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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

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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๑๕

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

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

   
 
 ม.ร. รวมพลังทุกภาคส่วน ต้านภัยสิ่งเสพติด

ม.ร.จัดงาน “รวมใจแต่งผ้าไทย

เทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ 11”

(อ่านต่อหน้า 2)

 

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จัดกิจกรรม	

“ชุมชนรามฯ	 ร่วมใจ	 ต้านภัยสิ่งเสพติด”	

รณรงค์ให้ตระหนักรู ้ถึงปัญหาและพิษภัย

ของสิ่งเสพติด	 และส่งเสริมให้มีสุขภาพ

พลานามัยที่ดี	 พร้อมรวมพลังทุกภาคส่วน

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติดและ

ออกก�าลังกายเต้นแอโรบิก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒิุศักดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เป็นประธาน

ในการรวมพลงัทกุภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์

ต่อต้านสิ่งเสพติด	 และน�าออกก�าลังกาย 

เต้นแอโรบกิ	โดยม	ีพ.ต.อ.ศรายุทธ จณุณวตัต์ 

ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก	 พ.ต.อ.นิธิศ บุญเจริญ	 ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจ 

นครบาลอดุมสขุ		นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า	ผูอ้�านวยการเขตประเวศ	นางชมจิตร พงษ์เสมา	ผูช่้วย- 

ผูอ้�านวยการเขตบางกะปิ	นายจกัร ี  เปรมสมธิ	ิ 	ผูอ้�านวยการส่วนประสานพืน้ที	่ปปส.	น.ส.มลัลกิา จงวฒันา

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	 และน.ส.รัชฎาภรณ์ หวังแก้ว	 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์	 นักเรียนโรงเรยีน 

สาธติ	ม.ร.	คณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	นกัศกึษา	ตลอดจนหน่วยงานทัง้ภาครฐัและ

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ร่วมกับกรมหม่อนไหม	 และ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 จัดงาน	 “รามค�าแหงรวมใจแต่งผ้าไทย 

เทิดไท้มหาราชินี	 ครั้งที่	 11”	 เนื่องในโอกาสวันมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	

12	 สิงหาคม	 2558	 เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา	 ร่วมประกวด

การแต่งกายผ้าไทย	 ชมนิทรรศการ	 แฟช่ันโชว์	 สาธิตการทอผ้าไทย 

การออกร้านจ�าหน่ายสินค้าภูมิปัญญาไทย		ในวันท่ี  6 - 11 สิงหาคม 2558 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 โอกาสนี้	 รศ.สุธินี รัตนวราห 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	

เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ	 ซึ่งตรงกับวันที่		 

12	 สิงหาคมของทุกปี	 สถาบันศิลป- 

วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	ม.ร.	ในฐานะ 

ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีดูแลเก่ียวกับ 

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	 จะจัดงาน 

“รามค�าแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี		คร้ังท่ี		11”				เพ่ือตามรอย- 

พระบาทเก่ียวกับผ้าทอไทยท่ีพระองค์ทรงส่งเสริม	
(อ่านต่อหน้า 2)

วันพระราชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 ถึงวาระวันพระราชสมภพ	 ชาวรามฯ	นบบาทบงสุ์พระทรงศรี

สืบพระบรมราชวงศ์จักรี	 พระภูมีขวัญชาติพิลาสพิไล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง	 ทรงเป็นมิ่งเป็นขวัญนิรันดร์สมัย

ทรงประทับอยู่ท่ามกลางหทัย	 ทุกดวงใจทุกผู้อยู่นิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร - ร้อยกรอง)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ซ่ึงจะเป็นการรวมพลังแสดงความจงรักภักดีและ

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	

อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ชาวรามค�าแหงร่วมกัน

แต่งกายด้วยผ้าทอไทยในท่ีท�างานและชีวิตประจ�าวัน	

เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป

 รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	 กล่าวต่อไปว่า	

การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 6-11 สิงหาคม 2558 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช  

ภายในงานมีพิธีถวายราชสดุดี	 การจัดนิทรรศการ	

“สืบสานต�านานผ้าไทย	 สืบสานสายใยพระแม่ฟ้า- 

มหาราชินี”	 ให้ความรู้เรื่องผ้าไทย	กระบวนการผลิต

ผ้าไหม	 การจัดแสดงผ้าทอลายโบราณ	 การทอผ้า 

และสาวไหม	 รวมทั้งการเดินแบบผ้าไทย	 โดยคณะ- 

ผู้บริหาร	แขกรับเชิญกิตติมศักดิ์	 ศิษย์เก่า	การแสดง 

นาฏศิลป์ไทย	 และการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าพ้ืนบ้าน

และพื้นเมืองของไทย	จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	

จ�านวนกว่า	100	ร้าน	

	 นอกจากน้ียังมี	การประกวดแต่งกายผ้าทอไทย 

ในวันท่ี 6-7 สิงหาคม 2558 โดยเปิดรับสมัครบุคลากร

และนักศึกษา	เข้าร่วมการประกวด	3	ประเภท		คือ	

ประเภทผ้าฝ้าย ผ้าไหม	 และความคิดสร้างสรรค ์	

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-29	กรกฎาคม	2558	ดาวน์โหลด

ใบสมัครได้ที่	www.culture.ru.ac.th

 สำาหรับเกณฑ์การประกวด	 ผ้าท่ีใช้ในการประกวด 

จะต้องเป็นผ้าทอท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทยในท้องถ่ิน 

เป็นชุดที่ใช้สวมใส่ตอนกลางวันตัดเย็บด้วยผ้า 

ที่ก�าหนดหรือชุดท�างานที่ ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 

ซ่ึงเป็นผ้าพื้นเมืองหรือมีลวดลายจากภูมิปัญญา 

พื้นบ้านของไทยในภาคต่างๆ	 และสามารถตกแต่ง

ด้วยผ้าชนิดอื่นๆ	ได้ไม่เกินร้อยละ	20	ของผ้าทั้งหมด	

และกระบวนน�าเสนอเสริมคุณค่าของผู้สวมใส่

✤ รางวัลการประกวด : ประเภทผ้าฝ้าย (ชาย/หญิง) 

 รางวัลชนะเลิศ	เงินรางวัล		3,000		บาท		

 รองชนะเลิศ อันดับ 1	 เงินรางวัล	2,000	บาท 

 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล	1,500	บาท 

 ชมเชย 2	รางวัลๆ	ละ	1,000	บาท	

✤ ประเภทผ้าไหม (ชาย/หญิง) 

 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล	3,000	บาท	

 รองชนะเลิศ อันดับ 1	เงินรางวัล	2,000	บาท	

 รองชนะเลิศ อันดับ 2	เงินรางวัล	1,500	บาท	

 ชมเชย	2	รางวัลๆ	ละ	1,000	บาท	

✤ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 

 รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล	6,000	บาท	

 รองชนะเลิศ อันดับ 1	 เงินรางวัล	4,000	บาท 

 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล	2,000	บาท 

 ชมเชย	2	รางวัลๆ	ละ	1,000	บาท	

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	สถาบัน- 

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	ม.ร.	โทร.	0-2310-8885 

หรือ	www.culture.ru.ac.th

ม.ร.จัดงานฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)

เอกชน	 ชุมชนโดยรอบ	 ม.ร.ร่วมงาน 

กว่า	3,000	คน	เมือ่วนัท่ี	15	กรกฎาคม	2558 

ณ	 ลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี	้ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ์ 

ลาภเจรญิทรพัย์	 กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเอาจริงเอาจังกับการต่อต้านสิ่งเสพติดอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ 

ชาวรามค�าแหงและชุมชนโดยรอบรามค�าแหงร่วมกันปราบปรามสิ่งเสพติดทุกรูปแบบให้หมดไปจากชุมชน 

ของพวกเรา	 แต่ปัญหาการปราบปรามสิ่งเสพติดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก	 พวกเราทุกคนต้องให้ความส�าคัญ

ต้องเอาใจใส่และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา	 กิจกรรมที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันแสดงออกในวันน้ี

ตั้งแต่ภาคเช้าเป็นต้นมาจนถึงเย็นวันนี้	 จึงเป็นกิจกรรมที่น่ายกย่องชมเชย	 เพราะเป็นการช่วยกันป้องปราม

และเตือนภัยปัญหาไว้ก่อนเป็นอย่างดี

	 “ผมขอชื่นชมคณะกรรมการชี้น�า	 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม	 ที่จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ ์

ต่อต้านสิ่งเสพติด		ออกก�าลังกายการแข่งขันเต้นแอโรบิกในเย็นวันนี้		เพื่อให้พื้นที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ชุมชนและหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยเป็นพ้ืนท่ีปลอดสิ่งเสพติดและเป็นพื้นที่สีขาวอย่างแท้จริงผมเชื่อว่า 

ความมุง่มัน่ของท่านท้ังหลายในวนันีจ้ะก่อให้เกดิพลังในการต่อต้านสิง่เสพตดิออกไปสูว่งกว้าง	 จนกลายเป็น

พลังที่ยิ่งใหญ่ผลักดันให้ปัญหาสิ่งเสพติดหมดไปจากสังคมไทยได้อย่างแน่นอน”

 อธกิารบด	ี กล่าวต่อไปว่าในนามของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ผมขอขอบคุณผูบ้ริหารมหาวทิยาลัยรามค�าแหง	 

ผูก้�ากบัการสถานตี�ารวจนครบาลหวัหมาก	 ผูก้�ากบัการสถานตี�ารวจนครบาลอดุมสขุ	 ผูอ้�านวยการเขตบางกะปิ	 

ผู้อ�านวยการเขตประเวศ	ผู้อ�านวยการส่วนประสานพื้นที่ปปส.	ผู้น�าองค์กร	ผู้น�าชุมชน	พี่น้องประชาชน	

และนักศกึษา	 รวมทัง้ขอบคณุหน่วยงานทกุหน่วยงานทีร่่วมกนัสนบัสนนุการจดังานครัง้นีจ้นส�าเรจ็ลลุ่วงลงด้วยด ี

หวังว่าการรวมพลังของพวกเราทั้งหลายจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่	และเป็นแบบอย่างที่ดีในการต่อสู้ปัญหา 

ภัยสิ่งเสพติดต่อไป

	 จากนัน้	 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหงได้รวมพลงัทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด 

ความว่า	“ข้าพเจ้า ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าข้าพเจ้าทัง้หลาย จะต่อต้านภัยจากสิง่เสพติดทุกชนดิ ข้าพเจ้าทุกคน 

จะไม่เกีย่วข้องกบัสิง่เสพตดิใดๆ  ทัง้สิน้  ข้าพเจ้าจะรณรงค์ให้ทกุคนและชุมชนทกุแห่งปลอดจากส่ิงเสพตดิทกุประเภท 

 ...ข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะละ ลด เลิก ไม่เสพ ไม่ยุ่งเกี่ยว กับสิ่งเสพติดทุกชนิด  

ข้าพเจ้าขอเป็นพลังแผ่นดินในการต่อต้านสิ่งเสพติดและเสริมสร้างสุขภาพ เราทุกคนขอประกาศว่า  

เราจะรวมพลังเพื่อวันใหม่ ให้สังคมไทย ห่างไกลจากสิ่งเสพติดตลอดไป” 

	 โอกาสเดียวกันนี้	อธิการบดี ม.ร. ได้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม	 และมอบรางวัล

การประกวดเต้น	 “แอโรบิก”	 รวมทั้งน�าออกก�าลังกายเต้นแอโรบิก	 โดยมี	 คณาจารย์	 ข้าราชการ	 พนักงาน	

เจ้าหน้าที่และนักศึกษา	 นักเรียนและประชาชน	 ร่วมงานจ�านวนมาก	 และปิดท้ายด้วยการแสดงดนตร ี

จากวงสุพรรณิการ์โปงลาง

 ส�าหรบั	ผลการประกวดเต้น	“แอโรบกิ” รางวลัชนะเลศิ	ได้แก่ ทมีรักษ์สขุภาพ กองงานวทิยาเขตบางนา ได้รับ

เงินรางวัล	5,000.-	บาท	รองชนะเลิศ	อันดับ 1 ได้แก่	ทมีกองคลงั	ได้รับเงินรางวลั	3,000.-	บาท	และรองชนะเลศิ

อนัดบั 2	ได้แก่	กองงานวทิยาเขตบางนาสู้ๆ  ได้รับเงินรางวัล	 2,000.-	บาท	พร้อมของที่ระลึกส�าหรับทุกทีมที่

เข้าประกวด	จากการสนับสนุนของบริษัทไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด

ม.ร.รวมพลังทุกภาคส่วน ต้านภัยสิ่งเสพติด                                                  (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 เพลงพระราชนิพนธ์ใน	 พระบาท-

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทีพ่วกเราคุน้เคยกนัด ี

โดยเฉพาะเนื้อร้องท่อนที่ว่า	...

 “จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด

        จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง

        จะยอมตายหมายให้เกียรติดำารง

        จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา”

								ใช่แล้ว	เพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้

ชื่อ	“ความฝันอันสูงสุด”

 ยงยุทธ ทองกองทุน	 เลือกเพลงนี ้

ในภายนตร์ที่เขาก�ากับการแสดง	ชื่อ

        “ดาว” 

								ยงยุทธบอกว่า	

	 เพลงพระราชนิพนธ์ไม่ใช่เพลง 

ที่ต้องปีนบันไดฟัง	 สามารถฟังได้ทุกวัน	

ฟังแล้วน�าไปใช้ได้

 จึงต้องการให้เด็กๆ	 ได้ฟังเพลง 

พระราชนิพนธ์

	 “ข่าวรามค�าแหง”	 ได้ใช้พืน้ทีต่รงนี ้

ได้พูดถึงภาพยนตร์	 ๔	 เรื่อง	 เพื่อแสดง

ความขอบคณุและชืน่ชมผูจ้ดัสร้างภาพยนตร์

ชดุ	“คตีราชนพินธ์	บทเพลงในดวงในราษฎร์”	

เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระองค์ผู ้ทรง- 

พระปรชีาสามารถด้านดนตรี

 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

 บรษิทั	บญุรอด	บรวิเวอรี	่จ�ากัด	และ	

บริษัท	สิงห์	คอร์เปอเรชั่น	จ�ากัด

        คือผู้สร้างภาพยนตร์ชุดนี้

	 ‘การสร้างศรทัธาในตนเองและสถาบนั’	 เป็นส่ิงที่ 

นักเรียน	 ม.6	 อย่าง	 ‘มิตร’	 บอกไว้	 ความส�าเร็จของเขา 

เริม่ต้นเมือ่เข้ามาเรยีนระบบ	Pre-degree	คณะศกึษาศาสตร์ 

แล้วสร้างแรงบันดาลใจจนเกิดแรงศรัทธา	 มุมานะ 

อ่านหนงัสอื	ทบทวนวชิาเรยีนสาขาจติวทิยา	จนเมือ่จบ	ม.6 

จากจงัหวดัชลบรุ	ี‘มติร’	เกือบจบปริญญาตรีไปพร้อมกัน	

เรื่องราวของ	 ‘มิตร’	 น่าสนใจและเป็นไอดอลให้กับใคร

ได้หลายๆคน

 นายมติร ศราชยันนัทกลุ 

หรือ ‘มิตร’	 เข้าเรียนระบบ 

Pre-degree	 คณะศกึษาศาสตร์ 

สาขาจติวทิยาการให้ค�าปรกึษา

และการแนะแนว	 ขณะเรียน 

ชัน้	ม.4	สายวทิย์-คณติ	โรงเรยีน

ชลราษฎรอ�ารุง	 จังหวัดชลบุรี	

เมื่อจบ	 ม.6	 สามารถสะสมหน่วยกิตได้	 124	 หน่วยกิต	

มาเทียบโอนเรียนอีก	 1	 เทอมก็จะส�าเร็จการศึกษา

ชัน้ปรญิญาตร	ี ขณะท่ีอายเุพยีง	 18	 ปี	 แต่มติรยงัอยากทีจ่ะ 

เพิม่พนูความรูใ้นมหาวทิยาลยั	 ตัง้ใจจะฝึกงานด้านจติวทิยา

ฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสบการณ์ก่อนที่ออกไปท�างานจริง

 มิตร	 เล่าถึงเส้นทางการเรียนว่า	 มิตรเริ่มต้นจาก 

แบบอย่างรุน่พีค่นหนึง่ทีจ่บระบบ	 Pre-degree	 นติศิาสตร์	

เกียรตินิยมอัมดับ	 2	 และได้ลงในวารสารของโรงเรียน	

มติรอ่านแล้วสนใจ	 คดิว่าอยากส�าเรจ็เหมอืนพีเ่ขา	 จงึเริม่หา

คณะที่ตนเองชอบ	 และอยากเรียนอะไรที่รู้จักตนเอง

ให้มากที่สุด	 จึงเรียนสาขาจิตวิทยา	 และครูแนะแนว

ท่านจบจากสาขาจติวทิยา	 ม.รามค�าแหง	 มติรจงึตดัสนิใจ 

เรยีนในการช่วยเหลอืจติใจคน	 ก็เลยเลือกวชิาเอกปรึกษา

และแนะแนว	

 “ผมตั้งความหวังไว้ตั้งแต่วันแรกที่สมัครว่า  

ต้องจบรามค�าแหงให้ได้ ให้เป็นบัณฑิตที่อายุน้อยให้ได ้

เมื่อเราสร้างก�าลังใจแล้วจะน�าไปสู ่การอ่านหนังสือ  

โดยในเวลาเรียนผมจะตั้งใจเรียน หากสงสัยประเด็นใด 

จะสอบถามอาจารย์เลย ผมจะเคลียร์การบ้านในช่วงบ่าย 

ท่ีอาจารย์สั่งไว้ให้หมด ถ้าหากเป็นงานกลุ่ม ผมจะ

ประชุมกลุ่มแล้วจะกระจายงานทันทีในวันที่สั่ง และ

จะก�าหนดตารางงานหรือการบ้านที่ต้องมีระยะเวลา 

ในการท�าว่าเราจะท�าให้เสร็จภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ 

 การท�าแบบนี้ท�าให้ผมแบ่งเวลาในการอ่าน

หนังสือของรามค�าแหงได้ง่ายขึ้น โดยช่วงเรียนจะอ่าน

และฟังค�าบรรยายประกอบ และสรุปในวันนั้นทันที  

ในช่วงก่อนสอบผมจะอ่านสิ่งที่สรุปและท�าแนว-

ข้อสอบเก่าย้อนหลัง แต่ถ้าเป็นวิชาเอกจิตวิทยามักจะ 

ไม่มีข้อสอบ จะท�าแบบฝึกหัด ตั้งค�าถามด้วยตนเอง 

เป็นการท�าให้เข้าใจกับสิ่งที่เรียนมากขึ้น 

 วชิาเรยีนจติวทิยาหากมพ้ืีนฐานดี เจาะลึกไปเร่ือยๆ 

จะดีเอง เหมือนการเดินทางที่เดินไปเรื่อยๆบางครั้ง 

มีอุปสรรค บางครั้งมีการนั่งพัก การเรียนก็เช่นกัน  

‘มิตร’ ตามล่าฝัน ! เป็นนักจิตวิทยาฟื้นฟู
มุมานะเรียนจบศึกษาศาสตร์ วัยเพียง 18 ปี

ในช่วงซัมเมอร์ผมจะนั่งรถมาเข้าเรียน และจะเรียน 

วิชาท่ีคิดว่าอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจแน่นอน เพราะ

มีการวิจัยหรือแนวทางที่ เมื่อเรียนแล้วจะสามารถ 

ท�าข้อสอบและเข้าใจมากขึ้น”

 มิตร บอกด้วยว่า	 หลายคนอาจมองว่าเป็น	

หนอนหนังสือ	 แต่ในช่วงเรียน	 ม.ปลาย	 ผมเคยเป็น

หัวหน้านักศึกษาวิชาทหาร	 เป็นหัวหน้าคอยดูแลและ

ควบคุมน้องๆ	 นักศึกษาวิชาทหาร	 ได้รับรางวัลคนด ี

ศรีส้มฟ้า	สาขาบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์	 ช้ันมธัยมศึกษา- 

ตอนปลาย	ได้รบัรางวลัคนดศีรส้ีมฟ้า	สาขาผลการเรยีนด	ี

(3.50	ขึ้นไป)	ติดต่อกัน	3	ปีซ้อนด้วย

	 เก่งแบบนี!้	นอกจากเขาจะสะสมหน่วยกติที	่	ม.ร. 

ได้มากถึง	 124	 หน่วยกิตแล้ว	 มิตรยังสามารถสอบติด

ท่ีคณะวิทยาศาสตร์	 สาขาจุลชีววิทยา	 มหาวิทยาลัย-

ศรีนครินทรวิโรฒด้วย	 แต่ด้วยความรักการเรียนที่รามฯ	

และมั่นใจว่าจบได้เร็วตั้งแต่อายุยังน้อย	เขาจึงเลือกเรียน

ที่คณะศึกษาศาสตร์เพียงแห่งเดียว

 เมือ่ก้าวเข้าสูร่ัว้มหาวทิยาลยัอย่างเตม็ตวัแล้ว	 มติร 

เชื่อมั่นในระบบ	Pre-degree	ที่จะท�าให้เขาจบได้ก่อนใคร 

เพราะตอนนี้มิตรเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยที่	124	หน่วยกิต	

แต่คนอื่นเริ่มที่	 0	 และเมื่อจบเร็วด้วยอายุยังน้อย	 ท�าให้

มิตรมีเวลาหาประสบการณ์หรือเรียนต่อได้เร็ว	 ซึ่งมิตร

ตั้งใจจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านจิตวิทยาปรึกษา	

ทัง้ในและต่างประเทศ	 และท�างานด้านจติวทิยาการปรกึษา

หรือจิตเวชศาสตร์ในโรงพยาบาลด้วย	

 มติร	 กล่าวอกีว่าสิง่ทีท่�าให้มติรใกล้ทีจ่ะประสบ-

ความส�าเรจ็	คอื	‘การสร้างศรทัธา’	เพราะการสร้างศรทัธา

น�าไปสู่ทุกอย่าง	 ทั้งวิธีการอ่านหนังสือและการหาแนว

ข้อสอบ	 ถ้าเราเชื่อว่าสถาบันแห่งนี้สามารถท�าให้เราจบ

ปริญญาตรีในอายุที่คาดหวังไว้ได้	 เมื่อเราสร้างศรัทธา	

เรากจ็ะขยนั	 สู้และอดทนกบัวชิาเรียนทีร่ามฯและโรงเรียน	

ถ้าวันไหนรู้สึกท้อ	 มิตรคิดเสมอว่า	 ‘ไม่เชื่อว่าแพ้ เราก็

จะไม่แพ้’

	 ในภาคการเรียนนี้มิตรใกล้จะจบการศึกษาแล้ว	

มติร	 บอกว่า	 “ภมูใิจมากทีอ่ายยุงัน้อยกส็ามารถเรยีนจบ

ระดับปริญญาตรี	 และยังสามารถลบค�าสบประมาท

จากหลายคนที่ไม่เชื่อว่า	 เราจะเรียนจบได้เร็วจริงๆ”	 เขา

สามารถสร้างศรัทธาในตัวเองให้เกิดขึ้นได้แล้วในขณะ

ที่เขาอายุเพียง	18	ปีเท่านั้น	

	 สุดท้าย	 มิตร	 ฝากถึงเพื่อนๆที่สนใจเรียนระบบ	

Pre-degree	 ว่า	 การเรยีนพรดีกีรเีปรยีบเหมอืนการเดนิทาง 

บางครัง้การเดนิทางกไ็ม่สวยงามเสมอ	 อาจมอีปุสรรคบ้าง 

น้องๆจะเกดิความอดทนเพือ่เป็นเกราะให้ตนเอง	 แต่เมือ่

ถึงจุดหมายปลายทางมันย่อมสวยงามและประทับใจ

แน่นอน	 เราอดทนในวันนี้จะสบายในวันหน้า	 ถ้าหาก

น้องกล้าเผชิญกบัส่ิงนี	้ น้องๆกจ็ะได้ส่ิงตอบแทนทีเ่ลศิเลอ

กว่าใครๆแน่นอน

  



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

 ในงาน	 RU	 Road	 Show	 2015	 นิทรรศการอาณาจักรการศึกษาของ	

ม.รามค�าแหงที่ออกไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดกับประชาชนทุกกลุ่ม	

มนัีกเรยีนทีจ่บชัน้	 ม.6	 คนท�างาน	 และประชาชนทีส่นใจหลกัสตูรการเรยีนการสอน

ที่ตรงกับความต้องการของพวกเขา	 สมัครเรียนในงานทั้งที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล	

พระราม	 3	 และลาดพร้าว	 ต่างถูกใจรามฯอ�านวยความสะดวกให้สมัครเรียน

ด้วยบัตรประจ�าตัวประชาชนเพียงใบเดียว	

 นางสาวเมตตยิา พศิษิฐ์จรงิ	 สมคัรเรยีนคณะรฐัศาสตร์	

กล่าวว่าตนสอบแอดมิชชั่นติดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ได้แล้ว	แต่อยากเพิ่มเติมความรู้ในอีกสาขาหนึ่ง	พอมีโอกาส 

ได้เหน็งาน	Road	Show	ของรามค�าแหงจงึตดัสนิใจสมคัรเรยีน 

คณะรัฐศาสตร์	 ซ่ึงเจ้าหน้าที่ช่วยแนะน�าและให้ข้อมูล 

เกี่ยวกับการเรียนท�าให้ได้สอบถามข้อข้องใจอย่างใกล้ชิด	

และสถานที่จัดงานที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม	3	ก็ใกล้บ้านด้วย

 นางสาวสรงประภา สมคำา	 สมัครเรยีนคณะมนุษยศาสตร์ 

กล่าวว่าจบชั้น	 ม.6	 จากโรงเรียนรัตนบุรี	 จังหวัดสุรินทร์	

มาได้ประมาณ	1	ปี	ก็ท�างานไปก่อนยังไม่ได้เรียนต่อ	ตอนนี้ 

จดัการเวลาได้ลงตัวแล้ว	 จงึมาสมคัรเรยีนสาขาวชิาภาษาองักฤษ 

เพราะปกตเิป็นคนชอบภาษา	 และภาษาจ�าเป็นในการใช้ชวีติ

มากขึน้ทกุวนัด้วย	 เมือ่ได้เหน็ข่าวจากทางเพจ	 PR	Ramkhamhaeng 

University	กร็บีมาสมคัรเรยีนท่ีงาน	Road	Show	เชือ่ว่ารามฯ

ให้อสิระในการเลอืกเรยีน	และแน่นไปด้วยความรู	้	ตัง้ใจจะเรยีนให้จบภายใน	3	ปี	ค่ะ

 นางสาวกาญจนา ทองเต่าหมก	 สมคัรเรยีนคณะมนษุยศาสตร์	

กล่าวว่าตนมาสมัครเรียนเพราะมีญาติหลายคนเรียนที่รามฯ 

และต้องส่งตนเองเรียน	 ต้องท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วย	 การเรยีน

ที่รามฯคงเหมาะกับเราที่สุด	 ตั้งใจว่าจะเข้าเรียนให้ได้มากๆ	

ถ้าเรยีนจบสาขาวชิาภาษาองักฤษแล้ว	 กอ็ยากท�างานเป็นไกด์	

และใกล้เปิดประชาคมอาเซยีนแล้วการรูภ้าษาองักฤษจะท�าให้เรา

สามารถสื่อสารได้คล่องและไม่น้อยหน้าประเทศอื่นด้วย

 นายโยธิน พรรณเริง	 สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ	

กล่าวว่าผมเดินทางมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา	 รู้ข่าวว่ามีงาน 

Road	 Show	 ที่เซ็นทรัลพระราม	 3	 ที่อยู่ใกล้บ้านที่สุด  

มีโอกาสจึงเข้ามาร่วมงาน	 ชมกิจกรรมของนักศึกษา	 และ

สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ	 สาขาการท่องเท่ียว	 ซึ่งผม

จบศลิป์-ภาษา	 ชอบการพดู	 ชอบพบปะผูค้น	 แนวทางนีน่้าจะ 

เหมาะสม	 ต้ังใจว่าจะท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วย	 มเีพ่ือนหลายคน

มาเรียน	ก็จะช่วยกันติวและจัดสรรเวลาเรียนให้จบเร็วๆ

 นางสาวพรทพิย์ คล่องมงคลกจิ	 สมคัรเรยีนคณะนติศิาสตร์ 

กล่าวว่าตนจบคณะบรหิารธรุกจิที	่ ม.ร.มาแล้ว	 ครัง้นีม้าสมคัร

ใช้สิทธิ์เทียบโอนเรียนสาขานิติศาสตร์	 เพราะต้องการน�า 

ความรูแ้ละวุฒกิารศึกษาไปต่อยอดการท�างานด้านฝ่ายบคุคล	 

มเีพือ่นรูข่้าวงาน	Road	Show	ได้มาบอกกม็าสมคัรทีพ่ระราม	3 

เดนิทางสะดวกเพราะใกล้ทีท่�างาน	 และได้มโีอกาสสอบถาม

ข้อมลูจากเจ้าหน้าทีไ่ด้มาก	ทัง้ยงัเชือ่มัน่คณุภาพของการศกึษา 

จึงเลือกมาสมัครเรียนอีก	1	ใบ	และจะเรียนให้จบให้เร็วที่สุด

นักศึกษาใหม่สมัครเรียนในงาน RU Road Show 2015

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 - ลาดพร้าว

 นางสาวอัจจนา  ฮวดหิน สมัครเรียนคณะนิติศาสตร์	

กล่าวว่าตัง้ใจสมคัรเรยีนทีร่ามค�าแหงอยูแ่ล้ว	 เมือ่มหาวทิยาลยั

มาจัด	 RU	 Road	 Show	 ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวจึงตัดสินใจ

สมัครทันที	ปัจจุบันตนสอบแอดมิชชั่นได้ที่คณะนิติศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	แต่มาสมัครเรียนที่	ม.ร.	ด้วยชื่อเสียง

ทางด้านวิชาการ	 บวกกบัความชอบด้านกฎหมาย	 และคุน้เคย 

จากทีค่ณุแม่ท�างานท่ีส�านกัอัยการ	การเรยีนควบคูท้ั่ง	 2	 แห่ง 

น่าจะลงตัว	การเรียนไม่ว่าจะเรียนที่ไหนขึ้นอยู่กับตัวเราที่ต้องมีวินัย	รามค�าแหง	

เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้าง	ให้อิสระในการเรียน	อาจจะเรียนจบง่ายกว่าหากเรา

วางแผนการเรียนได้ลงตัว	 ตั้งใจว่าจะเรียนให้จบภายใน	 3	 ปี	 กิจกรรมรับสมัคร

วนันีส้ะดวกและได้รบัค�าแนะน�าการลงทะเบียนกระบวนวชิาเป็นอย่างดี	แบ่งได้ว่า

วิชาไหนยากง่ายเพื่อจะได้ลงไม่อ่านหนังสือหนักเกินไป

 นายอภิสิทธิ์ แก้วกำา สมัครเรียนคณะรัฐศาสตร	์

กล่าวว่า	 RU	 Road	 Show	 มีรูปแบบน่าสนใจ	 เดิมตั้งใจ 

ว่าจะสมัครเรียนอยู่แล้ว	แต่ด้วยการท�างานที่ไม่สามารถ 

เข้าห้องเรยีนได้	 จึงต้ังใจว่าจะแบ่งเวลาอ่านหนงัสอืในวนัหยดุ 

และลางานมาสอบ	 ทัง้นี	้ เพราะยงัคดิว่าการเรยีนส�าคญักบังาน 

ที่จะมีความก้าวหน้าต่อไป	 รามค�าแหงให้โอกาสในการเรียน 

พร้อมส�าหรบัเราเสมอ	 ทกุคนเรยีนรามค�าแหงได้	 การเรยีนให้ประสบความส�าเรจ็ 

ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละคน

 นางกานดา  มงคลเหล้า 	สมัครเรียนคณะรัฐศาสตร	์

กล่าวว่าชอบการสมคัรในรปูแบบวนันี	้ ใช้เวลาไม่ถึง	10	นาที 

ปัจจบุนัตนเป็นแม่บ้านมเีวลาว่าง	 จึงสนใจมาเรียนปริญญาตรี 

ที่รามค�าแหง	 เพื่อใช้เวลาว่างมาอ่านหนังสือ	 ได้ความรู้เพื่อ

เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน	 เพ่ือให้รู้ทันเหตุการณ	์ 

อ่านข่าวการเมืองได้เข้าใจมากข้ึน	 อย่างไรก็ตามแม้จะเป็น 

การเรียนแบบอิสระ	 แต่ต้องใส่ใจตัวเองมาก	 เพราะบัณฑิตที่จบจากรามค�าแหง	

ต้องมคีวามพยายามมุง่มัน่เป็นส่ิงส�าคญั	 ทีผ่่านมาบณัฑติรามค�าแหงได้พสูิจน์แล้วว่า 

สามารถยืนอยู่ในล�าดับแนวหน้าของเมืองไทย

 นางสาวภาวนา  โอมชัย	สมัครเรียนคณะมนุษยศาสตร์	

สาขาภาษาอังกฤษ	กล่าวว่าทราบข่าวจากเว็บไซต์	ม.ร.	และ

เป็นแฟนเพจของ	Facebook	:	PR	Ramkhamhaeng	University 

อยูด้่วย	 วนันีม้าสมคัรเรยีนรามค�าแหง	 เพราะแอดมชิชัน่ไม่ตดิ 

จึงเลือกเรียนรามค�าแหง	 ที่ตอบโจทย์การเรียนที่เราต้องการ	

ขณะนี้ต้องท�างานไปด้วย	 แต่ตั้งใจว่าจะเรียนให้จบภายใน	

5-6	ปี	รูปแบบการสมัครครั้งนี้สะดวกมาก	

 นายอานนท์  อัจฉราวงศ์	 สมัครเรียนคณะรัฐศาสตร์	

กล่าวว ่ารามค�าแหงเปิดโอกาสให้คนที่อยากเรียนต่อ	

สามารถเลือกเรียนได้	 มีความรับผิดชอบ	 เพราะการเรียน 

ให้ประสบความส�าเร็จขึ้นอยู ่กับผู ้ เรียนเป็นหลักไม่ว ่า 

จะเรียนที่สถาบันใด	 ผมเองตั้งใจเรียนให้จบการศึกษา

ภายใน	3	ปี



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

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

ตอน ทฤษฎีใยแมงมุม

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 	ห้านอาหานเขือ่งกิน๋ด่ืม		หมายถึงร้านอาหาร 

เครื่องกินดื่ม

	 วัฒนธรรมด้านอาหารลาวได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้าน 

ใกล้เคียงได้แก่ไทย		เวียดนาม		และจีน		จึงไม่ค่อยมีปัญหาส�าหรับนักท่องเที่ยว

ชาวไทยเท่าใดนัก		ในเมืองใหญ่ๆ		มักจะมีร้านอาหารนานาชาติไว้คอยบริการ

แก่นักท่องเที่ยวทุกชาติ		ส่วนเรื่องราคา		มีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปแล้วกลับมา 

มักจะพูดว่าอาหารลาวแพงกว่าอาหารไทยประมาณ		25	-	30	%			สาเหตุก็เพราะ 

วัตถุดิบส่วนใหญ่ผู้ประกอบอาหารเดินทางมาซื้อจากประเทศไทย		ถ้าเทียบกับ 

ปรมิาณกส็มราคา		(ความเหน็ของผูเ้ดนิทางไปมา	สปป.ลาวบ่อยๆ)		ส่วนอาหาร 

ทะเลราคาแพงอยูแ่ล้ว		เพราะลาวไม่มทีะเล			อาหารทะเลจงึถกูสัง่มาจากทีห่่างไกล 

ส�าหรับ			 			แป้งนัว			หมายถึงผงชูรส			อาหารลาวเกือบทุกประเภทคนลาว 

นิยมบริโภคกันในปริมาณมากๆ		แม้แต่อาหารประเภทเส้นหม่ี		 	เฝอ		

หมายถงึก๋วยเตีย๋ว			 		เข้าเปียก		หมายถงึข้าวต้ม		หรอือาหารคล้ายๆก๋วยจับ๊ 

ทีบ้่านเรา		ผูส้ัง่ต้องก�าชบัพ่อครวั	แม่ครัวว่าให้ใส่อะไรมากน้อยเท่าไหร่	เช่น		ผงชูรส	 

หรอืน�า้ตาล	เป็นต้น	ส่วนอาหารทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากฝรัง่เศส		 		เข้าจี	่	หมายถงึ 

ขนมปังขนาดเขือ่งเวลาปรงุจะผ่ากลางแล้วใส่ไส้		ส่วนใหญ่จะเป็นหมยูอ		ไส้กรอก   

เติมซอสและผักตามใจชอบ	 (ผักที่ทางร้านเตรียมไว้ให้แล้ว)	 คนลาวเรียกว่า		

		บาเกต็			เป็นอาหารทีห่าซือ้ได้สะดวกราคาไม่แพง		เหมาะเป็นอาหารเช้า 

เข้ากนัได้ดกีบั		 		ก๋าเฟ			หมายถงึกาแฟลาว				(คัว่บดชงด้วยถงุผ้า)		ส่วนอาหารว่าง 

ประเภทโรตี		ปาท่องโก๋		เบเกอรี่		มีขายตามท้องตลาดเช้าอยู่แล้ว

	 การส่ังอาหารตามร้านเครือ่งกนิด่ืมตามตลาดและสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 

กค็ล้ายๆกบัประเทศไทย		บางร้านกจ็ะมรีายชือ่อาหารพร้อมบอกราคาไว้		(เมน	ู) 

ส่วนใหญ่มักจะไม่มีเมนูและราคาบอกไว้		ไม่เหมือนในโรงแรมทั่วไป		ในที่นี ้

จะขอเล่าการสัง่อาหารเพือ่รบัประทานในท้องตลาดและสถานทีท่่องเท่ียวทัว่ไป 

ให้ผู้สนใจได้รับทราบดังตัวอย่างต่อไปนี้

 นักท่องเทีย่ว 	ฮ้านนีม้อีาหานหยัง๋ข๋ายแด่? 

หมายถึงร้านนี้มีอาหารอะไรขายบ้าง?

 เจ้าของร้าน        

	 อาหานมือ้นีม่	ี 	 แก๋งไก่ใส่หน่อไม่ส่ม	 ป้ิงป๋าดุก	 ลาบหม.ู.... 

สั่งตื่มก่อได่	เจ้า			หมายถึง		อาหารวันนี้มี		แกงไก่ใส่หน่อไม้เปรี้ยว			ปลาดุกย่าง 

ลาบหมู.....สั่งเพิ่มอีกก็ได้ค่ะ

 นกัท่องเท่ียว                        

    

		ถ่าแนวนัน้ข่อยขอสัง่ตืม่อกี		เหด็จนึป๋าค่อ		ลาบป๋าต๋อง		

แบบสุก		และจึนผักโฮมมิดอีกอย่างหนึ่ง			เข้าเหนียว			4			กะติบ			น�้าล่า				4			แก้ว 

และจอก		4		หน่วย			และขอแจ่วหมากเพ็ดน�าแด่ถ่วยหนึ่ง		

	 หมายถงึ		ถ้าอย่างนัน้ผมขอสัง่เพิม่อกีนะ			ท�าปลาช่อนทอด			ลาบปลากราย

แบบสุก		และผัดผักรวมมิตรอีกอย่างหนึ่ง		ข้าวเหนียว		4		กะติบ				น�้าเปล่า		4		ขวด 

และแก้วน�้า	4	ใบ		และขอน�้าปลาพริกหนึ่งถ้วยด้วย	

 นักท่องเที่ยว 	 พวกเฮากิ๋นอิ่ม

แล้วแซบนัวดี๋หลาย	หมายความว่า	พวกเรารับประทานอาหารอิ่มแล้วอร่อย 

กลมกล่อมดีมาก	   

		 ปัญหาอย่างหนึ่งที่ เกษตรกรไทยหรือ

จะบอกว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ของโลกก็ได้

ต้องเผชิญอยู่เสมอก็คือการตัดสินใจก�าหนด

ปริมาณผลิตผิดพลาด	 ทั้งนี้เพราะการผลิต

สินค้าเกษตรต้องใช้เวลากว่าท่ีจะได้ผลผลิต

ออกมาสู่ตลาด	 ยกตัวอย่างเช่นข้าว	 ถั่วเหลือง	

หรือการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดซึ่งใช้เวลาหลายเดือน 

การตดัสนิใจว่าจะผลติมากน้อยแค่ไหนเกษตรกร

จึงต้องอาศัยดูจากราคาในตอนจะเริ่มการผลิต

เป็นหลกั	 ถ้าราคาดกีจ็ะตดัสนิใจผลติออกมามาก	

แต่ถ้าเกษตรกรทุกคนคิดอย่างนี้	 ก็จะมีผลผลิต

ออกมาสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจ�านวนมากในอีก

หลายเดือนถัดมา	(จากวันเริ่มตัดสินใจผลิต)

 คงไม่ต้องบอกใช่ไหมครับว่าการมีผลผลิตอยู่ในตลาดมากๆ	 แล้วราคา

ของมันจะเป็นอย่างไร	 ก็ร่วงลงมาจนแทบจะไม่เหลือก�าไรสิครับ	 บางรายอาจ

ขาดทุนด้วยซ�้า	 การที่ราคาตกต�่าแบบนี้	 ถ้าเราเป็นเกษตรกรก็คงไม่กล้าผลิต

ออกมามากอีกแล้วเพราะยังเข็ดขยาดอยู่กับปัญหาผลผลิตล้นตลาดเมื่อฤดู- 

การผลิตที่ผ่านมา	 ในเมื่อเกษตรกรจ�านวนมากคิดเหมือนๆกันแบบนี้ผลจะ

เป็นอย่างไร?		ท่านผู้อ่านคงพอเดาได้	ใช่แล้วครับพวกเขาจะลดการผลิตลง

 เมือ่เกษตรกรส่วนใหญ่ตดัสนิใจผลติน้อยลง	 พอถงึช่วงผลผลติออกสูต่ลาด

ราคาก็จะมีแนวโน้มสูงเพราะมีสินค้าวางขายน้อย	 ราคาดีก็จริงแต่เกษตรกร

ได้ประโยชน์ไม่มากเพราะผลิตออกมาน้อยเกินไป	ดังนั้นในปีถัดไปเกษตรกร

เหล่านี้จะตัดสินใจผลิตออกมามากเพื่อหวังจะขายได้ราคาแพง	ๆ 	แต่ว่า...... 

(ขอให้ย้อนกลับไปดูย่อหน้าที่	2)

	 ความผนัแปรขึน้ลงของผลผลิตทีต่ามราคาไม่ทนัเช่นนีเ้ป็นปรากฏการณ์

ที่ถูกน�ามาวิเคราะห์และขนานนามว่า	“ทฤษฎีใยแมงมุม”

 ทฤษฎีที่ชื่อออกจะดูแปลกอยู่สักหน่อยนี้บัญญัติขึ้นจากชื่อในภาษาอังกฤษว่า 

Cobweb	 Theory	 ท�าไมถงึชือ่นีต้้องดจูากรปูกราฟอธบิายแบบจ�าลองตามทฤษฎนีี ้

ซึง่จะเหน็ได้ว่าเส้นของรปูกราฟมลีกัษณะคล้าย	ๆ	กบัใยแมงมมุ	(ผมน�ารปูกราฟ

เปรียบเทียบกับภาพใยแมงมุมให้ดูแล้ว)

	 ทฤษฎีใยแมงมุมเกิดจากผลของกลไกการปรับตัวตอบสนองต่อ 

ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร	 โดยมีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเสนอ

แนวคดินีม้าก่อน	แต่ผูท้ีน่�าแนวคดิมาตัง้ชือ่ให้ว่าทฤษฎีใยแมงมมุในปี	พ.ศ.	2477 

(ค.ศ.	1934)	เป็นนักเศรษฐศาสตร์สัญชาติอังกฤษท่ีชื่อนิโคลาส	คาลดอร์	

(Nicholas	Kaldor)

	 แบบจ�าลองตามทฤษฎีนี้จะก�าหนดให้อุปทานหรือการตัดสินใจผลิต

มากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นกับราคาของฤดูการผลิตก่อนหน้า	 ดังนั้นถ้าราคาสูง 

เช่นสมมติว่าราคาพืชผลอย่างหนึ่งกิโลกรัมละ	 100	 บาท	 ราคาที่ค่อนข้างสูง

ท�าให้มีปรมิาณผลผลติออกสูต่ลาดเป็นจ�านวนมากจนกระทัง่ถ้าจะขายให้หมด	

ราคาจะเหลอืแค่กโิลกรมัละ	20	บาทเท่านัน้		ราคาทีต่กต�า่ท�าให้ปีต่อไปเกษตรกร

ก็จะผลิตออกมาน้อย......

 ตามแบบจ�าลองนี้ถ้าเกษตรกรมีการเรียนรู้และปรับตัว	 การตัดสินใจ

กจ็ะผิดพลาดน้อยลงเรือ่ย	 ๆ	 จนผลติได้พอดกีบัความต้องการในทีส่ดุ	 (ทางเศรษฐศาสตร์

เรยีกว่าปรบัตวัเข้าสูด่ลุยภาพ)	แต่กไ็ม่แน่เสมอไป	การปรบัตวัอาจจะวนข้ึนลงไม่รูจ้บ

และไม่มีวันเข้าสู่ดุลยภาพเลยก็เป็นได้ (อ่านต่อหน้า 11)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

มารู้จักระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงกันเถอะ (ตอนที่ 1)

 แม้ว่าอาเซยีนจะเลือ่นการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน-

เป็นปลายปีน้ี	 แต่ในภูมิภาคอาเซียนก็ได้มีโครงการ

ระหว่างประเทศที่มีพัฒนาการแบบเงียบๆ	แต่มั่นคง

อีกโครงการหนึ่ง	 คือ	 ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น�้าโขง	(Greater	Mekong	Subregion	Economic	

Corridors)	หรือที่มักจะเรียกสั้นๆ	ว่า	อนุภูมิภาค-

ลุ่มแม่น�้าโขง	(Greater	Mekong	Subregion:	GMS)	 

ในบทความนี้จึงอยากแนะน�าโครงการนี้ให้ท่านผู้อ่าน

รู้จักโดยขอแบ่งออกเป็น	3	ตอน

	 ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขง 

ประกอบด้วย	 6	ประเทศ	คือ	 ไทย	พม่า	 ลาว	กัมพูชา 

เวียดนาม	 และจีนตอนใต้	 ซึ่งมีรัฐสมาชิกอาเซียน 

เป็นสมาชิกในโครงการนี้ถึง	 5	 ใน	 6	 ประเทศ	 และ

สมาชิกในโครงการนี้ทั้งหมดก็อยู ่ในอาเซียน+3		

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2535	โดยจะครอบคลุมเนื้อที่	2.34	ล้าน- 

ตารางกโิลเมตร	มปีระชากรรวม	 257.5	 ล้านคน	มวีตัถปุระสงค์ 

เพือ่ส่งเสรมิการขยายตวัด้านอตุสาหกรรม	 การเกษตร	 การค้า	 การลงทุนและ

บริการ	เพื่อให้เกิดการจ้างงาน	ยกระดับการครองชีพ	การถ่ายทอดเทคโนโลยี

และการศึกษาระหว่างกัน	 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างม ี

ประสิทธิภาพ	 และช่วยเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสการแข่งขันในเวที

การค้าโลก	ผ่านกลยุทธ์หลัก	3	ด้าน	คือ	สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน	

(Connectivity)	 เพือ่ให้เกดิการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั	 (Competitiveness)	

โดยการรวมกลุ่มกันในอนุภูมิภาค	(Community)

											โครงการนี้ได้รับเงินอุดหนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย	 

(Asian	Development	Bank:	ADB)	ในการพฒันาสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานหลายแขนง	 

โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางถนน	 แต่ก็รวมถึงระบบไฟฟ้า	 โทรคมนาคม  

สิ่งแวดล้อม	และกฎหมายด้วย

	 	 	 	 	 การประชุมระดับผู้น�าอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงจัดขึ้นทุก	 3	 ปีและเป็นเวที 

การหารอืระดบัสงู	 ทีเ่ปิดโอกาสให้ผูน้�าประเทศสมาชกิร่วมกนัทบทวน	 ประเมนิผล 

ความคบืหน้าและก�าหนดเป้าหมายในอนาคตของแผนงานความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ 

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

	 ส�าหรบัสาขาความร่วมมอืของระเบยีงเศรษฐกจิอนภุมูภิาคลุ่มแม่น�า้โขงม	ี 

9	สาขา	ได้แก่	คมนาคมขนส่ง	โทรคมนาคม	พลังงาน	การค้า	การลงทุน	เกษตร	

สิ่งแวดล้อม	การท่องเที่ยว	และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 โดยแผนงานที่มีความส�าคัญในล�าดับสูง	 (Flagship	 Programs)	 จ�านวน 

11	แผนงาน	ได้แก่

	 1)	 แผนงานพัฒนาแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเหนอื-ใต้	(North-South	Economic	Corridor)

	 2)		แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก	 (East-West	

Economic	Corridor)

	 3)	 แผนงานพฒันาแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตอนใต้	(Southern	Economic	Corridor)

	 4)	 แผนงานพฒันาเครอืข่ายโทรคมนาคม	(Telecommunications	Backbone)

	 5)	 แผนงานซื้อขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงเครอืข่ายสายส่งไฟฟ้า	 (Regional 

Power	Interconnection	and	Trading	Arrangements)

	 6)	 แผนงานการอ�านวยความสะดวกการค้า

และการลงทนุข้ามพรมแดน	 (Facilitating	 Cross-Border 

Trade	and	Investment)

	 7)	 แผนงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ

ความสามารถในการแข ่งขันของภาคเอกชน	 

(Enhancing	 Private	 Sector	 Participation	 and	 

Competitiveness)

	 8)	 แผนงานพฒันาทรพัยากรมนษุย์และทกัษะ 

ความช�านาญ	 (Developing	Human	Resources	 and	

Skills	Competencies)

	 9)	 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	

(Strategic	Environment	Framework)

	 10)	แผนงานการป้องกนัน�า้ท่วมและการจดัการ 

ทรัพยากรน�้า	 (Flood	Control	and	Water	Resource	

Management)

	 11)	แผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยว	 (GMS 

	 	 	 Tourism	Development)

	 แนวทางการด�าเนินงานภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค- 

ลุ่มแม่น�้าโขง

	 	 	 	 	 1)	 โครงการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค- 

ลุม่แม่น�า้โขงในปัจจบุนัส่วนใหญ่เน้นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	เช่น	ถนน	ไฟฟ้า 

ประปา	 และสะพานข้ามแม่น�า้โขงตามแนวพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกจิท่ีส�าคญั	 3	 แนว 

คือ	แนวเหนือ-ใต้	(North-South	Economic	Corridors)	แนวตะวันออก-ตะวันตก	

(East-West	Economic	Corridor)	และแนวใต้	(Southern	Economic	Corridor)	

	 2)	ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชียซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านเงินทุน 

และวิชาการของการพัฒนาโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น�้าโขงโดยการจัดท�าโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	(RETA	6450: 

	Enhancing	Transport	and	Trade	Facilitation	in	GMS)	เพื่ออ�านวยความสะดวก

การค้าและการขนส่ง	โดยเน้น	4	เรื่องหลัก	ๆ	คือ	

	 (1)	การสร้างความเข้มแข็งด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช	(Sanitary	

and	Phytosantary	Measures:	SPS)		

	 (2)	 การพฒันาระบบโลจสิติกส์ระดับประเทศและอนภูุมภิาคลุม่แม่น�า้โขง

เพื่อลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบ	และต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายและเวลา	

	 (3)	การจัดตั้งองค์กร/สถาบันผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนการอ�านวย

ความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า

	 (4)	การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในอนุภูมิภาค	

 ซึ่งใน	 3	 กิจกรรมแรกอยู่ระหว่างการหารือในเบื้องต้นกับหน่วยงาน 

ท่ีเกีย่วข้องด้านการใช้มาตรการด้านสขุอนามยัและสขุอนามยัพชื	 และโลจสิตกิส์	 

ของประเทศสมาชิกลุม่แม่น�า้โขง	 ซึง่กรมการค้าต่างประเทศในฐานะผูป้ระสานงานหลกั 

ในสาขาการอ�านวยความสะดวกทางการค้าก็ได้ชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

บทบาทหน้าท่ีของกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าต่างประเทศเพื่อใช้เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการทั้งสองของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย

ต่อไป				

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                    คณะนิติศาสตร์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

	 ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งมีผล 

ต่อวิถีการด�ารงชีวิตประจ�าวันของคนรุ่นใหม	่

โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู ่ในเมืองใหญ่ของ 

ทกุประเทศในโลก	นอกจากจะใช้เทคโนโลยฯี	

ในการตดิต่อสือ่สารระหว่างกนัแล้ว	 การท�าธรุกจิ

คนเมืองยังใช้เทคโนโลยีฯ	 ในการเสพข่าวสาร

หรือหาความรู้ใหม่	 เป็นข้อดีของการใช้เทคโนโลยีฯ	 โดยสร้างความรวดเร็วและความ

สะดวกสบาย	แต่ในขณะเดียวกันข้อเสีย	คือ	การติดอยู่กับเทคโนโลยีฯ	มากเกินไปก ็

ส่งผลเสยีต่อความสมัพันธ์ได้เช่นกัน	 นกัวจิยัได้ศึกษาพบว่า	 คนเมอืงมพีฤติกรรม	 7	 ข้อ 

ของการใช้เทคโนโลยีฯ	 ท่ีส่งผลด้านลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนรัก	 รวมทั้ง 

คนรอบข้างมากล่าวดังต่อไปนี้	

ข้อที่ 1. เดทแบบออนไลน์ (Online flirting)

	 เป็นปกติในปัจจุบัน 

จะบงัเอญิไปเจอรปูโปรไฟล์	

(Profile)	 ในสือ่สงัคมออนไลน์ 

(Social	Media)	ที่อยากรู้จัก

และพัฒนาความสัมพันธ์

จะแน่ใจได้อย่างไร?	ว่านั่น 

เป็นรูปโปรไฟล์บุคคลนั้นจริง	 หรือข้อมูลสวยหรู	 ท่ีอยู่หน้าไทม์ไลน์	 (Time	 Line)	 

จะไม่ได้สร้างมาเพือ่โกหก	 ก่อนจะตกลงปลงใจคบใครเป็นแฟน	 เรยีนรูก้นัจากชีวติจรงิ 

ดีกว่าการศึกษากันผ่านโลกออนไลน์ปลอดภัยกว่า	 เพราะมีกรณีที่เคยมีการหลอกลวง

โดยแก๊งอาชญากรรมระดับชาติหรือข้ามชาติเกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์หลายราย

 ข้อที่ 2. อาการติดเกม (Video Game Addiction)

	 การเล่นเกมเพือ่คลายเครียดเป็นเร่ืองปกติ	

แต่หากเกมเล่นแล้วเพิ่มเครียดเพราะต้องการ

เอาชนะ	 จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์

และหน้าทีก่ารงาน	 ยิง่แย่เข้าใหญ่หากเล่นมากไป 

จนติดเกมในแบบที่ไม่หลับไม่นอนหรือว่า	

ว่างเมื่อไรเป็นต้องเล่นจนไม่มีเวลาไปสนใจเรื่องงาน	 การเรียน	 และ

เรื่องส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน	แล้วการติดเกมยังท�าให้พลาดเรื่องดี	ๆ 

หลายเร่ือง	 ในมิตทิางสงัคม	 มผีลกระทบต่อความสมัพนัธ์ระหว่างคูร่กั 

ถ้าติดเกมหนักถึงขั้นท่ีตัดขาดจากสังคม	 และเพ่ือน	 อาจต้องเข้ารับการบ�าบัด

พฤติกรรมการติดเกม

ข้อที่ 3. อาการติดโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone Addiction)

 โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน	

(SmartPhone)	 ถือเป็นปัจจัยส�าคัญของคนเมือง 

ในยุคน้ี	ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่กับมันทุกคร้ังท่ีว่าง 

ท้ังคุยโทรศัพท์ฯ	สนทนา	(Chat)	รับ-ส่งข้อความ 

(SMS)	 เล่นเกม	 ลองห่างจากโทรศัพท์ฯ	 แล้ว

เอาเวลาไปสนใจเร่ืองอ่ืนบ้าง	 การก้มหน้าก้มตา

อยู่กับโทรศัพท์ฯ	 หรือสนทนากันผ่านหน้าจอไม่ได้ท�าให้สนิทสนม 

กันมากขึ้นเท่าคุยกันต่อหน้า	 แบบเห็นตัวเป็นๆ	 เพราะคู่สนทนา 

ได้เห็นแววตา	กริยาท่าทาง	และสีหน้าของคู่สนทนาได้ชัดเจนกว่า	

 

ข้อที่ 4. ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (Health)

	 การใช้เวลาอยู่กับเทคโนโลยีฯ	 มากเกินไปส่งผลเสียต่อสุขภาพ	 และบุคลิกภาพ	 

หากมัวแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือระหว่างเดินทางก็อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

	(ผิดกฎหมายฯ	ด้วยถ้าใช้ระหว่างขับรถยนต์)	อาจเกิดอาการนิ้วล็อก	ในกรณีที่ใช้นิ้ว

7 ข้อเสียของการติดเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ควรระวัง !

จิ้มอยู่กับคีย์บอร์ด (หรอืจิม้จอภาพมือถือ)	ทัง้วนัแบบไม่บริหารน้ิวเลย	แม้กระทัง่สายตา 

กม็สีทิธ์ิพร่ามวัรวมทัง้เกดิการอกัเสบตาได้	 เพราะตาแห้งได้	 ประกอบกบัมกีารสญูเสยี 

น�้ามากหากจ้องจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน	ถ้ามีพฤติกรรมจ้องจอภาพนานวันละ	 

2	-	3	ช่ัวโมงต่อวนัเป็นเวลานาน	2	ถงึ	3	ปีตดิต่อกนั	อาจส่งให้เกดิอาการเกรง็ของกล้ามเน้ือ 

ที่ควบคุมลูกตา	ที่มีชื่อเรียกว่า	กลุ่มอาการ	CVS	(Computer	Vision	Syndrome)

 ข้อที่ 5. ทะเลาะกันออกสื่อสังคมออนไลน์ (Fights)

	 แม้เฟซบุ๊ก	(Facebook)	จะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มเพื่อน	แต่การที ่

เที่ยวโพสต์	(Post)	ข้อความแง่ลบหรือด่าทอกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media) 

กไ็ม่ต่างจากการทะเลาะกนัในทีส่าธารณะ	ทีส่�าคญัมันอาจส่งผลกระทบต่อหน้าทีก่ารงาน 

ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนได้เช่นกัน	 ลองพิจารณาดูว่า	 หากมีผู้บริหาร	 เจ้านาย	 

หรือลูกน้องเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กพวกเขาคงจะผวาไม่น้อยเมื่อเห็นด้านมืดของเรา 

บนโลกออนไลน์	 อาจส่งผลถึงขัน้ฟ้องร้องกนั	 อย่าลมืว่าประเทศไทยม	ี พ.ร.บ.การกระท�าผดิ

ทางคอมพิวเตอร์	ปี	พ.ศ.	2550	

ข้อที่ 6. กระทบต่อเวลาพักผ่อน 

(Affect Your Sleep Pattern)

 การเล่นเกม	 แชทไลน์	 (Line)	 และดูความ

เคลือ่นไหวในเฟซบุก๊	 หากใส่ใจอยูก่บักจิกรรมดงักล่าว

มากเกินไป	 อาจส่งผลกระทบเวลาพกัผ่อนของตวัเราเอง 

ทางทีด่คีวรแบ่งใช้เวลาดแูลเอาใจใส่คนรกั	หรอือยูก่บั 

ครอบครัวบ้างจะดีกว่า	 ถ้าหมกมุ่นกับกิจกรรมที่

เสพติดเทคโนโลยฯี	มากเกนิไปจนพกัผ่อนไม่เพยีงพอ

ก็ส่งผลให้หงุดหงิด	 ฉุนเฉียว	 จนเผลอใส่อารมณ์กับ

คนรอบข้างได้เช่นกัน

ข้อที่ 7. พฤติกรรมแชร์ทุกย่างก้าวลงในสื่อสังคมออนไลน์ 

(Shared too many details on social media)

	 การส่งเรื่องราวในชีวิตประจ�าวัน 

กท็�าให้เพือ่นทีอ่ยูไ่กลสามารถรบัรูค้วามเป็นไป 

ของตัวเราเอง	ท�าให้หายคิดถึงได้	เป็นการ

กระชบัความสมัพันธ์ระหว่างคนท่ีอยูห่่างไกล

กันนั้นเป็นสิ่งที่ดี	 แต่หากว่าคุณจะโพสต์

บอกทกุอย่างหรอืโพสต์ข้อความถีท่กุนาท ี

กค็งไม่ไหวเหมือนกัน	 เพราะนอกจากจะสร้างความร�าคาญให้คนอ่ืนแล้ว	 มันยังเป็น 

การบอกให้รูด้้วยว่าตัวเรามทีศันคตต่ิอเรือ่งต่าง	 ๆ	 อย่างไร	 เช่น	 คณุโพสต์ข้อความทีบ่่น

ไปซะทุกเรื่อง	ทั้งรถติด	ฝนตก	ไฟดับ	งานเยอะ	เป็นต้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่กับเพื่อน

ทีน่ัง่อยูใ่กล้กนัไม่มข้ีอสงสยัหรอืปัญหาไม่ปรกึษา	 แต่กลบัไปถามเพือ่นทีอ่ยูท่ีอ่ืน่โดยใช้แชท 

ผ่านไลน์	(Line)	กับเพือ่นทีอ่ยูห่่างกนั	เป็นสิง่ทีพ่บเจอและสงัเกตเหน็ได้ทัว่ไปในปัจจบุนั

	 สรุปว่า	 เทคโนโลยีฯ	 เปรียบเสมือนดาบสองคม	 ที่ด้านหนึ่งช่วยให้สื่อสารกัน

อย่างสะดวกรวดเร็ว	คลายเครียด	และค้นหาความรู้ใหม่ได้อย่างกว้างขวาง	แต่อีกด้าน

หนึ่งหากใช้เทคโนโลยีมากเกินไปก็อาจท�าให้ความสัมพันธ์ในชีวิตจริงกับคนรอบข้าง

ค่อย	ๆ	ลดน้อยถอยลง	รวมทั้งปัญหาด้านสุขภาพด้วย	ดังนั้นควรใช้เทคโนโลยีฯ	แบบ

พอสมควร	 และไม่ลืมที่จะใส่ใจกับความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง	 ถือเป็นมารยาทและ

การให้เกียรติกับคนที่อยู่ใกล้ตัว

แหล่งอ้างอิงออนไลน์

1.	 Jennifer	Houston.	“7	Ways	Technology	Ruins	Your	Relationship”	 	 โพสต์วันที่	 

 26	เม.ย.	2558.	(url:	http://womanitely.com/ways-technology-ruins-relationship/)	 

	 ค้นเมื่อวันที่	3	พ.ค.	2558.		

2.	ภาพประกอบจากเวบ็กเูกิล้	(url:	https://www.google.co.th/)	ค้นเมือ่วนัที	่4	พ.ค.	2558.			

 

นายประหยัด  เลวัน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

รามคำาแหง จัดสัมมนา

ระดับชาติ “Digital Business”

 

คณะมนุษยศาสตร์อบรมภาษารัสเซีย

 ภาควิชาภาษาตะวันตก	คณะมนุษยศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	จัดอบรมภาษารัสเซีย 

ครั้งที่	 48	 ส�าหรับบุคคลทั่วไป	 ระหว่างวันที่ 22 

สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2558	 โดยเปิดอบรม 

4	 หลักสูตร	 หลักสูตรละ	 48	 ชั่วโมง	 เน้นทักษะ 

การฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียน	 หลักสูตรท่ีเปิดอบรม 

คือ	 ภาษารัสเซียพื้นฐาน	 1	 (RS1)	 ภาษารัสเซีย- 

พ้ืนฐาน	2	(RS2)	ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน	3	(RS3)	และ 

ภาษารัสเซียเพ่ือการท่องเท่ียว	(RT1)	จัดอบรมวันเสาร์ 

เวลา	09.00-16.00	น.	ค่าอบรมหลักสูตรละ	2,800	บาท

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 15 สิงหาคม 2558 

(เว้นวันอาทิตย์)	 ท่ีสาขาวิชาภาษารัสเซีย	อาคาร	2	 ช้ัน	3 

ภาควิชาภาษาตะวันตก	 คณะมนุษยศาสตร	์ 

โทร.	0-2318-0054-5	ต่อ	1093	หรือ	081-854-3340, 

081-647-1200,	081-349-9045,	098-096-4542

 สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดตรัง	ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 ระดับปริญญาตรี	 ประจ�าปีการศึกษา	 2558		 

เมื่อวันที่	 7	กรกฎาคม	2558	 โดยมี	รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ตัณศิริ	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ-

จังหวัดตรัง	กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม	่

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการฯ 

ต่างประเทศ	 รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 

ภาค	2/2558	ส�าหรับชาวไทยในต่างประเทศ	ตั้งแต ่

บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2558	โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน	 

ได้แก่	

 ✎ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	

 ✎  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

	 		 (สาขาวิชาการจัดการ)	

 ✎ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

	 		 (กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ)	

 ✎ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

		 	 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์		(เอกภาษาไทย) 

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ส�านักงานสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ	 อาคาร 

วิทยบริการและบริหาร	ช้ัน	1	โทร.	0-2310-8196-7, 

0-2310-8644-5	E-mail:	oasc@ru.ac.th,	www.ru.ac.th/oasc

 

รามคำาแหงรับสมัครนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาฯต่างประเทศ

   
บธ.รับนักศึกษา M.B.A.

สาขากฎหมายธุรกิจ รุ่น 16

   คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

รับสมัครนักศึกษาใหม ่ระดับปริญญาโท	 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 สาขาวิชา

กฎหมายธุรกิจ	รุ่นที่	16	(Business	Law)	หลักสูตร

แผน	ข	(ไม่ท�าวิทยานิพนธ์)	เรียนวันเสาร์	เวลา	

17.00	-	21.00	น.	และวนัอาทติย์	เวลา	08.00	-	17.00	น. 

ระบบการศึกษาแบบ	 Block	 Course	 &	Modular	

system	 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงาน	

ณ	สาธารณรัฐจีน	(ไต้หวนั)	165,000	บาท	แบ่งช�าระ	

6	งวด	คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 ผูส้นใจสมคัรได้ต้ังแต่บัดนี ้ - 30 สงิหาคม 2558 

ทุกวัน	 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)	ณ	ห้องโครงการ	

M.B.A.	กฎหมายธรุกจิ	คณะบรหิารธรุกจิ	ม.ร.	ชัน้	2 

(วนัจนัทร์-วนัศกุร์)	และชัน้	3	(วนัเสาร์-วนัอาทติย์) 

ตั้งแต่เวลา	09.00	-	17.00	น.	สอบถามรายละเอียด-

เพิ่มเติมได้ที่	โทร.	0-2310-8220,	087-680-0093,	 

098-356-3610,	 087-518-3212	 ดาวน์โหลดใบสมคัร	

หรือสมัคร	Online	ได้ที่	http:/www.	bl-mba.ru.ac.th

 บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับ

ปริญญาโท	 สมัครเข้าร่วมน�าเสนอผลงานจาก 

ดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์	 ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ	 เพ่ือน�าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่	 7	 วันที่	 25	 พฤศจิกายน	 2558	 โดยเปิด 

รับสมัครต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี 18 สิงหาคม 2558   

ณ	อาคารท่าชัย	ช้ัน	3	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	หัวหมาก	ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ได้ที่	0-2310-8557	หรือ	www.grad.ru.ac.th

	 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ส�าหรับ 

นักบริหารรุ่นใหม่	(หัวหมาก)	รุ่นท่ี		17		และ			รุ่นท่ี	18 

คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยสยามและโครงการจัดการด้าน 

ความบันเทิง	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 จัดโครงการ

สัมมนาระดับชาติ	เรื่อง “Digital  Business”	โดยม ี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ 

ประธานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	

ส�าหรับนักบริหารรุ่นใหม่	เป็นประธานเปิดการ-

สัมมนา	 และมี	นายธาม เชื้อสถาปนศิร ิ	 ผู้จัดการ

ฝ่ายวิจัยประเมินผลและพัฒนาสถาบันวิชาการ

ส่ือสาธารณะสถานีโทรทัศน์	ไทยพีบีเอส	นายศิวัตร 

เชาวรียวงษ์	นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล	 (ประเทศไทย)	

และ	นางลลิดา จิวะนันทประวัติ	 ผู้อ�านวยการ 

ส�านักพาณิชย์ดิจิตอล	กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง-

ประเทศ	ร่วมเสวนา	โดยมี	นายณัฐวุฒิ พละภิญโญ 

เป็นผู้ด�าเนินรายการ	เมื่อวันที่		28	มิถุนายน	2558	

ณ	สมาคมราชกรีฑาสโมสร	

 โอกาสนี้	 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์  

พงษ์หาญยุทธ	ประธานโครงการฯ	กล่าวว่าการจัด- 

สัมมนาครั้งนี้	 เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากร

ที่สนใจด้านการบริหารและการจัดการ	Digital 

Business	 โดยสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง	เพื่อสร้างและขยายโอกาสทางการ

ศึกษาด้านการบริหารและการจัดการ	 Digital	

Business	 รวมท้ังพัฒนาองค์ความรู้	 เพ่ิมขีดความสามารถ 

กระบวนการสอนทางด้านการบริหารและจัดการ	

Digital	Business	ด้วย

	 “ปัจจุบัน	 Digital	 Business	 ถือเป็นเรื่อง

ส�าคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาทกับชีวิต

ความเป็นอยู่มากข้ึน	 หากนักศึกษามองเห็นโอกาส

จากเร่ืองนี้ก็จะสามารถสร้างประโยชน์และเพ่ิม

มูลค่าทางธุรกิจ	 อีกทั้งยังเป็นช่องทางและเครื่องมือ 

ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น	โดยไม่จ�าเป็นต้อง 

มีเงินลงทุนในธุรกิจจ�านวนมากๆ	 ไม่ต้องมีคลังสินค้า 

หรือหน้าร้านเพ่ือจัดจ�าหน่าย	 ซ่ึงท�าให้ทุกคนสามารถ

เป็นนักธุรกิจได้ท้ังหมด	 แต่ส่ิงส�าคัญท่ีวงการการศึกษา 

ของประเทศไทยต้องเข้าใจและปรับการเรียนการสอน 

การบูรณาการด้านการศึกษาใน	 2	 สาขาเข้าด้วยกัน

ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	 เพื่อที่จะผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกมาตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแห่งนี้ต่อไป”



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ถาม สอบรีเกรดใหม่ได้ทั้งเกรด	 D	 และ	 D+ 

หรือไม่ครับ	 หรือเฉพาะได้เกรด	 D	 จึงสามารถ 

สอบใหม่ได้และถ้าเราได้เกรด	D	หรือ	D+ มาแล้ว	

เราสามารถสอบรีเกรดเมื่อไหร่	 เทอมไหนก็ได้

ใช่ไหมครับ	 เพราะผมได้เกรด	 D	 บางวิชาสอบได้

ตั้งแต่เทอมแรกปีการศึกษา	2555	ครับ	

ตอบ	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2555		 

ข้อ	16.5.3	นกัศกึษามสีทิธิป์รบัอกัษรระดบัคะแนน

ได้เฉพาะกระบวนวชิาทีไ่ด้ผลการสอบต�า่กว่าอกัษร

ระดับคะแนน	 C	 ทั้งนี้ให้นับวิชาที่สอบได้อักษร

ระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว

	 ตามข ้อบังคับของมหาวิทยาลัยแล ้ว	 

วชิาทีส่ามารถน�ามารเีกรดได้ต้องเป็นวชิาทีไ่ด้เกรด 

	D	หรือ	D+	 เท่านั้น	วิชาที่ได้เกรดตั้งแต่	C	ขึ้นไป

ไม่มีสิทธิ์น�ามาลงทะเบียนเพื่อท�ารีเกรด	

	 นกัศกึษาสามารถน�าวชิาทีร่เีกรดลงทะเบยีน

ได้ในเทอมใดก็ได้ยกเว้นในเทอมซ่อม	และวิชานั้น

จะสอบได้เม่ือใดก็ตามสามารถน�ามาลงทะเบียน

เพื่อท�ารีเกรดได้	 โดยไม่มีการก�าหนดเทอมที่สอบ

ได้เช่นกัน

ถาม คอืผมได้สอบ	e-Testing	ได้เกรด	D+	ผมคดิว่า 

น้อยเลยไปสอบปลายภาคดูปรากฏว่าคิดว่าท�าได ้

มากกว่า	D+	และเกรดที่ได้เป็น	C	แบบนี้เกรดที่ได้ 

จรงิๆจะเป็นเกรดอะไรครบั	 และต้องไปตดิต่อทีไ่หน

หรือไม่ครับ

ตอบ นักศึกษาที่ได้สมัครสอบ	e-Testing	ใน- 

กระบวนวชิาทีไ่ด้ลงทะเบยีน	 และได้เกรดทีส่อบผ่านแล้ว 

นกัศึกษาไม่มีสิทธิส์อบในวชิานัน้ในการสอบปลายภาค 

เพราะตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแล้ว	 ถือว่า 

ผลสอบ	e	-	Testing	ที่สอบผ่านเป็นเกรดที่นักศึกษา 

สอบได้แล้วนกัศกึษาจะเข้าสอบปลายภาคได้ในกรณ	ี

ที่กระบวนวิชาดังกล่าวผลสอบ	e	-	Testing	เป็นตก 

หรือก็ไม่เข้าสอบเท่านั้น

  เกรดของนกัศกึษาทีส่อบได้	D+	จากการสอบ  

e	-	Testing		จงึเป็นเกรดทีน่กัศกึษาไม่สามารถน�าเกรด 

ที่สอบได้จากการสอบปลายภาคมาแทนได้	

  นกัศกึษาไม่ต้องตดิต่อทีใ่ด	 เพราะเมือ่นกัศกึษา

จบการศึกษา	Transcript	ที่จบการศึกษา	จะตัดเกรด 

ให ้ เหลือเพียงเกรดเดียวตามหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย	

ถาม ช่วยบอกวธิกีารบอกเลิก	 -	 บอกเพิม่กระบวนวชิา 

ว่าต้องด�าเนินการอย่างไรบ้างครับ

ตอบ กรณีลงทะเบียนเรียนผิดพลาด	 นักศึกษา 

สามารถแก้ไขข้อมลู	โดยขอสบัเปลีย่นกระบวนวชิา 

และขอลงทะเบยีนเรยีนเพิม่เตมิได้	1	ครัง้	รวมหน่วยกติ

แล้วไม่เกิน	24	หน่วยกิต	 กองบรรณาธิการ

กลุ่มกล้าคิด สร้างมิตร สร้างประชาธิปไตย

 ✤ หลักฐานที่ใช้ดำาเนินการมีดังนี้

1.	บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

2.	 ใบเสร็จรับเงนิลงทะเบยีนเรียน	ภาคทีจ่ะบอกเลกิ-บอกเพิม่

3.	สมุดลงทะเบียนเรียน	(ม.ร.36)

4.	 แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือ 

	 ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

5.	น�าเอกสารข้อ	1	-	4	ไปตดิต่อหน่วยบอกเลกิ		-	บอกเพิ่ม 

กระบวนวชิา	อาคารกงไกรลาศ	(KLB)	ชัน้	1	เคาน์เตอร์	11-13 

ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 ส�านักพิมพ์	ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน	มิถุนายน 2558	จ�านวน 10 วิชา	ดังนี ้

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา                           ชื่อผู้แต่ง

 58065	 ECT	3503	 79/25	 การใช้สื่อการเรียนรู้	 รศ.ตวงแสง		ณ	นคร

	 58060	 ENL	2003	 30/25	 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ	 ผศ.วรัตธนันท์		รักวิเชียร

	 58109	 EVM	4301	 178/25	 การควบคุมมลพิษทางเสียง	 อาจารย์	ดร.ปิยะรตัน์		ปรยีมาโนช	

 	 	 	 และการสั่นสะเทือน

	 58145	 LAW	2005	 80/25	 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์-	 อาจารย์	ดร.มณทิชา		ภักดีคง

	 	 	 	 ว่าด้วย	ซื้อขาย	แลกเปลี่ยนให้

	 58048	 LAW	3032	 37/25	 ปัญหาในกฎหมายอาญา	 รศ.นิมิตร		ชินเครือ

	 58064	 LIS	1001	 52/25	 สารสนเทศและเทคโนโลยี	 อาจารย์	ดร.ภีมศักดิ์		เอ้งฉ้วน

	 	 (IS	101)	 	 เพื่อการค้นคว้า

	 58062	 LIS	1003	 73/25	 การใช้ห้องสมุด	 อาจารย์	ดร.ภีมศักดิ์		เอ้งฉ้วน

	 	 (IS	103)

	 58061	 PHI	1005	 50/25	 ตรรกวิทยาเบื้องต้น	 รศ.ดร.นฤมล		มารคแมน

	 	 (PY	105)

	 58002	 SOC	3074	 34/25	 สังคมวิทยาการศึกษา	 อาจารย์อุบลศรี		เสนาะรักษ์

	 	 (SO	374)

	 58084	 THA	1001	(H)	 23/25	 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย	 ผศ.พรทิพย์		วนรัฐิกาล

	 	 TH	101	(H)  

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.ru.ac.th/rupress	 และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์	 (RPB)	 	 ช้ัน	 3	 	 โทร.	 0-2310-8757-9 

ต่อ	1101,	1103	 	 	 	
ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

 รับน้องใหม่ บรรยากาศการต้อนรับน้องใหม่	 ปี 58	 รุ่นพ่ีจากชมรมและกลุ่มนักศึกษาจัดกิจกรรม 

ต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เมื่อเร็วๆนี้

รามสุราษฎร์ - เสรี

ชมรมภาษาจีน RU BAND



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ECO 2103 (EC213) 

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic History)

รศ. อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม

ECO 1102 (EC112)

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 (Macroeconomics 1)

 ✎ วัน /เวลา / สถานที่เรียน   

	 	 พฤหัสบดี	15.30	-	17.20	น.	ห้อง	VPB	201

 ✎ ตำาราเรียน  

  ECO1102	เขียนโดย	รศ.อสมัภนิพงศ์	ฉตัราคม

 ✎ อาจารย์ผู้บรรยาย  

	 	 รศ.	อสัมภินพงศ์	ฉัตราคม		

	 	 รศ.สุกัญญา	ตันธนวัฒน์		รศ.อติ	ไทยานันท์			

	 	 และ	อาจารย์ขวัญ	เพชรสว่าง

 ✎ ขอบเขตเนือ้หาวชิา	 	 ศกึษาถงึรายได้ส่วนบคุคล

กบัรายได้ประชาชาต	ิการบรโิภค	การออม	การลงทนุ 

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม	 ความเจริญทางเศรษฐกจิ 

การค้าระหว่างประเทศ	 ระบบการเงินและธนาคาร	

การให้สินเชื่อ	 เงินเฟ้อและเงินฝืด	 นโยบายการเงิน	

การคลงั	ระบบเศรษฐกจิ	หนีส้าธารณะ	วฏัจกัรธรุกจิ

และการจ้างงาน

 ✎ การวัดผล ข้อสอบปรนัย	 แบบ	 5	 ตัวเลือก	

จ�านวน	100	ข้อ	เวลาสอบ	2	ชั่วโมงครึ่ง

 ✎ ข้อแนะนำา	 นกัศกึษาควรเข้าฟังบรรยาย	 แต่ถ้า 

ไม่มีเวลาหรือขาดบางครั้งให้ติดตามขอท�าส�าเนา

บรรยายสรุปของวิชานี้ที่ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	หัวหมาก

ภาค1/2558 

รศ. อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม

 ECO 3901 (EC391) 

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย (Thai Economic History)

รศ. อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม

 ✎ วัน /เวลา / สถานที่เรียน   

  อังคาร	09.30	-	11.20	น.		อาคาร	ECB	2	ห้อง	303

 ✎ ตำาราเรียน  

  ECO2103	เขยีนโดย	รศ.อสมัภนิพงศ์		ฉตัราคม

 ✎ อาจารย์ผู้บรรยาย  

	 	 รศ.	อสัมภินพงศ์	ฉัตราคม		

 ✎ ขอบเขตเนือ้หาวชิา	 	 ศกึษาในแง่ประวตัศิาสตร์ 

ความเป็นมาของสถาบันทางเศรษฐกิจตั้งแต่ยุโรป

สมัยกลาง	 การเปลี่ยนแปลงจากระบบฟิวดัลมาเป็น 

ระบบนายทุนในยุโรป	เหตุที่เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ

และการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษและยุโรป

ในศตวรรษที่	 18	และ	19	การพัฒนาทางการเกษตร	

อุตสาหกรรม	การค้า	และการขนส่ง

 ✎ การวัดผล 	 ข้อสอบปรนัย	 แบบ	 4	 ตัวเลือก	

จ�านวน	100	ข้อ	เวลาสอบ	2	ชั่วโมงครึ่ง

 ✎ ข้อแนะนำา นักศึกษาควรเข้าฟังบรรยาย	

 ✎ วัน /เวลา / สถานที่เรียน   

  พฤหสับด	ี11.30	-	13.20	น.		อาคาร	ECB	2		ห้อง	301

 ✎ ตำาราเรียน  

  ECO3901	เขยีนโดย	รศ.อสัมภินพงศ์	ฉตัราคม

 ✎ อาจารย์ผู้บรรยาย  

	 	 รศ.	อสัมภินพงศ์	ฉัตราคม		

 ✎ ขอบเขตเนื้อหาวิชา 	ศึกษาประวัติการพัฒนา

เศรษฐกิจของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย	 อยุธยา	 และ

รัตนโกสินทร์ก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

ฉบบัที	่1	โดยเน้นววิฒันาการของการผลติทางการเกษตร 

อตุสาหกรรม	การตดิต่อค้าขายกบัต่างประเทศ	 ปัญหา-

เศรษฐกิจและกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ

 ✎ การวัดผล	 	 ข้อสอบอัตนัย	 	 จ�านวน	 5	ข้อ  

เวลาสอบ	2	ชั่วโมงครึ่ง

 ✎ ข้อแนะนำา	นักศึกษาควรเข้าฟังบรรยาย	และ

ท�าแบบฝึกหัดท้ายบท

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ
ภาค 1 ปีการศึกษา 2558
	 เนื่องด้วย	 ที่ประชุม	 ก.บ.ม.ร.	 วาระที่	 5.1	

ครั้งที่	20/2558	เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2558	ได้มี

มติอนุมัติให้ภาควิชาจิตวิทยา	 คณะศึกษาศาสตร์	

เปลี่ยนแปลงการจัดสอบกระบวนวิชา	PSY2902	

ในการสอบไล่ภาค	1	ปีการศึกษา	2558	จากจัดสอบเอง 

เป็นจัดสอบในวันที่	11	พฤศจิกายน	2558

 ดังนั้น	มหาวิทยาลัยจึงให้เปลี่ยนแปลง

การจัดสอบของกระบวนวิชาดังกล่าว	 จากที ่

ได้ประกาศไว้เดิมใน	ม.ร.	30	ภาค	1		ปีการศึกษา	2558 

เป็นมหาวิทยาลัยจัดสอบในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 

เวลา 14.00-16.30 น.

 ❃  “ยี่สิบแปดกรกฎา” ราศีผ่อง

   กราบละอองเบื้องพระบาทราษฎร์สุขี

   ขอเดชะพระมหาบารมี

   ปกชีวีป้องชีวาชาวนาคร

 ❃ ธ เสด็จ “กอปรกิจรัฐ-ราชพิธี”

  คุณความดีล่วงลุเป็นนุสรณ์

  เย็นศิระพระเมตตาเอื้ออาทร

  ทรงดับร้อนดับฤทธิ์อวิชชา

 ❃  “ทรงปิดทองหลังพระ” มาตลอด

  น้ำาพระทัยเยี่ยมยอดยิ่งสง่า

  เสียงแผ่นดินแซ่ซ้องก้องแผ่นฟ้า

  เฉลิมพระชนมพรรษาทั่วหน้ากัน

 ❃ “คุณูปการแท้” แผ่อานิสงส์

  เกียรติประวัติจึงธำารงและคงมั่น

  ดุจเสาหินเสาเอกอเนกอนันต์

  เจิดจรัสสถาบันอันเกรียงไกร

 ❃ “ทรงวางฤกษ์เกริกประจักษ์” ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

 “พระอาทิตย์ทรงกลด” งามสดใส

  ทรงจัดสรรคนดีมีเชาว์ ไว

  สมานฉันท์ ไทยรักไทยให้เหมือนเดิม

 ❃ ทรงพระสรวลประทับใจชนในชาติ

  ทรงพระบาททุกก้าวเข้าส่งเสริม

  ทรงพระหัตถ์ทำาให้ดูรู้ต่อเติม

 “ทรงพระกรณียกิจเพ่ิม” บุญเจิมแล้ว.

“มหาวชิราลงกรณราชสดุดี

มณีแห่งแผ่นดิน”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์ “ข่าวรามค�าแหง”

(อาจารย์สมบัติ  ตั้งก่อเกียรติ ประพันธ์)

	 ด้วยคณะนิติศาสตร์	มีความจ�าเป็นบางประการได้ขอแจ้งปิด	SECTION	และเปลี่ยนแปลงเวลา 

การบรรยายของกระบวนวิชา	LAW2015	ในภาค	1	ปีการศึกษา	2558		

 ดังนั้น	มหาวิทยาลัยจึงให้ปิด	SECTION	และเปลี่ยนแปลงเวลาการบรรยายของกระบวนวิชา	

LAW2015	จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน	ม.ร.	30	ภาค	1	ปีการศึกษา	2558	เป็นดังนี้

❖เดิม	 	 	 LAW2015			BUSINESS		LAW	1	 3	CR.	

	 SEC.1	TH	13.30	-	15.20	 LOB2201	 ASSOC.PROF.THONGSUK,	THIWAKORN

	 SEC.2	TU	15.30	-	17.20	 KLB401	 ASST.PROF.SIRIPORN,	NANTHARAT

❖เปลี่ยนแปลงเป็น		 LAW2015			 BUSINESS		LAW	1	 3	CR.

	 M	11.30	-	13.20	 VPB201	 ASST.PROF.SIRIPORN,	NANTHARAT

	 ส�าหรับวัน	และเวลาสอบไล่	ให้เป็นไปตามที่ได้ประกาศไว้เดิมใน	ม.ร.30

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา LAW 2015 ภาค 1 ปีการศึกษา 2558



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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                        (ต่อจากหน้า 12)

พรรคพลังรามฯ                           (ต่อจากหน้า 12)

ให่เจ้ามาไหล่เงนิแด่ลาคาถ่อใด?			หมายความว่า		ให้คณุ 

มาคิดเงินด้วยราคาเท่าไหร่?

 เจ้าของร้าน   

อาหานเป็นแนวใด๋	 แซบอยู่บอ?	 หมายความว่า   

อาหารเป็นอย่างไร			อร่อยไหม?		 			ลาคา 

ทังมด		หมายถึงราคาทั้งหมด	122,500		กีบ								

         

(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยกีบ)

เท่ากับเงินไทย		490.	00		บาท		คิดอัตราแลกเปลี่ยน			 

1		บาท	=	250			กีบ		(อัตราแลกเปลี่ยนแต่ละวันไม่คงที่) 

		ลายก๋านอาหาน	หมายถงึ	เมนูอาหาร

   แกงไก่ใส่หน่อไม้เปรีย้ว				15,000				กบี 

(ถ้าจ่ายเงินไทย	60	บาท)

 		 ปลาดุกย่าง	10,000		กีบ		

	 	 (ถ้าจ่ายเงินไทย		40	บาท)

 		 ลาบหมู	15,000	กีบ						

		 	 (ถ้าจ่ายเงินไทย		60		บาท)

	 ปลาช่อนทอด	20,000		กีบ					

	 	 (ถ้าจ่ายเงินไทย		80		บาท)

	 ลาบปลากราย		25,000		กีบ					

	 	 (ถ้าจ่ายเงินไทย	100		บาท)

	 ผัดผักรวมมิตร	12,500	กีบ		

	 	 (ถ้าจ่ายเงินไทย		50		บาท)

	 ข้าวเหนียว		4		กะติบๆละ			3,750			กีบ 

	 	 รวม	15,000		กีบ		

	 	 (ถ้าจ่ายเงินไทย		60		บาท)

	 น�้าเปล่า	 4	 ขวดๆ	 ละ	 2,500	 กีบ		 

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้                  (ต่อจากหน้า 5)

 พล.ต.ต.พงศธร  เจริญชัยประกิจ		ผู้แทนสถานี- 

ต�ารวจนครบาลอุดมสุข	กล่าวว่าปัญหาสิ่งเสพติด

และอาชญากรรมเป็นปัญหาหลักของเยาวชนไทย

ในปัจจุบัน	 โดยการจัดกิจกรรม	“เปิดโลกกิจกรรม : 

รับน้องไม่เมา ไม่ใช้ความรุนแรง”	 ถือเป็นกิจกรรม

ที่ดีและเป็นประโยชน์	 เป็นแนวความคิดที่ดีเกี่ยวกับ

การรับน้องที่ไม่เน้นความรุนแรงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

ของมนึเมา	รวมทัง้สิง่เสพตดิต่างๆ	ซึง่จะเป็นส่วนหนึง่ 

ทีจ่ะช่วยท�าให้ปัญหาต่างๆ	 เบาบางลง	 และขอสนบัสนนุ

ให้มีกิจกรรมดีๆ	เช่นนี้ในอนาคตต่อไป

 ด้าน	ผูช่้วยศาสตราจารย์พทิยา  สสีด		รองอธกิารบดี

ฝ่ายวิทยาเขต	 กล่าวว่าการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

ทุกๆ	กิจกรรม	จะช่วยน�าพาให้นักศึกษามีจิตใจที่ด	ี 

มคีวามรกัและความสามคัคใีนหมูเ่พือ่น	 มหาวทิยาลยั

รามค�าแหง	ยินดีสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทั้งเรือ่ง 

จิตอาสา	 หรือกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ	 ส�าหรับ

กจิกรรมในครัง้นี	้ ถอืเป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีจ่ะน�าพา 

นักศึกษาใหม่ท�ากิจกรรมสร้างสรรค์และปลูกฝัง 

จิตสาธารณะให้เกิดขึ้นในนักศึกษาต่อไป

ขยายความในวิชานั้น	 ว่าศึกษาไปถึงเรื่องอย่างใด 

และในขณะเดียวกันก็จะต้องมีวิธีการเข้าสู่บทเรียน	

มีวิธีการสอนอาจจะมีต�ารา	 อาจจะมีวิธีการฝึกตน 

อาจจะมีสิ่งอื่น	ๆ	ที่น�ามาใช้เพื่อสอนเพื่อฝึกให้ได ้

เกิดความรู้ขึ้น	 นอกจากนี้กระบวนการศึกษายังจะ 

ต้องมีการทดสอบการประเมินผลหรือการวัดผล		

วัดผลสัมฤทธิ์ในการศึกษา		วัดผลสัมฤทธิ์ในการ

ฝึกอบรม		วัดผลสัมฤทธิ์ในการฝึกตนเป็นขั้น  ๆ   

ไปตามแต่วชิาจะก�าหนด	 หรอืตามแต่ลกัษณะวชิานัน้

สมควรมีสมควรเป็น	 เมื่อมีข้อก�าหนดในการเรียน

ในการสอนในการวัดผลประเมินผลแล้วก็ยังไม่พอ	

จะต้องมีข้อก�าหนดในเรื่องการฝึกตนให้เกิดทักษะ	

เม่ือเกิดทักษะแล้วก็อาจจะก�าหนดให้มีการน�าไปใช้

ในบางระดับการศึกษาในบางลักษณะวิชา

	 กล่าวโดยง่ายก็คือว่า	 กระบวนการศึกษานั้น 

นอกจากจะมลี�าดบัขัน้ตอน	 ท�าไปอย่างต่อเน่ืองจนส�าเรจ็

การศึกษาแล้วก็จะมีผลให้เป็นผลส�าเร็จชั้นเรียน 

และเ ม่ือส�า เร็จ ช้ันเรียนก็ได ้รับค�ารับรองหรือ 

ใบประกาศนียบัตร	 หรือได้รับปริญญาบัตรหรือ 

ได้รับหลักฐานที่รับรองว่าเป็นผู ้สอบไล่ได้ตาม

หลักสูตร	อย่างนี้เป็นต้น

	 ลูกศิษย์ครับ	ถ้าย้อนต้นไปอ่านตั้งแต่ต้นลงมา

อีกกจ็ะพบว่ากระบวนการศกึษานัน้	 เป็นกระบวนการ 

ที่มีรูปแบบวิธีที่จะท�าให้พบกับความส�าเร็จหรือ 

จุดมุ่งหมายหรือผลสัมฤทธิ์หรือความต้องการของ

หลักสูตรหรือความต้องการของการที่จัดล�าดับขั้นตอน 

ดงักล่าวนัน้	 จงึมีข้อกล่าวกนัเป็นทีป่ระจกัษ์เป็นข้อเทจ็จรงิ

ไว้ว่ากระบวนการศึกษาคือ	 กระบวนการสร้างปัญญา 

	 กระบวนการศกึษา	คอื	กระบวนการสร้างปัญญา 

กเ็พราะว่าเม่ือท�าหรือด�าเนนิการตามกระบวนการศกึษา 

เป็นขั้นตอนไปอย่างต่อเนื่องเป็นล�าดับแล้ว	 ก็จะท�า 

ให้เกิดสติปัญญา	 เกิดทักษะ	 เกิดความรู้	 เกิดความ 

สามารถน�าไปใช้	 และในที่สุดสามารถน�าไปใช้ให้ทัน

ต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมหรือ

ในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะในเรื่องใด	ๆ	

	 สรุปได้ความที่ชัดเจนแล้วก็คือว่า	 	กระบวน- 

การศกึษาคอืกระบวนการสร้างปัญญา	และกระบวน- 

การศกึษาทีด่นีัน้	 จะต้องเป็นกระบวนการทีเ่มือ่กระท�า

โดยส�าเรจ็แล้ว	 ผูก้ระท�าหรือผูท้ีอ่ยู่ในกระบวนการศกึษา

มีปัญญาในการคดิ	 ในการกระท�าในการน�าไปใช้ให้เกดิ 

เป็นคณุประโยชน์แก่มนษุยชาต	ิ นัน่จงึเป็นการศกึษา 

ท่ี เป ็นกระบวนการสร ้างป ัญญาอย ่างแท ้จริง	 

เป ็นกระบวนการสร ้างนักปราชญ์ราชบัณฑิต 

อย่างถูกต้อง	พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ

	 	 รวม		10,000		กีบ					

	 	 (ถ้าจ่ายเงินไทย		40		บาท)

		 เงินกีบรวม		122,500			กีบ	

  (หนึง่แสนสองหมืน่สองพนัห้าร้อยกบี)			 

  ถ้าจะจ่ายเป็นเงินไทย			490		บาท		

  (นกัท่องเทีย่วมารบัประทาน		4		คน) 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์พนารตัน์  ขำาวงฆ้อง อาจารย์ประจ�าสาขาวศิวกรรมโยธา	ม.ร.	และอาจารย์ ดร. โสภณ  พรโชคชยั 

อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติและผู้แทนในสหประชาชาติ	เป็นวิทยากรบรรยายในรายการ	“เปิดโลก

อาเซียน”	ตอน	ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียน		ณ	สตูดิโอ	ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา	

	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพรัตน์  บุบผะศิริ		อาจารย์ประจ�าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	

อาจารย์ ดร. มฮูมัหมดัอลิยาส หญ้าปรงั	อาจารย์ประจ�าภาควชิาการเมอืงการปกครอง	และอาจารย์ ดร.นิพนธ์  โซะเฮง  

อาจารย์ประจ�าภาควิชาการเมืองการปกครอง	 เป็นวิทยากรบรรยายในรายการ	 “เปิดโลกอาเซียน”	 จ�านวน	 2	 ตอน	

คือ		การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน และความมั่นคงในอาเซียน	ณ	สตูดิโอ	ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา

 ทัง้นี	้ผูส้นใจสามารถรบัชมรายการ	“เปิดโลกอาเซยีน”	ได้	โดยออกอากาศทกุวนัพฤหสับด	ีเวลา	20.30	-	21.00	น. 

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	หรือรับชมผ่านทางโทรทัศน์	RU-ITV	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเชิญชมรายการ “เปิดโลกอาเซียน”



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๕) วันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

กระบวนการ

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธาน

เปิดอาคารเรียนหลังใหม่	 อาคารละหมาด	 แหล่งเรียนรู้การเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุก	 และร่วมปล่อยปลา 

ในสระน�้าภายในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา	โดยมี	 

รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที	่

นักศึกษาและตัวแทนศิษย์เก่า	ให้การต้อนรับ	เมื่อวันที่	27	มิถุนายนที่ผ่านมา

 ในความเป็นจริง	 ครูอยากจะพูดถึงเรื่อง

ล�าดบัขัน้ตอนของการศกึษา	 แต่ถ้าหากว่าขึน้ต้น 

เป็นชื่อเรื่องว่าการศึกษาก็ดูว่าจะเป็นเรื่องที่หนัก

เกินไป	 เกรงว่าผู้อ่านหรือลูกศิษย์เมื่อเห็นค�าว่า 

การศึกษาก็จะท้อใจไปเสียก่อน

 กระบวนการที่จะพูดต่อไปนี้	 ครูมุ่งไปถึง 

เรือ่งของการศกึษา	 ถ้ากล่าวง่าย	ๆ	คอืกระบวนการศกึษา 

หมายความว่าอย่างไร	 เพราะตอนนี้ลูกศิษย์ใหม่

ของเราเข้ามาศกึษาในปีนีเ้ป็นจ�านวนมาก	 ควรทีจ่ะ

เข้าใจในเบื้องต้นเสียก่อนว่า	 การศึกษานั้นเป็น

เรื่องอย่างไรกันแน่		และมีการท�าหรือวิธีการ

ในการศึกษาอย่างไร	 ถ้าหากว่าจะว่ากันไปโดย

ละเอียดแล้วก็จะเห็นว่า	กระบวนการศึกษาเป็น

เรื่องที่จะต้องพูดกันยาวมากเลยทีเดียว	และครู 

จ�าได้ว่าเคยกล่าวไว้อยูบ้่างในบางตอนในบางฉบับ

	 กระบวนการศึกษาต้องเข้าใจเสียก่อนว่า 

ค�าว่ากระบวนการคืออะไร	 ถ้าหากว่าเราจะท�า 

ความเข้าใจได้ง่ายโดยการเปิดพจนานุกรม	 และ

พจนานุกรมจะให้ความหมายไว้ในภาษาไทย	

กล่าวได้ว่าทุก	ๆ 	ถ้อย	ทุก	ๆ 	ค�าเลยทีเดียวก็ว่าได	้

หากลูกศิษย์สงสัยค�าใดก็ควรจะเปิดพจนานุกรม

แล้วก็ค้นดู	 ก็จะทราบความหมายแล้วก็เข้าใจ

และในที่สุดก็จะเกิดความรู้	

	 กระบวนการ	หมายถึง	ล�าดับขัน้ตอนท�าไป 

อย่างต่อเนือ่งจนส�าเร็จ	 ถ้าเป็นกระบวนการยติุธรรม

กห็มายความว่า	 ขัน้ตอนและวธีิด�าเนนิการในการ

บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย	 เพื่ออ�านวยความ

ยตุธิรรม	 คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างนี้

เป็นต้น

	 ค�าว่ากระบวนการศึกษาจึงหมายถึง	ล�าดับ

ขั้นตอนของการศึกษาและเป็นส่วนประกอบกัน	

ในหลายข้อในหลายเรื่องในหลายขั้นตอน	 จึงจะ

เรียกได้ว่าเป็นกระบวนการศึกษา	 กระบวนการ

ศึกษานั้นถ้าจะว่ากันไปแล้วก็จะมีระดับของการ

เรียนรู้	 เช่น	ระดับต้น	ระดับประถม	ระดับมัธยม	

ระดับอุดม	 นี่อย่างนี้เป็นต้น	 กระบวนการศึกษา

เมื่อมีล�าดับมีขั้นตอนอย่างนั้น	 ถ้ามองโครงสร้าง

โดยแท้แล้วจะเหน็ได้ว่า	 ในกระบวนการศกึษานัน้ 

จะต้องจัดเป็นหลักสูตร	 เป็นระดับตามความ

เหมาะสมของผู้ศึกษา	 ในขณะเดียวกันอาจต้องมี

ข้อก�าหนดมีขอบเขตในการศึกษาว่า	ศึกษาวิชาใด 

ในเรือ่งใดบ้าง	 จะต้องมคี�าพรรณนาวชิา	หรอืค�าอธบิาย

ม.รามฯ สงขลา เปิดอาคารเรียนหลังใหม่

 พรรคพลังราม	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

จดัโครงการ	“เปิดโลกกิจกรรม : รบัน้องไม่เมา ไม่ใช้ 

ความรนุแรง”	 พร้อมการปฏญิาณตนรบัน้องปลอด- 

สิ่งเสพติดและไม่ยุ ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดตลอด 

การศึกษาของนักศึกษา	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พทิยา  สสีด	รองอธกิารบดีฝ่ายวทิยาเขต	เป็นประธาน 

และมี	 พล.ต.ต.พงศธร เจริญชัยประกิจ	 ผู้แทน

สถานีต�ารวจนครบาลอุดมสุข	นางรสธารินทร์  

อุน่อนนัต์	 ผูช่้วยผูอ้�านวยการเขตประเวศ	 พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร	 และนักศึกษาใหม่	 ร่วมในพิธีเปิด	

เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2558	ณ	วิทยาเขตบางนา

 โอกาสนี้	นายคมสัน บุ้งทอง	รองหัวหน้า-

พรรคพลังราม	 กล่าวรายงานว่าพรรคพลังราม 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นพรรคนักศึกษาที ่

จดัตัง้ขึน้เพือ่สร้างนกักจิกรรมทีม่คีณุภาพ	 มคีวามรู้ 

คู่คุณธรรม	 มีจิตส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม	

มวีฒุภิาวะแห่งความเป็นผูน้�า	 มจีติสาธารณะเหน็แก่ 

ส่วนรวมและสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ศักยภาพ	

ความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการร่วมกัน

พฒันามหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 งานเปิดโลกกจิกรรม

ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีแสดงออก

ทางความสามารถ	 และศักยภาพตามความถนัด	 

ส่งเสริมการใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์และ 

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด	 รวมทั้งส่งเสริมค่านิยม 

การรับน้องอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช้ความรุนแรง	

ปลอดสิ่งเสพติดและของมึนเมา (อ่านต่อหน้า 11)

	 	 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรต	ิ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เปิดรับสมัครนักศึกษา

ชั้นปีที่	 1	 เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนา

นักศึกษาตัวอย่างรุ่นท่ี	 63	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	

ระหว่างวนั	ที	่ 17-20	พฤศจกิายน	2558	ณ	กองพนั-

รักษาฝั่งที่	 12	 กรมรักษาฝั่งที่	 1	 หน่วยบัญชาการ

ต่อสูอ้ากาศยานและรกัษาฝ่ัง	อ�าเภอสตัหบี		จงัหวดัชลบรุ	ี

  นกัศกึษาสนใจสมคัรทีส่ถาบนัศลิปวฒันธรรมฯ 

ทางลอดอาคารหอประชุมพ่อขุนฯ	(รามฯ1)	ตั้งแต่

บัดนี้เป็นต้นไป

  ❂ หลักฐานการสมัคร

1.	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	จ�านวน	1	ฉบับ

2.	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	จ�านวน	1	ฉบับ

3.	รูปถ่ายขนาด	1-2	นิ้ว	จ�านวน	1	รูป

  ❂ สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ

1.	 วุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรมโครงการ 

 พัฒนานักศึกษาตัวอย่าง	 จากมหาวิทยาลัย- 

	 รามค�าแหง

2.	เกียรติบัตร	จากกองพันรักษาฝั่งที่	12

3.	ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยงาน

4.	ได้รับการศึกษาดูงาน

  สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิ	โทร.	0-2310-8885

พรรคพลังรามเปิดโลกกิจกรรม
	 กองงานวิทยาเขตบางนา	 ขอเชิญบุคลากร	

นกัศกึษา	 และประชาชนท�าบญุตกับาตร	 (พระภกิษสุงฆ์  

9	 รูป)	 และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล	 

เพ่ือเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	 เนือ่งใน 

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	83	พรรษา	

ในวันที่	 4	 สิงหาคม	 2558	 เวลา	 08.00-09.30	 น.	 

ณ	ห้องอ่านหนงัสอื	อาคาร	PBB	(รามฯ2)	สอบถาม 

รายละเอยีด	โทร.0-2397-6314	หรอื	081-902-9550	

(คุณอาริยา)

รามฯ 2 จัดกิจกรรมถวายพระพรฯ

รับสมัครเข้าอบรมโครงการนักศึกษาตัวอย่าง


