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	 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม	 ครั้งที่	 5/2557	 เมื่อวันที่	 19	

พฤษภาคม	 2557	 โดยม ี นายวิรัช ชินวินิจกุล	 นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธาน	มีผลการประชุมที่น่าสนใจ	ดังนี้	

 1. ร่างระเบียบ

	 	 -	ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ว่าด้วย 

อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคณะทัศนมาตรศาสตร์	พ.ศ........

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

 สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดสงขลา	จัดพิธีประดิษฐาน	และบวงสรวง 

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	ในโอกาสครบรอบ	5	ปี	การก่อต้ังสาขาฯ 

เมื่อวันที่	 17	 พฤษภาคม	 2557	 โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และนายพิรสิญจ์ พันธ์ุเพ็ง	 รองผู้ว่าราชการ 

จังหวัดสงขลา	 เป็นประธาน	 มีผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 นักศึกษาและศิษย์เก่า 

ร่วมกิจกรรม

	 โอกาสนี้	 รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดสงขลา	 กล่าวรายงานว่า	 คณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา	

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดประชุมรับทราบทิศทาง 

การบริหารงานและภารกิจของมหาวิทยาลัย	 ให้แก่คณาจารย์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โดยม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธาน 

ชี้แจง	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2557	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุน

รามคำแหงมหาราช

	 	 โอกาสนี้	ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร	รองอธิการบด ี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย	 กล่าวรายงานว่าสืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัย- 

รามคำแหงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงท่ีเป็นตลาดวิชา	 ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบ 

ต่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยในเชิงปฏิบัติในหลายด้าน	

มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเปล่ียนแปลงวันเวลาสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2556 เฉพาะส่วนกลาง
จากเดิมวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2557 เป็น วันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2557 ดังนี้

วันสอบเดิม วันสอบใหม่
ศุกร์ 23 พฤษภาคม 2557 ศุกร์ 6 มิถุนายน 2557

เสาร์ 24 พฤษภาคม 2557 เสาร์ 7 มิถุนายน 2557

อาทิตย์ 25 พฤษภาคม 2557 อาทิตย์ 8 มิถุนายน 2557

จันทร์  26 พฤษภาคม 2557 จันทร์ 9 มิถุนายน 2557

ส่วนเวลาและสถานที่สอบเป็นไปตามกำหนดเดิม

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดกิจกรรม	 “RU Road Show 2014” 

เพื่อแนะนำการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่	 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2557 

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 

20-22 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 

โดยมีกิจกรรมต่างๆ	ได้แก่นิทรรศการแนะนำการเรียนการสอน 

แนะแนวการศึกษากับการเลือกสาขาวิชาและคณะที่ตรงใจ 

โดยสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	 (สวป.)	 

บริการตรวจสุขภาพตาจากผู้เชี่ยวชาญคณะทัศนมาตรศาสตร์	 

และบริการนวดแพทย์แผนไทยโดยนักศึกษาสาขาวิชาแพทย์แผนไทย 

คณะวิทยาศาสตร์		และกิจกรรมบนเวทีพบกับศิษย์เก่า	นักศึกษาคนดัง 

หลากหลายอาชีพ

	 ทั้งนี้	 ผู้สมัครนักศึกษาใหม่ในงาน	 RU	 Road	 Show	 2014 

สามารถสมัครเป็นนักศึกษาได้ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว 

และได้รับสิทธิอบรมภาษาต่างประเทศหรือคอมพิวเตอร์	 และยังมีสิทธิลุ้น 

รับสมาร์ทโฟน	วันละ	1	เคร่ือง	ทุกวันด้วย	รายละเอียด	โทร.	0-2310-8045-47 

หรือ	www.ru.ac.th  

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์รามฯประชุมทำความเข้าใจ
“ทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย”

รามฯ-สงขลาประดิษฐานองค์พ่อขุนรามคำแหง



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย   (ต่อจากหน้า 1)

 2. ร่างข้อบังคับ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ว่าด้วยการเพิ่มพูนความรู้ทาง 

วิชาการเพื่อประโยชน์ทางราชการ	พ.ศ........

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนเรียน	 และค่าบำรุงการศึกษาช้ันปริญญาตรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์	พ.ศ........

 3.  ปรับปรุงหลักสูตร

  -		ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาสเปน	ฉบับปี	พ.ศ.2555	

(ปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร)

	 	 -	ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต			ฉบับปี							พ.ศ.2555			(ปรับปรุง 

อาจารย์ประจำหลักสูตร)

 4.  กำหนดความเป็นเลิศ

	 	 -	ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการกำหนด 

ความเป็นเลิศทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ตามที่เสนอ	คือ	“ความเป็นเลิศด้านกฎหมาย	

การเมือง	และการปกครอง”

 5.  ปรับปรุงเกณฑ์ภาระงานสอน

	 	 -	ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงเกณฑ์

ภาระงานสอนของผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ตามที่เสนอ

 6. ร่างบันทึกข้อตกลง

  -	ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือโครงการบริหารจัดการ			เพื่อการประหยัด

พลังงานในมหาวิทยาลัย	 ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง

และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค								

เช่น	แนวคิดการจัดการเรียนการสอน	การบริหารบุคคล 

สายวิชาการ	งบประมาณ	การพัฒนาบุคลากรและอื่นๆ

	 “การประชุมชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติ 

อย่างสม่ำเสมอ	 เพื่อให้บุคลากรทราบทิศทางในการ 

บริหารงานของมหาวิทยาลัยจากอธิการบดี	 โดยมีคณะ 

ผู้บริหารทุกระดับและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย	

เข้าร่วมประชุม”

 ด้าน	ผศ.วุฒิศักด์ิ อธิการบดี ม.ร.	กล่าวว่า	ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีอาจารย์อยู่	จำนวน	900	กว่าคน 

ซึ่งทุกท่านต้องรับทราบทิศทางการบริหารงานและ 

ข้อปฏิบัติในเรื่องต่างๆของมหาวิทยาลัย	 เพื่อให้การ 

บริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ประเด็นแรก	คือ	การปรับมาตรการและนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัย  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ไม่ได้ เป็นมหาวิทยาลัยที่ เปิดกว้างเพียงแห่งเดียว 

อีกต่อไปแล้ว	 เพราะมีมหาวิทยาลัยปิดอีกหลายแห่ง 

เปิดรับนักศึกษาโดยตรง	 และเพ่ิมแรงจูงใจในการสมัครเรียน

มากขึ้น	 ฉะนั้น	 อาจารย์ไม่ควรนึกถึงแต่ภาพการศึกษา 

แบบเดิม	 ต้องปรับให้ทันกับสังคมภายนอก	 เช่นในปีนี้	

ยอดนักศึกษาใหม่มีจำนวนลดลงและเป็นเช่นนี้กับอีก 

หลายสถาบัน	 รามคำแหงจึงต้องหันมาปรับว่ามีสิ่งใดที่

สามารถทำได้ก็ต้องเร่งทำ	 ภายใต้จุดแข็งของความเป็น

มหาวิทยาลัยตลาดวิชา	

 จากการสำรวจข้อมูลจาก	 สวป.	 ระหว่างปี	 

2540	 -	 2555	มีจำนวนนักศึกษาเก่าที่มาสมัครเรียน 

แล้วขาดการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก	

โดยเฉพาะนักศึกษากลุ่มรหัส	 50-55	 และปีที่มากที่สุด	

คือ	 นักศึกษารหัส	 55	 ที่ขาดการลงทะเบียน	 1	 หรือ	 2	

ภาคการศึกษา	 ในจำนวนนักศึกษาที่ขาดหายไปจาก 

การลงทะเบียน								มีนักศึกษาที่สอบผ่านได้มากกว่า		 

70	หน่วยกิต	จำนวนไม่น้อย		บางรายเก็บสะสมหน่วยกิต 

ได้มากถึง	100	กว่าหน่วยกิตก็มี		จึงต้องมาหาคำตอบว่าเป็น 

เพราะเหตุใดที่ไม่ศึกษาต่อจนจบ	และขณะเดียวกันก็ต้อง 

หาแรงจูงใจให้นักศึกษาอยากกลับมาเรียนหนังสือด้วย

	 ดังนั้น	ในภาค	1	ปีการศึกษา	2557	จึงได้กำหนด 

นโยบายใหน้ักศึกษาเก่าที่ขาดการลงทะเบียนเรียน 1 - 2 

ภาคการศึกษาและยังมีสถานภาพนักศึกษา	 เม่ือมาลงทะเบียนเรียน 

ในภาค	 1/2557	 นักศึกษาจะได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้อง 

เสียค่ารักษาสถานภาพ	 อีกทั้ง	 ยังผลักดันให้ระบบ 

อาจารย์ที่ปรึกษาของรามคำแหงเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น	

เพราะเมื่อนักศึกษามาเรียนแล้ว	พวกเขาจะได้มีที่ปรึกษา	

ช่วยแนะแนวการศึกษา	 และมีกำลังใจมาเรียนหนังสือ	

ซึ่งมีหลายคณะได้กำหนดตารางอาจารย์ที่ปรึกษาและ 

จำนวนนักศึกษาได้อย่างลงตัว		

 “ขอให้อาจารย์ได้ช่วยกระตุ้น ช่วยเป็นหางเสือเรือ 

และให้ถือเป็นภารกิจหนึ่งในการเป็นอาจารย์รามฯ

ที่จะช่วยผลักดันให้พวกเขาเรียนจนสำเร็จการศึกษา 

อาจารย์รามฯ                                (ต่อจากหน้า 1) ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยก็ได้ช่วยลดภาระในการควบคุม

การสอบให้แก่อาจารย์ ซึ่งถ้าอาจารย์ท่านใดที่ต้องการ 

เว้นการคุมสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่ถือเป็นเงื่อนไขใน 

การประเมินใดๆ”

 ประเด็นที่สอง	 คือ	 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

จุดแข็งของรามคำแหง	 คือ	 เปิดกว้างให้นักศึกษาท่ีทำงาน 

อยู่เข้ามาเรียนหนังสือได้	ฉะน้ัน	การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

นอกจากจะเน้นท่ีนักเรียนระบบ	Pre-degree	หรือนักเรียน 

ที่จบชั้น	 ม.ปลายแล้ว	 ยังได้ขยายโอกาสให้บุคลากร 

ในองค์กรต่างๆ ผู้ที่จบอนุปริญญาขึ้นไป หรือผู้ที ่

ต้องการเรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง	ได้มีโอกาสพัฒนา 

ศักยภาพโดยสามารถมาสมัครเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต 

ได้จำนวนมากขึ้น	 ใน	 2	 คณะ	 คือ	 คณะรัฐศาสตร์	 และ 

คณะบริหารธุรกิจ	 ซ่ึงการเทียบโอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ของ	 สกอ.	 รวมถึง	 เรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี ต้ังแต่ 1,000 บาทข้ึนไป ได้ช่วยลดภาระผู้สมัคร 

โดยสามารถผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ 

เป็นเวลา	3	เดือน	ดอกเบี้ย	0%

 ประเด็นที่สาม คือ	การประกันคุณภาพการศึกษา 

ซึ่งเกณฑ์การประเมินจะเข้มงวดมากขึ้น	 โดยจะเน้นที ่

หลักสูตรการเรียนการสอน	 และอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ขอให้

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีอาจารย์ทุกท่าน 

ต้องใส่ใจและทำให้เป็นงานประจำจนคุ้นเคย	

 ประเด็นที่สี่	 คือ	 การขอตำแหน่งทางวิชาการ 

สืบเนื่องจากประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

เม่ือวันท่ี	 26	 สิงหาคม	 2553	 เก่ียวกับเกณฑ์การขอตำแหน่ง 

ทางวิชาการ	สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

ต้องดำเนินการภายใน	 10	 ปี	 ระดับปริญญาโทต้องดำเนินการ 

ภายใน	 7	 ปี	 และระดับปริญญาเอกต้องดำเนินการภายใน 

3	 ปีหลังจากบรรจุแต่งตั้ง	 หากไม่ดำเนินการจะถือว่า 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาระงานสายวิชาการซึ่งเป็น 

เกณฑ์ที่	กพอ.กำหนด		

 ประเด็นท่ีห้า	 คือ	การประเมินผลการสอบ	 อาจารย์ 

ต้องประเมินผลสอบด้วยความยุติธรรม	 พร้อมทั้งเก็บ 

หลักฐานไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 	 

ในกรณีที่มีการเชิญอาจารย์พิเศษร่วมบรรยายในวิชาใด

จะต้องมีอาจารย์	 ม.ร.เป็นอาจารย์หัวหน้าทีมในวิชานั้น	

และจะต้องแจ้งผลสอบภายใน	30	วันหลังการสอบ	เพื่อ

ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและป้องกัน

การร้องเรียนจากนักศึกษาในกรณีต่างๆด้วย

 “ขณะนี้สถานการณ์ต่ างๆในภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัย ยังมั่นคงแข็งแรงและสามารถเดินหน้า 

ไปได้อย่างคล่องตัว ซึ่งอาจารย์ก็ต้องช่วยกันพัฒนา 

การเรียนการสอนและดูแลลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัย 

ต่อไป นอกจากนี้  ยังมีเรื่องสวัสดิการอื่นๆ มหาวิทยาลัย 

ได้ดำเนินการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่อาจารย์ทุกท่าน 

โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการ ส่วนเรื่องสถานการณ์ 

ทางการเมือง ขอให้อาจารย์เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย 

ช่วยกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท 

ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมเป็น

ตักศิลาทางวิชาการและยินดีต้อนรับผู้ที่ต้องการมุ่งมา 

แสวงหาความรู้อย่างแท้จริง”  

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวในตอนท้ายว่า	 อาจารย์ทุกท่าน 

เป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัย	 และขอขอบคุณ

ที่นโยบายหลายส่วนได้รับการตอบสนองจากอาจารย์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปรับเกรดระบบใหม่	 และ 

จากน้ีต้ังใจจะปรับห้องเรียนให้สะดวกสบายแก่นักศึกษา 

การปรับภูมิทัศน์	 และลดพลังงานไฟฟ้า	 เพื่อจะได้นำ 

งบประมาณในส่วนน้ีมาปรับใช้เพ่ืออำนวยความสะดวก 

ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น

 “ฝากอาจารย์รามฯรุ่นใหม่ว่า	 รามคำแหงมีวัฒนธรรม 

องค์กรที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา	 ต่างคนต่างช่วยเหลือ 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน	ช่วยกันสร้างรามฯมาคนละไม้- 

คนละมือ	 เมื่อใดก็ตามที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมใดขึ้น 

อยากให้อาจารย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงถึงการรักองค์กร 

และรับทราบถึงการใช้ชีวิตในรามคำแหงให้มีความสุข	

พร้อมท้ังช่วยกันสร้างรามคำแหงให้เป็นท่ีพ่ึงของลูกหลาน

คนไทยอย่างแท้จริงและเจริญก้าวหน้าได้อย่างม่ันคงต่อไป” 



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 

	 “ข่าวรามคำแหง”	 ได้รับทราบมา

ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งว่า	

	 บัดน้ี	 ได้มีมูลนิธิสำคัญเกิดข้ึนใหม่

ในประเทศไทย	อีกมูลนิธิหนึ่งคือ

 “มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี”

 มูลนิธินี้มี	สมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ทรงเป็น 

ประธานกิตติมศักดิ์

 ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร	เป็นประธาน- 

มูลนิธิ	

 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ	 เป็นประธาน 

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ	และ

 นายอิสระ ว่องกุศลกิจ	เป็นประธาน

ฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือฝ่ายสังคม

	 ท่ีสำคัญคือ	 มูลนิธิน้ีจะมอบรางวัล 

เป็นเหรียญทองและเงิน	๑	หมื่นเหรียญ 

สหรัฐอเมริกา

	 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ครู	ผู้

	 ๑.	สามารถสร้างการเปล่ียนแปลง 

ให้เกิดขึ้นกับศิษย์	และ

	 ๒.	สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่ง 

ต่อการศึกษา

	 โดยจะมอบแก่ครูในประเทศไทย	

ประเทศอาเซียน	และประเทศติมอร์ฯ

	 รวม	๑๑	รางวัล

	 น่าภาคภูมิใจท่ีเมืองไทยเรามีรางวัล 

เจ้าฟ้าถึง	๒	รางวัลคือ	

 รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล	 เป็นรางวัล 

ทางด้านการแพทย์	และ

 รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักร	ี เป็นรางวัล 

ทางด้านการศึกษา	

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

นักเรียน Pre-degree ยืนยันเรียนภาษาไม่ยาก 
หวังจบอายุน้อย!! มุ่งเรียนภาษาเพิ่มเติม

   น.ส.พิชญาภา วงศ์ย้ิมย่อง 

หรือ	 บุ๋น	 ปัจจุบันอายุ	 18	 ปี 

เข้าเรียนระบบ	 Pre-degree 

คณะมนุษยศาสตร์	 สาขาวิชา 

เอกภาษาอังกฤษและวิชาโท 

ภาษาญ่ีปุ่น	อายุ	16	ปี	ขณะเรียน 

ชั้น	ม.4	โรงเรียนดรุณาราชบุรี- 

วิเทศศึกษา	 จังหวัดราชบุรี 

(แผนศิลป์-ญี่ปุ่น)	 เมื่อจบ	 ม.ปลาย	 สะสมหน่วยกิต 

ได้มากถึง	144	หน่วยกิต	มาเทียบโอนเรียนเพ่ิมอีก	6	หน่วยกิต 

หรือ	 2	 วิชา	 ก็จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ด้วยวัยเพียง	18	ปี	

	 อีกท้ัง	 ยังได้รับทุนการศึกษาจากการสอบตรงกับ

มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น	เป็น	ทุน	100%	จาก	Asia	

Pacific	 Studies,	 International	 relations	 Ritsumeikan	

Asia	Pacific	University	และทุน	50%	จากInternational	

business	 Thai-Nichi	 institute	 of	 Technology	 และ 

ในประเทศไทยจาก	 International	 business	 Mahidol	

University	International	college	ด้วย

 น.ส.พิชญาภา	 กล่าวถึงวิธีการเรียนระบบ	 Pre-degree	 ว่า 

ช่วงท่ีเรียน	ม.ปลายไปพร้อมกับเรียน	Pre-degree	จะต้ังใจ 

เรี ยนในห้อง เรี ยนและพยายามเก็บ เกี่ ยวความรู้  

ให้มากท่ีสุด	 หากมีการบ้านจะทำจากท่ีโรงเรียนให้เสร็จ 

และวางแผนการอ่านหนังสือว่าจะอ่านวิชาไหนก่อนหลัง 

และต้องอ่านให้ได้กี่บท	 เวลาอ่านก็จะจดสรุปไว้ด้วย	 

เมื่อถึงเวลาใกล้สอบของที่รามฯก็จะนำมาทบทวนและ

ฝึกทำตัวอย่างข้อสอบในหนังสือ

 ขณะเดียวกัน	 เนื้อหาที่เรียนที่รามฯก็เอื้อต่อ 

การเรียน	ม.ปลายมากโดยเฉพาะวิชาพื้นฐานต่างๆ	ส่วน 

วิชาเอกท่ีข้อสอบเป็นอัตนัยภาษาอังกฤษ	 ก็ทำให้การสอบเข้า 

มหาวิทยาลัยต่างๆ	ที่ต้องเขียนเรียงความนั้นง่ายขึ้น 

รวมถึงการอ่านหนังสือและเรียนรู้ด้วยตัวเอง	 ยิ่งทำ 

ให้เข้าใจและตีความความรู้ที่อยู่ในหนังสือได้ชัดเจน 

และรวดเร็วมากขึ้น

 น้องบุ๋น	 กล่าวด้วยว่า	 สำหรับการเรียนภาษาน้ัน	

ดิฉันคิดว่าการเรียนภาษาเพื่อให้สามารถใช้สื่อสาร 

ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพนั้น 

ค่อนข้างยาก	 เพราะต้องอาศัยการฝึกฝนและสะสม 

คำศัพท์เป็นเวลานานหลายปีกว่าจะสามารถสื่อสาร 

ได้คล่อง	 อีกทั้ง	 ภาษาทุกภาษามีรายละเอียดปลีกย่อย 

มากมาย	โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม		คนท่ีอยากเรียนภาษา	 

ไม่ว่าจะภาษาใดก็ตาม	 ก็ต้องให้ความสนใจกับความแตก 

ต่างทางวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถเข้าใจและสื่อสาร 

ได้ในระดับที่สูงขึ้นได้

 “ดิฉันเองตอนเด็กๆก็ เรียนไปตามขั้นตอน 

และคุณแม่ก็ให้ท่องศัพท์เยอะมากๆ พอเรียนในระดับ

สูงขึ้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่เริ่มท่องศัพท์ตั้งแต่

ยังเด็ก เพราะคำศัพท์ เป็นสิ่งที่ต้องสะสมเป็นเวลานาน 

ไม่ใช่เพิ่งมาท่องตอน ม.ปลายหรือก่อนสอบ และ 

นอกจากการเรียนภาษาที่โรงเรียนและที่มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหงแล้ว ยังชอบอ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ และ 

ฟังเพลงภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ยิ่งช่วยทำให้เห็น 

ตัวอย่างการใช้ภาษาในเหตุการณ ์ต่างๆ	 และคุ้นชินกับ 

สำเนียงของแต่ละภาษามากขึ้น”

 นักเรียน Pre-degree คนเก่ง	 กล่าวถึงการเรียน 

ระบบ	Pre-degree	ว่า		เลือกเรียนด้านภาษาเพราะเป็นสิ่ง 

ที่ท้าทายและมีประโยชน์หลายด้าน	 ทั้งเปิดโอกาสให ้

สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้มากขึ้นนอกจาก 

การเรียนในโรงเรียน	 และยังได้เตรียมพร้อมการเรียนและ

การสอบในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งแตกต่างจากในโรงเรียน	

เป็นต้น

 “สิ่งที่ดิฉันได้รับ แน่นอนคือความรู้ทางวิชาการ 

ทำให้ได้เรียนวิชาใหม่ๆที่ไม่ได้เรียนที่โรงเรียน เช่น วิชา 

ภาษาศาสตร์  เรื่องสั้นอเมริกันและอังกฤษ เทพนิยาย 

อันเป็นพ้ืนฐานของวรรณคดีและนักประพันธ์สตรีอเมริกัน 

เป็นต้น การเรียน  Pre-degree สร้างความรับผิดชอบและ 

ความพยายามในการทำเป้าหมายให้สำเร็จลุล่วงและ 

ช่วยให้เราได้เปรียบในหลายๆด้าน เช่น ทำให้เข้าใจระบบ 

การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย รู้วิธีเตรียมตัวสอบ  

และมีโอกาสได้ทำงานก่อนเพื่อนในวัยเดียวกัน

 นอกจากน้ี ยังมีความประทับใจต่ออาจารย์ท่ีมีความ

เมตตาและเป็นกันเองกับลูกศิษย์และให้คำแนะนำท่ีเป็น 

ประโยชน์ต่อการเรียน ส่วนรุ่นพี่ทุกคนก็มีน้ำใจและให้

ความช่วยเหลือในด้านต่างๆเป็นอย่างดี”

 พิชญาภา กล่าวว่าหลังจากที่เรียนจบ	 ม.ปลาย 

และต้ังใจเรียนให้จบรามคำแหงแล้ว	 ดิฉันอยากไปศึกษา 

ต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเปิดโลกทัศน์และได้สัมผัส 

ประสบการณ์ที่แปลกใหม่	ซึ่งในอนาคตตั้งใจว่าจะเรียน	 

ให้ถึงระดับปริญญาเอกและอยากเป็นครูสอนภาษา	 

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนไทยให้มีความรู้เท่าทันโลก

 “รู้สึกภูมิใจที่วันนี้สามารถเรียนสะสมหน่วยกิต 

ได้มาก และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใน 1 เทอม ทำให้ 

คุณพ่อคุณแม่มีความสุขที่เห็นเราประสบความสำเร็จ 

ในระดับหนึ่งและเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองเพราะ 

ในตอนแรกที่เริ่มเรียน Pre-degree ไม่เคยคิดเลยว่าจะ 

สามารถเรียนจบระดับปริญญาตรีด้วยอายุแค่ 18 ปี 

 ขอฝากถึงเพื่อนๆว่า หลายคนอาจรู้สึกท้อแท้  

เวลาที่ดิฉันอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจหรือเวลาที่รู้สึก 

ท้อแท้ จะคิดว่า “อุปสรรคเป็นสิ่งที่พัฒนาและเป็น 

แรงผลักดันให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย” อย่าคิดว่าอ่านหนังสือ 

แล้วเหน่ือย แต่ให้คิดว่าได้รับความรู้ใหม่แล้วสนุก เราก็จะ 

สามารถผ่านอุปสรรคไปได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ายากหรือ 

ลำบาก อยากเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาให้ตั้งใจอ่าน 

หนังสืออย่างสม่ำเสมอ หากวันไหนเราท้อแท้ให้คิดบวก

เข้าไว้ คิดถึงวันที่เราเรียนจบ และมีหน้าที่การงานที่ดี 

ก็จะทำให้เรามีแรงฮึดสู้ต่อไป”



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

	 นักเรียน	ม.ปลาย	แห่สมัครเรียนระบบ	Pre-degree 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ตั้งใจค้นหาตัวเองในรั้ว 

มหาวิทยาลัย	 หวังเรียนวิชาการสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า	

พร้อมจบออกไปด้วยวัยยังน้อย	 และมีโอกาสสานฝันใน

อาชีพที่สนใจได้ก่อนใคร

 นางสาวปริสสกุล อัตโต	 นักเรียนชั้น	 ม.4 

โรงเรียนดัดดรุณี	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 สมัครเรียนคณะ- 

นิติศาสตร์	กล่าวว่า	คุณแม่แนะนำให้มาสมัครเรียน	และ 

มีแบบอย่างของรุ่นพ่ีท่ีเรียนระบบน้ีแล้วประสบความสำเร็จ  

จึงตัดสินใจมาสมัครเรียนคณะนิติศาสตร์	 เพราะอยากมี 

ความรู้ด้านกฎหมายและเป็นวิชาท่ีชอบ	 ต้ังใจจะแบ่งเวลาเรียน 

ให้สมดุลกัน	 ช่วงที่ว่างจากการเรียนที่โรงเรียนก็จะ 

อ่านหนังสือของที่รามคำแหงให้เต็มที่	 ตอนนี้คิดว่าคง 

ไม่สอบแอดมิชชั่น	 จะเรียนที่รามคำแหงเพียงแห่งเดียว 

ให้จบเร็วๆจะได้มีโอกาสค้นหาตัวเองในความรู้ด้านอ่ืนๆ 

เพิ่มเติมด้วย

 นางสาวกัญญาพัชร กล่อมจิตต์ นักเรียนชั้น	ม.4 

โรงเรียนบดินทรเดชา	 (สิงห์	 สิงหเสนี)	 กทม.สมัครเรียน 

คณะนิติศาสตร์	กล่าวว่า	คุณพ่อเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

จึงอยากให้ลูกมาเรียนแบบท่านและยังเป็นแรงบันดาลใจ 

ให้เลือกเรียนคณะนิติศาสตร์	 เพื่อจะได้มีที่ปรึกษาเวลา 

ไม่เข้าใจบทกฎหมายเรื่องใดๆ	 อีกทั้งพี่ชายก็เคยเรียน 

Pre-degree	คณะนิติศาสตร์ซึ่งก็ใกล้จะจบแล้วด้วย	ยิ่งมี

แรงหนุนให้อยากเรียนด้านกฎหมายมากขึ้น	 ดิฉันตั้งใจ

จะแบ่งเวลาเรียนให้ดีที่สุด	 จะได้รับประสบการณ์นอก

ห้องเรียนและจบระดับปริญญาตรีได้เร็วขึ้น

 นางสาวชลทิวา เจริญศรี นักเรียนชั้น	 ม.4 

โรงเรียนธัญรัตน์	จังหวัดปทุมธานี	สมัครเรียนคณะ- 

นิติศาสตร์	 กล่าวว่า	 เลือกมาเรียน	 Pre-degree	 เพราะ 

คุณแม่เป็นศิษย์เก่าและอยากให้ลูกเรียนจบช้ันปริญญาตรี 

เร็วๆต้ังใจจะแบ่งเวลาอ่านหนังสือและวันใดท่ีตารางเรียน 

ที่รามฯไม่ตรงกับที่โรงเรียน	 ก็จะมาเข้าเรียนและสัมผัส 

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย	เพราะคงไม่สอบแอดมิชชั่นและ 

จะเรียนด้านกฎหมายท่ีรามฯเพียงแห่งเดียว	 โชคดีท่ีมีระบบ								

Pre-degree	ใหน้กัเรยีน	ม.ปลายไดเ้พิม่โอกาสในการเรยีน	

ไม่ต้องรอเวลาจนจบ	ม.ปลายถึงมีสิทธิเรียนระดับปริญญาตรี

 นางสาวชญาดา เชิดชูธรรมขจร	 นักเรียนช้ัน	 ม.4	

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	 เตรียมอุดมศึกษา	 น้อมเกล้า	

กทม.สมัครเรียนคณะสื่อสารมวลชน	 กล่าวว่า	 ดิฉัน 

เลือกเรียนด้านส่ือสารมวลชน	 เพราะส่วนตัวชอบติดตาม 

เร่ืองราวข่าวสารและเทคโนโลยีการส่ือสารใหม่ๆรอบตัว 

แม้ว่าท่ีโรงเรียนเรียนแผนวิทย์-คณิต	 อาจจะหนักหน่อย	 

แต่ก็จะเต็มท่ีกับการเรียนท่ีโรงเรียน	 	 เม่ือถึงเวลาใกล้สอบ 

ท่ีรามฯก็จะทำให้เต็มท่ีเช่นกัน	ดิฉันหวังว่าเม่ือเข้ามาเรียน	

Pre-degreeแล้ว	 จะได้รับความรู้ใหม่ๆท่ีไม่มีในห้องเรียน	

อยากเรียนให้จบพร้อมกับ	 ม.ปลาย	 และสามารถนำความรู้ 

ไปใช้ในสายอาชีพได้จริงด้วย	

 นางสาวฉัตรสุดา บ๊วยเจริญ	 นักเรียนชั้น	 ม.5 

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ	 มหาวิทยาลัย- 

ราชภัฏพระนคร	 กทม.	 สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ	

กล่าวว่า	เพ่ือนๆท่ีโรงเรียนชวนกันมาสมัครเรียนหลายคน 

เพราะระบบนี้สามารถสะสมหน่วยกิตไว้ได้ล่วงหน้า 

เมื่อเราจบ	 ม.6	 แล้วสามารถมาเทียบโอนเรียนระดับ 

ปริญญาตรีต่อได้เลย	 โดยไม่เสียเวลามาเริ่มหลังจบ	

ม.ปลาย	 ดิฉันเลือกเรียนสาขาธุรกิจการท่องเที่ยว 

คณะบริหารธุรกิจและอยากเป็นไกด์	 ถ้าไปประกอบกับ

การแอดมิชช่ันในสาขามนุษยศาสตร์ท่ีหวังไว้	 ก็ย่ิงทำให้ 

เรามีความรู้สองด้านที่สอดคล้องกัน	 สามารถนำไปใช ้

ในการประกอบอาชีพที่ชอบได้อย่างสมบูรณ์แบบ	

 นายนรุตม์ชัย  เรืองญาณ	นักเรียนช้ัน	ม.4	โรงเรียน 

สายปัญญา	รังสิต	สมัครเรียนคณะมนุษยศาสตร์	กล่าวว่า 

ผมอยากมาเรียนสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า	 พอจบ	 ม.6 

จะได้เรียนต่อให้จบเร็วๆ	 โดยไม่ต้องไปเริ่มเรียน	 ปี	 1 

ในมหาวิทยาลัยใหม่อีกรอบ	 ถ้าผมเรียนระบบ	 Pre-degree 

ก็จะช่วยลดเวลา	เรียนเพ่ิมเติมอีกไม่ก่ีปี	ก็สามารถเข้าทำงาน 

ได้ทันที	และจบช้ันปริญญาตรีได้ก่อนเพ่ือนๆอีกหลายคน 

ผมจึงรีบมาสมัครเรียน	และตั้งใจจะใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่น 

ทั่วไป	 จะเรียนในห้องเรียนให้เข้าใจ	 พอกลับบ้าน 

ก็อ่านหนังสือและเรียนจากอินเทอร์เน็ตให้พร้อมสอบ 

ที่รามคำแหง	 ผมหวังว่าจะได้รับความรู้	 ประสบการณ ์

ท่ีหาไม่ได้จากท่ีอ่ืน	 และจะแอดมิชช่ันเพ่ือทดสอบความรู้ 

และความสามารถของตนเองด้วย

 นางสาวกิตติยาภรณ์ แววนำ	 นักเรียนชั้น	 ม.4 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	สมัครเรียน 

คณะรัฐศาสตร์	 กล่าวว่า	 ทราบการเรียนระบบ	 Pre-degree	

จากอาจารย์แนะแนวท่ีโรงเรียน	 และคุณพ่อก็เป็นศิษย์เก่า 

ท่ีรามฯ	 ดิฉันจึงมาสมัครเรียนและคิดว่าวิชาท่ีเรียนท่ีรามฯ 

กับโรงเรียนในด้านสังคมศาสตร์สอดคล้องกัน	 จะช่วย 

ให้เกรดทั้งสองแห่งได้ผลดี	 อีกทั้งระบบ	 Pre-degree	

เปิดโอกาสให้นักเรียน	ม.ปลายได้รู้จักชีวิตในมหาวิทยาลัย	

นักเรียน ม.ปลาย สมัครเรียน Pre-degree ที่ ม.ร.
ตั้งใจค้นหาตนเอง “เรียนก่อน...จบก่อนใคร”

และเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆดิฉันตั้งใจจะเรียนสะสม

หน่วยกิตให้ได้มากที่สุดอย่างเต็มความสามารถ

 นายนนทพันธ์ นพพิทักษ์	 นักเรียนชั้น	 ม.4 

โรงเรียนลาซาล	 กทม.	 สมัครเรียนคณะมนุษยศาสตร ์

กล่าวว่า	 อาจารย์แนะแนวท่ีโรงเรียนแนะนำให้มาสมัครเรียน 

เพื่อสะสมหน่วยกิตไว้ล่วงหน้า	 และอยากเรียนภาษา 

ท่ีสามเพ่ิมเติม	 นอกจากการเรียนแผนวิทย์-คณิตท่ีโรงเรียน	

ผมคงต้องหมั่นทบทวนบทเรียนให้มาก	 และจัดตาราง 

มาเรียนและสอบให้ผ่านของที่รามฯให้มากที่สุด	 เพื่อใช้ 

เวลาว่างให้มีประโยชน์	มาหาความรู้	ประสบการณ์	และ 

มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น

 นางสาวธนานันท์ สุนทรเจริญนนท์ นักเรียนชั้น 

ม.5	 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม	 จังหวัด 

ปทุมธานี	 สมัครเรียนคณะสื่อสารมวลชน	 กล่าวว่า	

ต้ังใจมาเรียน	 Pre-degree	 เพราะอยากเรียนจบปริญญาตรี 

เร็วๆจะได้หางานทำ	 เก็บเงินได้เร็วข้ึน	 เม่ือ	 ม.รามคำแหง 

เปิดกว้างให้นักเรียน	ม.ปลายได้เข้ามาเรียนในระดับ 

มหาวิทยาลัย	 ดิฉันเช่ือว่าถ้าเราก้าวเข้ามาเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 

ได้ก่อนใคร	 จะทำให้เราเป็นผู้ใหญ่	 และได้รู้จักวางแผนชีวิต 

ได้เร็ว	และยังมีเวลาค้นหาตัวเองว่าจริงๆแล้วเราชอบเรียน

ในด้านใดหรือสาขาวิชาใดด้วย

 นางสาวขจีพรรณ ชินวงษ์ นักเรียนชั้น	 ม.4 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย	กทม.	สมัครเรียนคณะนิติศาสตร์	

กล่าวว่า	 คุณพ่อเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์แนะนำให้มา 

สมัครเรียน	โดยวางแผนไว้ว่า	จะเรียนผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต	

ไม่ทิ้งเวลาให้เสียเปล่า	อยากได้ความรู้ใหม่ที่แตกต่าง 

จากเพื่อนในโรงเรียน	 รวดเร็วและไม่เสียเวลา	 ตั้งใจว่า 

หลังกลับจากโรงเรียน	ทำการบ้านเสร็จ	จะอ่านหนังสือ 

ของรามฯสัก	 1-2	 ชั่วโมง	 พร้อมกับทำกิจกรรมอื่นๆ 

เพ่ือไม่ให้เครียดจนเกินไปเหมือนปกติ	 ระบบ	 Pre-degree 

ทำให้เราได้รับโอกาสและสามารถเลือกเส้นทางท่ีเราชอบ

ได้ตั้งแต่ยังเด็ก	 ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเรียนให้จบพร้อมกับ	

ม.ปลายไปด้วยเลย

 นายธนกร ลำใย	 นักเรียนชั้น	 ม.5	 โรงเรียน- 

สิงห์สมุทร	 จังหวัดชลบุรี	 สมัครเรียนคณะรัฐศาสตร์	

กล่าวว่า	 ผมตั้งใจมาสมัครเรียน	 Pre-degree	 จริงๆคือ 

ไม่อยากสอบแอดมิชชั่น	และระบบนี้ก็เป็นทางเลือกที่ด ี

สำหรับนักเรียน	 ม.ปลาย	 พอจบ	 ม.6	 ก็จะเรียนที่รามฯ 

เพียงแห่งเดียวแน่นอน	 ตอนนี้จะใช้เวลาว่างให้เกิด 

ประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือแทนการเล่นเกม 

จะแบ่งเวลาและวางแผนการเรียนการสอบให้ดีขึ้น 

ผมเลือกเรียนวิชารัฐศาสตร์เพราะอยากเป็นนายอำเภอ 

อยากเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆในชีวิตและอยากเรียนให้จบเร็วๆด้วย

น.ส.ปริสสกุล  อัตโต น.ส.กัญญาพัชร กล่อมจิตต์ น.ส.ชลทิวา  เจริญศรี น.ส.ชญาดา  เชิดชูธรรมขจร น.ส.ฉัตรสุดา  บ๊วยเจริญ นายนรุตม์ชัย  เรืองญาณ น.ส.กิตติยาภรณ์ แววนำ นายนนทพันธ์ นพพิทักษ์

น.ส.ธนานันท ์  สุนทรเจริญนนท์ น.ส.ขจีพรรณ  ชินวงษ์ นายธนกร  ลำใย
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ตอน  “หน่วย” อย่าคิดว่าไม่สำคัญ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

	 ก่อนอ่ืนผมคงต้องให้คำจำกัดความของคำว่า	 “หน่วย”	 ท่ีจะเขียนถึงในท่ีน้ี 

เสียก่อนว่าหมายถึงหน่วยนับหรือหน่วยวัดของข้อมูลนะครับไม่ใช่หน่วยงาน	

ที่ต้องหยิบยกมาเขียนทั้ง	ๆ 	ที่หลายคนอาจเห็นว่าไม่สำคัญก็เพราะคนที่เห็นว่า 

ไม่สำคัญนั่นแหละละเลยจนทำให้เกิดความผิดเพี้ยนในการอ่านความหมายของ

ข้อมูลท่ีสำคัญ	ๆ 		และนำไปสู่ความเข้าใจท่ีผิดพลาดคลาดเคล่ือนอย่างไม่น่าจะเป็น 

	 ลองมโนตามสักนิดนะครับถ้าผมบอกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำน่าจะเป็นแค ่

200	 บาทก็พอ	 แค่นี้แรงงานไทยก็กินดีอยู่ดีสุขสบายจนเกินพอแล้ว	 คำพูดนี ้

ถ้าพวกคนงานที่เขาได้ค่าจ้างขั้นต่ำอยู่วันละ	300	บาทได้ยินเข้าก็คงไม่พอใจแน่	ๆ  

นี่คือตัวอย่างของการที่ไม่ระบุ	 “หน่วย”	 ให้ชัดเจน	 เพราะอัตราค่าจ้าง	 200	บาท 

ที่ผมว่าพอกินได้สบายนั้นผมตั้งใจว่าให้หมายถึงอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง	

แต่อัตราค่าจ้างข้ันต่ำ	300	บาท	ท่ีแรงงานได้กันอยู่ตอนน้ีน้ันเป็นอัตราค่าจ้างต่อวัน 

	 ราคาสินค้านี่ก็เหมือนกัน	 พ่อค้าแม่ค้าบางคนแกล้งปิดบังหน่วยโดยเขียน 

ไว้ตัวเล็กมากเพื่อไม่ให้สังเกต	 ที่ผมเจอบ่อย	 ๆ	 คือผลไม้	 เช่นเขียนว่า	 15	 บาท	 

ทำให้คิดว่าเป็นราคาต่อกิโลกรัมแต่พอจะซื้อจะพบว่าเขาเขียนว่าครึ่งกิโลกรัม 

ตัวเล็ก	ๆ	อยู่ข้างใต้	แต่ที่แสบกว่านั้นก็คือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์	ผมเคยไปซื้อ 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุคเพราะเห็นว่าราคาค่อนข้างถูก	แต่ที่ไหนได้พอจะจ่ายเงินเขา 

บวกอีก	7%	เพราะมีตัวพิมพ์เล็ก	ๆ	อยู่ใต้ป้ายราคาซึ่งผมมองไม่เห็นมาก่อนว่า	

“ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม”

	 ลองอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ	 ถ้าเราจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต

ทางการเกษตรซ่ึงของไทยเราจะคิดเป็นผลผลิตต่อไร่	 ถ้าผมบอกว่าผลผลิตพืชเกษตร 

อะไรสักอย่างหนึ่งของไทยได้	 200	 กิโลกรัม	 ของประเทศที่ผลิตแข่งกับเราได้	

300	 กิโลกรัม	 แล้วตีความว่าไทยผลิตได้ประสิทธิภาพต่ำสู้เขาไม่ได้จะถูกไหม	

ตอบได้ว่าไม่แน่นอนครับ	 เพราะหน่วยท่ีบอกมาน้ันไม่ครบถ้วน	 ผลผลิต	 200	 กิโลกรัม 

ของไทยนั้นเป็นผลผลิตต่อไร่	 แต่ของประเทศอื่นเขาไม่ได้ใช้หน่วยพื้นที่เป็นไร่ 

เหมือนเรานะครับ	 เพราะฉะนั้นที่ว่าผลิตได้	 300	กิโลกรัมนั้นอาจจะเป็นผลผลิต

ต่อเอเคอร์	 (ขนาดราว	2	ไร่ครึ่ง)	หรือผลผลิตต่อเฮกตาร์	 (ขนาดราว	6	ไร่เศษ	ๆ)

ก็ได้

	 มีข้อมูลสำคัญทางเศรษฐกิจอยู่อย่างหนึ่งที่ผมเคยเขียนพาดพิงถึง 

มาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 หนคือ	 GDP	 ซ่ึงต้องมีหน่วยเป็นเงินเช่นเป็น	 บาท	 ล้านบาท	

หรือพันล้านบาท	 หรือถ้าเป็นของต่างชาติก็อาจใช้หน่วยเป็นล้านหรือพันล้าน 

ดอลลาร์	 เป็นต้น	 แต่คำน้ีคนอ่านข่าวเศรษฐกิจท่ีผมฟังอยู่ทุกวันเขาจะบอกหน่วย

เป็นเปอร์เซ็นต์กันไปหมด	 เช่น	GDP	ปีนี้คาดว่าจะเหลือแค่	 1	 เปอร์เซ็นต์	 (คำนี ้

ผมเพ่ิงได้ยินเม่ือเช้าน้ีเอง)		ซ่ึงคำท่ีถูกต้องและผมได้ยินมาจากปากของนักเศรษฐศาสตร์ 

ตัวจริงท่านให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคนที่อ่านหน่วย	 GDP	 ผิดนั่นแหละว่า	

“อัตราเพิ่ม	 GDP”	 ปีนี้คาดว่าจะเหลือแค่	 1	 เปอร์เซ็นต์	 หน่วยเปอร์เซ็นต์นั้น 

เป็นหน่วยของอัตราเพิ่มนะครับไม่ใช่หน่วยของ	GDP

	 มีหน่วยนับหรือหน่วยวัดบางอย่างที่ทำให้สับสนได้เพราะเป็นคำ 

ซ้ำซ้อนกันแต่คนละความหมายเช่น	 “บาท”	 ซึ่งนอกจากจะเป็นหน่วยเงิน 

ของไทยเราแล้วยังเป็นหน่วยน้ำหนักของโลหะมีค่าเช่นทองคำหรือเงินด้วย	

และหน่วยเงินของอังกฤษคือปอนด์	 (Pound	 ซึ่งที่จริงต้องอ่านว่า	 พาวด์)	 ก็เป็น 

หน่วยชั่งน้ำหนักด้วยเช่นกัน	 ในกรณีของไทยนั้นเพื่อไม่ให้สับสนเวลาพูดถึง 

หน่วยของทองคำจะต่อท้ายคำว่าบาททองคำ	 เช่นราคาทองคำ	 9,000	 บาท 

ต่อ	 1	 บาททองคำเป็นต้น	 ส่วนของฝรั่งนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจเอาเองว่า 

เขาพูดถึงหน่วยของเงินหรือหน่วยของน้ำหนักกันแน่

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

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

คำเรียกชื่อสัตว์ ในภาษาเวียดนาม

  

	 สัตว์ในภาษาเวียดนามเรียกรวม	ๆ	ว่า	con	vật	 (กอน	เหวิด)	โดยจะม ี

คำว่า	 con	 (กอน)	 นำหน้าชื่อสัตว์ต่าง	 ๆ	 เพื่อบอกให้รู้ว่า	 คำศัพท์เหล่านี้	

คือ	 ชื่อของสัตว์	 หากแต่	 บางครั้งเราจะเห็น	 คำว่า	 con	 (กอน)	 ใช้โดด	 ๆ	

โดยไม่ได้นำหน้าชื่อของสัตว์	 ซึ่งโดยรากศัพท์แล้ว	 คำนี้จะมีความหมายว่า	

“ลูก”	ท่ีพ่อแม่	สามารถใช้เป็นคำสรรพนามเรียกลูกของตนได้	หรือ	ลูกก็สามารถ

ใช้เป็นคำสรรพนามแทนตน	เมื่อพูดกับพ่อแม่ได้เช่นกัน

สัตว์บก

 ช้าง		 con	voi		 (กอน	วอย)

	 เสือ		 con	hổ		 (กอน	โห่)

	 กวาง		 con	hươu		 (กอน	ฮืว)

	 ไก่		 con	gà		 (กอน	ก่า)

	 หมา		 con	chó (กอน	จ๋อ)

	 แมว		 con	mèo		 (กอน	แหม่ว)

	 หมู		 con	heo		 (กอน	แฮว)

	 วัว		 con	bò		 (กอน	บ่อ)

	 ควาย		 con	trâu		 (กอน	โจว)

สัตว์น้ำ

 ปลา		 con	cá		 (กอน	ก๋า)

	 ปู		 con	cua		 (กอน	กัว)

	 กุ้ง		 con	tôm		 (กอน	โตม)

	 หอย		 con	ổc		 (กอน	โอ๊ก)

สัตว์ปีก

 นก		 con	chim		 (กอน	จิม)

	 นกแก้ว		 con	két		 (กอน	แก๊ท)

	 นกพิราบ		 con	chim	bổ	câu		 (กอน	จิม	โบ่	โกว)

	 นกเหยี่ยว		 con	chim	ưng		 (กอน	จิม	เอือง)

	 นกกา		 con	quạ		 (กอน	กั่ว)

	 นกเค้าแมว		 con	chim	cú	mèo		 (กอน	จิม	กู๊	แหม่ว)

	 นกเขา		 con	chim	cu		 (กอน	จิม	กุ)

	 นกกระจอก		 con	chim	sẻ		 (กอน	จิม	แส)

	 นกกระจอกเทศ		 con	đà điểu		 (กอน	ด่า	เดี๋ยว)

	 นกกระจาบ		 con	chim	ri		 (กอน	จิม	ซี	รี)

	 นกยูง	 con	công		 (กอน	กง)

 ช่ือสัตว์ต่าง	ๆ	เหล่าน้ี	หากเป็นสัตว์ท่ีคนรับประทานเน้ือประเภทน้ัน	ๆ 

จะขึ้นต้นด้วยคำว่า	thịt	(ถิด)	เช่น	thịt	bò	(ถิด	บ่อ)	หมายถึง	เนื้อวัว	thịt	chó 

(ถิด	จ๋อ)	หมายถึง	เนื้อสุนัข	จะมีก็เพียง	thịt	lợn	(ถิด	เหลิ่น)	เนื้อหมู	ที่ไม่ใช ้

ชื่อเรียกเดียวกับชื่อสัตว์
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อาหารนำมาลดราคาก่อนจะหมดอายุ

 4.  สิทธิพิเศษของสมาชิก 	ห้างสรรพสินค้าจะจัด 

รายการพิเศษสำหรับสมาชิกเพ่ือให้ซ้ือของในราคาท่ีถูกกว่า 

และมีการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลหรือ 

สะสมแต้มแล้วได้รับคูปองเงินสด	 โดยทางห้างสรรพสินค้า

จะส่งข่าวสารท่ีจัดรายการส่งมาให้ท่ีบ้าน	 ถ้าเราไม่พลาดสิทธิ

ของการเป็นสมาชิกก็จะได้ซื้อของในราคาที่ถูกลง

 5.  ชำระด้วยบัตรเครดิต		ก่อนอ่ืนเราต้องตรวจสอบ 

ว่าบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตต่างๆ	 คิดอัตราดอกเบี้ยและ 

ค่าธรรมเนียมต่างกันอย่างไรและเลือกใช้บัตรเครดิต 

ท่ีเสนอเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด	 เม่ือเราใช้บัตรเครดิตจะเป็นการ 

สะสมแต้มแล้วยังชะลอการใช้จ่ายเงินสดที่อยู่ในบัญชี 

เงินฝากออมทรัพย์หรือในกองทุนตราสารหนี้	โดยทำให้

มีดอกผลเกิดขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า	1	 เดือน	 เรียกว่าได้สองต่อ	

แต่ถ้าคุณเป็นคนท่ีใช้เงินเกินตัวขอให้หลีกเล่ียงการใช้ 

บัตรเครดิต	 เพราะคุณจะไม่สามารถจ่ายค่าบัตรเครดิตได้ 

ท้ังหมดตามจำนวนเงินท่ีจ่ายไปเม่ือเขาเรียกเก็บพร้อมกับ 

อัตราดอกเบ้ียท่ีแพงมาก	 ดังน้ันเราต้องรู้จักใช้บัตรเครดิต 

ให้ถูกวิธี	 คือ	 ตรวจสอบใบเรียกเก็บเงินประจำเดือน 

อย่างสม่ำเสมอ	 เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรายการใช้จ่ายใดๆ	

ที่ผิดพลาด	และหลีกเลี่ยงการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า  

เพราะจะทำให้เราต้องชำระค่าธรรมเนียม 

 6. บัตรส่วนลดของสินค้าหรือโปรแกรมพิเศษ 

จากบัตรเครดิต	 	 จะทำให้ซื้อสินค้าในราคาที่ลดลง	 โดย 

สามารถตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสินค้านั้นๆ		 

เราจะได้ข้อมูลข่าวสารที่ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า

 7.  สินค้าทดแทน		เราสามารถซ้ือเส้ือผ้าแถวจตุจักร	

สยามสแควร์	 	 หรือประตูน้ำ	 ที่มีราคาถูก	 โดยไม่จำเป็น 

ต้องซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงก็สามารถ 

สวยได้	 หรือรับประทานอาหารของโปรดที่มีราคาแพง	

โดยหันมาบริโภคสิ่งที่คล้ายกัน	แต่มีราคาถูกกว่า	แถมมี

คุณค่าทางอาหารมากกว่าด้วยซ้ำ

 8.  จัดทำรายการสินค้า 	จดรายการสินค้าที่จะซื้อ 

ทุกครั้ง	 เพื่อหลีกเลี่ยงงบประมาณบานปลายเนื่องจาก 

ห้ามใจไม่อยู่	 ยิ่งการซื้อบ้านต้องเปรียบเทียบราคาและ 

วางแผนล่วงหน้าให้ดี	 อย่าทำอะไรเกินตัว	 ไม่เช่นนั้น 

คุณอาจจะต้องผ่อนส่งบ้านในแต่ละเดือนอย่างน่าสงสาร

 9.  ผู้ซ้ือท่ีดีต้องเปรียบเทียบราคาสินค้า 	 ก่อนซ้ือ

สินค้าควรสำรวจราคาสินค้า	 เพราะในแต่ละที่มีต้นทุน 

ที่ต่างกันทำให้ร้านค้าตั้งราคาขายไม่เท่ากัน	 โดยเฉพาะ 

	 เป็นที่ทราบกันดีว่ามนุษย์ทุกคนต้องใช้ปัจจัยสี่ 

ในการดำรงชีวิต	อันได้แก่	อาหาร	ท่ีอยู่อาศัย	เคร่ืองนุ่งห่ม	

และยารักษาโรค	 ในแต่ละเดือนเราต้องเสียค่าใช้จ่ายไป 

ไม่น้อยกับส่ิงเหล่าน้ี	 ดังน้ันเรามาหาวิธีประหยัดการใช้จ่าย 

เงินทองเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

กันดีกว่า

	 การแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ที่หักค่าใช้จ่าย 

แล้วนำมาเก็บไว้เพื่อสะสมไว้ใช้จ่ายในอนาคต	 เรียกว่า 

การออมเงิน	 (saving)	 การสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อย 

จะทำให้เงินพอกพูนมากขึ้น	บางคนอาจจะมองว่าการ

ออมเงินเป็นสิ่งที่ทำได้เมื่อมีเงินเป็นจำนวนมากเท่านั้น	

ซ่ึงเป็นความเข้าใจผิด	 เพราะการออมเงินเป็นส่ิงท่ีทุกคน

สามารถทำได้ทุกเมื่อ	 เพียงแต่ต้องอาศัยความมีวินัยและ

ลงมือปฏิบัติ	 เรามาดูกันว่าเราได้ปฏิบัติตัวเพื่อประหยัด

รายจ่ายดังต่อไปนี้แล้วหรือยัง

 วิธีควบคุมและประหยัดค่าใช้จ่าย

 1.  ให้รับประทานอาหารที่บ้าน	การรับประทาน

อาหารท่ีทำด้วยตัวเอง	 ดูเหมือนว่าจะเป็นงานท่ีมีข้ันตอน 

ยุ่งยากและใช้เวลานาน	 แต่หากเข้าใจเคล็ดลับและมีความ

ชำนาญก็จะใช้เวลาน้อยพร้อมทั้งได้อาหารที่มีคุณภาพ	 

เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาได้มาก	 แล้วยังได้ใช้เวลา

ใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัว

 2. เลือกซื้อสินค้าแบบแพ็คประหยัดหรือแบบ 

ยกโหล

การเลือกซื้อสินค้าแบบนี้ควรเป็นของใช้ที่ไม่เสียง่าย 

และจำเป็นในชีวิตประจำวัน	 ถ้าเป็นอาหารสดต้อง 

กะปริมาณ						ให้เหมาะสมกับการบริโภคภายในครอบครัว 

ข้อควรระวังในการซื้อสินค้าแบบแพ็คประหยัดคือ	 

มีปริมาณมากเกินกว่าท่ีจะบริโภคให้หมดก่อนวันหมดอายุ 

ที่ระบุไว้		

 3.  อาหารใกล้หมดอายุที่ลดราคา 	ส่วนใหญ่ห้าง 

สรรพสินค้าท่ีใกล้เวลาปิด	 จะนำอาหารสดมาขายลดราคา 

นี่เป็นโอกาสทองที่เราจะได้ซื้ออาหารในราคาที่ต่ำลง	

แต่ในการเลือกซ้ือ	 เราควรจะซ้ืออาหารสดและนำมาแช่แข็ง 

จะเป็นการคุ้มค่ากว่าการซื้ออาหารสำเร็จรูป 

เทคนิคประหยัดรายจ่าย
  วิมล  ชีวะธรรม                                       สำนักหอสมุดกลาง

อย่างยิ่งค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ 

ค่าหมอ	 ค่ายา	 ในเรื่องเดียวกันยังมีราคาที่แตกต่างกัน	

แถมยังต่อรองราคาไม่ได้อีกด้วย	 ดังนั้นเมื่อมีโปรแกรม

ในการตรวจสุขภาพหรือรักษาพยาบาลที่มีมาพร้อมกับ

เครดิตการ์ดจึงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์	 และเราควรจะทำ

ประกันสุขภาพเอาไว้ด้วย

 10. งดอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารก่ึงสำเร็จรูป   

อาหารเหล่านี้จะมีราคาสูงแต่มีคุณภาพต่ำ	 ผู้บริโภคที่ 

ต้องการความรวดเร็วก็ยังนิยมอยู่	 ถ้าเปรียบเทียบราคา 

อาหารท่ีซ้ือมาปรุงเอง	 อาหารสำเร็จรูปจะมีราคาแพงกว่า 

ดังนั้นเราควรรับประทานอาหารที่ปรุงเองเพื่อเป็นการ 

ประหยัดเงินและสร้างความอบอุ่นให้ครอบครัวคือมี 

กิจกรรมร่วมกัน

 11.  ทำเครื่องหมายบนปฏิทิน	การยืมหนังสือจาก 

ห้องสมุดหรือเช่าวิดีโอต่าง	ๆ		ให้ทำเครื่องหมายวันครบ

กำหนดที่จะต้องนำของไปคืนบนปฏิทินเพื่อจะได้ไม่ลืม

และหลีกเลี่ยงการเสียค่าปรับ		

 12. ใช้วิธีการเช่าแทนการซื้อหรือการซื้อแทน 

การเช่าดี 		ส่ิงของท่ีต้องใช้เป็นประจำทุกวันและมีอายุการ 

ใช้งานท่ียาวนาน	เช่น	คอมพิวเตอร์	เฟอร์นิเจอร์	ควรท่ีจะ 

ซื้อแทนการเช่า	แต่ถ้าเป็นสิ่งของที่นานๆ	ครั้งใช้หรือ 

ใช้แค่ครั้งเดียว	เช่น	ซีดีภาพยนตร์	หนังสือ	 เราควรที่จะ 

ใช้วิธีการเช่าหรือยืมแทนการซื้อ	 เพื่อเป็นการประหยัด 

เงินสำหรับซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็น

   13. เช็คยอดเงินในสมุดบัญช	ีเป็นสิ่งที่ควรจะทำ 

โดยใช้เวลาไม่มากเพียงไม่กี่นาที	 แต่สามารถช่วยให้เรา 

หลีกเลี่ยงการเบิกเงินเกินบัญชีและใช้จ่ายเงินเกิน 

งบประมาณที่มีอยู่	

 14. ใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์	เราสามารถ 

ดูรายการโปรดต่าง	ๆ	ได้ฟรีโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

รวมท้ังหาบทความหรือความรู้ต่างๆ	ได้โดยไม่ต้องเสียเงิน 

แม้แต่บาทเดียว	 หลายคนจับจ่ายใช้สอยซื้อสิ่งของที่ชอบ 

หรือทำในสิ่งที่อยากทำแล้วทำให้ตัวเองมีความสุข	

ไม่ว่าจะอยู่	ณ	ที่ใดก็ตาม	ขอเตือนว่าอย่าใช้เงินจนเพลิน	

ต้องเก็บเงินไว้บ้าง	เพราะชีวิตเราต้องทำงานแลกกับเงิน 

จึงต้องรู้คุณค่าของเงินในแต่ละบาทและใช้ให้คุ้มค่า	 

โดยต้องมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีดีและมีประสิทธิภาพ

ในการจับจ่ายใช้สอยของเราในแต่ละวัน

บรรณานุกรม
เคล็ดลับในการใช้บัตรอย่างถูก	ค้นเมื่อ	25	มีนาคม	2557	 

	 จาก	http://www.americanexpress.com/

ปัจจัยสี่	ค้นเมื่อ	8	มกราคม	2557	จาก	http://th.wikipedia. 

	 org/wiki/

10	วิธีเพื่อประหยัดรายจ่ายปัจจัยสี่	ค้นเมื่อ	15	ธันวาคม	 

	 2556	จาก	http://money.th.msn.com/saving/		

18	 วิธีประหยัดแบบง่ายๆ	 ค้นเมื่อ	 6	 กุมภาพันธ์	 2557		 

	 จาก	http://money.th.msn.com/saving/



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

บรูไนประกาศใช้หลักชาริอะฮ์

    อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                      คณะนิติศาสตร์

	 “ด้วยศรัทธาที่มั่นคงและความซาบซึ้ งต่อ 

พระอัลเลาะห์สูงสุด	 ข้าพเจ้าขอประกาศว่านับตั้งแต ่

วันพรุ่งนี้	 หรือวันพฤหัสบดีที่	 1	พฤษภาคม	 2014	 จะม ี

การบังคับใช้หลักชาริอะฮ์ภาค	1	และจะมีการทยอยการ

บังคับใช้หลักชาริอะฮ์ภาคต่อไปในอนาคต”

สุลต่านฮัสซานัลโบลเกียะห์ แห่งบรูไน
	 	 แต่เดิมบรูไนใช้หลัก 

กฎหมายศาสนามาตั้ งแต่  

ในศตวรรษที่	 15	 และ	 16	

แต่จากการขยายตัวของชาติ 

มหาอำนาจในยุ โรปที่ เข้ า

มารุกรานเอาดินแดนและ 

แสวงหาอาณานิคมจึงเป็นเหตุ 

ให้บรูไนต้องร้องขอความ-

ช่วยเหลือจากเครือจักรภพอังกฤษ	 และเข้าไปเป็น 

รัฐภายใต้การคุ้มกันในเครือจักรภพอังกฤษในต้น 

ศตวรรษที่	 19	 และประกาศเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์ 

ในปี	 ค.ศ.	 1984	 ซ่ึงหลังจากได้เอกราชเพียงหน่ึงสัปดาห์ 

บรูไนจึงสมัครเข้ามาเป็นรัฐสมาชิกของอาเซียน 

อย่างเป็นทางการ	 และได้รับการตอบรับจากที่ประชุม 

อาเซียนรับเข้ามาเป็นรัฐสมาชิกในปีนั้นเอง

	 บรูไนจึงมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

(Constitutional	Sultanate)	โดยมีองค์สุลต่านและนายก- 

รัฐมนตรี	 (Sultan	 and	 Prime	 Minister)	 เป็นทั้งองค ์

พระประมุขและหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศ	 คือ 

สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี	ฮัสซานัลโบลเกียะห์	มูอิซซัดดิน 

วัดเดาละห์	(His	Majesty	Sultan	HajiHassanal	Bolkiah 

Mu'izzaddin	 Waddaulah)	 ใช้ระบบกฎหมายมีพื้นฐาน 

มาจากกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ	และกฎหมาย 

อิสลามในกฎหมายครอบครัว

	 แต่ทว่าในวันที่	 1	 พฤษภาคม	 2557	 เป็นต้นไป	 

กฎหมายอิสลามหรือชาริอะฮ์จะเร่ิมบังคับใช้ในประเทศ 

ท่ามกลางเสียงวิพากษ์จากทั้งองค์การสหประชาชาติ	 

และประชาชนชาวบรูไนที่ไม่เห็นด้วย	

	 กฎหมายชาริอะฮ์	(Sharia)	คือ	ประมวลข้อปฏิบัต ิ

ต่าง	ๆ	ของกฎหมายศาสนาของศาสนาอิสลาม	คำว่า 

ชาริอะฮ์	 แปลว่า	 ทางหรือทางไปสู่แหล่งน้ำ	 กฎหมาย 

ชาริอะฮ์	 คือ	 โครงสร้างทางกฎหมายที่ครอบคลุมวิถี 

การดำเนินชีวิตของบุคคลและสาธารณชนท่ีมีพ้ืนฐาน 

มาจากหลักนิติศาสตร์	 (jurisprudence)	 ของศาสนาอิสลาม 

สำหรับใช้โดยมุสลิม

 กฎหมายชาริอะฮ์จะครอบคลุมด้านต่าง	ๆ 	ของชีวิต 

ประจำวัน	 รวมทั้งระบบการปกครอง	 ระบบเศรษฐกิจ 

ระบบการดำเนินธุรกิจ	ระบบการธนาคาร	ระบบการทำสัญญา 

ความสัมพันธ์ในครอบครัว	หลักของความสัมพันธ์ทางเพศ	

หลักการอนามัย	และปัญหาของสังคม

 ในทางอาญา	 กฎหมายชาริอะฮ์จะมีโทษตั้งแต ่

การเฆี่ยน	ตัดมือตัดเท้า	และปาหินจนตาย	ส่งผลให้เกิด

ความไม่พอใจให้กับโลกโซเชียลมีเดียของบรูไนในช่วง 

ต้นปี	ค.ศ.	2014	สร้างคำถามให้กับสาธารณะว่ากษัตริย์

แห่งบรูไนทรงเร่ิมลังเลพระทัย	 และผลจากความอลหม่าน 

ทำให้ที่สุดทางการบรูไนต้องชะลอแผนที่จะบังคับใช้ 

กฎหมายอิสลามใหม่นี้ออกไป	 แทนการคาดกันว่าจะ 

สามารถประกาศบังคับใช้ในวันท่ี	22	เมษายนท่ีผ่านมาได้	

	 แต่ทว่าสุลต่านฮัสซานัล	โบลเกียะห์	ได้ตรัสผ่าน 

พระราชโองการว่า	

 “การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น 

ภายใต้หลักอิสลาม เพ่ือลบล้างข้อกล่าวหาท่ีไม่มีวันส้ินสุดว่า 

การลงโทษตามหลักชาริอะฮ์นั้นป่าเถื่อนจากความเห็น

ของผู้ต้องการจับผิดทั้งหลาย”

	 และพระองค์ตรัสย้ำว่า	

 “นักทฤษฎีต่างวิจารณ์ว่าหลักของพระอัลเลาะห์

นั้นโหดร้ายและไม่ยุติธรรม แต่พระองค์กลับตรัสว่ากฎ

ของพระองค์นั้นยุติธรรมที่สุดแล้ว”

	 โดยในขั้นแรกของการบังคับใช้หลักชาริอะฮ์ 

จะรวมไปถึงการปรับในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ 

อาทิเช่น	 การไม่ไปร่วมสวดมนต์ในวันศุกร์	 หรือการ 

ตั้งครรภ์โดยไม่ได้ผ่านการสมรส	 และขั้นสองที่จะเริ่ม 

ภายหลังในปี	 ค.ศ.	 2014	 จะบังคับใช้ในคดีลักขโมย 

และปล้น	 ท่ีรวมไปถึงการลงโทษโดยการเฆ่ียนตีอย่างหนัก 

และขั้นสุดท้ายที่จะเริ่มบังคับใช้ในปี	 ค.ศ.	 2015	นั้น	 

จะมีการลงโทษข้ันประหารชีวิตด้วยการปาหินจนเสียชีวิต

ในข้อหาคบชู้	และการประพฤติวิตถารทางเพศ

	 ดังนั้น	 การบังคับใช้หลักชาริอะฮ์ของบรูไน	 ซึ่ง 

เป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนในบางประเด็นท่ีขัดแย้ง

กับมาตรฐานสากลทางด้านสิทธิมนุษยชน	 จึงเป็นประเด็น 

ที่น่าสนใจว่าพัฒนาการของกฎหมายภายในของบรูไน 

ภายใต้แรงกดดันจากนานาชาติและสหประชาชาติจะเป็น 

เช่นไร	 คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสิทธ ิ

มนุษยชนของอาเซียนก็ยังคงเพิกเฉยต่อประเด็นนี้ 	 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของบรูไนนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ของ 

อาเซียนได้เป็นอย่างดีว่าจะดำรงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

ของวิถีอาเซียนของตนไว้ได้อย่างไร

	 กรณีลงทะเบียนเรียนผิดพลาด	นักศึกษาสามารถ 

แก้ไขข้อมูล	 โดยขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา	 และขอ 

ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมได้	 1	 ครั้ง	 รวมหน่วยกิตแล้ว 

ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือ	24	หน่วยกิต

หลักฐานที่ใช้ดำเนินการ ดังนี้

	 1.	 ใบเสร็จรับเงิน	(ม.ร.18)	ฉบับจริง	พร้อมถ่าย 

สำเนา	1	ฉบับ

	 2.		 บัตรประจำตัวนักศึกษา	 พร้อมตัดแถบรหัส 

กระบวนวิชาที่	 บอกเลิก	 -	 บอกเพิ่มใส่มาในสมุดลง- 

ทะเบียนเรียน	(ม.ร.	36)

	 3.		 รับคำร้องที่อาคารกงไกรลาศ	 (KLB)	 ชั้น	 1  

ช่อง	11-13	กรอกข้อความให้ครบถ้วน

	 4.	 กรณีขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ต้องชำระเงิน 

ค่าหน่วยกิตเพิ่มที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี)  

(นศ. ปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท, นศ. Pre-degree 

หน่วยกิตละ 50 บาท)

 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารให้พร้อม	 แล้วยื่นได้ที่	

อาคารกงไกรลาศ	(KLB)	ชั้น	1	ช่อง	11-13	

							 ตั้งแต่วันที่	13	สิงหาคม	2557	ถึงวันที่	30	กันยายน	 

2557	(เว้นวันหยุดราชการ) โดยดำเนินการได้	2	ช่วง	คือ	 

 ช่วงที่ 1 วันที่	13	สิงหาคม	2557	ถึง	

	 	 	 วันที่	4	กันยายน	2557	

   (มีที่นั่งสอบตามปกติ)

 ช่วงที่ 2	 วันที่	15	กันยายน	2557	ถึง	

	 	 	 วันที่	30	กันยายน	2557	

   (ต้องสอบที่นั่งสอบเสริม)

หมายเหตุ :  คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี ลงทะเบียน- 

   เรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

(ให้นักศึกษาเข้าเรียนกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน 

หรือลงทะเบียนเรียนเพ่ิมกระบวนวิชาได้ล่วงหน้า)	ติดต่อ 

สอบถามได้ที่	 หน่วยบอกเลิก	 -	 บอกเพิ่มกระบวนวิชา	

โทร.	0-2310-8616	

ห้ามนักศึกษาเข้าสอบ

วิชาที่บอกเลิกกระบวนวิชาไปแล้วโดยเด็ดขาด 

วิชาที่ลงทะเบียนเรียน e-Testing หากเข้าสอบ 

หรือ เลยวันเวลาเข้าสอบ ไม่สามารถยกเลิกสับเปลี่ยน

กระบวนวิชาได้

 สถาบันการศึกษานานาชาติ	 มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง	 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่	 ช่วงที่	 2 

ของภาคเรียนที่	 1	 ประจำปีการศึกษา	 2557	 ทั้ง 

ระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 และปริญญาเอก	 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

ต้ังแต่บัดน้ี - 17 มิถุนายน 2557	เวลา	09.00	-	16.30	น. 

ณ	อาคารสำนักพิมพ์ช้ัน	7	ติดต่อสอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่โทร.	0-2310-8895-9	หรือดูรายละเอียด 

ใน	website	ที่	www.iis.ru.ac.th

สถาบันการศึกษานานาชาติรับนักศึกษา

คำแนะนำการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
กรณีนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียนผิดพลาด ภาค 1/57



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.totiptv.com
ตั้งแต่วันที่  2 มิถุนายน  2557 - 11 กรกฎาคม 2557 (วันจันทร์ - วันศุกร์) 

 
เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00	-	09.10	น.
เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

09.10	-	09.30	น.	 รายการข่าวมหาวิทยาลัย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

09.30	-	10.00	น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ	5	นาที

และรายการ	IT	CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ	past	time

10.00	-	10.30	น.	
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

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

11.00	-	11.30	น.
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

11.30	-	12.00	น. รายการ	108	ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการน่ารู้ทุกเร่ืองกับ	ม.ร/SPOT/
จารึกไทย	+	ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	ม.ร.

12.00	-	15.00	น.	 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7

15.00	-	17.00	น. RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-5 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-5 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-5 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-5 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-5

17.00	-	18.10	น. วิชา	ACC	1102	(AC	102) วิชา	ENG	2002	(EN	202) วิชา	ACC	1102	(AC	102) วิชา	ENG	2002	(EN	202) วิชา	MGT	3101	(GM	419)

18.10	-	19.20	น. วิชา	ENG	1002	(EN	102)	 วิชา	THA	1002	(TH	102)	 วิชา	ENG	1002	(EN	102)	 วิชา	THA	1002	(TH	102)	 วิชา	MGT	3401	(GM	322)

19.20	-	20.30	น. วิชา	MCS	2201	(MC	221) วิชา	POL	2301	(PA	210)	 วิชา	MCS	2201	(MC	221) วิชา	POL	2301	(PA	210) วิชา	MGT	3402	(GM	420)

20.30	-	21.40	น. วิชา	POL	1100	(PS	103)	 วิชา	POL	2302	(PA	220)	 วิชา	POL	1100	(PS	103) วิชา	POL	2302	(PA	220) วิชา	MCS	2106	(MC	216)

21.40	-	22.50	น. วิชา	INT	1004	(IT	104) วิชา	LAW	2012	(LA	212) วิชา	INT	1004	(IT	104) วิชา	LAW	2012	(LA	212) วิชา	MCS	2200	(MC	220)

22.50	-	24.00	น. วิชา	MGT	4206	(GM	403) วิชา	MCS	2100	(MC	210) วิชา	MGT	4206	(GM	403) วิชา	MCS	2100	(MC	210) วิชา	MCS	4106	(MC	416,MC	214)

24.00	-	09.00	น. RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

09.00	-	09.10	น. เพลงสดุดีมหาราชา	/	MV	เฉลิมพระเกียรติ เพลงสดุดีมหาราชา	/	MV	เฉลิมพระเกียรติ

09.10	-	09.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30	-	09.35	น. รายการธรรมะ	5	นาที รายการธรรมะ	5	นาที

09.35	-	10.00	น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00	-	10.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30	-	11.00	น. รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ

11.00	-	11.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30	-	12.00	น. รายการของดีไทยในอาเซียน รายการของดีไทยในอาเซียน

12.00	-	13.10	น. วิชา	MGT	3101	(GM	419) วิชา	LAW	2009	(LA	209,	LW	211)

13.10	-	14.20	น. วิชา	MGT	3401	(GM	322) วิชา	LAW	2009	(LA	209,	LW	211)

14.20	-	15.30	น. วิชา	MGT	3402	(GM	420) วิชา	LAW	2015	(LA	215)

15.30	-	16.40	น. วิชา	MCS	2106	(MC	216) วิชา	LAW	2015	(LA	215)

16.40	-	17.50	น. วิชา	MCS	2200	(MC	220) วิชา	MCS	3301	(MC	331)

17.50	-	19.00	น. วิชา	MCS	4106	(MC	416,	MC	214) วิชา	MCS	3301	(MC	331)

19.00	-	09.00	น. RERUN		รายการโทรทัศน์ลำดับที่	1-8 RERUN		รายการโทรทัศน์ลำดับที่	1-8

ต้ังแต่วันท่ี  7 มิถุนายน 2557 - 13 กรกฎาคม 2557 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

	 หมายเหตุ:	รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจยืมสื่อการศึกษาติดต่อที่งานบริการสื่อการศึกษา	ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา	
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา	โทร.	0-2310-8703-5	ต่อ	103

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม

ให้กับนักศึกษาพิการ

	 	 ขอเชิญนักศึกษาพิการทุกประเภทที่ 

สมัครเข้าศึกษา	 ชั้นปีที่	 1	 ประจำภาคเรียนที่	 1 

ปีการศึกษา	 2557	 เข้าร่วมโครงการ	 “ปฐมนิเทศ 

และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพิการ”	 

เพ่ือให้นักศึกษาพิการสมัครใหม่	 มีความรู้ความเข้าใจ 

การให้บริการสื่อการเรียนการสอน	 ข้อบังคับ 

ระเบียบของมหาวิทยาลัย	 และการปรับตัวเข้า 

กับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ได้อย่างเหมาะสม	 ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 

2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องศักดิ์  

ผาสุขนิรันต์	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง- 

มหาราช	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันพุธที่	 4 

มิถุนายน	2557	เว้นวันหยุดราชการ	ท่ีศูนย์บริการ 

นักศึกษาพิการ	 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	

กองกิจการนักศึกษา	 อาคารกิจกรรมนักศึกษา	 

ชั้น	2	โทร.0-2310-8306



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ตารางออกอากาศรายการวิทยุการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 1 / 2557 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 1467 KHz. ระบบ AM

เวลา/วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

05.00 - 06.00 น.
LAW 4004

(LA 404)

MGT 3102

(GM 306)

PSY 1001

(PC 103)

ANT 1013

(AN 113)
สังคีตภิรมย์

06.00 - 07.00 น.
POL 2101

(PS 190)

ENG 2001

(EN 201)

LAW 3003

(LA 303)

ENG 2002

(EN 202)
สังคีตภิรมย์

19.30 น. Radio show นานาน่ารู้ Radio show นานาน่ารู้ ข่าวมหาวิทยาลัย เวลาดีดี Radio show

20.30 - 21.30 น.
LAW 3054

(LA 354)

LAW 4007

(LA 407)

LAW 3016

(LA 316)

THA 2106

(TH 256)

LAW 2012

(LA 212)

ENG 1001

(EN 101)

ACC 1101

(AC 101)

23.00 - 24.00 น.
LAW 4006

(LA 406)

FIN 2203

(MB 303)

ENG 1002

(EN 102)

LAW 4008

(LW 402)

ECO 1101

(EC 111)

ENG 1001

(EN 101)

ACC 1101

(AC 101)

เริ่มวันที่  26 พฤษภาคม  2557  เป็นต้นไป

ถาม อยากสอบถามตอนน้ีผมกำลังเรียนปริญญาตรี 

ท่ีมหาวิทยาลัยปิด	กำลังจะข้ึนปี	3	 ซ่ึงถ้าผมต้องการท่ี 

จะย้ายไปเรียนท่ีรามฯ	ผมต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ		ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	 (ฉบับที่	 6)	 พ.ศ.	 2555	 ได้ 

กำหนดหลักเกณฑ์การรับโอนนิสิต	 นักศึกษา	 จากสถาบัน- 

อุดมศึกษาอ่ืนมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	คือ

 1.	 การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่า

	 2.	 ต้องเป็นหรือเคยเป็นนิสิตนักศึกษาจาก 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 หรือเทียบเท่าใน

หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 

และไม่เป็นผู้ถูกสั่งให้พ้นสภาพนิสิตนักศึกษาด้วย 

ความผิดทางวินัย

	 3.		การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชาหรือ 

กลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม	 ไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ

	 4.		การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชาหรือ 

กลุ่มรายวิชาที่สอบได้	 ต้องไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน 

ตัวอักษร	C	หรือแต้มระดับคะแนน	2.00	หรือเทียบเท่า 

และหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขา

วิชานั้นกำหนด

	 5.		นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอน 

หน่วยกิตได้	 ไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิต 

รวมของหลักสูตรที่รับโอน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับนักศึกษาท่ีจะโอนย้าย 

มาเรียนที่มหาวิทยาลัย	 ดังนั้น	 ตามหลักเกณฑ์ 

ข้างต้น	นักศึกษาต้องนำใบแสดงผลการเรียน	(Transcript) 

และคำอธิบายรายกระบวนวิชาที่นักศึกษาจะนำมา 

เทียบโอนมาให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาวิชาใดที่ 

เข้าหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยจะเทียบโอนให้นักศึกษา 

ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และลงทะเบียนเรียนวิชา 

ที่เหลือจนครบหลักสูตร	ส่วนการโอนย้ายมาเรียน 

นักศึกษาต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ตามวัน	 เวลาที่

มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่	 ซึ่งใน	 1	 ปี

การศึกษามหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ในภาค	1	และภาค	2	ของทุกๆ	ปีการศึกษา	วันเวลา 

การรับสมัครมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทางส่ือ 

ของมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 เช่น	 ทาง	 Internet	 (www.

ru.ac.th)	 ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดได้

ในเว็บไซต์ดังกล่าว กองบรรณาธิการ

ถาม	 ไม่ทราบว่าตัวเองเรียนคณะไหนกันแน่	 คือว่า 
หนูสมัครเรียน	 Pre-degree	 ภาคเรียนที่	 2/2556	 แต ่

เริ่มสงสัยว่าตัวเองลงคณะอะไรไว้	 เพราะว่าวันที่ 

ไปสมัครน้ันพ่ีเขานำใบท่ีให้ลงทะเบียนเรียน	(เป็น	A	4 

และมีบาร์โค้ดเยอะมาก)	 ให้ลงวิชาท่ีจะลงหัวกระดาษ 

เขียนว่าคณะสื่อสารมวลชน	 แต่ว่าหนูบอกพี่เขาว่า

จะลงเรียนคณะมนุษยศาสตร์	 พี่เขาเลยให้คำตอบว่า	

“อันเดียวกัน”	 แต่พอมาดูเป็นคนละคณะ	 ดังนั้นหน ู

เลยอยากทราบว่า

	 1.	 หนูอยู่คณะไหนกันแน่และสามารถเช็คได้

อย่างไรว่าเราอยู่คณะไหน

	 2.	 แล้วถ้าเกิดข้อผิดพลาดจริง	ๆ	เช่น	ลงคณะผิด

สามารถแก้ไขได้หรือไม่อย่างไร

ตอบ	1.	 มหาวิทยาลัยรับสมัครผู้ที่มีความประสงค ์

จะศึกษาในระดับปริญญาตรี	 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี	พ.ศ.	2551

	 “ข้อ	7.	การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

	 	7.1	ผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบัต ิ

ตามข้อ	5	และข้อ	6	ให้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาได้เพียง 

คณะหรือสาขาวิชาเดียวเท่านั้น	 จะสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาอื่นในขณะที่ยังมี 

สถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่อีกไม่ได้”

	 และระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา	 เพื่อเตรียมศึกษา 

ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2548

 “ข้อ	 8	 ให้มีการวัดผลและการประเมินผล 

พร้อมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการ 

เดียวกันและให้สำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผลเป็นผู้ออกใบรับรองผลการศึกษา 

ในแต่ละภาคการศึกษา

	 ผลการศึกษานำไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตตาม 

หลักสูตรการศึกษาช้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้ 

แต่ต้องเป็นผลการศึกษาที่สอบไล่ได้ก่อนการรับ 

สมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี	พ.ศ.	2544 

และต้องเป็นตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	 การที่นักศึกษาสมัครเรียนแบบนักศึกษา 

Pre-degree	 หรือศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาฯ	 ตาม 

ข้อบังคับฯ	 และระเบียบฯ	 ข้างต้น	 นักศึกษามีสภาพ 

การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงตามระเบียบฯ	 

การศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา	 ซ่ึงมีสิทธินำผลการเรียน 

ไปเทียบโอนได้เมื่อนักศึกษามีวุฒิการศึกษา	 ม.6	 

หรือเทียบเท่ามาสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงอีกครั้งหนึ่ง

 ดังน้ัน	ในการสมัครเรียนแบบนักศึกษา	Pre-degree 

จึงไม่มีการระบุคณะของนักศึกษาเหมือนผู้ที่ใช้ 

วุฒิการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่าสมัครเรียน	นักศึกษา 

ไม่ต้องกังวลว่าในใบสมัครระบุว่าอย่างไร	แต่นักศึกษา 

ต้องลงทะเบียนเรียนให้ตรงกับหลักสูตรในคณะ 

หรือสาขาที่นักศึกษาต้องการเก็บหน่วยกิตหรือ 

สอบเก็บวิชาในหลักสูตรนั้น	 ๆ	 เพราะเมื่อนักศึกษา 

ใช้สิทธิเทียบโอนนักศึกษาจะได้เทียบโอนวิชาที่ 

สอบผ่านได้ทุกวิชา	

	 2.	 การกรอกใบสมัครตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

แล้วนักศึกษาไม่ต้องระบุคณะ	 ที่สำคัญคือนักศึกษา

ต้องลงทะเบียนเรียนให้ตรงกับความประสงค์ของ 

นักศึกษาที่จะเรียนในสาขาใด	 เพราะจะมีผลกับการ 

เทียบโอนกระบวนวิชาท่ีสอบผ่าน	เม่ือเรียนตรงหลักสูตร 

นักศึกษาจะโอนได้ทุกกระบวนวิชาที่สอบได้	



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

พระอาจารย์ ไชยา สิริธัมโมแนะหลักคุณธรรม

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน แก่บุคลากร ม.ร.

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดโครงการเสริมสร้าง 

คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 โดยมี	พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม	 วัดพระราม	๙ 

กาญจนาภิเษก	 บรรยายธรรม	 เรื่อง	 “หลักคุณธรรม  

จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกันกับ 

ผู้อ่ืนอย่างมีความสุข”	 เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	2557	 

ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	

	 โอกาสนี้	พระอาจารย์ไชยา	กล่าวว่า	สมเด็จ- 

พระสังฆราช	 ได้กล่าวไว้ว่า	 “ชีวิตนี้น้อยนัก”	 คือ	

ทุกชีวิตไม่ว่าคน	 ไม่ว่าสัตว์	 มิได้มีเพียงเฉพาะชีวิตน้ี	 คือมิได้มีเพียงชีวิตในชาติน้ีชาติเดียว 

 แต่ทุกชีวิตมีท้ังชีวิตในชาติอดีต 

 ชีวิตในชาติปัจจุบัน	 และชีวิต 

ในชาติอนาคต		 “คนเราทั้งที ่

เ กิดมาต้ อ ง เ อ า ชี วิ ต ที่ เ ห ลื อ 

อยู่น้อยนี้ไปทำความดี อย่าทำ 

ความชั่ว เป็นคติให้รู้ว่าชีวิตนี ้

มันส้ันนัก จึงต้องรู้จักทำประโยชน์ 

ให้กับสังคม”

 พระอาจารย์ไชยา กล่าวต่อว่า	 การทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้น	 ต้องมี 

สามัคคีธรรม	คือ	อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็น	รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	อย่าก้าวก่ายงาน 

ซึ่งกันและกัน	 งานไหนที่ต้องช่วยกันก็จะต้องร่วมมือร่วมใจกัน	 อย่าปัดแข้งปัดขากัน	

เพราะจะทำให้อยู่ด้วยกันลำบาก	ถ้ามีความสามัคคีเป็นท่ีต้ังแล้ว	งานจะประสบความสำเร็จ 

ถ้าเปรียบการทำงานเป็นการรบ	 หากมีความสามัคคีเป็นท่ีต้ัง	 รบเม่ือใดก็จะชนะเม่ือน้ัน	

แต่ถ้าขาดความสามัคคี	 นอกจากจะรบไม่ชนะแล้ว	 เมื่อมีเมืองอื่นมารุกรานก็จะสู้เขา 

ไม่ได้	

 นอกจากนี้	 ยังมีธรรมะในการทำงาน	 4	 ประการ	 เรียกว่า	 หัวใจเศรษฐ ี	

ประกอบด้วย

 อุฏฐานสัมปทา	 คือ	 พร้อมด้วยความขยัน	 หมั่นเพียร	 ในการประกอบ 

สัมมาอาชีพ	หรือ	ขยันหา

 อารักขสัมปทา คือ		การเก็บรักษาทรัพย์สินท่ีได้มาโดยชอบธรรม	หรือ	ขยันเก็บ

 กัลยาณมิตตา	คือ	การคบหาสมาคมกับคนดี	มีคุณธรรม	มีน้ำใจและเป็นเพื่อน 

ที่ไม่พาไปผลาญทรัพย์	หรือ	เลือกคบ

 สมชีวิตา	คือ	การใช้จ่ายอย่างประหยัดพอเพียง	ใช้ชีวิตสมถะ	ไม่ฟุ่มเฟือย	หรือ	

เลือกใช้

 พระอาจารย์ไชยา	 ยังได้ให้หลักธรรมที่ใช้ในการทำงานสู่ความสำเร็จ	 ได้แก	่

หลักอิทธิบาท	4	ประกอบด้วย	

 ฉันทะ : ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทำอยู่	บางคนอาจจะไม่พอใจในงานที่ทำ	

หรือบางคนอาจถูกบังคับ	 แต่ต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความพอใจในการทำงาน	 เมื่อต้อง 

ทำงานนี้แล้ว	ก็จงสร้างความพอใจให้ตนเอง	อย่าแสดงอาการไม่พอใจ

 วิริยะ : ขยันหม่ันเพียรกับงานท่ีมี อย่าเกียจคร้าน	ต้องมีความเพียรในการสร้างความดี	

เพียรรักษาความดีให้คงที่ตลอดไป

 จิตตะ : เอาใจใส่รับผิดชอบกับงานท่ีทำ	จิตใจท่ีจดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีต่องาน

ที่ทำ	มีสติ	ความรอบคอบและความรับผิดชอบ	

 วิมังสา : การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน	หมายความว่า	ทำงาน 

ด้วยปัญญา	 ด้วยสมองคิด	 แม้จะรักงานเพียงใด	 บากบั่นเพียงใดหรือเอาใจจดจ่ออยู ่

ตลอดเวลา	 แต่ถ้าขาดการใช้ปัญญาพิจารณางานด้วยแล้ว	 ผลที่สุดงานก็คั่งค้างและ 

ผิดพลาดจนได้	 	

    
 
 
 
 
 

	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน	

รุ่นท่ี	 27	 โดยมีรองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์	 คณบดีคณะนิติศาสตร์	 

เป็นประธานเปิดงานและให้ข้อคิดแก่นักศึกษาในการดำเนินชีวิตประจำวัน	 

พร้อมย้ำเร่ืองการเป็นนักกฎหมายท่ีดีเพ่ือรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ	 เม่ือวันท่ี	

23	เมษายน	ท่ีผ่านมา	ณ	อาคาร	1	ช้ัน	3	ห้อง	1303	คณะนิติศาสตร์	

	 ภายในงาน	 ภาคเช้า มีการบรรยายเร่ือง	 “แนวปฏิบัติของนักศึกษาฝึกงาน”	

โดยอาจารย์อภิชัย มานิตยกุล	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 นางอรุณี ชมะโชติ 

หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา	 และนายอัยการ จันลา	 ผู้ประสานงานโครงการ- 

นักศึกษาฝึกงานฯ	 เป็นวิทยากรให้ความรู้และช้ีแจงรายละเอียด	ระเบียบปฏิบัติต่างๆ	

ท่ีนักศึกษาฝึกงานควรทราบ	

     ภาคบ่าย	 มีการอบรมพิเศษเร่ือง	 “คุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย” 

โดยนายอวิรุทธ์  ชาญชัยกิตติกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 

โดยวิทยากรได้เน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ 

วิชาชีพทางด้านกฎหมาย	 และปิดท้ายด้วยการบรรยายเรื่อง	 “ประสบการณ์จาก 

การฝึกงานกับการนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพกฎหมาย”	 โดยมีศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

ท่ีเคยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานท่ีประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ

ทางด้านกฎหมาย	 ร่วมเล่าประสบการณ์การฝึกงานให้แก่รุ่นน้องนักศึกษาฝึกงาน	

รุ่นที่	27	รับฟังด้วย

     นอกจากนี้	 ยังมีกิจกรรมปฐมนิเทศนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 25-27 

เมษายน 2557  ณ ค่ายวีระชัยแคมป้ิงแอนด์รีสอร์ท  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีคณาจารย์	 	 เจ้าหน้าที่	 ศิษย์เก่า	และนักศึกษาฝึกงานคณะนิติศาสตร์	 เข้าร่วม 

กิจกรรม	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาฝึกงานรุ่นพี่	รุ่นที่	26	ร่วมกับคณะนิติศาสตร์	

จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องและเพ่ือนนักศึกษาฝึกงานให้มีความรัก 

ความสามัคคี	 โดยใช้กิจกรรมนันทนาการและวิชาการเป็นเคร่ืองมือในการให้ข้อคิด 

แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	 อีกทั้ง	 ยังได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญน้อง 

เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและสืบทอดประเพณีที่ดีงามของนักศึกษา 

ฝึกงานคณะนิติศาสตร์	 ในคืนวันที่	 26	 เมษายน	 2557	 โดยได้รับเกียรติจาก					

รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์	เป็นประธาน	

					 ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน	 นักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

ต่างมีความรู้สึกประทับใจในกิจกรรมตลอดระยะเวลาทัง้	 4	 วัน	 โดยนายธนเดช  

อังคะนาวิน	 ตัวแทนนักศึกษาฝึกงานรุ่นท่ี	27	บอกว่า	“การเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังน้ีได้รับ 

ประสบการณ์หลายอย่าง ท้ังความรู้ ความสนุกสนาน และได้เพ่ือนใหม่ ซ่ึงทุกกิจกรรม 

ผมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ ผมยังได้เรียนรู ้

ประสบการณ์จากการบอกเล่าของรุ่นพ่ีในเร่ืองการทำงานและการดำเนินชีวิตอย่างไร 

ให้ประสบความสำเร็จ และผมก็จะรักษาและสืบทอดกิจกรรมดีๆน้ีไว้ให้แก่รุ่นน้อง 

รุ่นหลังต่อไป”

คณะนิติศาสตร์จัดปฐมนิเทศ

นักศึกษาฝึกงาน คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 27

 “อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีคือ สติ หมายถึง สิ่งที่ระลึกได้ว่าทำถูก ผิด ชั่ว ดี 

มีสติแยกแยะได้ และทำได้ สัมปชัญญะ คือ รู้ตัวอยู่ตลอด ดังนั้น สติสัมปชัญญะ 

คือการรู้สติ ระลึกได้ และควรหม่ันฝึกภาวนาอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือจะได้มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง 

และเกิดสติปัญญาในที่สุด”



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒ - ๘ มิถุนายน 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

อธก.ฝากคณาจารย์ฯ                   (ต่อจากหน้า 12)

 ชมรมนักศึกษามุสลิม	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดงานเปิดโลกมุสลิมครบรอบ	43	ปีการก่อต้ังชมรมฯ

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกของ 

ชมรมนักศึกษามุสลิม	 ให้เกิดความรักความสามัคค ี

และช่วยเหลือกัน	 เมื่อวันที่	 13	 พฤษภาคม	 2557	 

ณ	ลานแอโรบิก	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    
 
 
 
 
 
 

ผู้ควบคุมการสอบ	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตรงกัน 

และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่		

 จากนั้น	 อธิการบดี	 กล่าวว่า	 ระบบการเรียน 

การสอนระดับปริญญาตรีในส่วนภูมิภาค	 เพ่ือให้การทำงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนกองหน้าของ 

มหาวิทยาลัย	 เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังภูมิภาค 

ทั่วประเทศ	 ขณะนี้	 ม.ร.	 อยู่ในวงการการศึกษาที่มีการ 

แข่งขันสูงมาก	(Red	Ocean)	ดังน้ัน	ขอให้รองอธิการบดีฯ	 

และบุคลากรของสาขาวิทยบริการฯ	 และบุคลากรของ 

มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด	

 “นักศึกษาท่ีเลือกมาเรียนท่ีรามคำแหง ต่างมาด้วย 

ความหวัง ความศรัทธาต่อการท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นสถาบันที่ให้โอกาสทางการศึกษา ดังนั้น คณาจารย ์

ผู้สอน หรือผู้ประสานงาน ทุกท่านท่ีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย 

ไปปฏิบัติงาน ควรปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่อง 

กฎระเบียบ การเซ็นชื่อเข้าเรียน ขณะเดียวกันก็ควร 

ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ต้องใช้วิจารณญาณ ยืดหยุ่นบ้าง”

 อธิการบดี	 กล่าวต่อไปว่า	 การบริหารจัดการ 

เรื่องตำรา	ควรให้แล้วเสร็จตรงตามเวลา	อย่างน้อยก่อน 

เปิดบรรยาย	 1	 สัปดาห์	 เพราะตำราเป็นสิ่งที่สร้างความ 

เชื่อมั่นให้ผู้เรียน	นอกจากคณาจารย์ที่ไปบรรยาย	ควรมี

ศูนย์กลางจัดการอย่างเป็นระบบ	ครบวงจรมากขึ้น

 “จากนี้ไป ขอให้บุคลากรทุกคนช่วยกันทำหน้าที่

เป็นนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ในการประชา-

สัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้อง ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด 

ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสัตย์  มีจรรยาบรรณในการทำงาน  

มีความรักและผูกพันกับองค์กร และปลูกฝังให้ลูกศิษย์ 

มีความรัก-เคารพต่อคณาจารย์ มีความเป็นกัลยาณมิตร

 ...สำหรับอาจารย์ผู้บรรยายจะสอนแต่วิชาการ 

อย่างเดียวไม่ได้ ต้องปลูกฝังความคิด เพื่อให้นักศึกษา 

เกิดความรักผูกพันกับมหาวิทยาลัยด้วย”

ได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้าง 

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช		 

ในสมัยของรองศาสตราจารย์เพชรน้อย  เวทยประสิทธิ์ 

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา 

โดยมีรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ	 รวมเป็นเงิน	

1,463,258.79	 บาท	 และได้รับอนุญาตจากอธิการบด	ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง		ให้ดำเนินการสร้างพระบรม 

ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 โดยใช้งบประมาณ 

การก่อสร้างจากการบริจาคของ	 นักศึกษา	 ศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบันและประชาชนท่ัวไป	รวมท้ังการสนับสนุนจาก

ภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัดสงขลา	 ซ่ึงการก่อสร้าง 

เป็นไปตามแบบของงานวางผังแม่บท	 กองแผนงาน	 

และสถานท่ีก่อสร้างเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์	ของกรมศิลปากร

 สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดสงขลา	 จึงจัดพิธ ี

ทางศาสนาพุทธ	 ศาสนาพราหมณ์	 ศาสนาอิสลาม	 และ 

เม่ือการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง

มหาราชแล้วเสร็จ	ก็จะเป็นสัญลักษณ์ให้ชาวรามคำแหง	

และประชาชนทั่วไปได้สักการะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว 

จิตใจ	 ให้สมัครสมานสามัคคี	 รวมท้ังจะเป็นสถานท่ีจัดงาน 

เทิดพระเกียรติ ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช		 

และเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งหน่ึงของจังหวัดสงขลาต่อไป

รามฯ-สงขลาฯ                             (ต่อจากหน้า 1)

	 โครงการการศึกษาภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	 สำหรับนักบริหาร 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 คณะเศรษฐศาสตร์	 เปิด 

รับสมัครนักศึกษาใหม่	 รุ่นที่	 18	 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาโท	 แผน	 ข	 (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)	 ระบบ  

Block Course System	 เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์	 

เวลา	09.00-16.00	น.	ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	(ทุกสาขาวิชา)	

	 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครฟรีที่	 www.

eco.ru.ac.th/mbe	 หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร 

ได้ที่	คณะเศรษฐศาสตร์	อาคารเก่า	ชั้น	1	ติดต่อ	คุณอภิภ ู

หน่วยการเจ้าหน้าท่ีหรือคุณชุติมา	 ห้องบัณฑิตศึกษา	 ช้ัน	 4 

คณะเศรษฐศาสตร์	 อาคารใหม่	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หัวหมาก	 เฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์	 เวลา	 09.30-15.30	 น. 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 กรกฎาคม 2557  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 โทร.0-2310-8000  

ต่อ	 4531,	 8526	 หรือ	 081-630-0480,	 089-033-1371,	

088-005-0193	และ	084-735-4825

ม.ร.รับนักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

กองกิจการนักศึกษา
ขอเชิญคนพิการทุกประเภท ที่ได้รับความสำเร็จ

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยังไม่เคยได้รับรางวัล 

ยกย่องระดับชาติ สมัครคัดเลือกเป็นคนพิการดีเด่น

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

****************************************

สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่	:-

	 มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร	ตึกมหิดล	 

	 ชั้น	4	ถนนราชวิถี	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400	 

	 โทร	0-2354-7391-4	ต่อ	103	หรือดาวน์โหลด	

	 ข้อมูลได้ที่	www.princessngarmchit.org

หรือที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

	 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	

	 กองกิจการนักศึกษา	อาคารกิจกรรมนักศึกษา

	 ชั้น	2	โทร.	0-2310-8306,	0-2310-8076	

	 โทรสาร	0-2310-8306	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 สาขาวิชารังสีเทคนิค	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 จัดอบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อการสอบ 

ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค	

ครั้งที่	 4	 เมื่อวันที่	 17-18	พฤษภาคม	2557	ณ	ห้องศักดิ์ 

ผาสุขนิรันต์	 หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

โดยมี	 รศ.มลุลี	 ตัณฑวิรุฬห์	 อ.ภัทระ	 แจ้งศิริเจริญ	 

อ.ดร.นวลเพ็ญ	 ดำรงกิจอุดม	 รศ.ชัชวาลย์	 อภัยพลชาญ	

รศ.พญ.วรรณา	 ตรีวิทยรัตน์	 และ	 ผศ.ดร.นภาพงษ์ 

พงษ์นภางค์	 เป็นวิทยากร	มีผู้เข้าร่วมโครงการ	 200	 คน	 

จากมหาวิทยาลั ยผู้ ผลิตบัณฑิตรั งสี เทคนิคของ 

ประเทศ	7	แห่ง

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. 
จัดอบรมฟื้นฟูวิชาการฯ



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๗) วันที่ ๒ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

MPM 14 จากพี่สู่น้อง

    
 
 
 
 
 

ทะเลใจ
	 เหมือนชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝัน

	 วันที่ผ่านมาไร้จุดหมาย

	 ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจ

	 เป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกัน

	 เหมือนชีวิตผันผ่านคืนวันอันเปลี่ยวเหงา

	 ตัวเป็นของเราใจของใคร

	 มีชีวิตเพื่อสู้คืนวันอันโหดร้าย

	 คืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกัน

	 คืนนั้นคืนไหน		ใจแพ้ตัว

	 คืนและวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจ

	 ท่ามกลางแสงสีศิวิไลซ์

	 อาจหลงทางไปไม่ยากเย็น

	 คืนนั้นคืนไหน	ใจเพ้อฝัน

	 คืนและวันฝันไปไกลลิบโลก

	 ดั่งนกน้อยลิ่วล่องลอยแรงลมโบก

	 พออับโชคตกลงกลางทะเลใจ

	 ทุกชีวิตดิ้นรนค้นหาแต่จุดหมาย

	 ใจในร่างกายกลับไม่เจอ

	 ทุกข์ที่เกิดซ้ำ	เพราะใจนำพร่ำเพ้อ

	 หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข

	 ทุกข์ที่เกิดซ้ำ	เพราะใจนำพร่ำเพ้อ

	 หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข

	 ลูกศิษย์ที่รักครับ	ข้างต้นนั้นครูนำเนื้อเพลง	 

ของครูแอ๊ด	หรือครูย่ิงยง	โอภากุล	หรือแอ๊ด	คาราบาว 

นำมาลงไว้		ให้ได้อ่านและให้ได้ติดตามกัน	

 ที่เอามาให้อ่านและติดตามนั้น	 มีเพลงอีก 

หลายเพลงท่ี	วงคาราบาว	นำเสนอมาต้ังหลายสิบปีน้ี 

เป็นที่น่าคิดน่าติดตาม	 และก็น่าศึกษา	 เพราะเพลง 

แต่ละเพลงนั้นผ่านการรจนา	 ผ่านการไตร่ตรอง	

ผ่านการฝึกฝน	 ผ่านการอะไรต่าง	 ๆ	 มามากมาย 

พูดง่าย	ๆ	ว่าชีวิตของวงคาราบาวนั้นผ่านร้อน 

ผ่านหนาว	 ผ่านสุข	 ผ่านทุกข์	 ผ่านอารมณ์ได้ทุก 

อารมณ์	 แต่สิ่งที่เหนือไปจากอารมณ์นั้น	 ก็คือ 

ความรู้ต่าง	ๆ	ที่แฝงเร้นอยู่ในเนื้อเพลงก็มีอยู่มาก 

ลูกศิษย์ เชื่อไหมว่าที่ครูพูดมาข้างต้นนั้นเป็น 

ความจริง	

	 เชื่อหรือไม่ก็ตามลองย้อนอ่านอีกครั้งหนึ่ง 

อ่านช้า	ๆ	แล้วก็จะรู้ว่า	ทำไม	ครูถึงได้คุยกับครูแอ๊ด 

หรือคุณยิ่งยง	 โอภากุล	 ศิลปินแห่งชาติ	 นักร้อง 

นักแต่งเพลง	 ของวงคาราบาว	 ของเพลงเพื่อชีวิตที่ 

โด่งดัง	กล่าวได้ว่าท่ัวโลกก็ว่าได้	 ลองพิจารณาดู	 แล้ว 

ก็จะเห็นเหตุว่าทำไม	 ครูจึงได้เชิญครูแอ๊ดมาเขียน 

หลักสูตรแล้วก็มาสอนลูกศิษย์ท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์  

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธานเปิด 

นิทรรศการ	“รามฯ ร่วมใจ ต้านภัยส่ิงเสพติด”	 เพ่ือรณรงค์ให้นักศึกษา	บุคลากรและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

ตระหนักรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของส่ิงเสพติด	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ม.ร.	ร่วมพิธี	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2557	ณ	ห้องโถง	ชั้น	1	อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามคำแหงมหาราช

	 โอกาสนี้	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนโยบายพัฒนาสังคมและ 

ชี้นำชุมชนในการแก้ปัญหาและการสร้างเสริมคุณค่าชุมชนและสังคมในด้านสุขภาพและสิ่งเสพติด	 รวมทั้ง 

มีแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่สีขาวที่ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข 

โดยนิทรรศการครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะต่างๆในการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด	

รวมทั้งนิทรรศการให้ความรู้	จากสำนักงาน	ป.ป.ส.กทม.

	 คณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ	ซึ่งมี	รศ.อนงค์ทิพย์ 

เอกแสงศรี	เป็นประธานโครงการฯ	ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้าน

คลิตี้ล่าง	อำเภอทองผาภูมิ	จังหวัดกาญจนบุรี	จัดกิจกรรม	

MPM14	จากพี่สู่น้อง	เมื่อวันที่	2-3	พฤษภาคมที่ผ่านมา

 สำหรับหมู่บ้านคลิตี้ล่าง	 ชาวบ้านส่วนใหญ่ 

เป็นชาวกระเหร่ียง	 ได้รับผลกระทบจากสารตะก่ัวตกค้าง 

ในลำห้วยคลิตี้	 ทั้งยังขาดแคลนระบบสาธารณูปโภค 

พื้นฐาน	 นักศึกษา	 MPM	 รุ่นที่	 14	 ได้ร่วมกันหาทุน 

สนับสนุนเพื่อสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

บ้านคลิตี้ล่าง	 โดยได้รับการสนับสนุนแผงโซล่าเซลล ์

พร้อมอุปกรณ์	 ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา 

รวมมูลค่ากว่า	 100,000	 บาท	 ให้โรงเรียน	 โดยม ี

ผู้แทนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่	 13	

เป็นผู้รับมอบ			

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ฝากหลักการทำหน้าท่ี 

เป็นด่านหน้าท่ีแข็งแกร่งในการขยายการศึกษาสู่ภูมิภาค 

ในการประชุมอาจารย์ผู้ช่วยประสานงาน	อาจารย์ผู้บรรยาย 

อาจารย์ผู้ควบคุมการสอบระดับบัณฑิตศึกษาภูมิภาค 

ประจำปีการศึกษา	2557	โดยมีคณาจารย์จำนวน	380	คน 

เข้าร่วม	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2557	ณ	ห้องประมวล- 

กุลมาตย์	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี	รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข 

รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค	กล่าวว่า	การประชุม 

ครั้งนี้เพื่อแจ้งนโยบายการเรียนการสอน	 ในส่วนของ 

อาจารย์ผู้บรรยาย	 อาจารย์ผู้ประสานงาน	 และอาจารย์ 

ม.ร. จัดนิทรรศการ “รามฯร่วมใจ ต้านภัยส่ิงเสพติด”

  งานแนะแนว	 จัดหางานและทุนการศึกษา	

กองกิจการนักศึกษา	 ขอแจ้งนักศึกษาผู้ได้รับทุน 

การศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ประเภทเรียนดี	 

ประเภทขัดสน	 และประเภทกิจกรรม	 เข้าร่วมพิธี 

ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา	ในวันท่ี 5 มิถุนายน  

2557 เวลา 11.30 น. ณ อาคารสุโขทัย ช้ัน 3 ห้อง 0322 

(แต่งชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย)

อธก.ฝากคณาจารย์-ผู้ประสานงานภูมิภาค
ทำหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ ของ ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 11)


