่า	 

ห้ามบัณฑิตติดดอกไม้หรือเคร่ืองป	ระดับอ่ืนใดบนเส้ือครุย 

ในวันพิธีฯ	 และขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง	ญาติมิตร 

ไม่นำดอกไม้หรือช่อดอกไม้	 ของขวัญ	 และของ 

ที่ระลึกต่างๆ	 มาแสดงความยินดีต่อบัณฑิตภายใน 

บริเวณมหาวิทยาลัยในวันพิธีฯ	

	 นอกจากนี้	มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้บัณฑิต 

นำรถยนต์เข้ามาในบริเวณ	 ม.ร.	 ในวันพิธีฯ	 จึงขอ 

ความร่วมมือบัณฑิตและผู้เกี่ยวข้องใช้บริการรถ 

รับจ้างสาธารณะ	 หากมีความจำเป็นต้องนำรถยนต ์

ส่วนตัวมา	ให้ไปจอดท่ีห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี	(สาขาหัวหมาก) 

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 2, 3	 (สาขารามคำแหง) 

และร้านอาหาร 13 เหรียญ	 (สาขาพระราม	 9)	ทั้งนี้	 

ผู้ไม่เกี่ยวข้องโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วย

 ชมรมดนตรีสากล		มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

(RU	BAND)	จะจัดโครงงานคอนเสิร์ต	ประจำปี	2556	

ในวันที่	20	กุมภาพันธ์	2557	เวลา	17.00	น.	เป็นต้นไป	

ณ	ลานพลาซ่า	การกีฬาแห่งประเทศไทย	(กกท.)	เพื่อ 

ให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถ	ร้องเล่น	 

เต้น	โชว์	โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

เป็นประจำทุกปี	

	 ชมรมดนตรีสากลขอเชิญชวนนักศึกษาและ 

ผู้สนใจร่วมชมคอนเสิร์ตและเป็นกำลังใจให้นักศึกษา 

ตามวัน	เวลา	สถานที่	ดังกล่าว		

RU BAND เชิญชมคอนเสิร์ต

ม.ร.งดบรรยายระหว่างพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร

ม.ร.ขอความร่วมมือ
บัณฑิตและผู้ปกครอง


