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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
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 ฉบับที่ ๑

วันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

เปิดสอบ e-Testing  61 วิชา ภาค S/2557

เลือกวันเวลาสอบได้ และรู้ผลสอบทันที

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

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 

   
 
 
รามคำาแหงรับนักศึกษา ป.ตรี 

(ภาคพิเศษ) การจัดการโลจิสติกส์

  ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อํานวยการ  

สาํนกัทดสอบทางอเิลก็ทรอนกิส์ เปิดเผยว่า 

 สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ม.ร. 

จะเปิดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

(e-Testing) ประจําภาค S/2557 จํานวน 

61 กระบวนวิชา โดยกําหนดให้นักศึกษา

ที่ต้องการสอบด้วยระบบ e-Testing  

ลงทะเบียนสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

จนกว่าทีน่ัง่สอบจะเตม็ โดยลงทะเบยีนสอบทีอ่าคารสโุขทยั (SKB) 

ชั้น 8 ก�ำหนดวันเริ่มสอบ ระหว่ำงวันที่ 25 เมษำยน 2558 

- 26  พฤษภำคม 2558  ทั้งนี้ ในการสอบแต่ละวนัจะมคีาบเวลา

ให้นกัศกึษาเลอืกสอบได้ 4 คาบ ได้แก่ 

คำบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.30 น. คำบที่ 2 เวลา 12.00 - 14.30 น. 

คำบที่ 3 เวลา 15.00 - 17.30 น.   คำบที่ 4 เวลา 18.00 - 20.30 น.

 ผศ.พิศิษฐ์ กล่าวว่าการสอบด้วยระบบ e-Testing มีจุดเด่น

ที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาหลายประการ เช่น นักศึกษาสามารถ

เลือกวันเวลาสอบได้เองตามที่ตนเองต้องการ และสามารถทราบ

ผลสอบทันทีที่สอบเสร็จ รวมทั้งหากสอบ e-Testing ไม่ผ่าน  

ก็สามารถเข้าสอบวิชานั้นตามตารางสอบปกติ 

 มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหงปรบัภมูทิศัน์ครัง้ใหญ่ เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกแก่นกัศกึษำ โดยปรับปรุง

อำคำร สถำนที่ ซุ้มนักศึกษำ จัดท�ำลำนอเนกประสงค์ ทำงลำดเพื่อคนพิกำรบริเวณทำงเท้ำและอำคำร

สถำนทีต่่ำงๆ  สร้ำงบรรยำกำศทำงกำรศกึษำให้กบันกัศกึษำ ตำมนโยบำยดแูลนกัศกึษำเหมอืนลกูหลำน 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิศักดิ์  ลำภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปิดเผยว่า 

ขณะนี ้มหาวทิยาลยัรามคําแหง มกีารปรบัปรงุภมูทิศัน์โดยรอบมหาวทิยาลยั ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอํานวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากร

   
 ม.ร.รับนักศึกษา ป.โท

Visionary Leaders รุ่นที่ 14

 มหาวิทยาลัยรามคําแหงรับสมัคร 

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา 

ต่อระดับปริญญาโท ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ- 

มหาบัณฑิต (Visionary Leaders) รุ่นที่ 14 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป และสาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ข (ไม่ทําวิทยานิพนธ์) 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนวันอาทิตย์

เวลา 08.00-21.30 น. ท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

(หัวหมาก) 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปิดรับสมัคร-

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ-

ธรุกจิบรกิาร วชิาเอกการจดัการโลจสิตกิส์ (ภาคพเิศษ) 

รุน่ที ่ 2 ประจําปีการศกึษา 2558 โดยมรีะบบการเรยีน

การสอนแบบ Block Course และ Modular System 

จัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี

เวลา 17.30 - 21.30 น. (นอกเวลาราชการ)

(อ่านต่อหน้า 11)

รามคำาแหงปรับภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัยเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยแก่นักศึกษา

ชาวรามคำาแหงพร้อมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย

 มหาวิทยาลัยรามคําแหงร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

ปีใหม่ไทย ประจําปี 2558 โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิศักดิ์  

ลำภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นประธาน 

ในประเพณีสงกรานต์สืบสานงานปีใหม่ไทย และพิธีรดน้ําขอพร 

รองศำสตรำจำรย์รงัสรรค์ แสงสขุ  และ รองศำสตรำจำรย์คมิ ไชยแสนสขุ 

อดีตอธิการบดี ร่วมด้วย ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.จิรโชค วีรสย  

อาจารย์อาวุโส โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมในพิธี   

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 

 รองศำสตรำจำรย์สธุนิ ี รัตนวรำห รองอธกิารบดีฝ่ายศลิปวฒันธรรม 

กล่าวว่าประเพณีวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ 

เป็นประเพณทีีด่งีาม แสดงถงึความสนกุสนาน ความอบอุน่ในครอบครัว

และสังคมไทย แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของบุคลากร ให้เกียรติ 

เคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนถึงความเป็นไทย เกิดความเป็นสิริมงคล

แก่ผู้ปฏิบัติ พร้อมรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังปีใหม่ (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 9)

(อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
ชำวรำมค�ำแหงพร้อมใจสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ปีใหม่ไทย                                                   (ต่อจำกหน้ำ 1)

 

อบรมความรู้เกี่ยวกับ

การตรวจเลือกทหารกองเกิน

 “มหาวทิยาลยัรามค�าแหงมภีารกจิหลกั 

ในการด�ารงไว ้ซึ่ ง เอกลักษณ์ของชาต ิ

พร้อมส่งเสรมิให้คนไทยมจีติส�านกึท�านุบ�ารุง 

ศิลปวัฒนธรรมทั้งในการอนุรักษ์ พัฒนา 

สร้างเสริมเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย 

รักษาคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณี 

ของไทย จึงได้จัดงานสืบสานประเพณ ี

วนัสงกรานต์ประจ�าปีใหม่ไทยประจ�าปีน้ีขึน้ 

เพือ่สานสมัพนัธ์ระหว่างบคุลากรภายในมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง รวมทัง้สบืสาน อนุรกัษ์ศลิปะและวฒันธรรม 

ประเพณขีองไทย ให้สบืทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

สืบไป

 ส�าหรับงานในวันนี้มีกิจกรรม ประกอบด้วย  

พธิที�าบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ 

9 รูป ท�าบุญพระประจ�าปีเกิด การแสดงการละเล่น

ประเพณีไทย พิธีสรงน�้าพระพุทธรูปเพื่อความเป็น

สิริมงคลแก่ตน และกิจกรรมที่ส�าคัญยิ่งคือ พิธีรดน�้า

ขอพรอดตีผูบ้รหิารและอาจารย์อาวโุส  ซึง่เป็นผูท้ีว่างรากฐานให้มหาวทิยาลยัมคีวามเจรญิก้าวหน้ามาโดยล�าดบั”

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิศักดิ์ กล่าวว่าประเพณีสงกรานต์และประเพณีรดน้ําดําหัวผู้อาวุโส 

เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีปีใหม่ไทยที่ชาวรามคําแหงปฏิบัติสืบเนื่องกันมาทุกปี

 “ในปีน้ี นับเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่ง ที่เราได้เชิญอดีตอธิการบดีท้ังสองท่านมาร่วมงานกับพวกเรา 

ให้พวกเราได้รดน�้าขอพรจากท่าน  ผมรู้สึกยินดีที่ได้เห็นชาวรามค�าแหงมาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก แสดงถึง 

ความรกั ความสามคัคขีองบคุลากรจากทกุหน่วยงานท่ีได้มาร่วมงาน  และร่วมรดน�า้ขอพรจากท่านอธกิารบด ี

รังสรรค์ ท่านอธิการบดีคิม และอาจารย์อาวุโส ซึ่งวันนี้มีท่านอาจารย์จิรโชค เป็นผู้แทน  การรดน�้าขอพร 

แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีของทุกคนต่อบุคคลที่ท�างานหนักเพื่อน�าพามหาวิทยาลัยให้เจริญ

ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 ผมขอใช้โอกาสนี้ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ช่วยกันปฏิบัติภารกิจต่างๆ ร่วมกันดูแลมหาวิทยาลัย

มาโดยตลอดในรอบปีท่ีผ่านมาเป็นอย่างด ี ขอให้ช่วยกนัปฏบิตัภิารกจิของมหาวทิยาลยัอย่างเตม็ความสามารถ  

ช่วยกันน�าพามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีมหามงคล ในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพ- 

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และต้นฝ้ายค�า ต้นไม้พระราชทานทีเ่ป็นสญัลกัษณ์

ของรามค�าแหง  ท่ีมีอยูท่ัว่ประเทศไทย  ขณะน้ีออกดอกบานสะพรัง่นบัเป็นนมิติหมายอนัดสี�าหรบัชาวรามค�าแหง

 ท้ายสุดนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง จิตใจเบิกบาน 

ประสงค์สิ่งใด ให้สมหวังในสิ่งนั้น พบแต่สิ่งที่ดีงามและมีความเจริญงอกงามในชีวิตต่อไป”

         

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วฒุศิกัดิ ์ลำภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นประธาน

ในพธิเีปิดการอบรมความรูเ้กีย่วกบัการตรวจเลอืก

ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 

ประจําปี 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามคําแหงมหาราช เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 

โดยมี พ.อ.ไตรจักร นำคะไพบูลย์ ผู้อํานวยการ 

กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

บรรยายพเิศษเรือ่งพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร 

พ.ศ. 2497 และแนวทางการปฏบิตัตินตามกฎหมาย 

ในการขอผ่อนผันเข้ารับราชการ

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำจรณ เชษฐสมุน 

คณบดคีณะมนษุยศาสตร์ ม.ร. พร้อมด้วยผูบ้รหิารคณะ 

ประชุมหารือกับ นำยพิษณุ รักษำชำติ หัวหน้า-

ฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตบางกะปิ 

เพือ่เตรยีมการจดัโครงการความร่วมมอืด้านอนรุกัษ์

สืบสานศิลปวัฒนธรรมย ่านคลองแสนแสบ 

โครงการปลูกจิตสํานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ 

นกัศกึษาและประชาชน  โครงการนกัศกึษาฝึกงาน 

และโครงการอบรมภาษาอาเซียนแก่บุคลากร

ของเขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา

 ทั้งนี้เขตบางกะปิได้มอบถังขยะแก่คณะ-

มนษุยศาสตร์ เพ่ือนําไปใช้ในการแยกขยะ นบัเป็น

โครงการนําร่องระดับคณะของมหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร.

จับมือเขตบางกะปิอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “รางวัลมติชน ปีที่  ๓ พุทธศักราช 

๒๕๕๗” ได้มีผลการตัดสินออกมาแล้ว

 “ข่าวรามคําแหง” ขอแสดงความ

ยินดีต่อผู้ได้รับรางวัลนี้ทุกคน คือ 

 รางวัลเรื่องสั้นทั่วไป “มายาคติ” 

ของ ธำรำ ศรีอนุรักษ์ 

 รางวลัเรือ่งสัน้วทิยาศาสตร์ “เดีย่ว” 

ของ Zoitee 

 รางวัลกวีนิพนธ์ “ความฝันของ

เด็กชายฮาซัน” ของ สันติพล ยวงใย 

 ที่พูดถึงรางวัลมติชนมาทุกครั้ง

ก็เนื่องเพราะรางวัลนี้เป็นท่ีสนใจของ 

นักอ่าน นักคิดและนักเขียนเป็นจํานวน

มาก 

 ไม่เพียงเพราะเงินรางวัลที่คุ้มค่า-

เหนื่อยเท่านั้น 

 แต่เป็นการประกาศ “ฝีมือ” และ

การมอบรางวัลท่ีผู้รับรู ้สึกเป็นเกียรติ

อย่างยิ่ง

 เป็นรางวัลที่ใคร ๆ ก็อยากได้

 ฉะนั้น ผู้สนใจจึงไม่ควรจะพลาด

เข้าร่วมการประกวด

 “เรื่องสั้น เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์

และกวีนิพนธ์ รางวัลมติชนปีที่ ๔ 

พุทธศักราช ๒๕๕๘”

 ซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่ 

 ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

 “มติชน” ฝากเชิญชวนมาว่า

 โปรดอย่าลังเล ไม่ว่าท่านจะเป็น

นักเขียนเก่า นักเขียนใหม่ หรือ

 ฝันและใฝ่จะเป็นนักเขียน

 บคุลำกรรำมค�ำแหงทกุหน่วยงำน  ทุม่เทแรงกำย-แรงใจ จดักจิกรรมเพือ่หำรำยได้สมทบทนุสภำกำชำดไทย 

ณ ซุ้มมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง บริเวณพระบรมรูปทรงม้ำ เมื่อวันที่ 30 มีนำคม - 7 เมษำยน ที่ผ่ำนมำ

 โอกาสนี ้ อำจำรย์ ดร.สมชัย อวเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายสํานักงานวิทยบริการ ประธานกรรมการ 

จดังานกาชาด ม.รามคําแหง กล่าวว่าขอขอบคณุคณะกรรมการจดังานกาชาด พีน้่องชาวรามคําแหง ตลอดจน

ศิษย์เก่าและนักศึกษารามคําแหง ที่ได้ร่วมกันทุ่มเทแรงกาย แรงใจจัดกิจกรรมการแสดง การออกร้านต่างๆ 

เพื่อหารายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย ประจําปี 2558 จนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ท้ังนี้การจัดงานนับว่า 

ได้รบัความสนใจจากผูม้าร่วมงานเป็นอย่างมาก เพราะได้มกีารนําการแสดงบางชดุออกมาโชว์บรเิวณด้านหน้า

ของซุ้มรามคําแหง ทําให้ผู้คนที่ผ่านไปมามองเห็นได้ชัดเจน และให้ความสนใจร่วมชมการแสดงโชว ์

ของนักศึกษาเป็นจํานวนมาก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีความพร้อมและ 

ช่วยกันทํางานอย่างเต็มที่

 “ขอขอบคณุคณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัทีไ่ด้ช่วยเหลอืทัง้ก�าลงักาย-ก�าลงัใจ และหน่วยงานต่างๆ ทีร่่วมบรจิาค

เงินสมทบทุน และสนับสนุนชุดการแสดง กิจกรรมบนเวที ตลอดจนชาวรามค�าแหง ศิษย์เก่า และนักศึกษา 

รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มาร่วมท�าบุญกับซุ้มรามค�าแหง จนประสบความส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวัง

อย่างยิ่งว่าในปีถัดไปจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้อีก”

 สําหรับงานกาชาดซุ้ม ม.รามคําแหงที่ผ่านมา ประกอบด้วย การแสดงบนเวทีจากวง RU Band   

ลูกทุ่งสุโขทัย กิจกรรมบันเทิง และการแสดงจาก RU Step การจับสลากของรางวัล การบริการนวดแผนไทย 

และการออกร้านจําหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญ อาทิ   เขมนิจ     จำมิกรณ์  

(แพนเค้ก) วินัย  พันธุรักษ์ วไลลักษณ์ อรุณฉำน  และน้องนุช อำร์สยำม  ฯลฯ มาร่วมสร้างสีสันให้กับซุ้ม

รามคําแหงด้วย

ชาวรามฯ ร่วมมือจัดกิจกรรม หารายได้
สมทบทุนสภากาชาดไทย



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ 

 หลังจากห่างหายไปนาน ด้วยติดภารกิจต่างๆ 

ท้ังการสอน วิชาการและบริหาร วันน้ีครูมีหัวข้อน่าสนใจ 

เก่ียวกับช่ือประเทศต่างๆ ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้

มาฝาก              ช่ือประเทศบางประเทศก็มีท่ีมาท่ีไปชัดเจน        เป็นช่ือ 

เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์บ้าง ชื่อบุคคลสําคัญบ้าง 

ช่ือของบางประเทศก็อาจมาจากคําศัพท์ของชาวพ้ืนเมือง 

จึงอาจอธิบายได้ยากหรือมีหลายสมมุติฐาน ตัวอย่าง

ชื่อประเทศที่น่าสนใจมีดังนี้

 Argentina  นามของประเทศอาร์เจนตนิา สําหรบั

ผูท้ีเ่รยีนภาษาสเปนมาในระดบัหนึง่ แน่นอนว่าเดาไม่ยากว่า  

มาจากแร่ธาตอุนัมค่ีา คอื “เงนิ” คาํว่า “argentum” มาจาก

ภาษาลาตินแปลว่า ดินแดนของเงิน 

 Bolivia หรือประเทศโบลิเวีย ได้ชื่อน้ีมาจาก 

ชื่อของประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ คือ Simón 

Bolivar

 Colombia ประเทศโคลอมเบยี ขนานนามเช่นนี ้

เพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส หรือ 

ในภาษาสเปน เรียกขานนักเดินเรือชื่อก้องโลกน้ีว่า 

Cristóbal Colón แม้ว่าอันที่จริงแล้ว โคลัมบัสไม่เคย

ย่างเท้าเหยียบลงบนแผ่นดินนามว่าโคลอมเบียเลย 

 Costa Rica กอสตา รกิา หมายถงึชายฝ่ังอนัมัง่คัง่  

นกัเดนิเรอืชาวสเปนเป็นผูข้นานนามบรเิวณนี ้ เนือ่งจาก

เป็นแหล่งทองคําและรัตนชาติอื่นๆ จํานวนมาก 

 La República Dominicana สาธารณรฐัโดมนิกินั 

ใช้ชื่อน้ีสืบเน่ืองจากชื่อเมืองหลวง Santo Domingo 

นามของนักบวช Domingo de Guzmán ผู้ก่อตั้ง 

คณะนักบวชโดมินิกัน 

 Honduras ฮอนดูรัส มาจากคําว่า hondo 

ซึ่งแปลว่าลึก เข้าใจว่าโคลัมบัสตั้งชื่อเช่นนี้ เพราะน้ํา 

บริเวณน้ีลึกมาก บ้างก็ว่าหมายถึงดินแดนอันลึกลับ 

ต่างหาก บางคนสันนิษฐานว่ามาจากภาษาพื้นเมือง 

 México เม็กซิโก เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีข้อ

สนันษิฐานเรือ่งชือ่ประเทศต่างๆ กนัออกไป ทีต่รงกนัคอื 

เป็นภาษาพืน้เมอืง แต่จะเป็นนามของเทพเจ้าแห่งสงคราม 

Mexitli หรือจะมาจากคําว่า “metztli” พระจันทร์ และ 

“xlicti” สะดือ ส่วนคาํว่า -co เป็นปัจจัยหมายถึงสถานที ่

จึงหมายถึงดินแดนที่ตั้งอยู่บนสะดือ (ใจกลาง) ของ

ทะเลสาบพระจันทร์

 El Salvador เอล ซัลบาดอร์ คือพระนามหนึ่ง

ของพระเยซู (พระผู้ช่วยให้รอด)

 Venezuela หมายถึง เวนิสน้อย เนื่องจาก 

นักสํารวจทั้งหลายลงความเห็นว่า วิธีการสร้างอาคาร

รายรอบทะเลสาบของชาวพ้ืนเมืองบริเวณน้ี ชวนให้

รําลึกถึงนครเวนิส

 สําหรับ Paraguay และ Uruguay สันนิษฐาน

ว่ามาจากชือ่แม่นํา้ประจําประเทศ Panamá หรอืประเทศ

ปานามาน้ันมีข้อมูลว่ามาจากภาษาพ้ืนเมือง หมายถึง 

“ถํา้”  หรอือาจหมายถงึดนิแดนทีอ่ดุมด้วยปลาและผเีสือ้

 วันนี้พอหอมปากหอมคอแค่นี้ก่อน คราวหน้า 

เรามาลองดูชื่อเมืองต่างๆ ในประเทศสเปนดูบ้าง 

ว่าหมายความว่าอย่างไร  หรอืมปีระวตัคิวามเป็นมาอย่างไร

ภาษาสเปนสักกะนิด...

 บัณฑิตเกียรตินิยมคณะเศรษฐศำสตร์ กล่ำวเป็นเสียงเดียวกันว่ำ กำรเรียนให้ได้มำซึ่ง “เกียรตินิยม” เป็นสิ่ง 

ที่ยำกมำก เพรำะกำรเรียนที่มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง ต้องอำศัยทั้งกำรวำงแผนกำรเรียน ตั้งใจจริง อดทน และมี

ควำมรับผิดชอบ ถึงจะส�ำเร็จกำรศึกษำได้  และสิ่งที่รำมค�ำแหงให้กับบัณฑิตทุกคนคือควำมรู้ ประสบกำรณ์ชีวิต  

ที่สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในสังคมได้ต่อไป

 นำงสำวจอมขวัญ  ศิริเสน บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง กล่าวว่า  

ทางบ้านมีฐานะที่ไม่ค่อยดี จึงตั้งใจตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนกัลยาณี- 

ศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าเมื่อจบม.6 จะมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางบ้าน ด้วยค่าหน่วยกิตที่ถูกเพียง 25 บาท อีกทั้งระบบ 

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ยังเปิดโอกาสให้สามารถจัดสรรการเรียนได้ด้วยตนเอง 

ทําให้สามารถสําเร็จการศึกษา โดยใช้เวลาเพียง 2 ปีครึ่งเท่านั้น ทําให้มีโอกาสที่จะศึกษา 

ในระดับที่สูงขึ้น และเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้นด้วย

 ตั้งใจมาเข้าเรียนทุกคาบ ทุกวิชา เมื่อมีข้อสงสัยก็จะถามอาจารย์ทันที และอ่านหนังสือพร้อมกับฟังเทป 

ที่นําไปบันทึกเสียงคําบรรยายไว้ทุกครั้งอย่างมุ่งมั่น เพ่ือให้สําเร็จการศึกษาเร็วที่สุด จะได้ออกไปประกอบอาชีพ

หารายได้ช่วยเหลือครอบครัว ในยามที่ท้อแท้จะเปิดไปอ่านบทความหนึ่งซ่ึงเป็นพระบรมราโชวาทของพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยุู่หัว โดยมีใจความว่า “การดําเนินชีวิตท่ีดีจะต้องปรับปรุงตัวอยู่ตลอดเวลา การปรับปรุงตัว 

จะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นท่ีตั้ง ถ้าคนเราไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย 

เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ” 

 “วันนี้ภาคภูมิใจอย่างมาก ที่สามารถเอาชนะใจตัวเอง และส�าเร็จการศึกษาโดยที่ผลการเรียนเป็นไปตาม 

เป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 แต่ความส�าเร็จในครั้งนี้เป็นเพียงก้าวแรกของชีวิตที่จะเป็นก้าวที่มั่นคง 

ในการเดินก้าวต่อๆไป และขอฝากน้องๆว่า สิ่งแรกที่ต้องมีคือเป้าหมายของชีวิต ต้องคิดเสมอว่าท�าอย่างไรให้ได้มา

ซึ่งความส�าเร็จ และต้องมีความเพียรพยายาม รวมทั้งท�าให้มากกว่าคนอื่น รู้ให้มากกว่าคนอื่น และหวังผลตอบแทน

ให้น้อยกว่าคนอื่น”

 นำยปุณยวีร์ ปณิธิกิตติพัฒน์ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 กล่าวว่าตนเองสอบติด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร แต่ด้วยฐานะทางบ้านไม่มีทุนทรัพย์มากพอ 

ทีจ่ะส่งให้ไปเรียนต่างจงัหวดั และคณุแม่กไ็ม่อยากให้อยูไ่กลบ้าน ขณะนัน้คณุพ่อกไ็ด้แนะนํา 

ให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง และท่ีตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้โอกาสทางการศึกษากับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับฐานะ และ

มค่ีาหน่วยกติทีถ่กูมาก รวมทัง้ระบบการเรียนการสอนเป็นทีย่อมรับ และบณัฑติของรามคําแหง

สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ในทุกๆ วงการด้วย

 “ผมตั้งใจมาเข้าเรียนทุกวิชา ทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างเต็มที่ทุกวิชา ประทับใจอาจารย์ที่คอยให้ค�าปรึกษา 

และยังได้รู้จักเพื่อนๆ ที่มีวัยที่ต่างกัน ท�าให้ได้รับความคิด มุมมองที่กว้างขึ้น มหาวิทยาลัยรามค�าแหงไม่เพียงแต ่

ให้วิชาความรู้ที่น�าไปประกอบอาชีพเมื่อส�าเร็จการศึกษา ยังให้ทัศนคติ มุมมอง และประสบการณ์ชีวิตที่สามารถ

เรียนรู้ได้จากความเป็นครูคนละอย่างด้วย”

 นำยปุณยวีร์   กล่าวต่อไปว่าภูมิใจและดีใจมากที่สําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ท้ังนี้การเรียนให้ได้เกียรตินิยมนั้น ไม่ใช่เรียนหรืออ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว ยังต้องรู้จักการวางแผนการเรียน 

ขยัน อดทน ไม่มีใครเก่งมาแต่กําเนิด แม้แต่คนที่เก่งก็ยังต้องขยันฝึกฝน ฉะนั้นถ้ามีความขยันก็เก่งได้ และรู้จัก 

การมส่ีวนร่วมในสงัคม ร่วมทํากจิกรรมกบัคณะหรอืมหาวทิยาลยัด้วย เพราะสิง่เหล่านีจ้ะช่วยให้มโีลกทศัน์ทีก่ว้างขึน้ 

และสามารถช่วยให้การเขียนตอบข้อสอบได้ดีด้วย          

 นำงสำวกรกนก  ส้มเขยีวหวำน บณัฑติเกยีรตินยิมอนัดบั 1 กล่าวว่ารูส้กึภาคภมูใิจ

อย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรามคําแหง และรู้สึกดีใจที่ในวันนี้ได้ก้าวข้ามช่วงชีวิต

ไปอีกช่วงหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคําแหงสอนเสมอว่าให้รู้จักเรียนรู้และเตรียมพร้อม

ตลอดเวลา เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆได้ดี ทั้งยังสอนให้รู้จักช่วยเหลือบุคคลอื่น และมี

ความพยายามในการทําสิ่งต่างๆให้ดีที่สุด

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียน และเราสามารถเก็บ

หน่วยกิตได้จํานวนมากๆ ในแต่ละปี หากรู้จักวางแผนการลงทะเบียนเรียน ทําให้สามารถ

จบได้เร็วขึ้น ซึ่งตนเองเรียนจบได้ด้วยระยะเวลาเพียง 2 ปีครึ่งเท่านั้น โดยมีเทคนิคง่ายๆ ในการเรียนก็คือ เข้าเรียน

กบัอาจารย์ทกุครัง้ และทกุคร้ังทีเ่รียนก็บนัทกึเทปเก็บไว้ในโทรศพัท์ หลงัจากเรยีนเสรจ็กจ็ะกลบัมานัง่ฟังเทปอกีครัง้ 

แล้วก็ทําสรุปไว้ในแต่ละวิชา พอใกล้สอบก็นํามาอ่านทบทวนอีกรอบก่อนสอบ ทั้งนี้ การมาเรียนที่รามคําแหง  

ต้องทําทุกอย่างด้วยตนเอง ฝึกให้มีความอดทนและความพยายามในการทําทุกอย่างให้ดีที่สุด และสําหรับน้องๆ

ท่ีสนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรามคําแหง ก็ขอให้ตั้งใจและมีความพยายาม เชื่อว่าถ้าทุกคนมีความตั้งใจจริง  

ก็สามารถทําทุกอย่างได้ดีแน่นอน เพราะไม่มีความสําเร็จใดที่ไม่เปื้อนคราบเหงื่อหรือคราบนํ้าตา

บัณฑิตเกียรตินิยมคณะเศรษฐศาสตร์
ภูมิใจรามฯให้ความรู้-ประสบการณ์ชีวิต
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ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน  ทำ�ไมต้องเน้นส่งออก

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 คนที่ฟังและชมข่าวเศรษฐกิจซึ่งเดี๋ยวนี้เสนอแทรกอยู่ในข่าวท่ัว ๆ  ไป 

อยูแ่ล้วนัน้อาจจะรูส้กึไม่ค่อยสบายใจอยูบ้่างกบัข่าวท่ีเขาว่า “การส่งออกตดิลบ

มา 2 เดือนติดต่อกัน” ซึ่งผมขอแปลความหมายตรงนี้สั้น ๆ ก่อนว่าหมายถึง

การส่งออกเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ของปี 2558 น้อยกว่าการส่งออก

ของเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ของปี 2557 นะครับ การส่งออกที่ลดลงนี้ 

ทําให้บางหน่วยงานทั้งของไทยและต่างประเทศออกมาแถลงข่าวปรับลด 

การประมาณการอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยลงมากบ้างน้อยบ้างแล้ว

แต่องค์กร

 ก่อนจะไปต่อ ผมขอเน้นไว้ก่อนนะครับว่าการปรับลดที่ว่านั้นเป็นแค่

ประมาณการเท่านั้น และตัวเลขนี้กว่าจะสิ้นปีอาจปรับใหม่ได้อีกไม่รู้กี่ครั้ง  

ก็คิดดูสิครับเพิ่งผ่านมาแค่ 2 เดือนก็ปรับตัวเลขกันแล้ว เพราะฉะนั้นถ้ามอง

ในแง่ดี คิดบวกเข้าไว้ อัตราเติบโตเศรษฐกิจจริง ๆ ของไทยอาจจะไม่ลดกว่า

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 4% ก็ได้

 คราวนี้ผมก็จะมาขยายต่อว่าการส่งออกที่ลดลงนี้มันไม่ดีอย่างไร  

เขาถึงเห็นว่าต้องปรับตัวเลขการประมาณการอัตราเติบโตเศรษฐกิจลง  

ไม่ทราบว่ายังพอจํากันได้ถึงเรื่องคาถาหัวใจเศรษฐกิจท่ีผมเคยเขียนเอาไว้ได้

หรือเปล่า แต่จําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ ทบทวนกันสั้น ๆ ว่า รายได้ประชาชาติ

ที่เราเรียกกันว่า GDP นั้นคํานวณมาจากตัวเลข การบริโภค+การลงทุน+ 

การใช้จ่ายของรฐับาล+มลูค่าส่งออกแล้วหกัออกด้วยมลูค่านําเข้า เพราะฉะนัน้ 

GDP ของชาติจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็อยู่ที่ส่วนประกอบหลักที่ว่านี้เป็นสําคัญ

 ลองมาดูส่วนประกอบเหล่านี้ทีละตัวว่ามีโอกาสทําให้ GDP เพิ่มได้

ตามเป้าหมายแค่ไหน ตัวแรกคือการบริโภคนั้นตอนนี้หวังพึ่งไม่ได้เท่าไรนัก 

การใช้จ่ายซบเซาลง ดแูต่ยอดขายรถยนต์ปีน้ีซึง่ไม่สดใสเลย เมือ่เทยีบกบัปี 2527 

ทั้ง ๆ ที่ปีนั้นยอดขายรถยนต์ลดลงไปกว่า 20% แล้วนะครับ ตัวต่อไปคือการ

ลงทุนก็น่าเป็นห่วงตรงที่ต่างชาติย้ายฐานการลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้าน 

ซึ่งค่าแรงตํ่ากว่า และบางประเทศได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ในการ 

ส่งออกไปขายกลุ่มสหภาพยุโรปด้วย (เราถูกตัดไปแล้ว) ที่ยังพอจะหวังได ้

ก็คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นรถไฟฟ้า และรถไฟรางคู ่

ซึ่งกว่าจะชัดเจนก็ต้องครึ่งปีหลังไปแล้ว ...ไม่เป็นไรครับยังหวังได้อยู่

 ตัวต่อไปคือการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งควรจะเป็นตัวกระตุ ้นเศรษฐกิจ 

ที่ซบเซาได้ดี แต่อุปสรรคอยู่ท่ีรายได้รัฐจากภาษีนั้นเก็บได้ต่ํากว่าเป้าหมาย 

เมื่อรายได้ไม่เพิ่มจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายล่ะครับ .......แล้วก็มาถึงการส่งออก 

ตามชื่อตอนเสียที 

 การส่งออกเคยเป็นเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวช่วยให้ GDP เติบโตได้ดี 

ในช่วงก่อน ๆ จนเป็นทีรู่ก้นัอยูว่่าเศรษฐกจิไทยขบัเคลือ่นด้วยการส่งออก  ดงันัน้ 

แค่มูลค่าการส่งออกเพิ่มได้น้อยลงกว่าเป้าหมายก็ทําให้ใจคอไม่ค่อยดีแล้ว   

นี่ถึงกับมูลค่าส่งออกลดลง ก็ยิ่งทําให้ตื่นเต้นหนักเข้าไปใหญ่ แต่ก็อย่างที่ผม

เขียนไว้ตอนต้นนั่นแหละครับ เพิ่ง 2 เดือนเท่านั้น อีก 10 เดือนที่เหลือ มูลค่า

การส่งออกอาจจะเพิ่มได้ตามเป้าหมายหรือทะลุเป้าก็ได้ ใครจะไปรู้

 

 สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและ 

ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดําเนินการ 

สรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทําคุณประโยชน์

ต่อเด็กและเยาวชน ประจําปี 2558 เพ่ือเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและ 

เยาวชนดเีด่นแห่งชาตแิละผู้ทาํคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนือ่งในวนัเยาวชน- 

แห่งชาติประจําปี 2558 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 

ขอเชิญนักศึกษาท่ีสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการสรรหาดังกล่าวโดยหมดเขต 

ส่งผลงำนวันที่ 24 เมษำยน 2558

 นักศึกษาที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา 

กองกจิการนกัศกึษา อาคารกจิกรรมนกัศกึษา หรอืทีน่ายวชิาญ  พ่ึงตน โทร.0-2310-8074 

 อุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งที่ควรเรียนรู้จักไว ้

เพราะหากท่านไปพักทีโ่รงแรมในประเทศเวยีดนาม สิง่ใดชํารุด หรือไม่สมบรูณ์  

ไม่พร้อมที่จะใช้งาน ท่านจะได้แจ้งให้พนักงานในโรงแรมทราบได้

 คําศัพท์ที่ใช้เรียกอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องนํ้า ประกอบด้วย

 คงไม่ยากนัก หากท่านจะสื่อสารกับพนักงานว่าท่านต้องการสิ่งใด 

เพิ่มเติม หรือมีสิ่งใดในห้องนํ้าชํารุด คําศัพท์เหล่านี้น่าจะช่วยท่านได้

อุปกรณ์ในห้องอาบน้ํา 
ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล 

 
 อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน้ํา เป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ควรเรียนรู้จักไว้ เพราะหากท่านไปพักที่โรงแรม
ในประเทศเวียดนาม สิ่งใดชํารุด หรือไม่สมบูรณ์ ไม่พร้อมที่จะใช้งาน ท่านจะได้แจ้งให้พนักงานในโรงแรม
ทราบได้ 
 คําศัพท์ที่ใช้เรียกอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องนํ้า ประกอบด้วย 
  อ่างอาบนํ้า   bồn tắm   โบ่น ต๊ัม    
  ผักบัว   vòi sen   หว่อย แซน    
  ชักโครก   bồn cầu   โบ่น เกิ่ว    
  อ่างล้างมือ   chậu rửa mặt   เจิ่ว เสือ หมัด 
  เครื่องทํานํ้าอุ่น   máy tắm nước nóng  มั้ย ต๊ัม เน้ือก น้อง   
  ผ้าเช็ดตัว   khăn tắm  คัน ต๊ัม  
  เสื้อคลุมอาบนํ้า   áo choàng tắm  อ๊าว จว่าง ต๊ัม  
  หมวกคลุมผมอาบนํ้า  mũ tắm   หมู ต๋ัม 
  แปรงสีฟัน   bàn chải đánh răng  บ่าน จ๋าย แด๊ญ ซัง  
  แชมพู   gội đầu   โก่ย เด่ิว   
  สบู่    xà phòng   ส่า ฟ่อง   
  ยาสีฟัน    kem đánh răng  แกม ด๊าญ ซัง 
  กระจก   kính    กิ๊ญ    
  สายชําระ   vòi phun nước  หว่อย ฟูน เน้ือก 
  ทิชชู่    giâ ́y lụa   เส้ย เหลื่อ   
  ผ้าม่าน (แยกสว่นแห้ง/เปียก) màn  หม่าน 
  ผ้าเช็ดเท้า   khăn lau chân   คัน เลา เจิน   
  โถปัสสาวะ (ของผู้ชาย)  bồn tiểu nam  โบ่น เต๋ียว นาม 
  ผ้าเช็ดมือ   khăn trải bàn   คัน จ๋าย บ่าน  
  ถังขยะ    thùng rác   ถุ่ง ส้าก 
 
 คงไม่ยากนัก หากท่านจะสื่อสารกับพนักงานว่า ท่านต้องการส่ิงใดเพ่ิมเติม หรือมีสิ่งใดในห้องน้ําชํารุด 
คําศัพท์เหล่าน้ีน่าจะช่วยท่านได้  
 เชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม

คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ 

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

(อ่านต่อหน้า 7)

คณะสื่อสารมวลชน

คณะสาธารณสุขศาสตร์

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ช่วงรหัสนักศึกษำ

อาจารย์อิสรียา ณ น่าน 5557710018 - 5557710687

อาจารย์สาโรจน์  นาคจู 5557710760 - 5557710919

อาจารย์กษมา  ภูสีสด 5657610019 - 5657610218

อาจารย์สุนารี  ทะน๊ะเป็ก 5757610018 - 5757610455

อาจารย์พัชร์สิริ  ศรีเวียง 5757610463 - 5757611057

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ช่วงรหัสนักศึกษำ

อาจารย์ดนัย  ตันเกิดมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1

อาจารย์ฐิติกา  เกาะหมาน อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิณพันธ์  ศรีสวรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 3

อาจารย์ภัทรกร  ถาวรกสิวัฒนกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 4

อาจารย์นพดล  ศรีสุรัตนเมธากุล อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 5-6

คณะทัศนมาตรศาสตร์

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ช่วงรหัสนักศึกษำ

รองศาสตราจารย์ยงยุทธ  รักษาศรี

5654023927 - 5654403608

5754023108 - 5754401015

5501055536 - 5554001007

อาจารย์ ดร.พัน นิลพันธุ์ ฉัตรไชยยันต์

5654403616 - 5654407534

5754401023 - 5754404514

5554001049 - 5554002567

อาจารย์พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์

5654407542 - 5654500148

5754404522 - 5754408648

5554002575 - 5554004035

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระชัย  ชูผกา

5654500155 - 5654502250

5754408655 - 5754501012

5554004043 - 5554005834

รองศาสตราจารย์ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์

5654502268 - 5654504389

5754501020 - 5754502937

5554005883 - 5554008192

อาจารย์ชุติมา  ผิวเรืองนนท์

5654504397 - 5654506533

5754502945 - 5754504859

5554008259 - 5554501204

5654506541 - 5656002200

5754504867 - 5754506722

5554501246 - 5754504149

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ช่วงรหัสนักศึกษำ

รองศาสตราจารย์ศุภรัศม์ิ  ฐิติกุลเจริญ

5601017220 - 5606019460

5702018051 - 5754001864

4901002750 - 5054004212

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  สุวจิตตานนท์

5606022779 - 5654002111

5754001872 - 5754003845

5054004485 - 5154002710

รองศาสตราจารย์วาริศา พลายบัว

5654002129 - 5654004687

5754003852 - 5754005766

5154002827 - 5203038129

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาณี  นิตย์เสมอ

5654004695 - 5654006815

5754005774 - 5754007721

5203038285 - 5254008682

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ล่ิมอภิชาต

5654006823 - 5654008969

5754007739 - 5754009628

5254008708 - 5354001272

รองศาสตราจารย์อังธิดา  ลิมป์ปัทมปาณี

5654008977 - 5654011054

5754009636 - 5754011541

5354001462 - 5354006263

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน  ศรีแก่นจันทร์

5654011062 - 5654013159

5754011558 - 5754013463

5354006297 - 5354502311

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  ชวดนุช

5654013167 - 5654015303

5754013471 - 5754015385

5401009062 - 5454001032

อาจารย์ชนาพร  พิทยาบูรณ์

5654015311 - 5654017424

5754015393 - 5754017282

5454001057 - 5454003293

อาจารย์จเลิศ  เจษฎาวัลย์

5654017432 - 5654019610

5754017290 - 5754019189

5454003327 - 5454006387

รองศาสตราจารย์นงนุช  ศิริโรจน์

5654019628 - 5654021798

5754019197 - 5754021136

5454006411 - 5454010173

รองศาสตราจารย์ศิริพร  วีระโชติ

5654021806 - 5654023919

5754021144 - 5754023090

5454010314 - 5501047806



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ 

คณะบริหารธุรกิจ

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา                                                          (ต่อจากหน้า 6)

ภาควิชาการบริหารทั่วไป

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ช่วงรหัสนักศึกษำ

รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร  ขันธนภา 5001058592 - 5202053806

รองศาสตราจารย์นิฤมล  มณีสว่างวงศ์ 5202054242 - 5302098818

รองศาสตราจารย์วรรณวิมล  อัมรินทร์นุเคราะห์ 5302099204 - 5402066194

รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า 5402066210 - 5502009052

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  มีใจซื่อ 5502009060 - 5502073405

รองศาสตราจารย์จรีพร  ศรีทอง 5502073413 - 5502420028

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพทิพย์  ลือพงษ์ 5502420044 - 5602016569

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  จังธนสมบัติ 5602016577 - 5602057977

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา  ธรรมจริยาวัฒน์ 5602058090 - 5604206752

อาจารย์สมฉวี  ศิริโสภณา 5602406760 - 5602419839

อาจารย์สายพิณ  สันทัด 5602419847 - 5702004051

อาจารย์ณัฐธยาน์  จิราธรรมวัฒน์ 5702004176 - 5702041467

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร  จารุธีรศานต์ 5702041491 - 5702078212

อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์  จารุพัฒน์หิรัญ 5702078295 - 5702412478

อาจารย์ ดร.นรพล  จินันท์เดช 5702412486 - 5702424549

ภาควิชาการเงินและการธนาคาร

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ช่วงรหัสนักศึกษำ

รองศาสตราจารย์อรุณี  นรินทรกุล ณ อยุธยา 5001015840 - 5302042261

อาจารย์ ดร.พรมนัส  สิริธรังศรี 5302042279 - 5402521453

อาจารย์ ดร.วิไลพรรณ  ตาริชกุล 5403007239 - 5502506644

อาจารย์กชกร  ช่อไม้ทอง 5502506750 - 5602047952

อาจารย์เปาว์  จําปาเงิน 5602047994 - 5702016261

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ฮันตระกูล 5702016303 - 5702079145

ภาควิชาการตลาด

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ช่วงรหัสนักศึกษำ

รองศาสตราจารย์สมจิตร  ล้วนจําเริญ 5501098051 - 5202083571

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญปวีณ์  รัตน์พงศ์พร 5202083605 - 5402003932

อาจารย์ ดร.อุษา  บุญถือ 5402003981 - 5402518491

อาจารย์เจษฎา  อธิพงศ์วณิช 5402518541 - 5502058976

อาจารย์สนทรียา  โสภารัตน์ 5502059065 - 5506037166

อาจารย์จักรภพ  ศรมณี 5506072593 - 5602039546

อาจารย์ ดร.ปริญญาภรณ์  แสงสุข 5602039587 - 5602075524

อาจารย์ตวงทอง  ลาภเจริญทรัพย์ 5602075557 - 5702007492

อาจารย์ปทิตตา  โอภาสพงษ์ 5702007716 - 5702045583

อาจารย์มินทร์ฐิตา  จิราธรรมวัฒน์ 5702045732 - 5702079160

ภาควิชาการบัญชี

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ช่วงรหัสนักศึกษำ

รองศาสตราจารย์สุจรรยา  ฉลาดพจนพร 5001024636 - 5202014162

รองศาสตราจารย์เพชรน้อย  เวทยประสิทธิ์ 5202014337 - 5302037642

รองศาสตราจารย์นิภา  รุ่งเรืองวุฒิไกร 5302037717 - 5402025133

รองศาสตราจารย์สุชาติ  เหล่าปรีดา 5402025174 - 5502001596

รองศาสตราจารย์สุปริญญา  ชุกะวัฒน์ 5502001620 - 5532057523

รองศาสตราจารย์ชฎาพร  ฑีฆาอุตมากร 5502057549 - 5602008806

รองศาสตราจารย์ณัฐชลัยย์  ตรรกวิทูรศักดิ์ 5602008814 - 5602047705

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  ยงวณิชย์ 5602047721 - 5602517772

อาจารย์ ดร.เมธาวี  อนิวรรตนพงศ์ 5602517798 - 5702035477

อาจารย์ ดร.นรินทิพย์  ฉลาดพจนพร 5702035485 - 5702079111

ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ช่วงรหัสนักศึกษำ

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา  ศิริสกุล 5001080224 - 5202007737

รองศาสตราจารย์ลดาวัลย์  ยมจินดา 5202010061 - 5302048169

รองศาสตราจารย์ดารณี  พาลุสุข 5302051023 - 5402027840

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์  พงษ์หาญยุทธ 5402029770 - 5402517469

รองศาสตราจารย์ขนบพันธุ์  เอี่ยมโอภาส 5402518798 - 5502051492

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเณศร์  อี่ชโรจน์ 5502051641 - 5502510190

อาจารย์เมธี  มีมุข 5502511859 - 5602019837

อาจารย์ปุณณะ  คงสว่าง 5602020108 - 5602063033

อาจาย์ ดร.นลิน  ตั้งพานิชย์ 5602063082 - 5602518366

อาจารย์กิจจา  ฉลาดพจนพร 5602518382 - 5702037747

อาจารย์มาลียา  บุราวาศ 5702038646 - 5702078907

ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ช่วงรหัสนักศึกษำ

รองศาสตราจารย์สุวรรณี  เดชวรชัย 5001012946 - 5302520555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์  สิราริยกุล 5302520852 - 5502013716

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีรภัทร  ภักคีรี 5502015000 - 5502515041

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกิดศิริ  ทองศิริ 5502515165 - 5602043514

อาจารย์อัจฉรา  อุนรัตน์ 5602013613 - 5602516089

อาจารย์อธิเดช  อินทรัมพรรย์ 5602516121 - 5702039545

อาจารย์แก้วกัญญา  ตั้งสุวรรณรังษี 5702039776 - 5702079020

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ช่วงรหัสนักศึกษำ

รองศาสตราจารย์ทิพวรรณ  พุ่มมณี 5002000726 - 5402035348

อาจารย์ ดร.นีลนารา  วงษ์เกิด 5402036197 - 5502076390

อาจารย์ดารณี  พลอยจั่น 5502077216 - 5602041526

อาจารย์ทิพชญา  พึ่งชาญชัยกุล 5602041740 - 5702008698

อาจารย์ ดร.สุวีร์ณัสญ์  โสภณศิริ 5702008706 - 5702079137

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ช่วงรหัสนักศึกษำ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิณีย์  สังข์รัศมี 5501075331 - 5602007220

อาจารย์สุรเชษฐ์  โซวเกียรติรุ่ง 5602007246 - 5702079079

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ช่วงรหัสนักศึกษำ

รองศาสตราจารย์ธีระเดช  ริ้วมงคล 5002002615 - 5302092878

รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา  ผู้พัฒนพงศ์ 5302094221 - 5502008039

อาจารย์ ดร.ชาคริต  สกุลอิสริยาภรณ์ 5502008195 - 5502506578

อาจารย์ ดร.นารินี  แสงสุข 5502506651 - 5602041732

อาจารย์สนิทนุช  นิยมศิลป์ 5602041948 - 5702005843

อาจารย์สนาท  นาควัชระ 5702005926 - 5702079152



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ 

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.totiptv.com

ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2558 (วันจันทร์ - วันศุกร์) 
 

เวลำ วันจันทร์ วันอังคำร 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 รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

09.30 - 10.00 น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ 108 ปัญหากฎหมาย

10.00 - 10.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

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

11.00 - 11.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

11.30 - 12.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการThe Idea รายการอาหารเป็นยา รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการจารึกไทย /SPOT/

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 - 18.00 น. THA1002 (TH102) ART1003 (AR103) LIS1001 (IS101) SOC1003 (IS103) POL2300 (PA200)

18.00 - 19.00 น. MCS1300 (MC130) LIS1003 (IS103) MCS1100 (MC110) LAW1003 (LA103) POL3300 (PA260)

19.00 - 20.00 น. LAW2011 (LA211) LAW3007 (LA307) MCS1101 (MC111) MGT3301 (GM302) POL4312 (PA321)

20.00 - 21.00 น. LAW2032 (LA232) LAW3010 (LA310) MCS2603 (MC263) MGT4004 (BA307) LAW3006 (LA306)

21.00 - 22.00 น. POL2103 (PS205) LAW3005 (LA305) FIN2101 (MB203) POL2102 (PS202) MCS3301 (IC313, MC331)

22.00 - 23.00 น. POL3301 (PA270) MCS3400 (MC340) MGT2201 (GM416) POL2200 (PS120) MGT3204 (GM422)

23.00 - 24.00 น. POL4100 (PS420) POL4350 (PA382) MGT2202 (GM315) LAW2001 (LA201) MGT3409 (GM424)

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

เวลำ วันเสำร์ วันอำทิตย์

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. รายการ The Idea รายการ The Idea

12.00 - 13.00 น. ENG1002 (EN 102) ECO1102 (EC112)

13.00 - 14.00 น. THA1003 (TH103) LAW3008 (LW309, LA308)

14.00 - 15.00 น. POL2203 (PS339) LAW3009 (LA309, LA311)

15.00 - 16.00 น. LAW1002 (LW102, LA102) MCS2200 (MC220)

16.00 - 17.00 น. POL1100 (PS103) MCS3104 (MC314, IC221)

17.00 - 18.00 น. MCS2201 (MC420, MC221) MCS3403 (MC343, TV302)

18.00 - 19.00 น. MCS4106 (MC416, MC214) POL 4349 (PA381)

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

ตั้งแต่บัดนี้ - 24 พฤษภาคม 2558 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจยืมสื่อการศึกษาติดต่อที่งานบริการสื่อการศึกษา ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 

สำานักเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 0-2310-8703-5 ต่อ 103



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ 

ถาม ส ่ ว น ก ล า ง กั บ ส ่ ว น ภู มิ ภ า ค คื อ อ ะ ไ ร 

เหมือนหรือต่างกัน แล้วเกี่ยวอะไรกับการเรียน 

ตอบ คําว่าส่วนกลางหมายถึงผู ้ที่สมัครเรียน

เป็นนักศึกษาที่กรุงเทพฯและเวลาสอบนักศึกษา

ประสงค์ที่จะสอบที่กรุงเทพฯ ซึ่งมหาวิทยาลัย 

จัดให้มีการสอบ 2 ที่คือที่รามฯ1 และรามฯ 2 

นกัศึกษาส่วนกลางไม่สามารถขอไปสอบยงัสถานทีส่อบ 

ทีม่หาวทิยาลยัจดัให้มกีารสอบทีต่่างจงัหวดัได้

 คาํว่าส่วนภมูภิาคหมายถงึผูท้ีส่มคัรเรยีนเป็น 

นกัศกึษาทีส่าขาวทิยบรกิารฯ หรอืสมัครทางไปรษณีย์ 

ในส่วนภูมิภาคและเวลาสอบนักศึกษาประสงค์

ที่จะสอบยังศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้เป็น

สถานที่สอบในต่างจังหวัด นักศึกษาส่วนภูมิภาค

ไม่สามารถขอไปสอบยังสถานที่สอบที่มหาวิทยาลัย 

จัดที่กรุงเทพฯได้(รามฯ1และรามฯ2)

 อนึ่ง นักศึกษาที่สมัครเป็นเป็นนักศึกษา

ส่วนภูมิภาค นักศึกษาจะสมัครเรียนได้เฉพาะ 

4 สาขาเท่านัน้ซึง่จะแตกต่างจากนกัศกึษาส่วนกลาง 

ซึ่งสามารถสมัครเรียนได้ทุกสาขาที่ เป ิดสอน 

4 สาขาทีเ่ปิดให้นกัศกึษาสมคัรเรยีนในส่วนภมูภิาค

คอื สาขานิตศิาสตร์ สาขาการจดัการ สาขาบรหิารรฐักจิ 

และสาขาสื่อสารมวลชน

 ส่วนการเรยีนทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

เหมือนกันคือมหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษา

ต้องเข้าเรยีน นกัศกึษาสามารถศกึษาจากสือ่การสอน

ของมหาวิทยาลัยได้ แต่ต้องไปสอบตามสถานท่ี

วันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ถาม ผมเทียบโอนจาก Pre-degree ภาค1/57 

แล้วเกรดที่ได้ไม่ตรงกับของเก่าคือ ของเก่าได้ B+ 

ของใหม่กลายเป็น B ส่งผลให้เกรดผมลดลงนิดหน่อย 

ผมต้องทําอย่างไรบ้าง

ตอบ ตามมตทิีป่ระชมุก.บ.ม.ร..วาระที ่4.3 ครัง้ที่ 

25/2556 เมือ่วนัที1่0 กรกฎาคม 2556 ได้มมีตไิม่อนมุตัิ

ให้นกัศกึษาเทยีบโอนหรอืปรบัผลสอบกระบวนวชิา

แล้วขอรีเกรดตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และวจิยัเสนอ

 ดังนั้นเมื่อนักศึกษาใช้สิทธิ์เทียบโอนวิชา 

ดังกล่าวได้ B+ ถึงแม้นักศึกษาจะลงทะเบียนและ

สอบได้เกรดใหม่เป็นเกรดใดก็ตามนักศึกษาจะได้

เกรด B+ ตามที่เทียบโอนมาเท่านั้น

ถาม 1. หลักสูตรใหม่มีผลต่อกระบวนวิชา 

ที่สอบผ่านแล้วในหลักสูตรเดิมหรือไม่ และ 

กระบวนวิชาใดท่ีหลักสูตรเก่าไม่มี  นักศึกษาต้อง 

ลงทะเบียนเรียนหรือไม่

  2. นกัศกึษาสามารถตรวจสอบกระบวนวชิา

ว่าตนเองเรียนตรงตามหลักสูตรได้ที่ไหน กองบรรณาธิการ

ตอบ 1. นักศึกษาสมัครเรียนในปีการศึกษาใด 

ก็ต้องลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรในปีการศึกษา

ท่ีสมัครเรียน แต่ท้ังนี้ นักศึกษาต้องดูประกาศของ

คณะด้วยว่ามีข้อกําหนดเป็นอย่างอื่นหรือไม่

  2. คณะที่นักศึกษาสังกัดจะเป็นผู้ตรวจสอบ

ว่านักศึกษาได้เรียนตรงตามหลักสูตรหรือไม่

“ถึง 100 ก่อน” คือผู้ชนะ
 คณิตคิดสนุกฉบับนี้จะขอนําเสนอการเล่นเกมเก่ียวกับตัวเลขโดยใช้การดําเนินการพื้นฐานที่ง่าย

ท่ีสุด คือการบวกเท่านั้น สามารถนําไปเล่นในหมู่เพ่ือนฝูง หรือเป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน  

เกมเกี่ยวกับตัวเลขเกมนี้ใช้กับผู้เล่น 2 คนโดยมีกติกาง่ายของเกมนี้คือผู้ใดขานตัวเลข 100 ก่อนจะเป็น 

ผู้ชนะ วิธีการเล่นให้ผู้เล่นคนแรกขานเลขอะไรก็ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 9  แล้วผู้เล่นคนที่ 2 จะขานตัวเลขที่ได้จาก

ตัวเลขที่ผู้เล่นคนแรกขานรวมกับตัวเลขอะไรก็ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 ใช้วิธีการขานตัวเลขแบบนี้สลับกันไป

มาจนกระทั่งผู้ใดขานตัวเลข 100 ก่อน ผู้นั้นจะเป็นคนชนะเกมนี้   ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่ำง ผู้เล่นคนที่ 1 ขานตัวเลข คือ  4                      ผู้เล่นคนที่ 2 ขานตัวเลข คือ 11 (มาจาก  4+7)

  ผู้เล่นคนที่ 1 ขานตัวเลข คือ 21 (มาจาก 11+10) ผู้เล่นคนที่ 2 ขานตัวเลข คือ 27 (มาจาก 21+6)

  ผู้เล่นคนที่ 1  ขานตัวเลข คือ  35   ผู้เล่นคนที่ 2  ขานตัวเลข คือ  44

  ผู้เล่นคนที่ 1  ขานตัวเลข คือ  52   ผู้เล่นคนที่ 2  ขานตัวเลข คือ  61

  ผู้เล่นคนที่ 1  ขานตัวเลข คือ  65    ผู้เล่นคนที่ 2  ขานตัวเลข คือ  74

  ผู้เล่นคนที่ 1  ขานตัวเลข คือ  84    ผู้เล่นคนที่ 2  ขานตัวเลข คือ  89

  ผู้เล่นคนที่ 1  ขานตัวเลข คือ  91       ผู้เล่นคนที่ 2 ขานตัวเลข คือ 100 (เป็นผู้ชนะ)

 ท่านผู้อ่านครับถ้าผู้เล่นไม่มีเทคนิคอะไรในการเล่น ผู้ชนะอาจเป็นผู้เล่นคนที่ 1 หรือคนที่ 2 

ก็เป็นไปได้ทั้งนั้น แต่ถ้าท่านผู้อ่านอยากนําไปเล่นแล้วต้องการชนะทุกครั้งจะทําได้หรือไม่  คําตอบคือทําได ้

แต่ต้องมีเทคนิคคือต้องมีลําดับของตัวเลขที่ใช้ขานอยู่ในใจคือลําดับของตัวเลขต่อไปนี้

 1 12 23 34 45 56 67 78 89 100

                                    (บวกเพิ่มขึ้นทีละ 11)      

 ถ้าเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนให้เริ่มต้นจากการขานตัวเลข 1 หลังจากเพื่อนขานตัวเลขซึ่งมากที่สุดคือ 11 

เราจะขานตัวเลข 12  และตัวเลขต่อ ๆ ไปคือ  23, 34, 45, 56,... แต่ถ้าเพื่อนเราเป็นคนเริ่มก่อน เราจะขาน

ตัวเลขตัวแรก คือ 12  และตัวเลขต่อ ๆ ไปคือ  23, 34, 45, 56,... เช่นกัน จะทําให้เราชนะในการเล่นเสมอ  

แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่ต้องการให้เพ่ือนสังเกตได้ว่าเราใช้การเรียงลําดับดังกล่าว อาจทําการขานตัวเลข

แบบสุ่มไปก่อนแล้วค่อยเข้าสู่ลําดับในตอนหลัง เช่นเข้าสู่ลําดับตอนที่เป็นตัวเลข  67, 78, 89,... ก็ได้  

 ท ่านผู ้อ ่านครับการเล่นเกมเกี่ยวกับตัวเลขมีมากมายท่ีนํามาให้ดูเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง 

เท่านั้นเอง แต่เป้าหมายที่สําคัญของการเล่นเกมเหล่านี้เป็นการฝึกทักษะการคํานวณอย่างหนึ่งครับ

คณิตคิดสนุก
  รศ.ทศพร คล้�ยอุดม                                                                           ภ�คคณิตศ�สตร์ ม.ร.              

ม.ร.รับนักศึกษำ ป.โทฯ                  (ต่อจำกหน้ำ 1)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่าย 

ศึกษาดูงานท่ีประเทศฝร่ังเศส 195,000 บาท หรือดูงาน 

ที่ประเทศญี่ปุ่น 175,000 บาท

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 

- 31 พฤษภำคม 2558 ที่โครงการฯ อาคารสุโขทัย  

ชั้น 7 ห้อง 708 มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) 

เวลา 09.00 - 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

โทร. 0-2310-8900,081-645-7865 หรือดาวน์โหลด 

ใบสมัครและสมัครทางอินเทอร์เน็ตท่ี  www.vl.ru.ac.th  

 โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง รับสมัคร 

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาค 1/2558 

เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

เปิดรับสมัคร 14 ศูนย์การเรียนรู้ ดังนี้ 

➣ ภำคกลำง จังหวัดกรุงเทพฯ (รำมค�ำแหง หัวหมำก), 

 สมุทรสำคร, รำชบุรี , สุพรรณบุรี

➣	ภำคใต้  จังหวัดสงขลำ

➣	ภำคเหนือ  จังหวัดล�ำพูน, ล�ำปำง, พะเยำ, ตำก (เมือง), ตำก (แม่สอด) 

➣	ภำคอีสำน  จังหวัดอุดรธำนี, อุบลรำชธำนี, ยโสธร, บึงกำฬ 

   ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี-  

ถึงวันที่ 26 เมษำยน 2558 ที่โครงการสหวิทยาการฯ 

คณะรัฐศาสตร์ 2 (ช้ัน 3 ห้อง 0304) โทร. 0-2310-8496, 

084-917-5336, 084-917-5337 หรือ www.islocal.ru.ac.th  

เพจ facebook / islocal

   
 



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ 

 ปีภาษี 2557 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557) ก็จบลงไปแล้ว บุคคลธรรมดา

ทั้งหลายที่มีเงินได้พึงประเมินตลอดท้ังปีภาษีท่ีผ่านมาขั้นต่ําถึง 30,000 บาท 

ท่านมภีาระอย่างหนึง่ทีป่ระมวลรษัฎากรได้กําหนดเอาไว้ตามมาตรา 56 วรรคหนึง่

นั่นคือการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีหรือเรียกภาษาง่ายๆว่าท่านต้อง

คํานวณภาษีในแบบ ภงด.90 หรือ ภงด.91 ส่งสรรพากรกัน

 ดงันัน้ท่านทีม่ภีาระภาษพีร้อมแล้วหรอืยงัทีจ่ะคาํนวณภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา

ของตนเอง ในฐานะผู้เขียนเป็นบุคคลธรรมดาตามกฎหมายภาษีเช่นกันเมื่อถึง 

ฤดูกาลนี้ก็ต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาตระเตรียมเอาไว้เพ่ือใช้ในการ 

กรอกข้อมูลลงในแบบเงินได้พึงประเมินหรือ ภงด.90 ภงด.91 นั่นเอง

 ในเบื้องต้นอย่างง่ายเรามารวบรวมเอกสารรายรับรายจ่ายกันก่อน เพื่อจะ 

นํามันมาเข้าสูตรคํานวณภาษีกันต่อไปและแน่นอนคงหนีไม่พ้นสูตรการคํานวณ 

ทีคุ่น้เคยในแต่ละปีภาษจีากนัน้จงึนาํเอาค่าลดหย่อนหรอืกรณทีีไ่ด้จ่ายค่าใช้จ่ายนัน้

ออกไปซึง่ถอืเสมอืนว่านาํยอดเงนินัน้มาลดหย่อนภาษไีด้มาช่วยบรรเทาภาระภาษี

ซึ่งจุดนี้เองหลายคนนํามาใช้ในการวางแผนภาษีของตนในแต่ละปีอีกด้วย

 สูตรของกำรค�ำนวณหำเงินได้สุทธิ

 เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมิน - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน

 จากน้ันเม่ือหาเงินได้สุทธิได้ผลออกมาอย่างไรแล้ว ให้นําเงินได้สุทธิไป

เทียบตารางนี้จะทราบภาระภาษีของตนเองประจําปีภาษี 2557

 โดยรายได้ตลอดทั้งปีจะต้องทําการแยกเป็นประเภทเงินได้ตามประมวล-

รัษฎากร หักด้วยค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทเงินได้ และหักด้วยค่าลดหย่อน 

ตามที่กฎหมายกําหนดให้จากนั้นเราจะได้ผลลัพธ์ของเงินได้สุทธิ จากนั้นนําเงิน

ได้สุทธิไปเทียบกับตารางข้างต้น เพื่อหาภาษีแต่ละขั้นแล้วคํานวณออกมา

 เราจึงเห็นว่าแต่ละปีภาษีหน่วยงานหรือองค์กรที่เราทํางานจะมีแผนก

ท่ีทําการจัดส่งเอกสารหลักๆเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายต่างๆให้กับเราช่วงเดือน

มกราคมถึงเดือนมีนาคมก่อนจะมีการสิ้นสุดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ 

เสียภาษีส่วนในค่าลดหย่อนนั้นมีบางกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรนั้นจะทราบ 

ถึงกรณีรายจ่ายของลูกจ้างในเรื่องค่าลดหย่อนนั้นสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือ 

องค์กร อาท ิเงนิเดอืนบางส่วนทีถ่กูหกัจ่ายประกนัสงัคม เงนิกองทนุสะสมเลีย้งชพี 

เป็นต้น แล้วสามารถนํามาหักเป็นค่าลดหย่อนให้กับลูกจ้างเพ่ิมเติมได้แต่หาก

ไม่ทราบก็ทางหน่วยงานหรือองค์กรนายจ้างก็ไม่ได้นําไปหักค่าลดหย่อนให้กบั

เราได้ซ่ึงในเรื่องค่าลดหย่อนนี้ผู้เขียนเห็นว่าหลายๆท่านได้ยินคําๆนี้เวลาจะต้อง 

จ่ายเงนิจากกระเป๋าออกไปบ่อยๆ และสามารถเอาหลกัฐานการจ่ายเงนิก้อนนัน้มาหกั 

ออกจากเงินได้พึงประเมินที่รับเข้ามาได้เช่น เงินที่ได้จ่ายไปเพื่อเป็นเบี้ยประกันชีวิต 

 ตอนมาตรการของรัฐบาลที่ยอมให้นำาเงิน

 ที่ใช้ ในการท่องเที่ยวมาลดหย่อนภาษี

กรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป และทํากับบริษัทประกันชีวิตที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 

เป็นต้นซึง่กรณรีายจ่ายในลกัษณะนีท้างหน่วยงานหรอืองค์กรนายจ้างไม่สามารถ

ลงรายจ่ายเป็นค่าลดหย่อนให้กบัเราได้ ลกูจ้างหรือบคุคลธรรมดาตามกฎหมายภาษ ี

จึงควรตระหนักว่าแม้หน่วยงานหรือองค์กรซึ่งเป็นนายจ้างคํานวณภาษี 

ให้กบัเราแล้วเราควรจะทาํการคาํนวณใหม่อีกครัง้เพือ่ให้ทราบว่าภาระภาษีจรงิๆ

คือเท่าใดเพราะบางทีเราอาจได้รับคืนภาษีจากรัฐได้ด้วยหากมีการหักจ่ายไปใน

แต่ละเดือนโดยนายจ้างแล้ว

 และสาํหรบัปีภาษ ี 2557ช่วงปลายปีและตลอดปีภาษ ี 2558 นัน้นี ้ หลายท่าน 

คงเคยได้ทราบข่าวดีจากรัฐบาลในการออกมาตรการเพื่อกระตุ ้นเศรษฐกิจ

โดยรณรงค์ให้เท่ียวเมืองไทยและสามารถนําเอาค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษ ี

ได้อีกด้วยโดยมาตรการดังกล่าวจะทําให้เกิดสิทธิประโยชน์อย่างไรนั้นแก ่

บุคคลธรรมดาในการนํามาลดหย่อนภาษีได้ โดยมาตรการนั้นกําหนดไว้ว่า

 “สําหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

ตามกฎหมายว่าด้วยธรุกจินําเทีย่วและมคัคเุทศก์ หรอืทีไ่ด้จ่ายเป็นค่าท่ีพกัในโรงแรม

ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สําหรับการเดินทาง

ท่องเที่ยวภายในประเทศตามกฎกระทรวงฉบับที่ 305 ประกอบประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 250) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  

16 ธ.ค. 2557 ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1) ได้รับยกเว้นเงินได้เฉพาะบุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ

หรือคณะบุคคล ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

 2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียวให้ได้รับยกเว้นเงินได้เฉพาะฝ่าย

ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

 3) กรณีสามีหรือภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้

  - ต่างฝ่ายต่างแยกยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้เพื่อคํานวณให้ต่างฝ่ายต่าง

ได้รับยกเว้นเงินได้ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

  - ถ้าตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสามีหรือ

ภริยาอีกฝ่ายหนึ่ง ได้รับยกเว้นเงินได้ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท 

และได้รบัยกเว้นภาษขีองคูส่มรสได้อีกตามจํานวนท่ีจ่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 15,000 บาท

 4) ต้องเป็นการจ่ายเพ่ือการท่องเทีย่วของตนเองและมหีลกัฐานการรบัเงนิ

จากผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยระบุชื่อผู้มีเงินได้ 

จํานวนเงิน วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน"

 กรณีนี้ถือว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคล

ธรรมดาซ่ึงโดยปกติการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาหมายถึงกรณีที่

กฎหมายให้บุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินก้อนนั้นมาไม่ต้องนําไปรวมคํานวณเพื่อ

เสียภาษี กับอีกกรณีคือ หากได้จ่ายเงินก้อนนั้นออกไปก็สามารถเอาตัวเลขมา

รวมคํานวณหักออกจากเงินได้พึงประเมินนั้นได้ซึ่งหลายท่านจะเรียกค่าใช้จ่ายนี้ว่า 

“ค่าลดหย่อน” ในบางกรณี

 ปีภาษี 2557 ที่เรากําลังคํานวณภาษีกันอยู่ตอนนี้ หากใครได้ท่องเที่ยวไทย 

ตามมาตรการนี้ก็เตรียมหลักฐานเพื่อนํามาลดหย่อนภาษีได้เลย และตลอด 

ทัง้ปีภาษ ี 2558 นี ้ หากมแีผนจะเท่ียวเมอืงไทยกอ็ย่าลืมเกบ็หลักฐานการชําระเงนิ

เอาไว้ด้วย เพื่อจะได้มีหลักฐานในส่วนที่จะสามารถลดหย่อนได้ถึง 15,000 บาท 

เลยทีเดียว นับเป็นของขวัญที่คืนความสุขให้กับประชาชนผู้มีภาระภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาทุกคนได้เที่ยวเมืองไทยและมีภาระภาษีน้อยลงอีกด้วย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา:

อาจารย์พัชรดา เอื้อวรรณกิจ                                                                  ผู้บรรยายวิชา LAW4001 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ คณะนิติศาสตร์ 

เงินได้สุทธิ

(บำท)

เงินได้สุทธิสูงสุด

ของแต่ละขั้น

อัตรำภำษี

(ร้อยละ)

จ�ำนวนเงินภำษี

(บำท)

0 - 150,000 150,000 ยกเว้น -

150,001 - 300,000 300,000 5% 15,000

300,001 - 500,000 500,000 10% 50,000

500,001 - 750,000 750,000 15% 112,500

750,001 - 1,000,000 1,000,000 20% 200,000

1,000,001 - 2,000,000 2,000,000 25% 500,000

2,000,001 - 4,000,000 4,000,000 30% 1,200,000

4,000,001 ขึ้นไป - 35% ลดลงตามรายได้สุทธิ



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นางปุญญิสา	อรพินท์
	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข
	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			 นายสยุมพล	ศรพรหม
	 นายภาณุพงศ์	พิงไธสง	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

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

ด้วยรักและผูกพัน                         (ต่อจำกหน้ำ 12) เปิดสอบ e-Testingฯ                       (ต่อจำกหน้ำ 1)

ช้ีแนะเอาไปทําเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้แก่คน จะเห็น 

ได้ว่าหนงัสือแต่ละเล่มทีว่างในท้องตลาด หนงัสอื 

แต่ละเล่มที่อยู่ในห้องสมุดอยู่ในที่ใดก็ตามแต่ เมื่อ 

เราอ่านเรากจ็ะได้ความรูท้ัง้สิน้ทัง้ปวงอยูต่รงทีค่วามรู้ 

นัน้ตรงกบัความต้องการของเราเพยีงใด ตรงกบัความเหน็ 

ของเราเพียงใด ความรู้นั้นอาจจะตรงกันกับสุขภาพ

ของเราที่เรากําลังคิดอยู่ว่า เราเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี ้

ป่วยตรงน้ันป่วยตรงนี้เราจะบําบัดได้อย่างไร เราก็ 

อาจจะพบหนังสอืเกีย่วกบัการรกัษาเฉพาะทางเฉพาะเรือ่ง 

ที่เราควรจะรู้จักหรือควรจะได้ทราบไว้ อย่างนี้ก็เกิด 

จากประโยชน์จากการอ่าน และในขณะเดียวกันไป 

ฟังคนที่เขาบรรยายเรื่องคุณเรื่องโทษของพืชผัก 

ผลไม้ เรื่องการดื่มการสูบบุหรี่เรื่องอะไรต่อมิอะไร 

เหล่านั้น เราก็จะสามารถที่จะเอาการฟังนั้นมานั่งคิด

พิจารณาว่าจริงหรือไม่ ถ้าจริงเราทําไมไม่หยุดเสีย 

ทําไมไม่เลิกเสีย สิ่งใดไม่ดีเราจะไปทําทําไมเพราะใน 

การที่เราไปทําอะไรนั้นเราจะไปคิดว่ามันผิดเพียง

เล็กน้อย  เราก็เลยทํามันไป  มันก็ไม่ถูกต้องแต่ในขณะ

เดียวกันเราเห็นว่ามันไม่ได้ประโยชน์กับเรา เราไม่ทํา 

นัน่แหละจงึจะเป็นการด ี เพราะมนัไม่ได้เป็นประโยชน์ 

ต่อร่างกายของเรา เราจะไปสบูบหุรีทํ่าไมเราจะไปดืม่ 

ไปทาํอะไรมากมายกบัร่างกายของเรา ซึง่เราควรทีจ่ะ 

ถนอมไว้ให้มีอายุยืนยาวไว้รับใช้ลูกหลาน ไว้รับใช้

บ้านเมืองไว้ดูแลบ้านเมือง อย่างนี้เป็นต้น ลูกศิษย์

ครับมาถึงตรงนี้ ครูอยากจะบอกว่าการเป็นนักอ่าน

นักฟังทําให้เรารู้เห็นในเรื่องที่เรายังไม่เห็นเรายังไม่

พบกว้างขึ้นไปอีก  หรือเรื่องที่เรารู้เห็นเราพบแล้วเรา 

ก็สามารถพิสูจน์ได้อย่าไปกลัวเสียเวลาเลยกับการฟัง 

การอ่าน การฟังนักปราชญ์ราชบัณฑิตพูดคําหนึ่ง

สองคาํ พดูประโยคหนึง่สองประโยค ฟังครสูอนประโยค

หนึง่สองประโยค คาํกค็รสูองคาํกค็รเูหล่านีล้้วนเป็น 

คุณแก่ชีวิตของเราทั้งสิ้นอย่าสงสัยเลยปฏิบัติดั่งที่

ครูว่า พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ  สวัสดีครับ

ของมหาวิทยาลัยในภาคนั้นๆ ได้ สําหรับขั้นตอน  

การล งท ะ เบี ยนส อบ e-Testing นั้น นักศึกษจะต้อง

ลงทะเบยีนเรยีนก่อน และลงทะเบยีนสอบ e-Testing 

ตามวนัเวลาทีก่าํหนดในแต่ละภาค ซึง่นกัศกึษาสามารถ 

เลือกวันเวลา หรือ คาบการสอบได้ตามความพร้อม 

ของตนเอง โดยชําระค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาละ  

50 บาท และสําหรับนักศึกษารหัส 55 กระบวนวิชาละ 

70 บาท และหลกัฐานทีน่กัศกึษาต้องนาํมาในวนัสอบ 

คอืบตัรประจาํตวันกัศกึษา บตัรประจาํตวัประชาชน

หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ใบเสร็จ 

ลงทะเบียนสอบ e-Testing และ มาถึงห้องสอบก่อน

เวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที สําหรับกระบวนวิชาที่

เปิดสอบด้วยระบบ e-Testing ภาค S/2557 จํานวน 

61วิชา ประกอบด้วย 

ANT1013  ANT3053   APR2101 APR3102  

BIO1001 BIO1105   CEC2201 CHI1001  

CHI1002 ECO1003 ECO1101  ECO1102

EDF1104   ENG1001    ENG1002 ENG2001

ENG2002 GER1001 HIS1001 HIS1002           

HIS1003  HIS1201 HIS4500 HRD3108 

HRD4207 INT1004 KOR2001 KOR2002  

LAW1004 LIS1001 LIS1003 MCS1101  

MCS1151 MCS2108 MCS2390 MGT4004

MKT2101   MKT3202   MKT3204 MKT3205   

MTH1003 MTH1101 POL1100 POL2301

POL3301 PSY1001 RAM1000 RUS1001  

RUS1002 RUS2001 RUS2002 SCI1003  

SOC1003 SOC4077 SPN1001 SPN1002

STA1003 STA2003 STA2016 THA1002

THA1003   ขอให้นกัศกึษารบีลงทะเบยีนสอบแต่เนิน่ๆ 

จะได้เลอืกวนั - เวลาสอบตามทีต้่องการได้  ดรูายละเอยีด

เพิ่มเติมที่  www.etesting.ru.ac.th หรือที่ สํานักงาน

ทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์   ชั้น  10  อาคารสุโขทัย  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง โทรศัพท์ 0-2310-8790  

โทรสาร  0-2310-8791
 กลุ่มที่ 2  เรยีนวนัเสาร์ เวลา 13.00 - 21.00 น. 

และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

 ค่าลงทะเบียนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

พร้อมศกึษาดงูาน ณ ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 

169,000.- บาท (แบ่งชําระ 8 งวด) คัดเลือกโดยการ

สอบสัมภาษณ์

รำมค�ำแหงรับนักศึกษำ ป.ตรีฯ     (ต่อจำกหน้ำ 1)

 “รามค�าแหงของเรารับใช้ประชาชนมากว่า  

40 ปี แล้ว ภายในเนื้อที่ 320 ไร่ มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

จ�านวนมาก  เมื่อผมมีโอกาสเข้ามาบริหารมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ได้ท�าการส�ารวจสิ่งปลูกสร้างและภูมิทัศน์-

ภายในมหาวิทยาลัย ได้เห็นถึงความเสื่อมโทรม ช�ารุด  

และอาจเป็นอันตรายต่อนักศึกษาและบุคลากร   จึงได ้

มอบนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องดูแล ปรับปรุง และพัฒนา  

เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีทัศนียภาพที่สวยงาม 

เอื้อต่อการเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ รวมทั้งอ�านวย- 

ความสะดวกแก่นกัศกึษา บคุลากร และประชาชนในชมุชน

ใกล้เคียงได้เข้ามาใช้ประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย 

มากยิ่งขึ้น”

 ในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน มกีารปรบัปรงุซ่อมแซม-

อาคาร เช่น ทําหลังคา ทาสี ทําป้ายชื่อ และเพื่อสร้างสุข-

อนามัยที่ดี เราได้ปรับปรุงห้องน้ําทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  

ปรบัปรงุโรงอาหารทีอ่าคารนพมาศ โดยก่อสร้างโรงล้าง-

ภาชนะใส่อาหารด้วยระบบทันสมัย สะอาด ปลอดภัย 

และเป็นระเบียบเรียบร้อย ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

ภายในโรงอาหาร   มกีารลอกท่อระบายน้ําภายในมหาวทิยาลยั 

ปรับปรุงผิวถนนที่ชํารุด ติดต้ังกังหันบําบัดน้ําบริเวณ

สระนํ้า ปรับปรุงบ่อดักไขมัน บ่อพักนํ้า บําบัดนํ้าเสีย”

 “ส่วนการบริการนักศึกษา ได้สร้างซุ้มที่นั่งพัก- 

นักศึกษาใหม่ แทนซุ้มเก่าบริเวณรอบสระน�้าด้านคณะ-

รัฐศาสตร์ และมีโครงการสร้างซุ้มใหม่บริเวณด้านข้าง 

ส�านักหอสมดุกลางด้วย ต่อไปเราจะสร้างลานอเนกประสงค์ 

บรเิวณอาคารตรบีรูเก่า เพือ่ให้เป็นลานกฬีา ลานกจิกรรม 

ทีน่กัศกึษาและประชาชนในชมุชนสามารถมาใช้ประโยชน์

ในการพักผ่อนและออกก�าลังกายได้    รวมทั้งจัดท�า 

ห้องอ่านหนังสือปรับอากาศให้กับนักศึกษาเพิ่มเติมด้วย 

ส�าหรับนักศึกษาพิการซึ่งเรามีความห่วงใย และให ้

ความส�าคญั ขณะน้ี มีทางลาดเพือ่คนพกิารบริเวณทางเท้า 

จ�านวน 80 จดุ  และมห้ีองน�า้ส�าหรบันกัศกึษาพกิารด้วย”

 “ความปลอดภยัของชาวรามค�าแหงเป็นสิง่ส�าคญั 

ทีผ่มค�านึงถึงอยู่ตลอดเวลา จึงได้ส่ังการให้ปรับปรุงระบบ

กล้องโทรทศัน์วงจรปิด ให้ดูแลระบบกล้อง CCTV ให้อยู่

ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา” 

 “ขอฝากนักศึกษาและบุคลากรรามค�าแหงว่า  

ขอให้เข้ามาใช้ประโยชน์จากสถานที่เหล่าน้ีและช่วยกัน 

ดูแลรักษาสมบัติของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เพื่อให ้

ลูกหลานรุ่นต่อๆ ไปได้มีที่เรียนหนังสือ มีภูมิทัศน์ที่

สวยงาม เหมาะเป็นแหล่งศกึษาหาความรูใ้นอนาคตต่อไป” 

อธิการบดีกล่าวในที่สุด

 ผูส้นใจสมคัรด้วยตนเองได้ตัง้แต่บดันีถ้งึวนัที่ 

30 มถินุำยน 2558 ทีส่าํนกังานโครงการฯ คณะบรหิารธรุกจิ 

ชั้น 4 ห้อง 415 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 

089-207-0519, 094-249-6399 และ 097-124-6504 

หรอืดาวน์โหลดใบสมคัรที ่ www.bba-logistics.ru.ac.th

รำมค�ำแหงปรับภูมิทัศน์ฯ              (ต่อจำกหน้ำ 1)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑) วันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

นักฟัง                                                                            

(อ่านต่อหน้า 11)

 คราวที่แล ้วครูพูดถึงการเป็นนักอ่าน  

ว่านกัปราชญ์ราชบัณฑติท้ังหลาย ท่ีเราพบเราเหน็ 

ที่เห็นผลงานของเขา เห็นอนุสาวรีย์เห็นอะไร 

ต่อมิอะไรต่าง ๆ น้ัน ล้วนแล้วแต่เป็นนักอ่าน

ตัวยงทั้งสิ้นทั้งปวง

 คราวนี้ครูอยากจะให้สังเกตว่าคนเรา

จะอ่านอย่างเดียวนั้นก็คงจะได้ความข้างเดียว  

หมายความว่าเราไม่ฟังคนอื่นเขามันไม่ได้ เราก็จะ 

ต้องเป็นนกัฟังด้วย อ่านแล้วกไ็ด้ฟังด้วย เกดิทกัษะ 

สองอย่างที่มีการพูดกันว่าได้ยินมากได้ฟังมาก 

ได้อ่านมากก็เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตได้เต็มภูมิ 

พอสมควรเลยดีเทียว ดังนั้นการที่เป็นนักอ่าน 

อย่างเดียวยังไม่พอจะต้องเป็นนักฟังด้วย  เพราะ 

การอ่านนั้นเราสัมผัสหนังสือเป็นหลักแต่ 

การฟังนั้นเราอาจจะฟังเพลง ดูหนังฟังเพลงไป 

ฟังคนพูดอภิปรายเป็นคนพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไร 

ต่าง ๆ เราหาข้อมูลข่าวสาร บางทีการอ่านนั้น

ก็ถ่ายทอดเอามาจากการที่มีคนพูดแล้วมีคนฟัง 

เอามาถ่ายทอด นีอ่ย่างนีเ้ป็นต้น เพราะฉะนัน้การฟัง 

เป็นเรือ่งสําคญั  การฟังนัน้ครพูดูมาหลายครัง้แล้ว 

เมือ่ฟังแล้วกแ็ยกแยะว่าอะไรควรฟังอะไรไม่ควรฟัง 

คาํว่าอะไรไม่ควรฟังนัน้ เช่นเราฟังเพลงจะเหน็ว่า

อะไรควรฟังไม่ควรฟังนัน้แยกแยะได้ทันที  เมือ่เรา 

ฟังเพลงต่างชาตสิมมตว่ิาเราไม่ทราบภาษาของเขา

แต่ได้ยินดนตรีที่ใช้ในเพลงนั้นไพเราะ เราก็ฟัง 

จิตของเราจะดิ่งไปที่เพลงที่ท่วงทํานองที่จังหวะ 

ส่วนคาํร้องนัน้เราฟังไม่รูเ้รากป็ล่อยให้ผ่านไปเฉย ๆ 

อย่างนี้เป็นต้น

 การเป็นนักอ่านแล้วก็เป็นนักฟังที่ดีก็คือ 

เรารู้จักเปรียบเทียบเมื่ออ่านแล้วเราก็อาจจะไป

สอบถามผู้อื่นได้เหมือนที่เล่าไว้ในคราวที่แล้วว่า

เด็กท่ีไปสอบได้คะแนนดีนัน้ นกัเรยีนเหล่านัน้เขา 

บอกว่าเขาตั้งใจฟังเวลาครูสอนในห้อง  เมื่อตั้งใจ 

ครูสอนว่าอะไรก็ตั้งใจจดใจจําแล้วก็ในขณะ

เดียวกันนั้น ก็เป็นการฟังตามไปก็ทําให้จําได้ เมื่อ

จําได้มันก็จะเข้าลักษณะว่าเราจําได้คิดได้คิดเป็น  

อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นการฟังจึงเป็นของคู่

กนักบัการอ่าน นกัอ่านท้ังหลายกเ็ป็นนกัฟังไปใน 

ตัวด้วยแล้วก็ได้ข้อมูลจากการอ่านการฟัง เอาไป 

เขียนเอาไปทําอะไรต่อมิอะไรต่าง ๆ เอาไปชี้นํา

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิศักดิ์ ลำภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นประธาน 

เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคล- 

เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวรามคําแหง” 

จัดโดยสํานักหอสมุดกลาง โดยมี รองศำสตรำจำรย์วีระศักด์ิ  วำจำบัณฑิตย์  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ 

สํานักหอสมุดกลาง  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ี ร่วมในพิธี เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2558 ณ อาคาร 1 

ชั้น 1 สํานักหอสมุดกลาง

 โอกาสน้ี รองศำสตรำจำรย์วีระศักด์ิ  วำจำบัณฑิตย์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

กล่าวรายงานว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัย-

รามคําแหง โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ต้ังแต่รุ่นท่ี 4  

ถึงรุ่นที่ 7 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์

พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งแต่รุ่นที่ 8 จนถึงปัจจุบัน (รุ่นที่ 40) นอกจากนี ้

ยังได้พระราชทานต้นสุพรรณิการ์ให้เป็นต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย  และเสด็จพระราชดําเนินวางศิลาฤกษ ์

อาคารเรียน และทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

ในจังหวัดต่างๆ 

 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเพื่อ

เผยแพร่พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมี

ต่อมหาวิทยาลัยรามคําแหง และชาวรามคําแหงทั้งมวล ตลอดจนจัดแสดงพระราชนิพนธ์ จําลองร้านภูฟ้า

และร้านมูลนิธิสายใจไทย รวมท้ังสาธิตการปรุงอาหารตามบทเพลงพระราชนิพนธ์และตามบทพระราชนิพนธ์  

ทั้งนี้นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2559 ณ อาคาร 1 ชั้น 1 สํานักหอสมุดกลาง

 จากน้ัน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิศักด์ิ  ลำภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง กล่าวเปิด- 

นิทรรศการว่าขอขอบคุณสํานักหอสมุดกลาง คณะกรรมการ และบุคลากรทุกคนท่ีมีส่วนร่วมจัดนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 

60 พรรษา 2 เมษายน 2558  ถือเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งและขอให้ช่วยกันจัดงานเช่นนี้ต่อไป และหากประสงค์

จะให้มหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนเรื่องใด  มหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุน เพื่อให้นิทรรศการต่างๆ ที่จัดแสดง

อย่างสมพระเกียรติที่สุด   

สำ�นักหอสมุดกล�งจัดนิทรรศก�รเฉลิมพระเกียรติ

 รองศำสตรำจำรย์สุวรรณี เดชวรชัย ผู้อํานวยการ 

สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล กล่าวว่า 

เน่ืองจากมีชาวต่างประเทศสนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงทั้งหลักสูตรปริญญาตรี 

และผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษา

ระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ซ่ึงผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 ท่ีเป็นชาวต่างประเทศต้องดําเนินการ

ขอทดสอบภาษาไทย ก่อนการสมัครเป็นนักศึกษา ดังนี้ 

 1. เขียนคําร้องขอทดสอบภาษาไทย ท่ีฝ่ายรับสมัคร

และตรวจสอบวุฒิบัตร อาคาร สวป. ชั้น 3

 ช่วงท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 20 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 

(เว้นวันหยุดราชการ) 

 ช่วงท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 26 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2558 

(เว้นวันหยุดราชการ) 

 2. เข้าทดสอบภาษาไทยที่คณะมนุษยศาสตร์ 

ห้อง มษ.2507 อาคาร 2 ชั้น 5 ภาควิชาภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออก 

 นักศึกษาที่เขียนคําร้อง ช่วงที่ 1 ให้มาทดสอบ 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น. สําหรับ

การสมัครนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 -25 

พฤษภาคม 2558 

 นักศึกษาที่เขียนคําร้อง ช่วงที่ 2 ให้มาทดสอบ 

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น. สําหรับ

การสมัครนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 

มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 

 หากไม่มาดําเนินการภายในกําหนด จะถือว่า 

ไม่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาน้ี

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่อาคารสวป. ชั้น 3  

ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร งานรับสมัคร  

โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623 ในวันและเวลาราชการ 


