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ม.ร.กำ�หนดวันซ้อมรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

(อ่านต่อหน้า 2)

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

	 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต	 

เพือ่ความเป็นเลศิ	คณะบริหารธุรกจิ	มหาวทิยาลยั

รามค�าแหง	รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ระดับปรญิญาตรี	

ภาคเรยีนที	่1	ปีการศกึษา	2557		สาขาวชิาการจดัการ		 

รุ่นท่ี	 4/1	 (ภาคค�่า)	 เรียนวันจันทร์	 -	 วันศุกร์	 

เวลา	17.30-21.30	น.	ณ	คณะบริหารธุรกิจและ 

อาคารศรชีมุ	ม.ร.หวัหมาก		(หลกัสตูร	135	หน่วยกติ) 

สามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้	จัดระบบ

การศึกษาแบบ	 Block	 Course	 ค่าธรรมเนียม 

การศกึษาตลอดหลกัสตูร	144,900	บาท	(แบ่งช�าระ	 

9	งวด)		คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	

 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 

ภาคพิเศษ	 คณะมนุษยศาสตร์	 เปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	ภาค	2	 ปีการศึกษา 

2557	ใน	2	สาขาวิชา	คือ	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	

และสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	

(เรียนวันจันทร์-วันศุกร์	เวลา	17.00-21.00	น.)

 โดยจ�าหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้- 24 

พฤศจิกายน 2557	(เว้นวันหยุดราชการ)	และ

ก�าหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 - 24 

พฤศจิกายน	2557	 (เว้นวันหยุดราชการ)	และ

เปิดเรียนวันท่ี	1	ธันวาคม	2557

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	น�าคณะผู้บริหาร	ม.ร.	ทูลเกล้าฯ	ถวายแจกันดอกไม้

และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง	 และทรงหายจากพระอาการประชวร	 

ณ	ศาลาศิริราช	100	ปี	โรงพยาบาลศิริราช	เมื่อวันที่	15	ตุลาคม	2557

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ์  

ลาภเจรญิทรพัย์	อธกิารบดมีหาวทิยาลยั 

รามค�าแหง	 แสดงความยินดีกับ

นางสาวพัชรา แก่นพ่วง	นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์	สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย	

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ทีไ่ด้รบัรางวลั 

พระราชทานระดับอุดมศึกษา	 

เขตกรุงเทพมหานคร	ประจ�าปีการศึกษา	2556	โดยมีอาจารย์สมหมาย  สุระชัย		รองอธิการบดี

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา	 และนางสาวขวญัเรอืน พานแก้ว	 ผูไ้ด้รบัรางวลัพระราชทานฯปีการศกึษา	

2555	มาร่วมงาน	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2557	ณ	ห้องรับรองชั้น	2	อาคารวิทยบริการและบริหาร
(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

 ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้สมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์

ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ประจ�าปีการศึกษา	 2556	 -	 2557	

ระหว่างวันที่	2-6	มีนาคม	2558	(รวม	5	วัน	ทั้งช่วงเช้า	และ 

ช่วงบ่าย)	ณ	อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช		น้ัน	

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดการฝึกซ้อมรับ

พระราชทานปริญญาบัตร	ระหว่างวันที่	23-27	กุมภาพันธ์	

2558	ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราช	 และอาคารกงไกรลาศ	 (KLB)	 โดยจะ

ด�าเนนิการฝึกซ้อมเหมอืนวนัพธิจีรงิ	 และให้บณัฑติแต่งกาย

สวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีฯ

	 	 	 	 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและการฝึกซ้อม

ของแต่ละคณะ	จะประกาศให้ทราบต่อไป

   
คณะมนุษยศาสตร์รับ

นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ

ม.ร.ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   
 
 
โครงการพิเศษ เพ่ือความเป็นเลิศ
เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี สาขาการจัดการ

อธิการบดี ม.ร.ยินดี นักศึกษารับรางวัลพระราชทาน



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

อธิการบดี ม.ร. ยินดีฯ                  (ต่อจากหน้า 1) 

	 ส� านักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 

กองกิจการศึกษา	 ม.ร.จัดบรรยายและฝึกปฏิบัติ	

“เรื่องการท�างานภายใต้ความกดดันและการ

บริหารความเครียด”	 โดยมีอาจารย์ประจักษ	์	

วิฑูรย์เศรษฐ์	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาพลานามัย	

คณะศึกษาศาสตร์	ม.ร.เป็นวิทยากร	 เพ่ือให้นักศึกษา 

ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	ได้ตระหนักรู้ในตนเอง	การจัดการ 

กับอารมณ์ของตน	 การสร้างแรงจูงใจและการรู ้

เท่าทันอารมณ์ผู้อ่ืน	ณ	ห้อง	401	อาคารสวรรคโลก 

เมื่อวันที่	10	กันยายน	2557

 โอกาสนี้	ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.	กล่าวว่า	

ภูมิใจที่ได้เห็นความส�าเร็จของนักศึกษาที่มีผลงาน

ในการท�ากิจกรรมเพื่อมหาวิทยาลัยและสังคม	 

และเคยได้รับรางวัลจากทั้งภายในและภายนอก	

สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและเชิดชูความเป็น

คนดีในสังคมมาโดยตลอด	 ฉะนั้น	 การที่นักศึกษา 

ได้ท�ากิจกรรมไประหว่างเรียนจะสอนให้นักศึกษา 

มีความเข้มแข็ง	 และกล้าหาญที่ออกไปท�ากิจกรรมที่

เป็นจติสาธารณะให้แก่สงัคม	ประเทศไทย	และนานาชาต ิ

 “ขอขอบคุณนักศึกษาที่ได้ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่สังคม เชื่อว่าคุณงามความดีที่ได้

สร้างไว้จะส่งผลให้นักศึกษาประสบความส�าเร็จ 

ในชีวิตทั้งครอบครัว การเรียน และการท�างาน  

ขอให้ยึดมั่นในความดีและคงความเป็นผู้มีความรู ้

คู่คุณธรรมตลอดไป”

	 ส�าหรับนางสาวพัชรา  

แก่นพ่วง นักศึกษาคณะ

นิติศาสตร์	 เคยได้รับรางวัล

เชิดชูความเป็นคนดีในสังคม 

เช่น	 รางวัลเพชรน�้าหน่ึง  

ในโอกาสครบรอบ	 42	 ปี	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

ปี	2556,		คณะบรหิารสภาเดก็

และเยาวชนจังหวัดสุโขทัย	ปี	พ.ศ.	2551	 -	2553	

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์,	

วิทยากรโครงการ	 “เสรมิสร้างคณุธรรม	 สร้างภมูคิุม้กนั

ยาเสพติด”	 ปี	 2554,	 เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	

สาขาเยาวชนบ�าเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของเยาวชน	ประจ�าปี	2556,	ได้รบัเกยีรตบิตัร

จากกรรมการจดังานวนัเยาวชนแห่งชาต	ิ คนดศีรแีผ่นดนิ 

ประจ�าปี	2556	จงัหวดัสโุขทยั,		เยาวชนดเีด่นแห่งชาต	ิ

เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ	 ปี	 2554,	 สภา-

สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	 	 เยาวชนสตรีไทย

ดีเด่น	ประจ�าปี	2553,	สภาสตรีแห่งชาติในพระบรม-

ราชูปถัมภ์	 กระทรวงยุติธรรม	 และเป็นผู้มีความ

ประพฤติดีงาม	ประจ�าปี	2551	พุทธสมาคมแห่ง-

ประเทศไทยฯ

 นางสาวพัชรา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	สาขา

วทิยบริการฯจงัหวดัสโุขทยั	 กล่าวว่ารูส้กึปลาบปลืม้ใจ

ที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาครั้งนี้	

ถือเป็นรางวัลอันสูงส่งในชีวิตและเป็นเกียรติต่อ

ครอบครวัและวงศ์ตระกลู	 รางวลัน้ีจะเป็นแรงบนัดาลใจ

ในการใช้ชีวิตให้อยู ่บนบรรทัดฐานของคุณธรรม	

จริยธรรม	และเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม	ดังนั้น	 เมื่อ

ชวีติมรีางวลัเชดิชคูณุงามความดแีล้ว	ท�าให้เรามองว่า	

“มีรางวัลการันตี ว่าดีเด่น...ย่ิงต้องเน้น ท�าความดี  

มีการให้...ต้องดีเด่น ทั้งตัวและหัวใจ...อย่ายอมให้

ความเด่นดัง บังความดี” 

 พชัรา กล่าวด้วยว่าในงานรบัรางวลัพระราชทาน 

ที่ผ่านมา	 มีผู้ใหญ่ท่านหน่ึงถามว่า...เธอมาจาก

มหาวทิยาลยัไหน??		เธอตอบว่า...มาจาก	ม.รามค�าแหง 

ท่านคนนั้นถามต่อว่า...เธอรู ้ไหมว่ามหาวิทยาลัย

แห่งไหนในประเทศไทยท่ีเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเก่งท่ีสุด  

ซ่ึงตอนแรกปอก็ยงัไม่ตอบ	 แล้วพักหน่ึงก็ตอบไปว่า...

ไม่ทราบค่ะ	 ท่านกบ็อกมาว่า...เธอรูไ้หม	มหาวทิยาลยั 

ที่ดีและมีนักศึกษาที่เก่งที่สุดในประเทศไทย	 คือ

ม.รามค�าแหง	 เพราะรามค�าแหงไม่มีครูมาบังคับให้

นักศึกษาเข้าเรียน	 แต่นักศึกษาหลายคนสามารถ

เรียนจบได้ในเวลา	 3	 ปีครึ่ง	 ถือว่าเป็นยอดมนุษย์		

ท�าให้ปอรู้สึกว่า	 ปอโชคดีท่ีเป็นลูกศิษย์รามค�าแหง	

เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการการันตีจาก

สังคมด้วย	

	 นอกจากนี้	 ในส่วนของสภาเด็กและเยาวชน

จงัหวดัสโุขทยั	 ทีเ่คยเป็นคณะบรหิารฯ	 กต็ัง้ใจจะเป็น

ท่ีปรึกษาและพ่ีเลี้ยงให้กับน้องๆเยาวชนรุ่นต่อๆไป		

และตัง้ใจจะไปเป็นครจูติอาสา	 สอนวชิาภาษาองักฤษ	

ให้กับเด็กๆในหมู ่บ้านและวัดในชุมชนที่จังหวัด

สุโขทัยด้วย	

	 ทั้งนี้	ล่าสุด	พัชรา แก่นพ่วง	ได้เข้าเป็นอาสา-

สมัครต่างประเทศ	 Good	 News	 Corps	 ภายใต้การ

ดูแลของ	 International	 Youth	 Foundation	 (IYF)	

โดยเลือกเป็นอาสาสมัครที่ประเทศแถบแอฟริกา	 

คอื	ประเทศยกัูนดา		ประเทศเคนย่า	เป็นเวลา	10	เดอืน 

และระยะสั้นที่ประเทศรวันดา	 และบุรุนดี	 ด้วยการ 

ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย	เช่น	ร�าไทย	มวยไทย	กีฬา

วอลเลย์บอล	เซปักตะกร้อ	รวมถึง	เผยแพร่หลักการ

ด�ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชาวชนบท	

เช่น	 การปลูกผักสวนครัว	 การน�าสิ่งที่เหลือใช้มาใช้

ประโยชน์ใหม่	 (น�าขวดพลาสตกิมาท�าเป็นแจกันดอกไม้) 

เป็นต้น

 พชัรา	 บอกด้วยว่าการเข้าเป็นอาสาสมคัรครัง้นี ้

สอนให้รูจ้กัการเป็นผู้ให้	 มจีติใจทีเ่ข้มแขง็ในสถานการณ์ 

ที่ยากล�าบากผ่านวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน	 ท�าให้เห็น

คุณค่าของชีวิตและได้เรียนรู้ศักยภาพการเป็นผู้น�า

ของตนเอง	 เรียนรู้ชีวิตที่ยากล�าบาก	 จนมีความกล้า

ในการก้าวผ่านอุปสรรคมายืนในจุดที่ เข ้มแข็ง 

มากขึ้น	ซึ่งสิ่งที่ได้พบมาในช่วงหนึ่งของชีวิต	ท�าให้

หวนกลับมามองชีวิตของตนเองว่า	 ในโลกนี้ยังมีคน

ที่ล�าบากกว่าเรา	 เมื่อกลับมาประเทศไทยแล้วก็ได้น�า

หลกัคดิต่างๆมาใช้ในชวีติจรงิทัง้การเรยีน	 ครอบครวั	

และการท�างานด้วย

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแตบ่ัดนี้ - 30  ตุลาคม 2557  

ดาวน์โหลดใบสมคัรทาง	www.excbba.ru.ac.th	สอบถาม 

รายละเอียดได้ที่ส�านักงานโครงการพิเศษบริหารธุรกิจ- 

บัณฑิต	 เพื่อความเป็นเลิศ	 ชั้น	 2	 คณะบริหารธุรกิจ	 

โทร.	0-2310-8213,	083-627-2439,	081-831-1399

โครงการพิเศษฯ                             (ต่อจากหน้า 1) 

 กองงานวิทยาเขตบางนา	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 จดัโครงการอบรมภาคทฤษฎ	ีส�าหรบั

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาต

ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	ตามบันทึกข้อ

ตกลง	 (MOU)	 ระหว่างมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

กับส�านักงานขนส่งเขตกรุงเทพมหานคร	พื้นที่	3	

เปิดรบัสมคัรผูส้นใจเข้ารบัการอบรม รุน่ที ่ 2 ตัง้แต่

บัดนี้ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557	 โดยจะจัดอบรม 

ในวนัเสาร์ท่ี 25 ตลุาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 น. 

ณ วทิยาเขตบางนา (รามฯ2)	สอบถามรายละเอยีด 

เพิม่เตมิได้ท่ี	งานธรุการ	อาคารอ�านวยการ	รามฯ	2 

โทร.0-2397-6308,	0-2397-6298

 ผูช่้วยศาสตราจารย์อดลุย์ ไทรเลก็ทมิ รองอธกิารบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู ร่วมกับ

คณะเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัหนองบวัล�าภ ู

อาจารย์ และนกัศกึษา ได้ร่วมท�าบญุตามประเพณ ี

และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดให้มีการทอด

ผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศิริบุญธรรม ต�าบลกุดดินจี่ 

อ�าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล�าภู เมื่อวันที่  

8 ตุลาคม 2557

สาขาฯ หนองบัวลำาภู ทำาบุญออกพรรษา

วิทยาเขตบางนาจัดอบรมสอบใบขับขี่



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 เมื่ อตอนต้น เดือนกันยายน	

๒๕๕๗	วงการศิลปะของเราได้สูญเสีย 

ศิลปินแห่ งชาติสาขาทัศนศิลป์  

ไปแล้ว	๑	คน	คือ

 อาจารย์ถวัลย์  ดัชนี

 มาประมาณกลางเดือนน้ี	 เราก็ต้อง

สูญเสียศิลปินแห่งชาติสาขาเดียวกันน้ี

ไปอีก	๑	คน	คือ

 ศาสตราจารย์ประหยัด  พงษ์ดำา

	 อ า จ ารย์ ประหยั ด เป็ นชาว

จังหวัดสิงห์บุรี

 ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย-

ศิลปากร	 และเป็นอาจารย์สอนที่ 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้	 และได้รับทุน 

ไปศึกษาต่อ	ณ	ประเทศอิตาลี

	 ท่านเคยได้รับเลือกเป็นศิลปิน

เกียรติยศ	สาขาภาพพิมพ์	จากสถาบัน-

ศิลปะแห่งเมืองฟลอเรนซ์	 อิตาลี	 

โดยรัฐบาลอิตาลี

	 แ ต่ ง าน ท่ีอาจาร ย์ประหยัด 

ภาคภูมิใจที่สุดงานหนึ่งในชีวิต	ก็คือ

	 การได้รับใช้เบ้ืองพระยุคลบาท	

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว  

ในการเขียนภาพประกอบหนังสือ

พระราชนิพนธ์	“พระมหาชนก”

 “ข่าวรามค�าแหง”	 ขอแสดง

ความอาลั ยต่ อศิ ลปิ นแห่ งช าติ 	

ศาสตราจารย์ประหยัด  พงษ์ดำา

 ชีวิตคนสั้น ศิลปะยืนยาว

สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ ยกย่อง “สิงห์ทอง” ดีเด่น

 สมาคมศิษย์เก่ารฐัศาสตร์	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

มอบรางวลัศษิย์เก่ารฐัศาสตร์ดเีด่น		ครัง้ที	่		3		ประจ�าปี		2557

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์	

อธิการบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	พร้อมด้วย	นายสุทธเิกยีรติ  

จิราธิวัฒน ์	นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์	ประธาน

กรรมการโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา	 

ร่วมมอบรางวัล	 โดยไฮไลท์ของงานมีการปาฐกถา

พเิศษจาก				     นายวษิณ ุ        เครอืงาม							รองนายกรฐัมนตร ี

เรื่อง	 “การเมืองการปกครองหลังรัฐธรรมนูญใหม่” 

ท่ามกลางศษิย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนัร่วมงานอย่างคับคัง่	

เมื่อวันที่	 3	 ตุลาคม	 2557	 ณ	 ห้องวิภาวดีบอลรูม	

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์		เซ็นทรัลพลาซา		ลาดพร้าว

	 	 ส�าหรับผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่ารัฐศาสตร์

ดีเด่น	 ครั้งที่	 3	 จ�านวน	 14	 คน	 ได้แก่	1)นายกฤษฎา 

บุญราช	อธบิดีกรมการปกครอง		2)นายกลุศิ  สมบตัศิิร ิ

ผู ้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ	 3)นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ี4)ว่าทีร้่อยตรเีชดิศกัดิ ์ จำาปาเทศ  

ผู้ว่าราชการจงัหวดัระนอง	 5)ดร.เดชรฐั สมิศริ	ิ ผูว่้า- 

ราชการจังหวัดสตูล	 6)ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์

ประเสริฐ เอื้อวรากุล	 ศาสตราจารย์สังกัดภาควิชา

จุลชีววิทยา	 คณะแพทยศาสตร์	 ศิริราชพยาบาล 

7)ว่าที่ร้อยตำารวจโท ดร.มนัส โนนุช	 ถวายงานใน- 

ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณวดี	   

8)นายวิเชียร พุฒิวิญญ	ู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี	 

9) นายวทิยา อาคมพิทกัษ์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.	 10)นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร	 กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 11)พลตำารวจโท 

นายแพทย์สมยศ ดีมาก	 อดีตนายแพทย์ใหญ ่

โรงพยาบาลต�ารวจ	และอดตีสมาชิกวฒุสิภา	12)นายสวุชิ      

สุทธิประภา	 บรรณาธิการข่าวโมเดิร์นไนน์ทีวี	 13)

นายอภินันท์ จันทรังษี	 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ	์

และ					 14)นายอคัรเดช      ทองใจสด					นายกองค์การบรหิาร 

ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	

	 โอกาสนี้	นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ นายก-

สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์	 กล่าวว่าการจัดงานวันนี ้

เป็นงานแห่งความสุขของชาวสิงห์ทองท่ีศิษย์เก่า

รามค�าแหงได้สร้างผลงานและคุณูปการอย่าง-

มหาศาลให้กับสังคมจนเป็นที่ประจักษ์		ความส�าเร็จ 

ของศิษย์สงิห์ทองนอกจากจะเป็นทีก่ล่าวขานกนัมาแล้ว 

ยังได้สร้างเกียรติภูมิอันดีงามให้แก่คณะรัฐศาสตร์

และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

	 ในนามของนายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์	

ขอขอบคุณศษิย์เก่าดเีด่นทุกท่านท่ีได้มุง่มัน่ในหน้าท่ี

การงานและด�ารงตนอย่างมีคุณภาพ	อันเป็นตัวอย่าง

ที่ดีต่อชาวสิงห์ทองทุกๆรุ่น	 การจัดงานเชิดชูเกียรติ

ศษิย์เก่ารฐัศาสตร์ดเีด่น	จดัขึน้เป็นครัง้ที	่3	ขอขอบคณุ

นายวษิณ ุ เครอืงาม	รองนายกรฐัมนตร	ีทีใ่ห้เกยีรตเิป็น

องค์ปาฐก	ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	และนายปริญญา 

นาคฉัตรีย์	 ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ	 คณะกรรมการ	 และ 

ผู้ให้การสนับสนุน	 ที่ท�าให้การจัดงานครั้งนี้ประสบ

ความส�าเร็จอย่างภาคภูมิ	

 “ผมพร ้อมด ้วยคณะที่ปรึกษาและคณะ

กรรมการสมาคมฯจะท�าหน้าที่เพื่อเป็นหลักส�าคัญที่

มั่นคงให้กับชาวสิงห์ทองทุกคนและจะเป็นองค์กร

ที่ท�าประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและ

ประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถ ขณะเดียวกัน 

ขอให้พวกเราชาวสิงห์ทองร่วมจิตร่วมใจสมานฉันท์

สามัคคีรวมน�้าใจเอื้อเฟื้อให้เป็นสิงห์ทองที่องอาจ 

กล้าหาญ ชาญชยัเพือ่ดแูลรบัใช้สงัคมและประเทศชาติ

สมกับเป็นลูกหลานพ่อขุนรามค�าแหง”

 ด้าน	 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.กล่าวว่า	 

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกท่านท่ีได้สร้าง 
(อ่านต่อหน้า 8)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ประชมุพนกังานมหาวทิยาลัย	 สายวชิาการและ 

สายสนับสนุน	 เพื่อรับทราบความเห็นเกี่ยวกับการก�าหนดหลักเกณฑ์กลาง 

การบรหิารงานบคุคลของพนกังานมหาวทิยาลยั	 โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เป็นประธาน		เมื่อวันที่	24	

กันยายน	2557	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

	 โอกาสนี้	 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวว่าการก�าหนดหลักเกณฑ์

กลางการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย	ทั้งสายวิชาการและ 

สายสนบัสนนุ	 เพือ่ให้พนกังานมหาวทิยาลัยได้ศกึษาระเบียบและข้อบังคบัต่างๆ

ทีเ่ก่ียวข้องกับพนักงานมหาวทิยาลยั	โดยให้บคุลากรได้ปรึกษาหารือและน�าเสนอ 

แก่มหาวิทยาลัย

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นมหาวิทยาลัยก�ากับของรัฐ ที่พนักงาน

มหาวทิยาลยัควรเข้าใจและตระหนักถงึการพัฒนามหาวทิยาลยัท่ีตัง้อยูบ่นพ้ืนฐาน 

2 ประการ คือ เสรีภาพทางวิชาการ และเสรีภาพทางการบริหาร ซึ่งในส่วนที่

รามค�าแหงเกี่ยวข้องเรื่องนี้ มี 2 ส่วนคือ พนักงานมหาวิทยาลัยงบคลัง และ 

งบรายได้ จึงขอฝากให้ทุกท่านได้ระดมความคิดเห็นเพื่อจะได้น�าไปเสนอให้

กับส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป

 เรือ่งการประกนัคณุภาพการศกึษากเ็ช่นเดียวกนั ต้องขอขอบคณุทุกท่าน

ที่ได้ช่วยกันท�าเร่ืองประกันคุณภาพให้สามารถผ่านเกณฑ์ต่างๆ ไปได้ด้วยดี 

จากนี้อาจารย์ทุกท่านจะต้องสร้างผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาต�าแหน่ง 

ทางวิชาการ คือ ผู้ที่จบระดับปริญญาตรีต้องเขียนผลงานวิชาการภายใน 9 ปี  

ระดับปริญญาโทภายใน 6 ปี และปริญญาเอกภายใน 3 ปี อยากให้อาจารย ์

เขียนผลงานให้มากข้ึน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการท�าวิจัยเพียงพอ 

ต่อการท�าวิจัยให้แก่อาจารย์ทุกคน”

  อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่าเมื่อใดก็ตามที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม

ส�าคัญๆขึ้น	 อยากให้ทุกท่านมาร่วมงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้เรื่องราว

ความเป็นมาและอนาคตของมหาวทิยาลยัว่าจะเดนิไปในทศิทางใด	 ไม่ว่าจะเป็น 

การรบัสมคัรนกัศกึษา	 วนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	 หรอืวนัสถาปนามหาวทิยาลยั	    

เป็นต้น	

	 ท้ังนี้	 จุดแข็งของระบบการศึกษาของรามค�าแหง	 คือ	 ผู้ที่ท�างานแล้ว

สามารถมาเรียนหนงัสือได้	 มหาวทิยาลยัก�าลงัจะปรบัห้องบรรยายให้เหมาะสม

กับจ�านวนนักศึกษา	 เพื่อให้อาจารย์กับนักศึกษาได้ใกล้ชิดและเข้าถึงเนื้อหา

วิชามากขึ้น	 ส่วนสายสนับสนุน	 มหาวิทยาลัยได้บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย

มากขึ้นทุกปี	และประเมินการขึ้นเงินเดือนปีละ	2	ครั้ง	

 “ฝากให ้ ทุกท ่านช ่วยกันคิดและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้อยู่รอดได้ในอนาคต ขอบคุณที่ช่วยกันดูแลมหาวิทยาลัย 

ท�างานด้วยกันเหมือนพี่น้อง ดูแลซึ่งกันและกัน บอกกล่าวตักเตือนกันได้ใน

เรื่องที่ส�าคัญ ที่ส�าคัญขอให้ก�าลังใจทุกคนได้มีแรงใจในการท�างานและท�างาน

ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วย” 

พนักง�นมห�วิทย�ลัยประชุมรับทร�บ

เกณฑ์กล�งก�รบริห�รง�นบุคคล

	 บนเวทีเดอะวอยซ์ไทยแลนด์	 ซีซั่น	 3	

เมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา	 เสียงจากบทเพลง 

“น�า้ตาฟ้า”	ของสาวไทยลกูครึง่-ออสเตรยี “องิ”  

องิกฤต วทิซานี ่ วัย	 21	 ปี	 สร้างความประทบัใจ

ให้กบัคนไทยทีต่ดิตามรายการ	 จนเพจรายการ

ยอดพุ่งทะลุแตะถึงหม่ืนในเวลาไม่ก่ีวันหลัง

จากรายการสิ้นสุดในวันนั้น

 “องิกฤต วทิซานี”่	บอกกบัข่าวรามค�าแหง 

ในฐานะนักศึกษาปี 1 คณะมนุษยศาสตร์       

สาขาภาษาองักฤษ	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ด้วยว่า 

ตนมีคุณพ่อเป็นชาวออสเตรียและคุณแม่เป็นคนไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช		 

เธอเติบโตที่ประเทศไทย	 เรียนหนังสือหลักสูตรภาษาไทยจนจบ	 ม.ต้น	 อายุ	 15	 ปี	 

ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	 และไปเรียนต่อที่ประเทศ

สวเีดน	จนจบ	ม.	ปลาย		ท�าให้นอกจากภาษาไทยกลาง		ไทยใต้	และภาษาองักฤษแล้ว 

เธอยังสามารถพูดภาษาเยอรมัน	และภาษาสวีเดน	ได้อีกด้วย	เธอจึงย�้าว่า “...อย่าคิด 

ว่าหนูเป็นฝรั่งพูดไทย แต่ให้คิดว่าหนูเป็นคนไทยหน้าฝรั่ง”

 องิกฤต กล่าวว่าองิมโีอกาสเข้ามาประกวด

ร ้องเพลงในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์		 

ซซีัน่	 3	 ครั้งนี้	 เพราะชอบดูรายการเดอะวอยซ์

ของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา	 จึงคิดว่า

ในเมือ่เรามโีอกาสมาอยูเ่มอืงไทย	 เลยลองเข้าประกวด 

เหน็ว่าเวทนีีเ้ป็นเวททีีม่จีดุยนื	 ป้ันคนให้ร้องเพลงได้

ตรงตามสไตล์	 ไม่เน้นการแข่งขนั	 และองิกอ็ยากม ี

เพ่ือนทีช่อบร้องเพลงและสนใจดนตรเีหมอืนกนั

 “ถงึแม้เราจะไม่ชนะ อย่างน้อยกไ็ด้เพ่ือนใหม่ 

ประสบการณ์ใหม่ หลงัจากทีอ่งิประกวดไปวนันัน้ 

กม็เีพ่ือนๆตดิตามฟังเพลงทีอ่งิร้องมากขึน้ทกุวนั 

ตอนนี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะเข้ารอบไปถึงจุดไหน   

แต่สิง่ทีอ่ยากท�า คอื ได้ร้องเพลงสไตล์ตนเองบนเวที อยากโชว์ความสามารถให้มากทีส่ดุ 

โดยไม่ได้นึกว่าจะแพ้หรือชนะ ยังไงก็เป็นก�าลังใจให้อิงกับการประกวดในรอบต่อๆ

ไปด้วย”

 สาวองิกฤต บอกด้วยว่า	 จริงๆแล้วอิงชอบฟังเพลงหลายๆแนว	 เคยมวีงดนตรี

กับเพื่อนที่เมืองนอก	เป็นนักร้องน�า	ออกงานเทศกาลไทยบ้าง	งานของโรงเรียนบ้าง	

ชอบเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว	 ฝึกภาษาให้หลายภาษา	 เรียนรู้วัฒนธรรมไทย	 เล่นดนตรี	

และชอบวาดรปู	องิชอบประเทศไทย	ชวีติอิงกฤตโตมากบัเพลง	ชอบหาความรูใ้หม่ๆ	

คิดว่าจะได้ทันเพื่อนและทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	

 “ตอนน้ีอิงก�าลังเรียนระดับปริญญาตรีที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง รามค�าแหงคือค�าตอบที่ตรงกับวิถีชีวิต รูปแบบการเรียนสามารถบริหาร

เวลาด้วยตนเอง ไม่มีการบังคับ ท�าให้ไม่เครียดและเป็นการฝึกวินัยตนเองไปด้วย 

ตัง้ใจจะแบ่งเวลามาเข้าเรยีนให้จบ มเีวลากจ็ะท�าเพลงทาง Youtube Channel ตามสไตล์ 

ที่ชอบ เพราะไม่ได้อยากมีวงดนตรีเป็นของตนเอง แต่อยากมีเพ่ือนท่ีชอบดนตรี 

มาแจมกันให้ทุกคนมีความสุขเวลาเล่นดนตรีด้วยกัน”

 อิงคิดว่า...	 “เวลาผ่านไปเร็ว	 คิดอะไรก็ให้รีบท�า	 เวลาท�าอะไรแล้วไม่กล้าท�า	 

ก็จะจินตนาการว่าตัวเองแก่แล้ว	เสียดายว่าไม่ได้ท�าสิ่งที่อยากท�า	พอลืมตาขึ้นมาเจอ

ปัจจุบัน	อายุ	21	ปี	ก็จะรีบท�าในส่ิงที่ตัวเองชอบ”	ตอนนี้อยู่เมืองไทยอิงก็มีความสุข	

ได้ท�าสิ่งที่รัก	 ได้เรียนหนังสือในสถาบันที่ตรงกับการใช้ชีวิต	 ตั้งใจจะท�าเพลงและ

เรียนหนังสือให้จบด้วย

 “อยากบอกเพื่อนๆว่า ทุกคนมีข้อดีในตนเอง อยากให้ดึงข้อดีของตนเอง 

ออกมาพัฒนาให้เป็นจุดเด่น ชีวิตต้องกล้าท�า ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไร เราต้องกล้า 

ลองท�าด้วยใจและความสามารถ ที่แน่นอน...อย่าทิ้งการศึกษา เพราะการศึกษาเป็น

ภมูปัิญญาทีท่�าให้จดุยนืในชวีติเข้มแขง็ การเรียนไม่มีวนัส้ินสุด ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียน

หรือค้นคว้าจากประสบการณ์รอบตัวก็เป็นสิ่งส�าคัญ”	สาวอิงทิ้งท้าย	 	

‘อิงกฤต’ ลูกพ่อขุนฯสาวไทย

หน้าฝรั่ง บนเวทีThe Voice 3



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำาพนรักษ์                  aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

  :	 เข่ืองดนต๋ี	 	 ดนตรีเป็นเสียงท่ีประกอบกันเป็นท�านองเพลง 

เคร่ืองบรรเลงซ่ึงมีเสียงดังท�าให้รู้สึกเพลิดเพลิน		สามารถท�าให้เกิดอารมณ์ร่ืนเริง  

หรือโศกเศร้าตามเสียงเพลงที่ดังออกมาจากเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ	มีชื่อเรียก

เครื่องดนตรีดังนี้

คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล

ค้อง ฆ้อง

ก๋อง กลอง

กับขู่ กรับคู่		(ไม้)

โม่ง ฆ้องโหม่ง

สาบ ฉาบ

ป่ี ป่ี

ขุ่ย ขลุ่ย

ซอ ซอ

ซออู้ ซออู้

ซอด้วง ซอด้วง

ซอสามสาย ซอสามสาย

แคน แคน

ละนาดเอก ระนาดเอก

โหวด โหวด	(เคร่ืองเป่าท�าด้วยไม้ไผ่)

แก๋	 แตรฝร่ัง

ก๋องตะโพน กลองตะโพน

ก๋องทัด กลองทัด

ก๋องแขก กลองแขก

ก๋องล�ามะนา กลองร�ามะนา

ก๋องโทน กลองโทน

ก๋องหางยาว กลองหางยาว

กะจับป่ี กระจับป่ี

ซึง ซึง

โปงลาง โปงลาง

พิน,	จะเข้ จะเข้

กับคู่ กรับคู่

ค้องวง ฆ้องวง

ส่ิง ฉ่ิง

ละนาดถุ่ม ระนาดทุ้ม

พิน	โพน	โล่	 พิน	โพน	โหล้

ตอน ทุกลายเส้นมีความหมาย (1)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

	 สิ่งที่คนเริ่มเรียนเศรษฐศาสตร์จ�านวนไม่น้อยไม่ชอบเมื่อจ�าเป็นต้อง

ท�าความเข้าใจก็คือการอ่านและเขียนรูปกราฟ		บางคนแค่ลองเปิดต�าราดูเล่น	ๆ 	 

กแ็ทบจะถอดใจกนัไปแล้วเพราะมรีปูเตม็ไปหมด	 ซึง่ถ้าหากเป็นรปูภาพสวย	 ๆ	

หรอืรปูการ์ตูนกค็งน่าดเูพราะบางคนชอบอ่านหนงัสอืทีม่รีปูเยอะๆ	 มาตัง้แต่เด็กแล้ว 

ซึง่เป็นเหตใุห้หลายคนติดการ์ตูนมาจนถงึขนาดเรยีนระดับปรญิญาโท	ปรญิญาเอก 

กนัแล้วกย็งัต้องอ่านการ์ตนูอยู	่ แต่อย่าหวงัเลยครบัว่าจะได้ดรูปูภาพหรอืการ์ตนู

เพื่อพักสายตาจากตัวหนังสือที่เดินพาเหรดเข้ามาให้อ่าน	 รูปที่อยู่ในต�ารา

เศรษฐศาสตร์นั้นเป็นรูปกราฟที่มีเส้นยึกยือต่าง	ๆ	เต็มไปหมด

	 ประเด็นส�าคัญที่ท�าให้ต้องปวดหัวก็คือในการตอบค�าถามและข้อสอบ

จะต้องอธิบายด้วยรูปกราฟด้วย	 ซึ่งนี่เป็นขั้นต้นนะครับ	 เพราะขั้นสูงกว่านั้น

ต้องใช้วชิาคณติศาสตร์ระดบัแคลคลูสัและการแก้สมการต่าง	ๆ	เข้ามาใช้ในการ

อธิบายด้วย

	 อันที่จริงความตั้งใจในการเขียนคอลัมน์เศรษฐศาสตร์	101	ของผมก็คือ 

อยากให้คนเลกิกลวั(และเกลยีด)วชิาเศรษฐศาสตร์	 ซ่ึงข้อความตอนต้นดเูหมือน

จะให้ผลตรงข้าม	ดังนั้นผมจะขอแก้ตัวใหม่คืออธิบายให้เห็นว่าเส้นต่าง	ๆ 

แต่ละเส้นในต�าราเศรษฐศาสตร์ทุกลายเส้นมีความหมายแฝงอยู่  ถ้าเราเข้าใจ 

ความหมายเหล่านั้น	ซึ่งก็ไม่ยากจนเกินไป	เราก็จะเข้าใจทุกลายเส้นเหมือนกับ

ท่ีจิตรกรเขียนภาพลายไทยท่ีเข้าใจจิตวิญญาณในลวดลายต่าง	ๆ	จนเขียนได้

เหมือนลายเส้นเหล่านั้นมีชีวิตนั่นเอง

	 ลองดรูปูกราฟ	2	รปูนีน้ะครบั	รปูหนึง่เป็นเส้นผลผลติรวมซึง่เป็นความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผันแปร(คือปัจจัยการผลิตที่เปลี่ยนไปตามปริมาณ 

การผลติ	 ถ้าผลติมากกใ็ช้มาก	ผลติน้อยกใ็ช้น้อย)	กบัปรมิาณผลผลติ	 เช่นปัจจยั

ผันแปรคือปุ๋ยที่ใส่เข้าไปในที่ดิน	และผลผลิตรวมคือผลผลิตข้าว	เป็นต้น

 ส่วนอีกรูปหนึ่งนั้นเป็นเส้นต้นทุนรวมซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง

ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งท�าให้ต้นทุนเพิ่มตามไปด้วย	 เช่นผลิตข้าวมากขึ้น	

ต้นทุนการผลิตก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วย	 จะเห็นได้ว่าทั้ง	 2	 รูปนี้แสดงการเพิ่มขึ้น

ของตัวแปรเหมือนกันโดยตัวหนึ่งคือผลผลิตอีกตัวหนึ่งคือต้นทุน	 แต่ขอให้

สังเกตว่าเส้นทั้ง	 2	 การหักโค้งไม่เหมือนกัน	 ปัญหาคือเราจะจ�าได้อย่างไรว่า

เส้นพวกนี้จะหักโค้งไปโค้งมาแบบไหน

	 หลักการท�าความเข้าใจต้องรู้จักลักษณะความโค้ง	 2	 แบบต่อไปนี้เสีย

ก่อนครับ

 ถ้าไปเทียบกับเส้นผลผลิตรวมจะเห็นได้ว่าตอนแรกเส้นโค้งแบบเพิ่ม

ในอตัราเพิม่ขึน้	 แต่ในตอนหลงัจะเป็นว่าเส้นโค้งแบบเพิม่ในอตัราลดลง	 แต่ถ้า

ไปเทียบกับเส้นต้นทุนรวมจะกลับกันคือตอนแรกเส้นโค้งแบบเพิ่มในอัตรา

ลดลง	แต่ในตอนหลังกลับเป็นโค้งในอัตราเพิ่มขึ้น

 ท�าไมเส้นถึงโค้งกลับไปกลับมาอย่างท่ีเห็นนั้นมีค�าอธิบายได้ด้วยหลัก

เหตุผลตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับ	 ซึ่งคงต้องขอยกยอดไปอธิบายต่อ 

ในตอนหน้า	แต่ขอให้จ�าตรงนีไ้ว้ก่อนนะครบัเพราะตอนหน้าอาจไม่มลีายเส้นให้ดู	

คือจ�าว่าเส้นผลผลิตรวมนั้นตอนแรกเพิ่มอัตราเพิ่มขึ้นก่อน	 แต่พอเพิ่มไประยะ

หนึ่งแล้วจะกลับเพ่ิมอัตราลดลง	 ส่วนเส้นต้นทุนรวมนั้นกลับกันคือตอนแรก

จะเพ่ิมอตัราลดลงก่อน	 และเมือ่เพิม่ไประยะหนึง่กจ็ะเปลีย่นเพิม่ในอตัราเพิม่ขึน้	

อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับ

เส้นผลผลิตรวม เส้นต้นทุนรวม

เส้นแสดงการเพิ่มในอัตราเพิ่มขึ้น เส้นแสดงการเพิ่มในอัตราลดลง



๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

	 เวลาใกล้สอบนักศึกษาหลายคนจะตั้งใจ 

อ่านหนังสือกันอย่างเต็มที่	 	 อ่านทั้งก่อนอาหารและ

หลังอาหาร	บางทีอ่านตั้งแต่เช้าถึงเย็น		ยิ่งถ้าสอบ

วันพรุ่งนี้ด้วยแล้วอาจจะอ่านหนังสือกันโต้รุ ่งเลย		 

จึงท�าให้สมองท�างานหนักมากเกินไป		เกิดความล้า

จดจ�าเนื้อหาอะไรไม่ได้		แล้วจะท�าอย่างไรดี

	 สมองเป็นอวยัวะทีส่�าคญัของร่างกายทีธ่รรมชาติ

สร้างให้กบัทกุคน	 โดยสมองเป็นศนูย์ควบคมุและสัง่การ

การท�างานของส่วนต่างๆ	ของร่างกาย					เป็นหน่วยเกบ็ 

ความจ�าและยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และ 

ความรูส้กึของคนเราด้วย		เม่ือมีอายุมากขึน้เน้ือเย่ือสมอง

มกีารเปลีย่นแปลง	อาการหลงลมื	 เฉือ่ยชา	ความรูส้กึ

หดหู่	 เหงาเศร้า	 จะมีมากขึ้น	 ไอคิวและความอยาก

เรียนรู้ลดลง	 แต่สมองของคนเราสามารถพัฒนา

และกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นราวกับเป็น

สมองของคนรุน่ใหม่ได้อยู่เสมอ		นกัวจิยัพบว่า	สมอง

จะสามารถสร้างเซลล์ขึน้มาใหม่ได้ไม่ว่าจะอายุเท่าใด

ก็ตาม		ถ้าคนเรามีสิ่งกระตุ้นทางด้านความคิดและ

มีสารอาหารที่ดีมาเลี้ยงอยู่อย่างสม�่าเสมอ		ดังนั้น

การรู ้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหาร 

จะช่วยบ�ารุงสมองและใช้ในการซ่อมแซมหรือ 

ท�าให้การท�างานของสมองเจริญเติบโตแข็งแรง

 สารอาหารบำารงุสมอง		สารอาหารบ�ารงุสมอง

มีอยู่หลายชนิด	ดังนี้คือ

 โอเมก้า-3 (Omega-3)		คนส่วนมากจะรูจ้กักนัดี 

โอเมก้า-3	 เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวกลุ่มหนึ่ง	 มีอยู ่

ในปลาทะเลน�า้ลกึ	 ได้แก่	 ปลาแซลมอน	ปลาทูน่า	 ฯลฯ 

มีคุณสมบัติที่มีฤทธิ์ต่อจิตใจ		ท�าให้สมองกระฉับ- 

กระเฉงและมีสมาธิดีขึ้น	 สารอาหารโอเมก้า-3	 

จะกระตุน้ให้เซลล์สมองมคีวามไวต่อการรบัสญัญาณ

ประสาท	 	 เมื่อโอเมก้า-3	 เข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึม

เข้าสู่กระแสเลือดและถูกส่งต่อไปยังตับและสมอง		 

เพือ่สร้างเซลล์ประสาทท�าให้การท�างานของสมองดขีึน้

 โคลีน	 	 เป็นสารอาหารบ�ารุงสมองที่มีอยู่ใน

อาหารจ�าพวก	 ข้าวกล้อง	 ข้าวโพด	 ผักใบเขียวต่างๆ	 

โดยโคลีนจะมีมากในจมูกข้าวโพด		ดังนั้นการน�า

ข้าวโพดมาท�าอาหารเพือ่ให้ได้สารอาหารโคลีนเตม็ที	่

จึงควรใช้มีดคมฝานให้ลึกถึงซังข้าวโพด		เมื่อร่างกาย

ขาดโคลีนจะมีอาการดังต่อไปนี้คือ		ความจ�าไม่ดี		

หลงลืม		เศร้าหมอง		ขาดสมาธิและจิตใจหดหู่

 วติามนิบ ี และกรดโฟลคิ มคีวามส�าคญัต่อการ

ท�างานของระบบประสาทและสมอง		วิตามินบีมีอยู่

หลายชนดิ	ดงันัน้เราควรเลือกรบัประทานอาหารท่ีมี

วิตามินบีให้ครบทุกชนิด		ดังนี้

     วิตามินบี 1	 ช่วยในการบ�ารุงสมองและเซลล์

ประสาทให้แขง็แรง	 มมีากในอาหารพวกเมลด็ธญัพชื		

เน้ือหมูและอาหารทีป่รงุมาจากเมล็ดข้าว		เช่น		ขนมปัง 

พาสตา	(อาหารอติาลเีป็นเส้นทีท่�าจากแป้งสาล	ีน�า้และไข่)

 วิตามินบี 5	ช่วยสร้างโคเอ็นไซม์ที่ช่วยในการ

ถ่ายทอดสัญญาณประสาทเมื่อถูกกระตุ้น	ซึ่งมีอยู่ใน

เนือ้ววั	 เป็ด	ไก่	ปลา	ธญัพชืทีเ่ป็นเมด็ๆ	พชืผกัประเภท 

ที่เป็นฝัก	เช่น	ถั่ว	กระถิน	นอกจากนี้ยังมีอยู่ในนมสด	

ผัก	และผลไม้ต่างๆ

 วิตามินบี 6	 ช่วยในการเปล่ียนทริปโตเฟน	

(Tryptophan)	 ให้เป็นเซโรโตนิน	 (Serotonin)	 ซึ่ง

เป็นสารเคมีในสมองชนิดหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันกับ

อารมณ์ความนึกคิดของคน		พบได้ในอาหารประเภท

ไก่	ปลา	 เนื้อหมู	ตับ	 เครื่องในสัตว์	 ธัญพืช	 เมล็ดถั่ว	

และพืชผักชนิดที่เป็นฝัก	เช่น	ถั่ว	กระถิน														

 วติามนิบ ี 12	 ช่วยในการสร้างเซลล์เมด็เลอืดแดง 

ให้สมบูรณ์	 	 สร้างโปรตีน	 และบ�ารุงรักษาเนื้อเยื่อ- 

ประสาท	 พบได้ใน	 ไข่	 เนื้อสัตว์	 ปลา	 สัตว์ปีก	 นม	 

และผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ที่ได้มาจากนม	 เช่น	 โยเกิร์ต	 

และ	นมเปรี้ยว	ฯลฯ

  กรดโฟลิค	 (Folic	 acid)	 จ�าเป็นต่อระบบการ

เผาผลาญกรดไขมันโมเลกุลยาวในสมอง		พบมาก 

ในกล้วย	 น�้าส้ม	 ธัญพืชต่างๆ	 มะนาว	 สตรอเบอร์รี่	 

แคนตาลปู		ผกัใบเขยีว		ถัว่เหลอืง		ถัว่ลสิง		หรอืถัว่ลนัเตา

 

           

 

 แมงกานีส	 เป็นเกลือแร่ท่ีช่วยควบคุมดูแล

สุขภาพของสมองและระบบประสาท		อาหารที่มี

แมงกานสีมากได้แก่	อาหารทะเล	ตบัหม	ูผกัใบเขยีวเข้ม 

และมีในผลไม้จ�าพวก	แอปเปิล		มะม่วง	

 แมกนีเซียม โปแตสเซียม และแคลเซียม 

ล้วนเป็นสารอาหารท่ีมีผลต่อการท�างานของระบบ

ประสาท		มีอยู่ในอาหารจ�าพวกผักที่มีสีเขียวเข้ม   

ผลไม้	และธญัพืชต่างๆ	นอกจากนีเ้มือ่รับประทานผัก

และผลไม้จะท�าให้ร่างกายได้รบัสารต้านอนมุลูอิสระ	

ที่มีประโยชน์ในการชะลอการเสื่อมของสมองเมื่อ

มีอายุมากขึ้น	 และช่วยป้องกันไม่ให้สมองถูกท�าลาย

จากอนุมูลอิสระ																																																																				

	 อาจารย์แคโรลีน	 เอดมอนส์	และคณะนักวิจัย

จากมหาวิทยาลัยอีสท์	ลอนดอน	ในประเทศอังกฤษ	

ได้ท�าการศกึษากลุม่ตวัอย่างเดก็ๆ	อาย	ุ7-9	ปี	ประมาณ	

60	 คน	 โดยแบ่งเป็น	 2	 กลุ่ม	 กลุ่มหนึ่งให้เด็กดื่มน�้า	 

250	 มิลลิลิตรก่อนสอบ	 20	 นาที	 และอีกกลุ่มไม่ได ้

ให้ด่ืมน�า้		หลังจากนัน้ให้เด็กๆ	หาจดุแตกต่างระหว่าง

การ์ตูน	2	ตัว	ผลการศกึษาพบว่า	เด็กๆ	ทีไ่ด้ด่ืมน�า้ก่อน

สอบท�าคะแนนได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดื่มน�้า	34%		เมื่อ

ให้ท�าแบบทดสอบทีย่ากขึน้	 กลุม่ทีด่ืม่น�า้ท�าคะแนน

ได้ดกีว่า	23%																																				

	 	มีการศึกษาอีกรายงานหนึ่งที่ท�าโดยคณะวิจัย

จากมหาวทิยาลยัโกเตนบวก	ประเทศสวเีดน	ทีท่�าการ

ศึกษาในเด็กผู้ชายวัยรุ่นอายุ	 15	 ปี	 โดยมอบปลาให้

อาสาสมัครรับประทานอย่างน้อยสัปดาห์ละ	 1	 ครั้ง 

พบว่าเด็กๆ	 ที่กินปลามากกว่า	 สามารถท�าแบบ

ทดสอบไอคิวได้คะแนนดีกว่า	 และจากการศึกษายัง

พบอีกว่าการกินปลาช่วยให้สมองเด็กทารกท�างาน

ได้ดีขึ้น	 ลดความเสี่ยงสมรรถภาพสมองเสื่อมลงใน

คนวยักลางคน		นอกจากนัน้เด็กๆ	ทีม่ารดากนิปลาใน

ระหว่างตั้งครรภ์ก็มีพัฒนาการดีกว่าอีกด้วย

	 เมือ่รบัประทานอาหารบ�ารงุสมองแล้ว	เราต้อง

มพีฤตกิรรมการบรโิภคทีด่คีวบคูไ่ปด้วย	คอื	การไม่งด- 

อาหารเช้า		รับประทานอาหารให้ตรงเวลา		หลีกเลี่ยง 

เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์		ออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ	 

และฝึกการใช้สมองด้วยกจิกรรมฝึกสมอง		สิง่เหล่านี้ 

จะช่วยบ�ารุงรักษาและชะลอการเสื่อมของสมอง 

อย่างได้ผลดีกว่าการใช้อาหารบ�ารงุสมองเพยีงอย่างเดียว		

และที่ส�าคัญเราควรอ่านหนังสืออย่างสม�่าเสมอเพื่อ

ทบทวนความรู้อยู่เป็นประจ�า	 เมื่อเข้าสอบจะท�าให้

ไม่ตื่นเต้นและท�าข้อสอบได้เป็นอย่างดี

บรรณานุกรม

“อาหารบ�ารงุสมอง	(Brain	Foods)	มสีารอาหารหลาย

ชนิดที่มีประโยชน์ต่อการท�างานของสมอง”		ค้นเมื่อ

4	 	 กันยายน	 2557,	 จาก	 http://variety.teenee.com/

foodforbrain/11438.html

“สุดยอดอาหาร...บ�ารุงสมอง”		ค้นเมื่อ	10	กันยายน	

2557,	จาก	http://narumonlp.blogspot.com/

“อาหารบ�ารุงสมองและระบบประสาท”	 	 ค้นเมื่อ	 4	

กันยายน	2557,	จาก	http://info.muslimthaipost.com/

รูปภาพค ้นจาก	 ht tp: / /www.vej thani .com/ 

web-thailand/Brain-food.php	 และ	 https://www.

google.co.th/search?

 วิมล  ชีวะธรรม                       สำานักหอสมุดกลาง

เมล็ดธัญพืชประเภทต่างๆ



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

	 หลังจากที่ได้อ่านบทความเศรษฐศาสตร์	 101	

ตอน	 พระราชบัญญัติถังและทะนาน	 ของท่านรศ.

อสัมภินพงศ์	 ฉัตราคม	 ในข่าวรามค�าแหง	 ปีที่	 44	

ฉบับที่	 22	 จึงอยากจะขอน�าเสนอพัฒนาการของ

มาตรวิทยาในประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนานจนถึง

ช่วงการที่จะต้อนรับสู่ประชาคมอาเซียน	

    	 ช่วงแรกก่อนเข้าร่วมเป็นสมาชิกส�านักงาน 

ชั่งตวงวัดระหว่างประเทศนั้น	 เมื่อก่อน	 พ.ศ.	 2440 

ประเทศไทยรู้จักใช้วิธีชั่งตวงวัดกันแพร่หลายมาแต่- 

โบราณกาล	 วิธีที่นิยมใช้กันมาก	 ได้แก่	 วิธีของไทย 

จีน	 และวิธีของฝรั่ง	 ซึ่งมีพิกัดอัตราไม่เท่ากัน	 ท�าให ้

เป็นอุปสรรคต่อความเจริญในการค้าขาย	ประชาชน 

ถกูเอารดัเอาเปรยีบ	พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า-

เจ้าอยู่หัว	 จึงมีพระราชปรารภที่จะวางระเบียบการ 

ชั่งตวงวัดไว้ให้เป็นหลักฐาน	 จึงตกเป็นหน้าที่ของ 

กระทรวงเกษตรพาณิชยการซึ่งได้คิดที่จะใช้มาตรา

เมตริกขึน้เมือ่	 พ.ศ.	 2440	 (ร.ศ.	 116)	 แต่ยงัไม่เป็นผลส�าเร็จ 

และได้ร่างพระราชบัญญัติวัดตวงและชั่ง	พ.ศ.	2443 

(ร.ศ.	 119)	 ขึ้นใหม่	 โดยบัญญัติให้ใช้เป็นวิธีเมตริก 

ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั

ทรงโปรดเกล้าฯ	 ให้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

เสนาบดกีระทรวงพระคลงั	 และเสนาบดกีระทรวงนครบาล 

ประชมุปรกึษากนัท�าความเหน็ในเรือ่งนีอ้กีครัง้หนึง่	

ซ่ึงที่ประชุมทูลเกล้าฯ	 ถวายรายงานความเห็นว่า 

ควรรับแบบวิธีเมตริกมาใช้	 และในปี	 พ.ศ.	 2455	 

จึงได้ติดต่อกับส�านักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ	

(International	Bureau	 of	Weights	 and	Measures	 :	

BIPM)	เพือ่เข้าร่วมอนสุญัญาเมตรกิ	(Metre	Convention) 

มีส�านกังานใหญ่อยูท่ีก่รงุปารสี	 โดยใช้ปาวลิลอง	 เดอ 

เบรตุย	 (Pavillon	 de	 Breteuil)	 เป็นที่ตั้งของ

ส�านักงานใหญ่	 มีจุดมุ่งหมายให้ท่ัวโลกมีการวัดไป

ในทางเดียวกัน	สถาปนาหน่วยวัดพื้นฐาน	เก็บรักษา

ต้นแบบหน่วยวัดสากลและการสอบกลับได้ไปยัง

ระบบหน่วยวดัระหว่างประเทศ	(International	System 

of	 Units)	 รวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงในการตรวจสอบ

กลับได้ในทางการวัด	 ปัจจุบันจึงมีระบบมาตรวิทยา

เชิงวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม	 ดูแลโดยสถาบัน

มาตรวิทยาแห่งชาติ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2538 

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็น

สมาชิกองค์การระหว่าง

ประเทศด้านการชั่งตวง

วดัทางกฎหมาย	 (International 

Organization	 of	 Legal	 Metrology:	 OIML)	 เป็นองค์การ 

สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาล	ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก

ถาวร	(Member	States)	ซึ่งเป็นประเทศที่มีส่วนร่วม

ในกจิกรรมด้านเทคนคิ	 และสมาชกิสมทบ	 (Corresponding 

Members)	ซึง่เป็นประเทศทีม่ส่ีวนร่วมในการสงัเกตการณ์

เท่านัน้	 เพือ่ทีจ่ะส่งเสรมิให้การชัง่ตวงวดัทางกฎหมาย 

(Legal	Metrology)	 ของโลกให้สอดคล้องกัน	ตั้งแต ่

ก่อตัง้จนถงึบดันี	้OIML	ได้จดัท�าเอกสารเพือ่ให้ประเทศ

สมาชิกใช้เป็นแนวทางในการจัดท�าโครงสร้าง

องค์กรท่ีก�ากับงานช่ังตวงวัดทางกฎหมายภายใน

ประเทศสมาชกิ	 และเอกสารทีใ่ช้เป็นแนวทางในการ

ออกกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือการก�ากับดูแลงาน

ชั่งตวงวัดทางกฎหมายภายในประเทศ	 ปัจจุบันจึงมี

ระบบมาตรวิทยาเชิงพาณิชย์หรือกฎหมาย	 ดูแลโดย 

ส�านักงานช่ังตวงวดั	 กรมการค้าภายใน	 กระทรวงพาณชิย์ 

 พระราชบญัญตัพิฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาติ 

พ.ศ.	 2540	 เป็นจุดเริ่มต้นการวัดยุคปัจจุบัน	 ที่มีผล

ให้มกีารจดัตัง้สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต	ิ(มว.)	มฐีานะ 

เป็นองค์กรของรัฐที่บริหารงานเป็นอิสระ	 (Public 

Agency)	 ภายใต้การก�ากบัของกระทรวงวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย	ี โดยสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาตถิอืเป็น 

องค์กรหลักในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 

ให้สอดคล้องกบัระบบมาตรวทิยาสากล	การถ่ายทอด

ความถูกต้องของการวัดไปสู่ผู้ใช้งาน	 และส่งเสริม

ผู้ประกอบอาชีพด้านมาตรวิทยา	 และความสามารถ

ของห้องปฏิบัติการ	 รวมถึงการสร้างความตระหนัก

ให้สังคมมีความเข้าใจในด้านมาตรวิทยา	 ระบบของ

ประเทศไทยจึงมีความสอดคล้องกับสากล	

					ในการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนในปี	พ.ศ.	2558	นัน้

มาตรวิทยาต้องเตรียมพร้อมในการค้าขายแลกเปลี่ยน

สนิค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างราบรืน่	 ทกุประเทศ 

ต้องใช้ระบบหน่วยวัดเดียวกันที่เป็นสากล	 สิ่งนี้เอง 

คอืท่ีมาของข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการ 

วัดปริมาณทางกายภาพ	 ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญยิ่ง 

ต่อการค้าขายแลกเปลีย่นระหว่างประเทศ	 การลงนาม 

ในสนธิสัญญาเมตริก	 (Metric	 Treaty)	 จึงได้ท�าให ้

มีการพัฒนากลไกซึ่งท�าให้เกิดความเชื่อมั่นในความ 

เท่าเทียมกนัของมาตรฐานการวดัปรมิาณทางกายภาพ

ระหว่างประเทศ	 อนัเป็นส่วนหนึง่ของการท�าเขตการค้า- 

เสรอีาเซยีน	(ASEAN	Free	Trade	Area:	AFTA)	ทกุประเทศ 

ก็ต้องมีมาตรการต่างๆ	เพื่อปกป้องภาคอุตสาหกรรม

และคุ้มครองผู้บริโภคของตัวเอง	มาตรการส่วนหนึ่ง

ที่เรียกว่าการขจัดข้อกีดกันทางการค้าด้านเทคนิค	

(Technical	 Barrier	 to	 Trade:	 TBT)	 มาตรการนี ้

นับว่าเป็นอุปสรรคทางการค้าที่มีนัยส�าคัญ	เนื่องจาก 

มาตรฐานและค่าธรรมเนยีมต่างๆ	 ท่ีใช้กบัสนิค้าท่ีผลติ 

ในประเทศและสินค้าน�าเข้านั้นได้ลดบทบาทลง 

ในการค้าขาย	 นอกจากจะมีความสามารถในด้าน

การท�าการตลาดแล้วจะต้องตระหนักถึงงานด้าน

มาตรวิทยาที่นับว่าเป็นหัวใจหลักในการควบคุม

คุณภาพในกระบวนการผลิตที่จะน�าไปสู่การเสริม

สร้างประสิทธิภาพการผลิต	 ยกระดับมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ

แข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ

	 ระบบมาตรวิทยานี้เองจะเป็นหลักประกัน 

และกุญแจส�าคัญในการขจัดข้อกีดกันทางการค้า

ด้านเทคนิคสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาค

อตุสาหกรรมในการก้าวไปเข้าสูเ่วทีการค้าของอาเซยีน

อย่างเต็มภาคภูมิ	 เพราะในอนาคตเราคงไม่สามารถ

หลีกเล่ียงการเผชญิหน้ากบัคูแ่ข่งจากนานาประเทศได้

ซ่ึงต่างกม็เีป้าหมายมุง่ขยายธรุกจิไปยงัประเทศต่างๆ	

ทั่วโลกเช่นกัน

	 ถึงเวลาแล้วที่มาตรวิทยาจะเป็นหลักประกัน

ให้กบัการแข่งขนัทางการค้าของชาติ	 ในการใช้ระบบ

คณุภาพและระบบรบัรองมาตรฐานต่างๆ	 ในขัน้ตอน 

การผลิต	 และขัน้ตอนการรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

เพื่อการส่งออก	ตลอดจนมีบทบาทในการลดต้นทุน 

วัตถุดิบในกระบวนการผลิต	 และปริมาณผลิตภัณฑ์

ชั่ง ตวง วัด สู่อาเซียน

 อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                             คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(อ่านต่อหน้า 11)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

  

	 ตามประกาศกระบวนวิชาท่ีเปิดสอน	 พร้อมวันและเวลาสอบไล่	 (ม.ร.30) 

ประจ�าภาค	1	ปีการศึกษา	2557		ก�าหนดวันและเวลาสอบของกระบวนวิชา 

HIS1003,	POL1101,	LIS1003,	PSY1001,	ENG1001,	SOC1003	และ	RAM1000 

กระบวนวิชาละ	2	คาบเวลา	นั้น

 เพื่อให้การด�าเนินการสอบไล่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	จึงก�าหนดวัน	เวลาสอบ	รหัสประจ�าตัวนักศึกษา	ของกระบวนวิชา

ดังกล่าวในแต่ละคาบเวลา	ให้นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ	ดังนี้

กระบวนวิชา วัน/เวลาสอบ รหัสประจำาตัวนักศึกษา

HIS1003 วันจันทร์ที่	27	ตุลาคม	2557

คาบเช้า	09.30	-	11.30	น.

คาบบ่าย	14.00	-	16.00	น.

4903505107	-	5706017711

5706017729	-	5790068695

POL1101 วันศุกร์ที่	31	ตุลาคม	2557

คาบเช้า	09.30	-	11.30	น.

คาบบ่าย	14.00	-	16.00	น.

4903515023	-	5705007291

5705007317	-	5790068638

LIS1003 วันเสาร์ท่ี	1	พฤศจิกายน	2557

คาบเช้า	09.30	-	10.30	น.

คาบบ่าย 14.00	-	15.00	น.

4990504286	-	5706004818

5706004826	-	5790068729

PSY1001 วันอังคารท่ี	4	พฤศจิกายน	2557

คาบเช้า	09.30	-	11.30	น.

คาบบ่าย	14.00	-	16.00	น.

4902087487	-	5702041764

5702041772	-	5790068729

ENG1001 วันเสาร์ท่ี	8	พฤศจิกายน	2557

คาบเช้า	09.30	-	12.00	น.

คาบบ่าย	14.00	-	16.30	น.

4901509960	-	5702031005

5702031013	-	5790068737

SOC1003 วันพฤหัสบดีท่ี	13	พฤศจิกายน	2557

คาบเช้า	09.30	-	11.30	น.

คาบบ่าย	14.00	-	16.00	น.

5001027688	-	5706000352

5706000360	-	5790068745

RAM1000 วันเสาร์ที่	15	พฤศจิกายน	2557

คาบเช้า	09.30	-	11.30	น.

คาบบ่าย	14.00	-	16.00	น.

4901511529	-	5702077859

5702077867	-	5790068695

M.B.A. สมุทรสาครจัดกิจกรรม 

“สานสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่”

กำาหนดวัน เวลา รหัสประจำาตัว การสอบวิชา 

HIS1003, POL1101, LIS1003, PSY1001, ENG1001, SOC1003 และ RAM1000

 รองศาสตราจารย์สมพล  

ทุง่หว้า	 ประธานกรรมการบรหิาร 

โครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑิต 

จังหวัดสมุทรสาคร	เป็นประธาน

เปิดกจิกรรม	“สานสมัพนัธ์รบัขวญั 

นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 6”	 จัดโดย

นักศกึษาปรญิญาโท	 รุ่นที	่ 5	 โครงการ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	จังหวัดสมุทรสาคร	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 โดยมี	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และคณะนักศึกษารุ่นพี่	 ร่วมต้อนรับ

นกัศึกษาใหม่	 พร้อมทัง้สกัการะพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	 เพือ่ความเป็นสริมิงคล	

เมือ่วนัที	่ 6	กนัยายน	2557	ณ	 โรงเรยีนสมทุรสาครวทิยาลยั	จงัหวดัสมทุรสาคร	 

จากนัน้ได้เดนิทางสูโ่รงแรม	มลิฟอร์ด		พาราไดซ์		หวัหนิ		จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

 ค�่าคืนเดียวกันนี้คณะนักศึกษารุ่นที่	 5	 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญสืบสาน

ประเพณีไทยรับขวัญน้องใหม่	 ด้วยบรรยากาศอบอุ่นระหว่างพี่น้องคนด ี

ศรีรามค�าแหง	 น�าโดยขบวนแห่เครื่องท�าพิธีบายศรีสู่ขวัญ	 พร้อมด้วยคณะ

นักศึกษารุ่นพี่ตามขบวนเข้าสู่พิธี	 ร่วมขับร้องเพลงรับขวัญน้องใหม่	 จากนั้น

เชญิคณาจารย์	เจ้าหน้าที	่	ผกูข้อมอืเพือ่เป็นสริมิงคล		ตามแบบอย่างประเพณไีทย

 โอกาสนี	้รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า		กล่าวว่ายนิดต้ีอนรบันกัศกึษาใหม่ 

ทุกคน	 เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

จังหวัดสมุทรสาคร	 เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้ขยายโอกาส

ทางการศึกษามาให้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ	ให้กับประชาชนในจังหวัด 

สมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง	 โดยใช้มาตรฐานการศึกษาเดียวกับส่วนกลาง 

ทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง	 หวัหมาก	 และได้มนีโยบายการบรหิารงานตามแนวคดิของ 

ผศ.วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์	 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ทีว่่า	 “มหาวทิยาลยั

รามค�าแหง	 ดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน	 ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต

ในร้ัวรามค�าแหงให้มคีวามอบอุน่	ปลอดภยั	และมคีวามสขุ	ตลอดจนครบูาอาจารย์

ทกุคนตัง้ใจจะสอนนกัศกึษาอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ	ให้ได้รบัความรู	้ทกัษะ	

และประสบการณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการประกอบอาชีพในปัจจุบันและอนาคต

ต่อไป”	

 “ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้องทั้งการ

ด�าเนินชีวิต การท�างาน และการเรียน รวมทั้งเคารพครูอาจารย์ รุ่นพี่ และรู้รัก

สามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมชั้น คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งขอให้สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งมี

มาตั้งแต่อดีตให้คงอยู่ต่อไป และขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

รุ่นพี่ที่เสียสละเวลา คอยให้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ เป็นอย่างดี และ 

ร่วมกนัท�าให้กจิกรรมในครัง้นีใ้ห้ประสบความส�าเรจ็  ขอรับขวญันกัศกึษาใหม่ 

ทุกท่าน และขอให้ภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นลูกพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

มหาวิทยาลัยจะคอยเป็นเปลวเทียนที่ให้แสงสว่างน�าทางทุกท่านไปสู่ความ

ส�าเร็จเป็นมหาบัณฑิตดังที่ได้ตั้งใจไว้”	รศ.สมพล	กล่าวในที่สุด

คุณงามความดใีนหน้าท่ีการงานจนเป็นทีป่ระจกัษ์แก่สงัคมและประเทศชาต	ิ และ 

ขอขอบคุณเจ้าภาพ	 สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ที่ม ี

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์	 และส่งเสริม 

สมาคมฯให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นทุกปี

 “ตลอดเวลาทีผ่่านมา สมาคมฯได้ท�าหน้าท่ีส่งเสรมิบุคคลท่ีท�าคณุงามความดี

ให้กับบ้านเมือง ด้วยการจัดงานมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณ

ให้แก่ศษิย์เก่าทีค่วรคณุค่าแก่การยกย่อง ทัง้ในเรือ่งคณุธรรม จรยิธรรม และหน้าทีก่ารงาน  

ซึ่งต่อไปมหาวิทยาลัยจะเปิด “วิชาจิตสาธารณะ” ขึ้น      เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษารามฯ 

ได้ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตั้งแต่พวกเขายังอยู่ในวัยเรียน และให้

เติบโตไปเป็นก�าลังที่เข้มแข็งของประเทศชาติต่อไป  

 ขอขอบคุณ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านเป็นอาจารย ์

รุน่แรกของรามค�าแหง ทีไ่ด้กรณุาให้เกยีรติมหาวทิยาลัยรามค�าแหง คณะกรรมการฯ 

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัลศิษย์

เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่นในครั้งนี้”		อธิการบดีกล่าวในที่สุด

สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ ยกย่อง “สิงห์ทอง” ดีเด่น                 (ต่อจากหน้า 3)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ตารางออกอากาศรายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง เตรียมสอบ ภาค 1 / 2557
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ AM 1467 KHz. 

เวลา/วัน จ. 20 ต.ค. อ. 21 ต.ค. พ. 22 ต.ค. พฤ. 23 ต.ค. ศ. 24 ต.ค. ส. 25 ต.ค. อา 26 ต.ค.

05.00 - 06.00 น.
บรรยาย

LAW 3054-22
บรรยาย

LAW 3054-24
บรรยาย

LAW 3054-26
ติว

HIS 1003-1
สังคีตภิรมย์

06.00 - 07.00 น.
บรรยาย

LAW 3054-23
บรรยาย

LAW 3054-25
บรรยาย

LAW 2005-11
ติว

HIS 1003-2
สังคีตภิรมย์

19.30 น.
เปิดบ้าน

รามคำาแหง
ต้นกล้า
คุณธรรม

เปิดบ้าน
รามคำาแหง

ต้นกล้า
คุณธรรม ข่าวมหาวิทยาลัย หมุนตามตะวัน แนะแนว

การศึกษา

20.30 - 21.30 น.
บรรยาย

ENG 2002-12
บรรยาย

ENG 2002-14
บรรยาย

PSY 1001-11
บรรยาย

LAW 2012-12
บรรยาย

LAW 2002-1
ติว

THA 1001-1
ติว

POL 2101-1

23.00 - 24.00 น.
บรรยาย

ENG 2002-13
บรรยาย

LAW4007 - 21
บรรยาย

PSY 1001-12
บรรยาย

LAW 2012-13
บรรยาย

LAW 2002-2
ติว

THA 1001-2
ติว

POL 2101-2
         

วันที่  20 - 26 ตุลาคม  2557  

วันที่  27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557 

เวลา/วัน จ. 27 ต.ค. อ. 28 ต.ค. พ. 29 ต.ค. พฤ. 30 ต.ค. ศ. 31 ต.ค. ส. 1 พ.ย. อา 2 พ.ย.

05.00 - 06.00 น.
ติว

MA 103-1
ติว

LAW 4013-1
ติว CHI 1001-1

(CN 101)
ติว GRK 1001-1

(GR 101)
สังคีตภิรมย์

06.00 - 07.00 น.
ติว

MA 103-2
ติว

LAW 4013-1
ติว CHI1001-2

(CN 101)
ติว GRK 1001-2

(GR 101)
สังคีตภิรมย์

19.30 น.
เปิดบ้าน

รามคำาแหง
ต้นกล้า
คุณธรรม

เปิดบ้าน
รามคำาแหง

ต้นกล้า
คุณธรรม ข่าวมหาวิทยาลัย หมุนตามตะวัน แนะแนว

การศึกษา

20.30 - 21.30 น.
ติว

POL 1100-1
ติว

LAW 2008 -1
ติว STA 1003-1
(ST 103 - 1)

ติว
LAW 4006-1

ติว
LAW 2001-1

บรรยาย
FIN 2003-1

ติว MTH 1102-1
(MA 112)

23.00 - 24.00 น.
ติว

POL 1100-2
ติว

LAW 2008-2
ติว STA 1003-2
(ST 103 - 2)

ติว
LAW 4006-2

ติว
LAW 2001-2

บรรยาย
FIN 2003-2

ติว MTH 1102-2
(MA 112)

วันที่  3 - 9 พฤศจิกายน  2557  
เวลา/วัน จ. 3 พ.ย. อ. 4 พ.ย. พ. 5 พ.ย. พฤ. 6 พ.ย. ศ. 7 พ.ย. ส. 8 พ.ย. อา 9 พ.ย.

05.00 - 06.00 น.
ติว

LAW 3008-1
บรรยาย

LAW 2006-14
ติว MTH 1104-1

(MA 114)
ติว

LAW 2004-1
สังคีตภิรมย์

06.00 - 07.00 น.
ติว

LAW 3008-2
บรรยาย

LAW 2006-15
ติว MTH 1104-2

(MA 114)
ติว

LAW 2004-2
สังคีตภิรมย์

19.30 น.
เปิดบ้าน

รามคำาแหง
ต้นกล้า
คุณธรรม

เปิดบ้าน
รามคำาแหง

ต้นกล้า
คุณธรรม ข่าวมหาวิทยาลัย หมุนตามตะวัน แนะแนว

การศึกษา

20.30 - 21.30 น.
ติว STA 2003-1
(ST 203-1)

ติว
ENG 2001-1

ติว
LAW 1001-1

ติว STA 2006-1
(ST 206-1)

ติว
ENG 1001-1

ติว
ENG 1002-1

บรรยาย
MGT 3102-9

23.00 - 24.00 น.
ติว STA 2003-2
(ST 203-2)

ติว
ENG 2001-2

ติว
LAW 1001-2

ติว STA 2006-2
(ST 206-2)

ติว
ENG 1001-2

ติว
ENG 1002-2

บรรยาย
MGT 3102-10

         

กองบรรณาธิการ

ถาม ดิฉันเป็นนักศึกษา	 Pre-degree	 ลงทะเบียนเรียนเกิน	 

12	หน่วยกิตแต่ไม่เกิน	24	หน่วยกิต	ขอถามว่า

	 1.	จะเป็นอะไรหรือไม่

	 2.	สามารถแก้ไขได้หรือไม่	

	 3.	ถ้าแก้ไขไม่ได้	ดิฉันต้องไปเข้าสอบทุกวิชาหรือไม่	

	 4.	ถ้าวิชาใดที่ดิฉันไม่เข้าสอบ	 ผลสอบจะ

ขึ้น	F	ใช่ไหม

	 5.	ถ้าผลสอบเป็น	F	ดิฉันจะลงทะเบียนเพื่อ

สอบซ่อมได้ไหม

ตอบ	1.		นักศึกษา	Pre-degree	มหาวิทยาลัยก�าหนด 

ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติได้ไม่เกิน	24	หน่วยกิต 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2551	 ข้อ	 13.4	 “นักศึกษา 

จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้ภาคละ

ไม่เกิน	 24	 หน่วยกิต	 ส่วนในภาคฤดูร้อนให ้

ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	12	หน่วยกิต”

  ดังน้ัน	การลงทะเบียนของนักศึกษาจึงถูกต้อง 

	ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนผิดข้อบังคับฯ	แต่อย่างใด

	 2.	นักศึกษาสามารถแก้ไขได้เฉพาะการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

เท่านั้น	 ไม่สามารถยกเลิกวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนได้ 

ซึ่งการเปลี่ยนกระบวนวิชาเรียน	 มหาวิทยาลัย 

จะประกาศก�าหนดการให้ทราบในแต่ละภาค 

การศึกษา

	 3.	ถ้ านักศึกษาสามารถเข้ าสอบได้ทุก

กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน	 และมีความมั่นใจ

ว่าสามารถท�าข้อสอบได้เกรดสูงๆ	 นักศึกษาก็ควร

เข้าสอบทุกกระบวนวิชา	 แต่ทั้งนี้	 มหาวิทยาลัย 

ไม่ได้มีข้อบังคับว่านักศึกษาไม่ เข้าสอบไม่ได้ 	 

ดังน้ัน	นักศึกษาจะเข้าสอบหรือไม่เข้าสอบข้ึนอยู่กับ

การตัดสินใจของนักศึกษาเอง

	 4.	วิชาที่ ไม่ เข้ าสอบผลสอบจะปรากฏ

เป็นเกรด	 F	 ซึ่งวิชาที่เป็น	 F	 จะไม่มีผลเสียอะไร 

กับนักศึกษา	ดังน้ันนักศึกษาไม่ต้องมีความกังวลใดๆ 

	 5.	วิชาท่ีผลสอบเป็นเกรด	F	นักศึกษาสามารถ

น�าวิชาดังกล่าวลงทะเบียนเพื่อสอบซ่อมได้ 	 

ในการลงทะเบียนสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้น

ถาม	ผมเป็นนักศึกษา	 Pre-degree	 ลงทะเบียนเรียน

มาต้ังแต่เรียนอยู่	ม.4	 ท่ีส่วนกลาง	และผมใกล้จะจบ

การศึกษา	 ม.6	 แล้ว	 เมื่อผมจบ	 ม.6	 ผมต้องสมัคร

เป็นนักศึกษาใหม่ที่ส่วนกลางใช่หรือไม่	 แต่คุณพ่อ 

คุณแม่ผมต้องการให้ผมกลับไปเรียนท่ีจังหวัดสุโขทัย 

ถ้าเป็นกรณีนี้ช่วยแนะน�าด้วยว่าผมจะท�าอย่างไร

ถึงจะได้เรียนรามค�าแหงต่อจนจบปริญญาตรี

ตอบ	ตามระ เบี ยบมหาวิทยาลั ยร ามค� าแหง	 

ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียม

ศึกษาระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.2548	 	 ข้อ	 8	 วรรค	 2 

และเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย	 (ม.6)	 เมื่อน�าวุฒิ	 ม.6	 มาสมัครเป็น

นักศึกษาใหม่	 นักศึกษาต้องท�าเร่ืองลาออกจากนักศึกษา 

Pre-degree	 ก่อน	 จึงจะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได ้

นักศึกษามีสิทธิ์เทียบโอนกระบวนวิชาท่ีสอบได้เมื่อ

เป็นนักศึกษา	Pre-degree		แม้ว่านักศึกษาจะเป็น

นักศึกษาส่วนกลาง	 เม่ือเป็นนักศึกษา	Pre-degree	 ก็ตาม 

แต่เมื่อลาออกจากการเป็นนักศึกษา	 Pre-degree	 และ

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว	 นักศึกษาไม่ต้องสมัคร

เป็นนักศึกษาในส่วนกลางก็ได้	 	 นักศึกษาสามารถสมัคร

เป็นนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ	นักศึกษาจะเรียนท่ีศูนย์-

วิทยบริการฯ	 ท่ีจังหวัดสุโขทัย	 หรือจะศึกษาด้วยตนเอง

โดยใช้สื่อต่างๆ	 ที่มหาวิทยาลัยมีให้บริการ	 หรือทั้ง

เข้าเรียนและใช้สื่อการเรียนประกอบกันก็ได้เช่นกัน		

ส่วนการสอบนักศึกษาสามารถสอบได้ที่ศูนย์สอบ

ในจังหวัดสุโขทัยตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจส�าคัญท่ีต้องปฏิบัติ	 ดังน้ันเพ่ือให้การปฏิบัติงาน 

เก่ียวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค	 และการด�าเนินงานท่ีสาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติ	 เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย	 มหาวิทยาลัยจึงได้ก�าหนดปฏิทิน 

การศึกษาส�าหรับการปฏิบัติงานของส่วนภูมิภาค	 ประจ�าภาค	 2	 และภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา	2557	ดังน้ี

ศ.	31	ต.ค.	2557	 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

ส.	13	ธ.ค.	2557	-	จ.	15	ธ.ค.	2557	 ลงทะเบียนเรียนภาค	2/2557	ท่ีสาขาวิทยบริการฯ

จ.	22	ธ.ค.	2557	-	ศ.	13	มี.ค.	2558	 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.	27	ธ.ค.	2557	-	อา.	5	เม.ย.	2558	 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

จ.	22	ธ.ค.	2557	-	พ.	7	ม.ค.		2558	 ลงทะเบียนเรียนทาง	INTERNET

ศ.	19	ธ.ค.	2557	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน

	 	 ทางไปรษณีย์

ส.	24	ม.ค.	2558	-	อา.	25	ม.ค.	2558	 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค	1/2557

	 	 ที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.	21	ก.พ.	2558	-	อา.	22	ก.พ.	2558

ส.	28	ก.พ.	2558	-	อา.	1	มี.ค.	2558

ส.	25	เม.ย.	2558	-	อา.	26	เม.ย.	2558

ส.	2	พ.ค.	2558	-	อา.	3	พ.ค.	2558	

จ.	4	พ.ค.	2558	 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

พ.	1	เม.ย.	2558	 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

ศ.	17	เม.ย.	2558	-	พฤ.	23	เม.ย.	2558	 ลงทะเบียนเรียนทาง	INTERNET

ศ.	10	เม.ย.	2558	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน

	 	 ทางไปรษณีย์

ส.	2	พ.ค.	2558	-	จ.	4	พ.ค.	2558	 ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ

จ.	4	พ.ค.	2558	-	อ.	2	มิ.ย.	2558	 เทปการบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.	13	มิ.ย.	2558	-	อา.	14	มิ.ย.	2558	

ส.	20	มิ.ย.	2558	-	อา.	21	มิ.ย.	2558

จ.	22	มิ.ย.	2558	 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง

	 เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาค	 2	 และภาคฤดูร้อน	 ปีการศึกษา	 2557	 เป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมในแต่ละข้ันตอน	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงได้ก�าหนด 

ปฏิทินการศึกษา	ประจ�าภาค	2	และภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2557	เป็นดังนี้

อ.	2	ก.ย.	2557	-	จ.	24	พ.ย.	2557	 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง	INTERNET

 	 	 (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้สิทธ์ิทียบโอนหน่วยกิต)

จ.	15	ก.ย.	2557	-	ศ.	10	ต.ค.	2557	 จ�าหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย ์  

จ.	15	ก.ย.	2557	-	ศ.	24	ต.ค.	2557	 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์

  (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต) 

จ.	20	ต.ค.	2557	-	จ.	24	พ.ย.	2557	 จ�าหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย 

ศ.	21	พ.ย.	2557	-	จ.	24	พ.ย.	2557	 รับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อม

	 	 ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย

  

จ.	3	พ.ย.	2557	-	ศ.	21	พ.ย.	2557	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค	2/2557

	 	 ทาง	INTERNET	

พฤ.	27	พ.ย.	2557	-	อา.	30	พ.ย.	2557	ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค	2/2557

	 	 ที่มหาวิทยาลัย																							

พฤ.	27	พ.ย.	2557	-	อ.	3	มี.ค.	2558	 ลงทะเบียนสอบ	e-Testing

อ.	2	ธ.ค.	2557	-	พฤ.	19	มี.ค.	2558	 บรรยายในชั้นเรียน

ส.	6	ธ.ค.	2557	-	พ.	28	ม.ค.	2558	 สอบ	e-Testing	(รายละเอียดการสอบดูตาม 

พ.	4	ก.พ.	2558	-	ศ.	6	มี.ค.	2558	 ประกาศของส�านักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)

ศ.	12	ธ.ค.	2557	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน

	 	 ทางไปรษณีย์		ภาค	2/2557	ของนักศึกษาเก่า

พฤ.	25	ธ.ค.	2557	-	อา.	28	ธ.ค.	2557	 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค	1/2557

	 	 (ไม่งดบรรยาย)																										

พ.	28	ม.ค.	2558	 เตรียมสอบซ่อม	(งดบรรยาย)																																																																		

พฤ.	29	ม.ค.	2558	-	อ.	3	ก.พ.	2558	 สอบซ่อมภาค	1/2557

ศ.	20	มี.ค.	2558	 เตรียมสอบไล่ภาค	2/2557

ส.	21	มี.ค.	2558	-	พฤ.	9	เม.ย.	2558	 สอบไล่ภาค	2/2557

	 	 (เว้นวันท่ี	29	มี.ค.	และ	5	เม.ย.	2558)

ศ.	10	เม.ย.	2558	 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

จ.	23	มี.ค.	2558	-	ศ.	10	เม.ย.	2558	 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2557	

	 	 ทาง	INTERNET

ศ.	17	เม.ย.	2558	-	จ.	20	เม.ย.2558 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2557	ที่มหาวิทยาลัย

ศ.	17	เม.ย.	2558	-	พ.	20	พ.ค.	2558	 ลงทะเบียนสอบ	e-Testing

	 	 (เว้นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์)

จ.	27	เม.ย.	2558	-	ศ.	22	พ.ค.	2558	 สอบ	e-Testing	(รายละเอียดการสอบดูตาม

  ประกาศของส�านักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)

ศ.	3	เม.ย.	2558	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

อ.	28	เม.ย.	2558	-	จ.	25	พ.ค.	2558	 บรรยายในชั้นเรียน

อ.	26	พ.ค.	2558	 เตรียมสอบไ่ล่ภาคฤดูร้อน/2557	(งดบรรยาย)

พ.	27	พ.ค.	2558	-	พฤ.	4	มิ.ย.	2558	 สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2557	(เว้นวันท่ี	1	มิ.ย.	2558)

ศ.	5	มิ.ย.	2558	 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

วันสอบซ่อมของภาค	1/2557

}

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา

ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค	(ครัั้งที่	2)

ภาค	2	และภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2557

}

ภาค	2	ปีการศึกษา	2557

ภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2557

}

วันสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2557}

วันสอบไล่ภาค	2/2557

	 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	 กองกิจการนักศึกษา	 ขอเชิญนักศึกษา 

ท�าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 โดยเสียค่าเบี้ยประกันในอัตรา 150 บาทต่อปี 

คุ้มครองตลอด	 24	 ช่ัวโมง	กรณีได้รับอุบัติเหตุเบิกค่ารักษาพยาบาลได้	 คร้ังละไม่เกิน	

10,000	บาท	และกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ	จะได้รับเงินชดเชย	150,000	บาท

 ผู้สนใจ	ส่งธนาณัติเงินจำานวน 150 บาท ส่ังจ่ายในนาม (หัวหน้างานบริการ 

และสวัสดิการนักศึกษา ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามคำาแหง 10241)	 ได้ตั้งแต่วันที่	 1-20 

พฤศจิกายน	2557	โดยจะได้รับคุ้มครอง	วันท่ี	30	พฤศจิกายน	2557-	30	พฤศจิกายน	2558 

พร้อมหลักฐาน	 ดังนี้	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	 หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัว- 

ข้าราชการ	พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง	1	ฉบับ	ส�าเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคล่าสุด	

1	ฉบับ	และซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง	2	ซอง	(ส�าหรับส่งใบเสร็จ- 

รับเงินและบัตรประกันภัย)	ส่งมาท่ี	:	งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา		กองกิจการ- 

นักศึกษา	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	หัวหมาก	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

ขอเชิญนักศึกษาทำาประกันภัยอุบัติเหตุทางไปรษณีย์



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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-

พิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ถนนรามคำาแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

 
 

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

 ผู้สอน	ผศ.ดร.วงพักตร์		ภู่พันธ์ศรี

 เวลาเรียน	09.30-11.20	น.

 สถานที่เรียน	อาคารศิลาบาตร	(SBB501)

 ตำาราที่ใช้ประกอบการเรียน	 PSY1902 

(จิตวิทยาพัฒนาการประยุกต์ทางการศึกษา)	

ติดต่อได้ที่	ส�านักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

 เนือ้หาวชิา การน�าหลกัการทางจติวทิยา-

การศึกษามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

เพือ่ให้ครมูคีวามเข้าใจในผูเ้รยีนทัง้ทีเ่ป็นเดก็ปกติ 

และเด็กพิเศษ	 นับตั้งแต่พัฒนาการของบุคคล

ในด้านร่างกาย	 อารมณ์	 ทัศนคติ	 เข้าใจหลัก

การเรียนรู ้และเทคนิคต่างๆที่ครูใช้ในการส่ง

เสริมการเรียนการสอนและปรับพฤติกรรม 

ของนักเรียนตลอดจนให ้ครูมีความเข ้าใจ 

หลักการปรึกษาและการแนะแนวเพื่อช ่วย 

ส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุความส�าเร็จได้ตาม 

เอกัตบุคคล

 การประเมินผล ข้อสอบปรนัย	 100	 ข้อ	 

5	ตัวเลือก	 ใช้เวลาสอบ	 2	ชั่วโมง	สอบวันที่	 13	

พฤศจิกายน	2557	เวลา	14.00	-	16.00	น.

นานาสาระฯ                                  (ต่อจากหน้า 7)

ส่วนเกินทีเ่ผือ่ไว้ในขัน้ตอนการส่งออก	 มผีลสนบัสนนุ

ให้ขีดความสามารถการแข่งขันของผลิตภัณฑ  ์

ในเวทีการค้าสูงขึ้น	 เพื่อยืนยันผลการวัดและความ

ถูกต้องของการตรวจ	 วัด	 และทดสอบ	 ที่ก�ากับ

ไปกับสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อก�าหนด

ของประเทศคูค้่า	ระบบการวดัของแต่ละชาติสมาชกิ-

อาเซียนที่นานาประเทศให้การยอมรับจึงเป็นความ

จ�าเป็นทีแ่ต่ละประเทศจะต้องสร้างให้มขีึน้	 และต้อง

พัฒนาให้มีความสามารถในการวัดที่ถูกต้องแม่นย�า

เพือ่ลดการทดสอบซ�า้จากปลายทาง	 และเพือ่ให้สนิค้า

สามารถแข่งขนัได้	 หากปราศจากระบบการวดัแห่งชาติ

ที่เข้มแข็ง	

	 จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการถ่ายทอดความ

ถูกต้องของการวัดจากมาตรฐานแห่งชาติสู่ผู้ใช้งาน

ในประเทศนั้น	ต้องสามารถสอบกลับได้สู่มาตรฐาน

การวัดแห่งชาติที่นานาชาติยอมรับได้อย่างสมบูรณ์	

ให้สมกับวลีว่า	 “หนึ่งการวัด	 ยอมรับทั่วโลก	 (One	

Measurement	Accepted	Everywhere)”	 เพราะไม่ว่า

จะวดัทีใ่ด	 เมือ่ใด	 ผลการวดัก็จะเป็นทีย่อมรบักันทัว่โลก 

เพราะประเทศจะไม่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได ้

ในยุคของการกีดกันทางการค้าด้านเทคนิคโดยอาศัย

ความได้เปรียบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 

มาเป็นข้อจ�ากัดทางคุณภาพของสินค้า

และท�าไปเพื่อใคร	 ท�าอย่างไร	 อย่างนี้เป็นต้น	 เมื่อ

เป็นอย่างนี้แล้ว		เราก็น�าเอาความคิดอย่างนี้	ไปใช้กับ 

เรื่องอื่น	ๆ	ได้อย่างมากมาย

 ความคดิทีว่่าเอาไปใช้กับเรือ่งอืน่อย่างมากมายน้ัน 

กเ็พราะว่าวธิกีารคดิ	ในการวางแผน	ในการด�าเนนิการ 

ตามแผน	 การเริม่ต้น	 และผลสดุท้าย	 กม็วีธิคีดิคล้ายๆ 

กันทั้งนั้น	 คือเราจะเริ่มต้น	 เราจะมองเสียก่อนว่า 

เราจะเริ่มต้นอย่างไร	 เมื่อไหร่	 และเราจะต้องใช้เวลา

อย่างไร	 เราจะท�าเอง	หรอืจะให้คนอ่ืนท�าให้	อย่างเช่น

การท่ีเราจะปลูกบ้านสักหลังหนึ่ง	 หรือเขียนเป็น

วัตถุประสงค์ของการใช้สอยก่อนว่า	 บ้านหลังนั้น	

เราจะใช้เป็นบ้านแบบไหน	เป็นบ้านไทย		บ้านยุโรป	

หรือจะเป็นกระท่อม	 หรือจะเป็นที่พักพิงอย่างไร	

ใช้ประโยชน์อะไรบ้าง	 เมื่อจ�าแนกแจกแจงได้ว่า	 

เราจะใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง	 เราจึงคิดการต่อไป

ได้ว่า	 บ้านนั้นจะเป็นบ้านใหญ่โต	 หรือบ้านเล็กน้อย	

บ้านหลังเล็กพอที่จะอยู่ได้	 ต้องดูที่ประโยชน์ที่เรา

จะใช้	 คุม้ค่ากบัวสัด	ุ คุม้ค่ากบัเวลาทีจ่ะก่อสร้าง	 คุม้ค่า 

กบัเวลาทีจ่ะท�าหรอืไม่	 และเมือ่ท�าแล้ว	 จะได้ประโยชน์

อย่างไร		เราจะต้องตีโจทย์ตรงน้ีให้แตก	เป็นข้อๆไป 

เป็นทางไป	 ถ้าคิดอย่างนี้	 เราก็สามารถที่จะบรรลุ

วัตถุประสงค์	 โดยการสร้างบ้านจนเสร็จ	 เป็นบ้านที่

มั่นคงตามสมควร	ตามลักษณะที่เราใช้	ตามลักษณะ

ที่มันควรมีควรเป็น

	 การเรียนก็เหมือนกัน	 การศึกษาก็เหมือนกัน	

ถ้าเราวางเป้าหมายไว้ว่า	 เราจะศกึษาไปถงึชัน้ใด	 เราจะ

ศึกษาอย่างไร	 และจะศึกษาไปเพื่ออะไร	 ต้องตอบ

โจทย์ให้ได้	 เราจะศึกษาเพื่อ	 ที่จะได้เพียงใบปริญญา	

หรือเราจะศึกษาเพื่อ	ให้ความรู้	และใบปริญญา	หรือ

เราศึกษาเพื่อ	 ได้ทั้งความรู้	 ได้ทั้งคุณธรรม	 ได้ทั้ง 

จริยธรรม	 ได้ทั้งสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของชีวิต	 

เพือ่ทีเ่ราจะไปด�ารงชีวติ	 ในกาลข้างหน้า	 เม่ือเติบใหญ่ขึน้ 

และต่อไปอยู่ในสังคม	 ได้อย่างสันติสุข	 และต่อไป

เราก็จะต้องเรียนรู้ต่อไป	โดยไม่รู้จบ	รู้สิ้น	เพราะการ

เรียนรู้นั้น	 เขาบอกว่าต้องเรียนตลอดชีวิต	 อย่างนี้

เป็นต้น

 เช่นเคย	 เรือ่งอย่างนีก้ค็งจะต้องพดูกนัหลายครัง้ 

มากมาย	 ครคูดิว่า	 ครจูะพดูสะสม	 ให้ทลีะเลก็ละน้อย 

ในท่ีสดุแล้วกจ็ะได้มาก	 และพินจิพิจารณาน�าไปใช้ได้	

อยู่ที่เมื่ออ่านจากที่ครูเขียนนี้	 เสร็จแล้ว	 ไตร่ตรองดู	

ใช้ความรู้สึก	 นึกคิด	 ใช้ความรู้พิจารณาตามไป	 และ

ในขณะเดียวกัน	 ถ้าตรงไหนที่ลูกศิษย์จะต่อยอดได	้

ลูกศิษย์คิดเพิ่มเติมเข้ามาได้	 ลูกศิษย์คิดเพิ่มเติมไป	

มันจะผิดจะถูกอย่างไร	อยู่ที่การฝึกตน		ยิ่งฝึกบ่อย	ๆ  

จะรู้จักวางแผน	 วางโครงการ	 รู้จักวิธีการ	 ที่จะถึง

เป้าหมายที่ดีงามได้	 ลองดูครับ	 เพราะว่าทางส�าเร็จ

ของทุกคน	มนุษย์ล้วนแล้วมาจากการที่เดินไป 

เส้นทางที่วางไว้ทั้งสิ้นทั้งปวง	 ไม่ใช่เดินไปสะเปะ

สะปะ	 ชนต้นไม้บ้าง	 ชนตอไม้บ้าง	 อะไรบ้าง	 และ 

ทีส่�าคญัท่ีสดุ	มใิช่เพียงแต่	จะซือ่สตัย์ต่อผูอ่ื้น	ต่อคน- 

ในสังคม	 ส�าคัญที่สุดก็คือ	 ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง	

เมือ่คดิแล้วต้องลงมอืท�า	 และท�าไปตามทีเ่ราได้สญัญา

กับตนเองไว้ว่า	 เราจะต้องท�าให้ส�าเร็จ	 ขอให้มุ่งมั่น	

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ	

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมที่

ส�านักงานโครงการภาคพิเศษ	คณะมนุษยศาสตร์	ม.ร. 

อาคาร	 2	 ชั้น	 1	 โทร.	 0-2310-8263,	 0-2310-8585,	

089-129-7822	และ	www.human.ru.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์ฯ                          (ต่อจากหน้า 1) 



 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ก�าหนดจะน�า 

ผ้าพระกฐนิพระราชทาน	ประจ�าปี	2557	ไปถวาย 

พระสงฆ์จ�าพรรษากาลถ้วนไตรมาส	ณ	วดักะพงัสริุนทร์ 

พระอารามหลวง	 ต�าบลทับเที่ยง	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดตรัง	 ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557  

เวลา 10.00 น.	นั้น

	 มหาวิทยาลัยขอเชิญผู ้ที่มีจิตศรัทธา

ร ่วมอนุโมทนาบ�าเพ็ญกุศลในการถวายผ้า 

พระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ด้วย	 โดยบริจาค

เงนิสมทบซือ้เครือ่งไทยธรรมโดยเสดจ็พระราชกศุล 

ราคาชุดละ	 500	 บาท	 (ห้าร้อยบาทถ้วน)	 ได้ที ่

งานการประชมุและพธิกีาร	กองกลาง	ส�านกังาน-

อธิการบดี	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ม.ร.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  

ณ วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง

PSY 2902 

จิตวิทยาสำาหรับครู



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๗) วันที่ ๒๐ - ๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

	 การที่เราคิดจะท�าสิ่งใด	 หรือจะประดิษฐ	์

คิดค้น	 หรือจะเดนิทางไปทีใ่ด	 เรากจ็ะต้องวางแผน 

ไว้คร่าว	ๆ	วางแผนในใจ	หรอืจะจดจะวาด	ไว้เป็นแผน 

เป็นผังไว้ก็ได้	 เพราะว่าถ้าเราท�าโดยมีแผนการ  

ถ้าเราท�าโดยมวีตัถปุระสงค์ชดัเจน	 มแีนวคดิชดัเจนแล้ว 

การด�าเนินการในเรื่องใด	ๆ	ก็จะส�าเร็จเสร็จสิ้น	

ตามวัตถุประสงค์ของเราได้	 แม้ว่าบางเร่ืองจะมี

แสงรบิหรีอ่ยูป่ลายทาง		เรากส็ามารถไปถงึความสว่าง 

นั้นได้

 ลกูศษิย์ครบั	 ถ้าเราจะท�าอะไรสักอย่าง	 เรากค็วร

จะคิด	วางแผน	หรือกะ	หรือคาดว่า	เราจะท�าสิ่งนี้

สิ่งนั้น	ให้สัมฤทธิ์ผล	ให้เกิดผล	วิธีการที่ครูพูดถึง	

ต่อไปนี้เป็นเรื่อง	 ใช้วิธีง่ายที่สุด	 เท่าที่ท�าได้	 อย่า

ไปใช้วิธีการลึกลับซับซ้อน	ซ่อนเงื่อน	คิดง่าย	ๆ	

ด้วยเหตุ	 ด้วยผล	ด้วยความรู้ที่เราได้เรียนมา	และ

บางตอน	บางอย่าง	ถ้าเราคดิสะดดุลงไป	เรากอ็าจจะ 

ค้นคว้า	ขวนขวาย	หาความรู้มาเสริม	หรือถามผู้รู้	

หรอืสอบถามจากผูม้ปีระสบการณ์	 เรากจ็ะได้วธิกีาร 

เรากจ็ะได้ด�าเนนิการ	หรอืกระท�าการตามท่ีเราคดิไว้ 

ส�าเร็จได้	

 ครเูหน็หลายเรือ่ง	ท่ีคนเขาท�าส�าเรจ็	ท�าอะไร 

กส็�าเรจ็	 เริม่ต้นจาก	 ต้องวางวนัิย	 หรอืวางกฎเกณฑ์	

ของการกระท�าไว้เสยีก่อนว่า	 การกระท�าในเรือ่งนัน้ 

หรอืจะไปทีใ่ด	 หรอืจะกระท�าสิง่ใด	 คดิค้นสิง่ใดขึน้	

เพือ่ให้เป็นผลข้ึนมาได้	 จะต้องอาศยัอะไรบ้าง	 เร่ิมต้น 

เลยทีเดียว	เราก็ต้องมองหา			ตัวประกอบ	หรือ 

องค์ประกอบ	 ของสิ่งที่เราคิด	 หรือสิ่งที่เราจะท�า	

ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง

	 เราจะท�าอาหาร	 เราก็ต้องคิดว่า	 อาหารที่

เราท�านั้น	 มีคุณประโยชน์	 หรือมีโทษต่อร่างกาย	

หรือไม่เสียก่อน	 เมื่อคิดได้ว่า	 เราควรจะท�าอาหาร

ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา	 เราก็คิดต่อไป

อีกว่า	 อาหารที่ว่านั้น	 เราจะท�าโดยวิธีใด	 เราเคย

ท�าหรือไม่	 ถ้าเราไม่เคยท�า	 เราก็ต้องศึกษา	 ว่าท�า

อย่างไร	 ท�าด้วยอะไร	 แล้วก็วิธีท�า	 มีวิธีการ	 หรือ

การกระท�า	ทีต้่องอาศยัประสบการณ์อย่างไร	หรอืไม่ 

เราก็ต้องคิดให้รอบคอบ	ในเรื่องนี้	เมื่อตกลงใจว่า 

จะท�า	เราก็จะต้องเริ่มต้นว่า	วัสดุที่ใช้	เราจะหาได้ 

จากที่ใด	 ครบถ้วนหรือไม่	 เราจะต้องซื้อ	 เรามี

ก�าลังทรัพย์พอหรือไม่	 และที่ส�าคัญที่สุด	 ซื้อด้วย

เงนิจ�านวนมาก	หรอืทุนทรพัย์จ�านวนมาก	หรอืไม่	 

วางแผน

(อ่านต่อหน้า 11)

	 เมื่อวันที่	 1	 ตุลาคม	 2557 

ณ	 ห้องประชุม	 3	 ชั้น	 3	 อาคาร

วิทยบริการและบริหาร	 มีพิธ ี

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 

(MOU)	 ระหว่างมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงกับสถาบันเกอเธ ่	 

ประเทศไทย	โดย	ผูช่้วยศาสตราจารย์

วฒุศัิกด์ิ ลาภเจริญทรพัย์	อธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 และ	

Dr. Hans-Dieter Dräxler	จากสถาบนัเกอเธ่	ประเทศไทยร่วมลงนาม	ในพธิดีงักล่าวม	ีDr.	Johannes	Gorbert		

ผู้อ�านวยการสถาบัน	 DAAD	 Information	 Center	 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ผู้อ�านวยการ

สถาบนัการศึกษานานาชาติ	 คณาจารย์จากภาควชิาภาษาตะวนัตก	 คณะมนษุยศาสตร์	 และนกัศกึษาแลกเปลีย่น

จากประเทศสาธารณรัฐเยอรมนีร่วมเป็นสักขีพยาน	

	 ความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างมหาวทิยาลยัรามค�าแหงกบัสถาบนัเกอเธ่	 ประเทศไทย	 มวีตัถปุระสงค์

เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืทางวชิาการ	 การวจิยั	 การจดัการหลกัสตูรการศกึษา	 การฝึกอบรม	 การแลกเปลีย่น 

คณาจารย์และนกัศกึษา	 ทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษาสาขาภาษาเยอรมนั	 ซึง่จะก่อเกดิประโยชน์ยิง่ 

แก่นักศึกษา	คณาจารย์	และมหาวทิยาลยัรามค�าแหงโดยรวม

 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ให้โอวาทนกัศกึษาชาวกมัพชูา 

2	 คน	 คือ	 นางสาวสิริรัตน์ ฤทธิ์	 นักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการท่องเที่ยว		และนางสาว

เสรยเลียะ ตุ๊ช	 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์	 สาขา

วิชาภาษาไทย	 ทั้งสองคนได้รับทุนพระราชทาน

จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี 

และผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา	 ม.ร.	 ในปี

การศึกษา	 2557	 	 ทั้งนี้	 มีคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	

และเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาร่วมด้วย	 เมื่อ 

วันที่	 7	 ตุลาคม	 2557	 ณ	 ห้องประชุม	 1	 ชั้น	 2	 

อาคารวิทยบริการและบริหาร		

 อนึง่	 ทนุพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา	 เป็นโครงการที่สมเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ได้

พระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา	โดยได้

กอ่สร้างวทิยาลยักมัปงเฌอเตยีล	ณ	 อ�าเภอปราสาท

ซ็อมโบว์	 จังหวัดก�าปงธม	 และพระราชทาน

ทุนการศึกษาให้กับชาวกัมพูชาเข้ามาศึกษาใน

ประเทศไทยเป็นประจ�าทุกปี	 และมหาวิทยาลัย

 นายโอภาส พมิลวชิยากจิ ผูอ้�านวยการส�านกั- 

ส่งเสรมิและพทิกัษ์เยาวชน	 ส�านกังานส่งเสรมิสวสัดภิาพ

และพิทักษ์เด็ก	เยาวชน	ผู้ด้อยโอกาส	และผูส้งูอายุ(สท.) 

และ ผศ.ลนีา  ลิม่อภชิาต	รองอธกิารบดีฝ่ายประชาสมัพันธ์ 

พร้อมตวัแทนผูป้ระกอบการหอพกัและนกัศกึษา	 ม.ร. 

ร่วมรายการสถานีประชาชน	 เพื่อสนทนาในหัวข้อ	

“โครงการหอพักติดดาว	 แก้ปัญหาอาชญากรรม”	

ณ	สถานโีทรทศัน์ไทยพีบเีอส		เมือ่วนัที	่	2		ตลุาคม	2557

“หอพักติดดาว” ร่วมรายการสถานีประชาชน

ม.ร.ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเกอเธ่

อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษากัมพูชา
ที่ ได้รับทุนพระราชทานฯ

รามค�าแหงได้เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของไทย 

ที่ทูลเกล้าฯถวายทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

จ�านวน	 3	 ทนุ	 ได้แก่	 คณะบรหิารธรุกจิ	 สาขาการท่องเทีย่ว 

คณะมนษุยศาสตร์	 สาขาไทยศกึษา	 และคณะศกึษาศาสตร์ 

แต่ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง	2	คนเท่านั้น		


