
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

                                            
             
 

            
   
         
 

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 ๓๗

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๓ มกราคม ๒๕๕๙

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

อาจารย์วิศวะ ม.รามคำาแหง

คว้ารางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 
สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์

เสนอชื่อ “ผศ.วุฒิศักดิ์” เพื่อโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นอธิการบดี

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 

      
ม.ร. ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราชฯ 

	 สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อ	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	ผู้ได้รับการสรรหาฯ  

จากประชากรทั้ง	 3	 สาย	 เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 การประชมุสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหงครัง้ที	่ 13/2558	 เมือ่วนัที ่

18	 ธันวาคม	 2558	 ซึ่งมนีายวิรัช ชินวินิจกุล	 นายกสภามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงเป็นประธาน	ที่ประชุมได้พิจารณาผลการสรรหาอธิการบดี

ตามท่ีคณะกรรมการอ�านวยการสรรหาอธิการบดี	 ซึ่งมีนายสงวน  

ตียะไพบูลย์สิน ประธานคณะกรรมการอ�านวยการสรรหาฯ	รายงานให้ทราบว่า	การลงคะแนน

หยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีเมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2558	ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา	1	รายคือ	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์	 ลาภเจริญทรัพย์	 ผลการสรรหาฯ	 ปรากฏว่า	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ได้รับการสรรหาจากประชากรทั้ง 3 สาย	 โดยสายคณาจารย ์

ได้	776	คะแนนคดิเป็นร้อยละ	90.55	สายข้าราชการ	พนกังานมหาวทิยาลยัและลกูจ้าง	 ได้	2,792	คะแนน	 

คดิเป็นร้อยละ	92.82	และสายนกัศกึษาได้	11,479	คะแนน	คดิเป็นร้อยละ	93.44	

	 ศู นย์ สหกิ จศึ กษาและพัฒนาอาชีพ	 

กองกิจการนักศึกษา	รับสมัครนักศึกษา	วิชา	RAM	3000 

สหกิจศึกษา	 ประจ�าปีการศึกษา	 2559	 ฝึกอาชีพ

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	2559	 -	มีนาคม	2560 

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกอาชีพ 

ในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐ	ภาคเอกชน	สามารถ

น�าผลการฝึกอาชีพมาทดแทนในหมวดวิชา

เลือกเสรีได้	9	หน่วยกิตและได้รับวุฒิบัตรจาก

การฝึกอาชีพ

	 สนใจสอบถามรายละเอียดเพื่อวางแผน

การฝึกอาชีพได้ท่ีศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา	ช้ัน	1	โทร.0-2310-8503

   
 ม.ร. รับนักศึกษาใหม่ ป.โท
สาขาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับสมัครผู้ส�าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท	โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย	 รุ่นที่	 20 

ภาค	 2	 ปีการศึกษา	 2558	 	 หลักสูตร	 36	 หน่วยกิต 

ไม่ท�าวิทยานิพนธ์	 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงาน 

ท่ีประเทศญ่ีปุ่น	170,000	บาท	แบ่งช�าระ	7	งวด 

เรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		(หัวหมาก)
(อ่านต่อหน้า 2)

 ผลงานสิ่งประดิษฐ์	 “ปืนพลาสมาแบบพัลส์สปาร์ค”	 

ของ		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิศีโรตม์  เกตุแก้ว	อาจารย์ประจ�า 

คณะวศิวกรรมศาสตร์	ได้รบัรางวลัระดบันานาชาต	ิจ�านวน	3	รางวลั	

จากผลงานวิจัยทั่วโลกกว่า	300	ผลงาน	ในงาน	“2015	Kaohsiung 

International	 Invention	 &	 Design	 EXPO”	 (KIDE2015)	 

ณ	เมืองเกาสง	ประเทศไต้หวัน	

	 	 	 	 	 ก่อนหน้านี้	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 

ได้ก�าหนดส่งผลงานวิจัยของนักประดิษฐ์	 เพ่ือเป็นตัวแทนของ 

ประเทศไทยไปร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน	

“2015	 Kaohsiung	 International	 Invention	 &	 Design	 EXPO”	

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ร่วมกับส�านักงานเขตบางกะปิ	 จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ- 

พระญาณสงัวร	 สมเดจ็พระสงัฆราช	 สกลมหาสงัฆปรณิายก	 โดยมนีายบรรจง เหลอืงรตันมาศ ผูอ้�านวยการเขตบางกะปิ	 รองศาสตราจารย์ปรชีา พหลเทพ

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 และรองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นประธาน	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2558	ณ	วัดเทพลีลาพระอารามหลวง	กทม. (อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

ม.ร. ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราชฯ                                                           (ต่อจากหน้า 1)

อาจารย์วิศวะฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)

(KIDE2015)	 ณ	 เมอืงเกาสง	 ประเทศไต้หวนั	 ซึง่จัดข้ึน 

ระหว่างวนัที	่ 4	 ธนัวาคม	 2558	 ถึงวนัที	่ 6	 ธนัวาคม	 2558 

โดย	วช.	ได้พจิารณาคดัเลอืกผูช่้วยศาสตราจารย์ศิศีโรตม์ 

เป็นตวัแทนประเทศไทย	น�าผลงาน	 เรือ่ง	 “ปืนพลาสมา

แบบพัลส์สปาร์ค”	เข้าร่วมประกวดในงานดังกล่าว

 ส�าหรบัรางวลัที	่ “ปืนพลาสมาแบบพลัส์สปาร์ค” 

ได้รับจากองค์กรระดับนานาชาติในงาน	 KIDE2015	

ได้แก่	รางวัลเหรียญทอง	(Gold	Medal)	ของ	“2015	

Kaohsiung	International	 Invention	&	Design	EXPO”	

(KIDE2015)	 and	 Taiwan	World	 Invention	 Intellectual 

Property	Associations	(WIIPA)	รางวลัพเิศษ	(Special	Prize) 

ของ	Eurobusiness	-	Haller,	Poland		และรางวัลพิเศษ 

(Special	 Prize)	 ของ	 Korea	 University	 Invention	

Association,	South	Korea

	 จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลระดับ

นานาชาติถึง	3	รางวัล	จากงาน	KIDE2015	ดังกล่าว 

วช.	จงึได้มอบประกาศนยีบตัรขอบคณุแก่ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ศิศีโรตม์	 โดยมี	 พลอากาศเอก	 ดร.ประจิน	 จั่นตอง	

รองนายกรฐัมนตรี	เป็นผูม้อบประกาศนยีบตัร	เมือ่วนัที่	

9	ธันวาคม	2558	ที่ผ่านมา

 ทัง้นี	้ ปืนพลาสมาแบบพลัส์สปาร์ค	 (Spark-Pulse 

Plasma	 Gun)	 เป็นสิง่ประดษิฐ์ทีน่�าหลักการโคโรนาดสิชาร์จ 

ความเข้มสูง	จะเป็นการท�าให้อากาศบริเวณรอบ	ๆ	

สนามไฟฟ้า	 เกิดการแตกตัวเป็นประจุ	 โดยการป้อน

ไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัสงูความถ่ีสงูให้กบัเส้นลวด

อะลูมิเนียม		ซึ่งจะท�าให้เกิดสนามไฟฟ้าความเข้มสูง	

บรเิวณเส้นลวด		และเมือ่อะตอม	หรอืโมเลกลุของอากาศ 

 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์

เหน็ชอบผลการสรรหาอธกิารบดดีงักล่าว	 และมอบให้

มหาวิทยาลัยด�าเนินการเสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิศักดิ์	 ลาภเจริญทรัพย์	 ผู้ได้รับการสรรหาฯ	 เพื่อ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงต่อไป	

สภามหาวิทยาลัยมีมติฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. รับนักศึกษาใหม่ ป.โทฯ           (ต่อจากหน้า 1)

 กลุ่มที ่1  	เรยีนวนัจนัทร์	-	วนัพธุ			เวลา	17.00	-21.00	น. 

 กลุ่มที่ 2		เรียนวันศุกร์		เวลา	17.00	-	21.00	น.	

และวันเสาร์	เวลา	08.00	-17.00	น.

	 ผู้สนใจขอรบัใบสมคัรและสมัครได้ตัง้แต่บัดนี้

ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559	(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)	 

ทีส่�านกังานโครงการฯ	 อาคารท่าชยั	 ชั้น	 4	 ห้อง	 0402 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	โทร.	0-2310-8000	ต่อ	

4660,	 4662	 และ	 0-2310-8567	 หรอื	 ดาวน์โหลดใบสมคัรที ่

www.pal.ru.ac.th

	 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลง

ปฏิทินการศึกษา	 ระดับปริญญาตรีส่วนกลาง	 ภาค	 2	

และภาคฤดูร้อน	 ปีการศึกษา	 2558	 ซ่ึงมีผลกระทบ 

ต่อการแก้ไขการลงทะเบียนผิดพลาด	 ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เร่ืองการลงทะเบียนผิดพลาด

ของนักศึกษาเก่า	ภาค	2	ปีการศึกษา	2558	ลงวันที่	

20	ตุลาคม	พ.ศ.	2558

 ดังนั้น	 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาสามารถด�าเนินการ

สับเปล่ียนกระบวนวิชาได้ ต้ังแต่วันท่ี 5-15 มกราคม 2559 

ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ	ให้เป็นไปตามประกาศฉบับเดิม

เปล่ียนแปลงแก้ไขการลงทะเบียน

เรียนผิดพลาดของนักศึกษาเก่า ภาค 2/58

	 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลง

ปฏิทินการศึกษา	ระดับปริญญาตรีส่วนกลาง	ภาค	2 

และภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2558	ซึ่งมีผลกระทบ 

ต่อการแก้ไขการลงทะเบียนผิดพลาด	 ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เร่ืองการลงทะเบียนผิดพลาด

ของนักศึกษาใหม่	 ภาค	 2	 ปีการศึกษา	 2558	 ลงวันท่ี	

20	ตุลาคม	พ.ศ.	2558

 ดังนั้น	 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง	

มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาสามารถด�าเนินการ

สับเปล่ียนกระบวนวิชาได้ ต้ังแต่วันท่ี 18 มกราคม - 1 

มีนาคม 2559	(เว้นวันสอบซ่อม	ภาค	1	ปีการศึกษา	2558 

ระหว่างวันท่ี	11-16	กุมภาพันธ์	2559)	ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ 

ให้เป็นไปตามประกาศฉบับเดิม

	 โดยด�าเนินการเป็น	2	ช่วง	คือ

 ช่วงแรก	วันท่ี	18	มกราคม	-22	มกราคม	2559	

นักศึกษาท่ีมาด�าเนินการในช่วงน้ี	(จะมีท่ีน่ังสอบตามปกติ)

 ช่วงสอง	 วันท่ี	1	กุมภาพันธ์	-1	มีนาคม	2559 

นักศึกษาท่ีมาด�าเนินการในช่วงน้ี		(จะต้องสอบท่ีน่ังสอบเสริม) 

เปล่ียนแปลงแก้ไขการลงทะเบียน

เรียนผิดพลาดของนักศึกษาใหม่ ภาค 2 /58

ผ่านเข้าไปจะท�าให้อากาศเกิดการแตกตัว		ซึ่งเป็น 

กระบวนการที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งที่ท�าให้ก๊าซ 

มสีภาพน�าไฟฟ้าขึน้มาได้	 โดยอากาศจะถกูให้พลงังานจาก  

สนามไฟฟ้า	ซึ่งมีความเข้มสูงจนเกิดการแตกตัว   

ท�าให้เกิดเป็นก๊าซโอโซนความเข้มสูง	และยังผลิต

ประจุไฟฟ้าแบบบวกและลบ	ส�าหรับก๊าซโอโซน

และประจไุฟฟ้าน้ี	 สามารถก�าจดักลิน่เหม็นได้ทกุประเภท		

ไม่ว่าจะเป็นก๊าซพษิ	 ควนับหุรี	่ กลิน่อบัช้ืนภายในห้องน�า้ 

กลิ่นจากการปรุงอาหารภายในห้องครัว	 กลิ่นเหม็น

จากสตัว์เลีย้ง	อาท	ิฉีแ่มว-สนัุข			กลิน่ทีเ่กดิจากสตัว์อ่ืน	ๆ 

และแมลงรบกวน	เช่น	กลิ่นฉี่หนู	ขี้หนู	ขี้แมลงสาบ	

เป็นต้น	รวมถงึสามารถฆ่าเชือ้โรค	และเชือ้แบคทเีรยี	

ได้เป็นอย่างดี	

	 ปืนพลาสมาแบบพัลส์สปาร์คจึงเป็นอุปกรณ์

ท่ีสามารถน�ามาพัฒนาใช้ในชีวิตประจ�าวัน	เช่น	ใช้

ฆ่าเชื้อโรค	 ก�าจัดกลิ่นในรถ	 ในบ้าน	 ในส�านักงาน	 

ใช้ท�าความสะอาดสุขภัณฑ์	อุปกรณ์ต่าง	ๆ		รวมท้ัง 

ใช้ได้กบัการท�าความสะอาดเครือ่งมอืแพทย์	 เครือ่งมอื-

ทันตกรรม	อีกด้วย***

 บรรยากาศในงานตกแต่งด้วยพระสาทิสลักษณ์	 ประดับดอกไม้อย่างงดงามสมพระเกียรติ	 มีการ 

จัดนิทรรศการพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช	 และแจกของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน	 โดยส�านักงาน

เขตบางกะปิ	 จัดเตรียมดอกไม้จันทน์	 10,000	ดอก	และ	คณะศิลปกรรมศาสตร์	ม.ร.	น�าการแสดงโขน	 

ชุด	 “นางลอย-ยกรบ”	ควบคุมการฝึกซ้อม	 โดย	ครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว	ศิลปินแห่งชาติ	สาขาศิลปะการแสดง	

(นาฏศิลป์-โขน)	ประจ�าปี	2551	

 ทั้งนี้	 ภายในงานมีคณะผู้บริหาร	ม.ร.	ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆ	ประชาชนย่านหัวหมาก	

บางกะปิ	 และพืน้ทีใ่กล้เคยีง	 พร้อมใจแต่งกายชดุด�า	 ทยอยเข้าร่วมงานและถวายดอกไม้จนัทน์	 เพือ่น้อมถวาย-

สักการะและความอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายกด้วย



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “โขน”	 เป็นการแสดงอย่างหนึ่ง	 

ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงของไทย

		 การแสดงโขนมรีะยะเวลาทีรุ่ง่เรอืง 

และซบเซาไปมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

		 อย่างไรกต็าม	การแสดงโขนได้กลบั 

มาฟื้นฟูอีกครั้งด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

ในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 

ในนามของ	“โขนพระราชทาน”

  การแสดงโขนพระราชทานครัง้แรก

เป็นการแสดงโขนชุด “พรหมาศ”

	 แสดงเนื่องในโอกาสมหามงคล

 พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว 

ทรงเจริญพระชนมพรรษา	 ๘๐	 พรรษา	

และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 

ทรงเจริญพระชนมพรรษา	 ๗๕	 พรรษา	

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	

  โขนพระราชทานมกีารจดัการแสดง

ต่อมา	ดังนี้

	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๓	 แสดงตอน	

นางลอย

	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๔	 แสดงตอน

ศึกมัยราพณ์

	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๕	 แสดงตอน

จองถนน

	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 แสดงตอน 

โมกขศักดิ์

	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 แสดงตอน

นาคบาศ

 พุทธศักราช ๒๕๕๘ แสดงตอน

พรหมาศ

  ผศ.พศิษิฐ์ แสง-ชโูต	 ผูอ้�านวยการส�านกัทดสอบทางอเิลก็ทรอนกิส์เปิดเผยว่า 

 ส�านักทดสอบทางอเิลก็ทรอนกิส์	ม.ร.	จะเปิดสอบด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์	(e-Testing) 

 ประจ�าภาค	 2/2558	 จ�านวน	 67	 กระบวนวชิา	 โดยก�าหนดให้นกัศกึษาทีต้่องการสอบ 

ด้วยระบบ	e-Testing	ลงทะเบียนสอบได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2558 

 ทีอ่าคารเวยีงค�า ชัน้ 1 และวนัที ่ 9 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าทีน่ั่งสอบจะเตม็ 

 ทีอ่าคารสโุขทยั (SKB) ชัน้ 8 (เว้นวนัที	่11	-	16	กมุภาพนัธ์	2559)	ก�าหนดสอบระหว่าง 

วันที่ 9 มกราคม - 11 มีนาคม 2559 (เว้นวันท่ี	11	-	16	กุมภาพันธ์	2559)  ทั้งนี ้

ในการสอบแต่ละวันจะมีคาบเวลาให้นักศึกษาเลือกสอบได้	4	คาบ	ได้แก่	

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

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

 ผศ.พศิษิฐ์ กล่าวว่าการสอบด้วยระบบ	 e-Testing	 มจีดุเด่นทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อนกัศกึษาหลายประการ	

เช่น	นักศึกษาสามารถเลือกวันเวลาสอบได้เองตามท่ีตนเองต้องการ	และสามารถทราบผลสอบทันที 

ทีส่อบเสรจ็รวมทัง้หากสอบ	 e-Testing	 ไม่ผ่านกส็ามารถเข้าสอบวชิานัน้ตามตารางสอบปกติของมหาวิทยาลัย 

ในภาคนั้นๆ	 ได้	 ส�าหรับขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ	 e-Testing	 นั้น	 นักศึกษจะต้องลงทะเบียนเรียนก่อน 

และลงทะเบยีนสอบ	 e-Testing	 ตามวันเวลาทีก่�าหนดในแต่ละภาค	 ซึง่นกัศกึษาสามารถเลอืกวนัเวลา	 หรอื 

คาบการสอบได้ตามความพร้อมของตนเอง	 โดยช�าระค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ	 70	 บาท 

และหลกัฐานท่ีนกัศกึษาต้องน�ามาในวนัสอบคอืบตัรประจ�าตวันกัศกึษา	 บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตร 

ที่หน่วยงานราชการออกให้	ใบเสร็จลงทะเบียนสอบ	e-Testing	และมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 

15	นาที	ส�าหรับกระบวนวิชาที่เปิดสอบด้วยระบบ	e-Testing	ภาค	2/2558	จ�านวน	67	วิชา	ประกอบด้วย	

 ANT1013	 ANT3053			 APR2101	 APR3102			 BIO1001	 BIO1105		

	 CEC2201	 CHI1001			 CHI1002	 ECO1003	 ECO1101		 ECO1102	

	 EDF1104			 ENG1001	 ENG1002	 ENG2001	 ENG2002	 GER1001	

	 HIS1001	 HIS1002	 HIS1003	 HIS1201	 HIS3504		 HIS4500	

	 HRD3108		 HRD4207	 INT1004	 KOR1001	 KOR1002		 KOR2001	

	 KOR2002			 LAW1004	 LIS1001	 LIS1003	 MCS1101			 MCS1151	

	 MCS2108	 MCS2390	 MGT4004	 MKT2101			 MKT3202			 MKT3204	

	 MKT3205				 MTH1001	 MTH1003	 PED4203	 POL1100	 POL2301	

	 POL3301	 PSY1001	 PSY2006	 RAM1000	 RUS1001			 RUS1002	

	 RUS2001	 RUS2002	 SCI1003			 SOC1003	 SOC2065	 SOC4077	

	 SPN1001	 SPN1002	 STA1003	 STA2003	 STA2016	 THA1002	

	 THA1003		

 ขอให้นักศึกษารีบลงทะเบียนสอบแต่เนิ่นๆ	จะได้เลือกวัน	-	เวลาสอบตามที่ต้องการได้		ดูรายละเอียด 

เพิ่มเติมที่		www.etesting.ru.ac.th	หรือที่	ส�านักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์		ชั้น		10	อาคารสุโขทัย 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	หมายเลขโทรศัพท์	0-2310-8790		โทรสาร.	0-2310-8791

แผนผังแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ e-Testing

1.	ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอบทาง	e-Testing	ตามประกาศของส�านักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์	

หรือ	www.etesting.ru.ac.th	

2.	ลงทะเบียนเรียนตามภาคการศึกษาปกติจะต้องมีกระบวนวิชาที่	e-Testing	เปิดสอบด้วย

3.	น�าใบเสร็จที่จะลงทะเบียนในภาคปกติ	(ใบสีฟ้า)	มายื่นเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนสอบทาง	e-Testing	

ตามวันเวลาที่ก�าหนด	เลือกวัน-เวลาสอบ	และช�าระค่าลงทะเบียนสอบวิชาละ	70.-	บาท

4.	เข้าสอบ	e-Testing	ตามวันและเวลาที่ก�าหนดในใบเสร็จลงทะเบียนสอบ	(สีส้ม)	ณ	อาคารสุโขทัย	(SKB)	ชั้น	8		

นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

]

]

]

เปิดสอบ e-Testing 67 วิชา ภาค 2/2558 

เลือกวันเวลาสอบได้ และรู้ผลสอบทันที



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

 รองศาสตราจารย ์ปรีชา 

พหลเทพ	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	

รกัษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง	และ	Dr.Jan Blezinger 

ทูตการศึกษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 

จากสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี

ประจ�าประเทศไทย	 เป็นประธาน

เปิด	 “การประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ

ด้านภาษาเยอรมันในฐานะภาษา

ต่างประเทศในอาเซียน	ครั้งที่	4”	โดยมี	Dr.Hans-Dieter 

Draxler	รองผู้อ�านวยการสถาบันเกอเธ่	ประเทศไทย 

Dr.Dong Thi Thu Hien	 คณบดีคณะภาษาเยอรมัน 

มหาวิทยาลัยฮานอย	Prof.Dr.Hermann Funk ภาควิชา 

ภาษาและวรรณคดเียอรมนัในต่างประเทศ	 ม.ฟรดีรชิชลิเลอร์ 

มหาวิทยาลัยเยนา	ประเทศเยอรมัน Prof.Dr.Pratomo 

Widodo	นายกสมาคมครผููส้อนเยอรมนั	จากมหาวทิยาลยั-

ยอร์คจาการ์ตา		ประเทศอนิโดนเีซยี	และคณะผู้บริหาร	ม.ร. 

ร่วมในพิธีเมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2558	ณ	ห้องประชุม

ชั้น	2	อาคารศรีจุฬาลักษณ์	

     ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสมุน คณบดคีณะมนษุยศาสตร์ 

กล่าวว่าการประชุมนานาชาติเรื่อง	“การเรียนการสอน

ภาษาเยอรมันในระดับอุดมศึกษาในอาเซียน	 ครั้งที่	 4”	

ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ	 44	 ปีแห่งการสถาปนา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการและวิจัย	 รวมทั้งเปิดโอกาสให้คณาจารย	์ 

นกัวจิยั	นสิติ	นกัศกึษาและผู้สนใจ	 ได้มโีอกาสแลกเปล่ียน

ขอ้คิดเหน็ต่อกนั	 เพือ่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ 

และเพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางด้าน

การเรียนการสอนภาษาเยอรมันในระดับอุดมศึกษา 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     การประชุมคร้ังนี้จัดขึ้นระหว่างวันท่ี	 26-28	

พฤศจิกายน	2558	ใน	2	วันแรกเป็นการเสนอผลงานวิจัย

และวิชาการของคณาจารย์	 36	 ท่านจากมหาวิทยาลัย

ในประเทศสมาชิกอาเซียน	 15	 สถาบัน	 ส่วนวันที่	 3	

เป็นการทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั	มผู้ีเข้าร่วมประชมุท้ังสิน้	 70	คน 

ประกอบด้วยอาจารย์ผูส้อนภาษาเยอรมนั	นสิติ	นกัศกึษา-

ปริญญาโท	

     โอกาสนี	้รกัษาราชการแทนอธกิารบด ีม.ร. กล่าวว่า 

นบัเป็นโอกาสดทีีค่ณาจารย์ทีส่อนภาษาเยอรมนัได้มโีอกาส

มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์	ความรู้	และสร้างเครือข่าย 

การวิจัยระหว ่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ	 และค้นหาแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในระดับ

อุดมศึกษาร่วมกัน

	 “ในโลกของข้อมูลข่าวสารและความพยายาม 

ที่จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชนต่างวัฒนธรรม	

เช่นทกุวนันี	้ วชิาภาษาต่างประเทศมีบทบาทเป็นอย่างย่ิง

ม.ร.จับมือ ม.ฮานอย-เกอเธ่ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านภาษาเยอรมัน 

ในการพัฒนาประเทศ	 รัฐบาลไทยได้มีการเร่งส่งเสริม

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่มีความรู ้ภาษาต่างประเทศ 

ในระดบัทีส่ือ่สารได้มารบัใช้ประเทศชาต	ิ แต่การผลติบณัฑติ

ทีม่คีณุภาพนัน้	 ต้องเร่งพฒันาคร	ู อาจารย์เป็นอนัดบัแรก 

และมีความต่อเนื่องเป็นระบบ		การจัดเสนอผลงาน 

วชิาการในครัง้นี	้ เป็นนมิติหมายอนัดทีีจ่ะร่วมกนัพฒันา

ไปสู่เป้าหมายของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

ในปัจจุบัน	

	 และเป็นที่น่ายินดีที่การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้น 

ด้วยความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัฮานอย	 ประเทศเวยีดนาม

เป็นครั้งที่	 4	 มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศ

สมาชิกอาเซียนเสนอผลงานถึง	15	มหาวิทยาลัยด้วยกัน	

อนัแสดงให้เหน็ถงึความสนใจของประเทศในภมูภิาคอาเซยีน

ในการที่จะพัฒนาทางวิชาการร่วมกัน”

     จากนั้น	 ทูตการศึกษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 

กล่าวว่าในการประชุมครั้งนี้มีนักวิชาการจากประเทศ

อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 เวียดนาม	 และประเทศไทย 

มาประชุมร่วมกนั	 โดยความร่วมมอืทางวชิาการระหว่าง 

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและ 

คณะภาษาเยอรมนั	 มหาวทิยาลยัฮานอย	 รวมทัง้ความร่วมมอื

กับสถาบันเกอเธ่ได้น�ามาสู่การจัดประชุมในปีนี้ภายใต้

หัวข้อ	“ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ:	จุดยืน

บนแนวปะทะระหว่างโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นวิถี”	 

ซ่ึงเป็นประเด็นส�าคัญที่ประเทศชาติและสังคมของเรา

โดยรวมก�าลังให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง

	 “การที่โลกของเราเติบโตด้วยกันอย่างต่อเนื่อง	

การสร้างเครือข่ายของผู้คนต่างภาษาและวัฒนธรรม	

มีผลให ้ เกิดการสื่อสารอย ่างเข ้มข ้นในทุกระดับ	 

และน�าไปสู่สิ่งใหม่ๆ	และข้อได้เปรียบอย่างมหาศาล	 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ	วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษยชาติ	 ซึ่งในบริบทของความเชื่อมโยงซึ่งกันและ

กันนี้	 การเรียนรู้ภาษาเยอรมันมีประโยชน์ในการเตรียม

ความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรม	 เพื่อใช้ชีวิตและ

ท�างานในโลกยุคโลกาภิวัตน์

					 ในขณะที่เทคโนโลยีสมัยใหม่	 ท�าให้การสื่อสาร

ระดับท้องถิ่นและข้ามท้องถิ่นกลายเป็นเรื่องรวดเร็ว

และท�าได้แบบไม่มีปัญหานั้น	 ความท้าทายกลับไปอยู่ที ่

คณุภาพของการสือ่สารว่า	 สือ่สารอะไร	 หรอืการสามารถ

เข้าใจว่าเขาหรือเธอหมายความถึงอะไร	เมื่อสื่อสาร

ด ้วยลักษณะท ่ าทางหรือภาษา 

ในแต่ละบริบท	 ซึ่งเป็นผลจากการ 

ประจักษ์ว่าระบบโครงสร้าง	 ค�าศพัท์ 

ไวยากรณ์	ฯลฯ	ของภาษาต่างๆสะท้อน 

ให้เหน็ถงึวธิคีดิ	 ทศันคต	ิ และภมูหิลงั 

ทีแ่ตกต่างกนัของผูค้นแต่ละเผ่าพันธ์ุ	 

ซึ่งความเข้าใจน้ีสามารถน�าไปใช้ได้

กับการใช้ภาษาเช่นเดียวกัน

	 ตวัอย่างง่ายๆ	 ส�าหรบัเรือ่งนี้ 

ได้แก่	การใช้ค�าปฏิเสธ	“ไม่”	ชาวเยอรมันจะชอบสื่อสาร 

อย่างตรงไปตรงมา	 ถ้าหากเรารู้สึกว่าข้อเสนอไหนไม่ด ี

เราก็บอกอย่างเรียบและชัดเจนว่า	 “ไม่เอา	 เราจะไม่ท�า” 

แต่ในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ถ้าจะปฏิเสธ 

อะไรสักอย่างมักจะเลี่ยงพูดแบบอ้อมๆ	เพื่อหลีกเลี่ยง

การเผชิญหน้า	

					 การที่จะเข้าใจมิติส�าคัญของการสื่อสารเหล่านี้ 

ความรู้พ้ืนฐานภาษาต่างประเทศอย่างเดียวไม่สามารถ

ช่วยอะไรได้	 หากแต่จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงต่อกัน 

และทางทีด่ทีีส่ดุต้องเป็นความเข้าใจทีเ่กดิจากความลุม่ลกึ

ทางภาษา	 ที่ผสานเข้ากับการรวมงานด้านวัฒนธรรม 

ที่เข้มข้นเท่านั้น”

					 เมือ่พดูถงึ	“หมูบ้่านโลก”	เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

และเยอรมนี	 เราเห็นเป็นหน้าที่ร่วมกันที่จะถ่ายทอด

ความเข้าใจซึง่กนัและกนัน้ี	 เพือ่ทีเ่ราทัง้หลายจะได้ไม่ใช้ชวีติ 

อย่างเพิกเฉยต่อกัน	แต่เราจะสร้างสังคมที่หลากหลาย 

ท้ังด้านท้องถิ่น	 ภาษา	 และวัฒนธรรมขึ้นใหม่	 ซึ่งการ 

ทีท่่านท้ังหลายทุ่มเทแรงกาย	 แรงใจในการท�าหน้าท่ีนีท้�าให้ผม 

รูสึ้กซาบซึง้เป็นอย่างยิง่	 และขอกล่าวค�าขอบคณุจากใจจรงิ 

 จากนัน้	รองผูอ้�านวยการสถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทย 

กล่าวว่าหัวข้อการประชุมเรื่อง	 “ภาษาเยอรมันในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ:	 จดุยนืบนแนวปะทะระหว่างโลกาภวิตัน์ 

และท้องถิ่นวิถี”	 เป็นประเด็นที่สถาบันฯ	 สนใจมาก	

เน่ืองจากเป็นหน่ึงในความท้าทายในการท�างานของสถาบนั

เกอเธ่มาโดยตลอด	

 “เราจ�าเป็นต้องถามตนเองอยู่เสมอว่าการเรียน

และการสอนนั้นก่อเกิดเป็นรูปเป็นร่างต่างกันตาม-

วัฒนธรรม หรอืกจิกรรมทัง้ 2 ขึน้อยูก่บับรบิททางสงัคม

ในขณะน้ันเสียมากกว่า ความต่างกันอยู่ทีว่่าในกรณทีีส่อง 

เรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับความย้อนแย้งที่ไม่สามารถ

ก้าวข้ามได้ แต่เป็นเรือ่งของการทีบ่รบิททีต่่างกนั  แต่สามารถ

เปรียบเทียบกันได้ในแต่ละวัฒนธรรม อาจจะเกิดข้ึน

ในเวลาทีต่่อเนือ่งกนัได้ ทัง้นีง้านวจิยัทางด้านประสาทวทิยา 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้ค้นพบว่าในวัยเด็กการเรียน 

ที่แตกต่างกันท�าให้เกิดคุณลักษณะเด่นและด้อยที่ต่างกัน

ในสมอง ผมจึงถือผลวิจัยน้ีเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า 

ขนบประเพณไีม่ใช่สิง่ทีเ่ป็นอยูต่ายตวั แต่ถกูสร้างขึน้มา 

และสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆ หากมีกระบวนการ

เรียนการสอนที่เหมาะสม” 

           



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

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

 ตอน ดุนเพื่อให้ ได้ดุล

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 คราวนี้ผมจะเขียนเรื่องดุลการคลัง	 (อีกแล้ว)	 แต่จะเป็นเรื่องย้อนยุค 

ไปไกลหน่อยก็คือยุคเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่ทั่วโลกซึ่งตกอยู่ในช่วงปี	 พ.ศ. 

2473	-	2483		และในตอนนั้นเป็นยุคที่นักเศรษฐศาสตร์ยึดมั่นว่ารัฐบาลต้องท�า 

งบประมาณให้สมดลุให้ได้	 การ	 “ดนุ”	 ข้าราชการออกเพือ่ตดัรายจ่ายของรฐับาล

ให้เท่ากับรายรับให้ได้จึงเกิดขึ้น

	 การจัดท�างบประมาณรายรับ-รายจ่ายของรัฐบาลอย่างเป็นทางการนั้น

เพิ่งเริ่มท�าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยสาเหตุ

หลายอย่างประกอบกนั	 สาเหตแุรกกค็อืเพือ่จดัการบรหิารการเงนิของประเทศ

ให้เป็นระบบตามแบบสากล	เน่ืองจากเม่ือรชักาลที	่5	ทรงขึน้ครองราชย์ใหม่	ๆ	นัน้ 

แม้รายรับของทางราชการจะมีตัวเลขยืนยันจ�านวนว่าเป็นเท่าใด	 แต่พอจะน�า

มาใช้จ่ายจรงิกลบัไม่มเีพราะไม่มหีน่วยงานรบัผดิชอบจดัเกบ็ชดัเจน	 และรายได้ 

ส่วนใหญ่มาจากให้เอกชนประมูลจัดเก็บภาษีซึ่งเอกชนที่ประมูลไปแล้ว 

ไม่ยอมส่งรายได้ให้รัฐ

	 เพื่อให้มีการรวบรวมรายได้จากหลาย	ๆ	แหล่ง	ที่บางแหล่งก็ไม่มีบัญชี

รับจ่ายแน่นอนมาจัดการให้เป็นระบบ	ในยุคนั้นจึงมีการจัดตั้งหน่วยงาน

รับผิดชอบเก็บรายรับภาษีโดยเฉพาะขึ้นคือ	 หอรัษฎากรพิพัฒน์	 ซึ่งต่อมา 

ได้พัฒนามาเป็นกรมสรรพากร

	 ส่วนอีกสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ต้องจัดท�างบประมาณรายรับ-รายจ่ายนั้น

ก็คือการที่ประเทศเราต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อลงทุนสร้างระบบขนส่งทางรถไฟ	

ซึ่งถ้าเป็นสมัยนี้เราก็อาจกู้จากรัฐบาลบางประเทศที่เราจะใช้ระบบรถไฟ 

ของประเทศเขา	 หรอืไม่กก็ูจ้ากสถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีใ่ห้กู้เพ่ือการพัฒนา 

แต่ในยุคนั้นนอกจากจะยังไม่มีสถาบันการเงินระหว่างประเทศแล้ว	 ประเทศ

ทีส่ร้างระบบขนส่งทางรถไฟซึง่มแีต่ประเทศตะวนัตกนัน้กใ็ห้กูแ้ต่กบัประเทศ

ท่ีเป็นอาณานิคมหรือไม่ก็ก�าหนดเงื่อนไขไว้จนยากจะยอมรับได้	 แหล่งเงินกู ้

ที่จะหาได้จึงมีแต่ตลาดทุนของเอกชนซึ่งรัฐบาลไทยจะต้องออกพันธบัตร 

ไปขายในตลาดหุ้นที่ลอนดอน	นักลงทุนที่มาซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยก็เท่ากับ

ให้เรากู้เงินนั่นเอง

	 ดอกเบี้ยที่รัฐบาลไทยต้องจ่ายให้กับผู้ถือพันธบัตรนั้นโดยปกติขึ้นกับ

ความเสี่ยง	 คือถ้าพันธบัตรมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นหนี้เสียคือจ่ายเงินคืนไม่ได ้

อัตราดอกเบี้ยก็จะสูงไปด้วย	 ในยุคปัจจุบันจะมีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถอื

ต่าง	ๆ	เช่น	มดูีส์้	 	 เอสแอนด์พ	ี(มาจาก	Standard	and	Poor	ไม่ใช่ชือ่ร้านอาหาร

แต่อย่างใด)	มาประเมินความเสี่ยง	แต่ในสมัยรัชกาลที่	 5	นั้นยังไม่มีบริษัท

ประเมินเหล่านี้	 และลองคิดดูสิครับว่านักลงทุนฝรั่งยุคนั้นคงมีไม่กี่คนที่รู้จัก

ประเทศสยาม	ใครจะไปกล้าให้ใครก็ไม่รู้มากู้เงินได้ง่าย	ๆ	

	 พนัธบตัรรัฐบาลสยามจะขายออกได้อย่างไร	 วธิกีารกค็อืเราจ�าเป็นต้องจ้าง 

ที่ปรึกษาทางการคลังชาวอังกฤษซึ่งเป็นคนที่นักลงทุนในอังกฤษเชื่อถือ 

พอสมควร	 หน้าที่ของที่ปรึกษาก็คือแนะน�าการบริหารรายรับรายจ่ายของ

รฐับาลไทยเพือ่ให้สามารถหาเงนิมาจ่ายคนืเงนิกู	้ (พร้อมดอกเบีย้อตัราสงู)	 ได้โดย

ไม่เกิดปัญหา	 คือเขาท�าเพื่อให้นักลงทุนอังกฤษเชื่อมั่นว่านอกจากจะไม่สูญ

เงินลงทุนแล้วยังจะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าด้วย

 การจะท�าให้เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลสยามมีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่	และ

มีเงนิเหลือไปจ่ายหนีห้รอืไม่	 เรากเ็ลยต้องจัดท�างบประมาณรายรบั-รายจ่ายประจ�าปี

และพิมพ์เผยแพร่	 (ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย)	 โดยที่ปรึกษาชาวอังกฤษ

 	ทุงซาดลาว			หมายถึงธงชาติลาว

 ปีพ.ศ.	2447		พระเจ้า	 		สกักะลนิ		หมายถงึพระนามกษตัริย์ลาว 

ทีห่ลวงพระบางได้สิน้พระชนม์				พระเจ้า	 		สสีะหว่างวง				หมายถงึ 

กษัตริย์ลาว		เป็นมงกุฎราชกุมาร		ได้สืบราชสมบัติต่อมา	ในสมัยของพระองค์

ประชาชนลาวกใ็ช้ผนืผ้าสแีดงท้ังผนื		มรีปูช้างสามเศยีรสขีาวติดอยูบ่นฐานสขีาว 

5		ชั้นรองรับ			ตรงกลางผืนผ้า	บนเศียรช้างมีฉัตรสีขาว		9		ชั้น		เรียกธงชาติ

แห่งราชอาณาจกัรลาว		และใช้ธงนีม้าจนถงึวนัที	่	2		ธนัวาคม		พ.ศ.	2518			ปัจจบัุน-

ลาวมธีงชาตใิหม่		หลงัจากกษตัรย์ิพระเจ้า		 		สสีะหว่าง-

วัดทะนา		หมายถึงพระนามกษัตริย์ลาว		พระองค์ได้สละราชบัลลังก์	 	ในวันที่		

29	พฤศจิกายน		พ.ศ.	2518		เนื่องจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้รับชัยชนะ

ในการเลือกตั้งทั่วประเทศ		สภาและรัฐบาล	คณะรัฐมนตรีจึงถูกยุบโดยปริยาย

  ในวันที่		1			และ	2			ธันวาคม		พ.ศ.	2518		ที่ประชุมใหญ่ของตัวแทน 

แขวง	(จงัหวดั)	ทัว่ประเทศ	ม	ี	17		แขวง	(จงัหวดั)			โดยการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ 

จ�านวน		264		คน		ได้ประชุมปรึกษาหารือกันและได้ลงมติให้เปลี่ยนธงชาติใหม่	 

ตามมาตรา		77		หน้า		29		ของรฐัธรรมมญู		แห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  

มีข้อความดังนี้

       	มาตรา		77		ธงชาตขิองสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว		คอืธงพืน้สคีราม	 

แถบแดง		และวงกลมดวงจนัทร์สขีาว		ด้านกว้างของธงเท่ากบั	2	ส่วน	3		ของด้านยาว  

แถบแดงแต่ละด้านเท่ากบัครึง่หนึง่ของแถบสคีราม		และวงกลมดวงจนัทร์สขีาว 

กว้างเท่ากับ		4		ส่วน		5		ของแถบสีคราม	ส่วนความหมายของสีธงชาติ		ปรากฏ

ในหนังสือปฏิทินบันทึก	ในโอกาสวันครูแห่งชาติ		7	ตุลาคม		พ.ศ.	2538	โดย

กระทรวงศกึษาธกิาร		เวยีงจนัทน์		ได้อธิบายความหมายของสธีงชาติลาวไว้ดังนี้

	 1.	 พ้ืนสคีราม		หมายถงึผนืแผ่นดนิลาวทีอ่ดุมสมบรูณ์ด้วยพชืพนัธุธ์ญัญาหาร

	 2.		แถบสีแดงทั้ง	 2	 ข้าง	 	 หมายถึงเลือดของประชาชนลาว	 	ที่พร้อมจะ

เสียสละเพื่อปกปักรักษาผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์นั้น

	 3.	วงกลมดวงจันทร์สีขาว		หมายถึงจิตใจอันบริสุทธิ์ของประชาชนลาว 

ที่รักสันติภาพ		และความสงบสุข

	 ดังนัน้ครูลาวทกุคนควรเข้าใจความหมายอนัลกึซ้ึงของชาต	ิ	และต้องเป็น 

ผูป้ลกูฝังความรกัชาตใิห้เดก็นกัเรียน		โดยแสดงออกด้วยการพานกัเรียนเคารพธงชาติ

เป็นประจ�าและไม่ปล่อยปละละเลย

จะคอยแนะน�าหรือควบคุมกลาย	ๆ	 ไม่ให้งบประมาณขาดดุล	 (รายจ่ายต้องไม่เกิน

รายรับ)	พฤติกรรมท�านองนี้ก็คล้าย	ๆ	กับตอนที่	 IMF	 เข้ามาตรวจควบคุม 

การใช้จ่ายรัฐบาลไทยช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี	2540	นั่นแหละครับ

	 อันที่จริงในสมัยรัชกาลที่	 5	 และรัชกาลที่	 6	 เราก็เคยขาดดุลการคลังบ้าง

ในบางปี	โดยท่ีปรึกษาการคลังก็จะเสนอแนะให้ปรับปรุงจนงบประมาณเข้าสู ่

ดุลยภาพได้	 ข้อเสนอนั้นมีบางครั้งเคยให้ปลดข้าราชการออกเพื่อปรับลด 

งบประมาณลงด้วยแต่รัฐบาลสยามไม่เคยท�า	จนเมื่อเกิดเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่

ในปี	พ.ศ.	2773	เป็นต้นมาซึง่รายรบัรฐับาลลดลงมากและไม่มทีางหาเงนิมาใช้จ่าย

ได้เพียงพอแน่	ๆ	การปลดข้าราชการออกบางส่วนจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจเลี่ยงได้	

	 เนือ่งจากเป็นการปลดข้าราชการออกเพ่ือให้งบประมาณสมดุล	 ในสมยันัน้

จึงใช้ค�าพ้องเสียงว่าเป็นการ	“ดุน”	ให้ออกจากราชการ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

พฤติกรรมการเรียนกับผลการเรียน

	 สหรัฐอเมริกามาเยือนภูมิภาคเอเชียตะวัน-

ออกเฉยีงใต้ในการประชมุเอเปกคร้ังน้ี	 ไม่ได้มามือเปล่า 

เพราะมาแบบเป็นซานตาคลอส	จากการที่ประกาศ

แผนให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่หลายชาติ

พันธมิตรในอาเซียน	 จึงท�าให้คริสต์มาสปีนี้มาเร็ว

กว่าปกติ	

 ประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 จึงประกาศ 

ให้มหามิตรอย่างฟิลิปปินส์ได้รับเรือรบ	 1	 ล�า	 

และงบช่วยเหลือก้อนใหญ่สุดจากโครงการมูลค่า	 

250	 ล้านดอลลาร์	 เสริมแกร่งกองทัพ	 เพื่อเอาไว ้

ต้านยันกับจีนที่เพิ่งคุยมีสิทธิ์ยึดดินแดนพิพาท 

ในทะเลจีนใต้คืน	

	 โดยก ่อนหน้าที่สหรัฐจะประกาศแผน 

ให้ความช่วยเหลือไม่นาน	 หลิวเจิ้นหมิน	 รัฐมนตรี

ช ่วยว ่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน	 

แถลงเตือนประเทศผู้อ้างกรรมสิทธิ์ทั้งหลายว่า	 

จีนสามารถเข้าควบคุมหมู่เกาะต่างๆ	ที่ประเทศ

เหล่านี้ยึดครองไว้

	 “รัฐบาลจีนมีสิทธิ์และขีดความสามารถ

ที่ จะยึดหมู ่ เกาะและพืดหินใต ้น�้ าที่ประเทศ 

เพื่อนบ้านหลายชาติยึดครองไว้อย่างผิดกฎหมาย

กลับคืนมาได้”	นายหลิวกล่าว	“แต่เราไม่ท�าเช่นนั้น	

เราใช้ความอดกลั้นขั้นสูงสุด”

 ทัง้นี	้ จนีอ้างสทิธิค์รอบครองดนิแดนเกอืบทัว่ทัง้ 

ทะเลจีนใต้	 ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่มีความส�าคัญ 

ทางยทุธศาสตร์	โดยฟิลปิปินส์,	เวยีดนาม,	มาเลเซยี, 

บรูไน	 และไต้หวันต่างอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นท่ี

บางส่วนด้วย

	 	 	 	 	 ผู้น�าสหรัฐเดินทางจากตุรกีมาถึงฟิลิปปินส์

เมื่อวันอังคารเพื่อร่วมประชุมผู ้น�าเอเปกได้ไป

ตรวจเยี่ยมเรือบีอาร์พี	เกรกอริโอ	เดล	ปิลาร์	เรือธง 

ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ที่ผลิตโดยสหรัฐ	 โดย

ประธานาธบิดโีอบามาประกาศแผนให้ความช่วยเหลอื

ทางทหารมูลค่าเกือบ	 9,000	 ล้านบาทแก่ประเทศ

ภูมิภาคนี้	 และการมาเยือนเรือฟริเกตล�านี้	 เน้นถึง

พันธกิจที่สหรัฐและฟิลิปปินส์มีร่วมกันในการ

รักษาความปลอดภัยแก่น่านน�้าในภูมิภาคนี้และ 

ต่อเสรีภาพในการเดินทะเล	

	 ข้อเสนอให้ความช่วยเหลือทางทหารของ

สหรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจแก่มิตรประเทศ

ของสหรัฐว่า	 สหรัฐยึดมั่นต่อพันธกิจในการรักษา

ความมั่นคงในน่านน�้าของภูมิภาค	 หลังจากจีน

ได้รุกอ้างสิทธิ์ครอบครองด้วยการถมเกาะเทียม 

ในพ้ืนที่พิพาทของทะเลจีนใต้	 ซึ่งหลายประเทศ

อาเซียนอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนอยู่ด้วย

	 การถมเกาะเทียมบนพืดหินใต้น�้าหรือหิน

โสโครกบริเวณหมู ่เกาะท่ีอยู ่ใกล้กับฟิลิปปินส์	

ท�าให้สหรัฐส่งเรือพิฆาตติดอาวุธปล่อยน�าวิถีและ

เคร่ืองบินท้ิงระเบิดชนิดบี-52	มาป้วนเปี้ยนใกล้

เกาะเทยีมของจนีช่วงไม่กีส่ปัดาห์ทีผ่่านมา	 โดยอ้างว่า

เป็นการใช้สิทธิ์เสรีภาพในการเดินเรือและการบิน

ในน่านน�้าและน่านฟ้าสากล

	 ค�าประกาศของผู ้น�าสหรัฐน่าจะท�าให้จีน

โกรธเคืองไม่น้อย	 เนื่องจากจีนยืนกรานว่าสหรัฐ

ไม่มีสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทน่านน�้าท่ีอยู่

ห่างไกลจากชายฝั่งของสหรัฐ

 ฟิลปิปินส์ซึง่มกีองทพัอ่อนด้อยทีส่ดุชาตหิน่ึง

ในเอเชีย	 แต่เป็นผู้ส่งเสียงดังที่สุดกรณีข้อพิพาทนี ้

จะได้รับการสนับสนุนทางทหารของสหรัฐในสัดส่วน 

ทีม่ากทีส่ดุ	 โดยจะได้รบัความช่วยเหลอืมลูค่า	 79	 ล้านดอลลาร์

ในปีงบประมาณนี้	 เพื่อใช้เสริมสร้างความมั่นคง

ทางทะเล

	 ฟิลิปปินส์จะได้รับเรือฟริเกตล�าหนึ่งที่ปลด-

ประจ�าการจากกองก�าลังป้องกันชายฝั่งของสหรัฐ	

ที่จะกลายเป็นเรือรบล�าใหม่ของฟิลิปปินส์ซึ่งจะ	

“เสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือใน

การลาดตระเวนระยะไกล“	นอกจากนี้	สหรัฐยังจะ 

มอบเรอืวจิยัอกี	1	ล�า	 เพือ่ใช้ในการท�าแผนทีน่่านน�า้ 

อาณาเขตของฟิลิปปินส์

 ส่วนเวียดนาม	 ซึ่งวันเดียวกันได้กระชับ

ความร่วมมือกับฟิลิปปินส์ด้วยลงนามความเป็น

หุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์กนั	จะได้รบัความช่วยเหลอื	

40.1	 ล้านดอลลาร์	 ในปีงบประมาณนี้และปีหน้า	

อินโดนีเซียได้	 20	 ล้านดอลลาร์	 และมาเลเซียได ้

	2.5	ล้านดอลลาร์

	 ของขวัญที่ซานตาโอบามามอบให้มานั้น 

จึงน่าจะมผีลกระทบตามมาอย่างแน่นอน	 เพราะปัญหา 

ข้อพิพาทหมูเ่กาะทะเลจนีใต้น้ัน	 อยู่ในอนุญาโตตลุาการ

ระหว่างประเทศทีก่�าลงัพจิารณาอยู	่ซึง่ไม่ว่าค�าตดัสนิ

จะออกมาเป็นเช่นไร	หวังว่ารัฐอาเซียนจะไม่น�า 

ของขวัญท่ีได ้รับจากซานตาโอบามาออกมา 

เล่นกันจริงๆ

    

รศ.อนุกูล  พลศิริ

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นสถานศึกษา

แบบตลาดวิชาเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาแก่ทุกคน

ทุกวัย	 ไม่ต้องสอบคัดเลือก	 ไม่บังคับเวลาในการ

เข้าชั้นเรียน	 เพื่อให้โอกาสกับผู้ที่มีวัตถุประสงค์

ในการเรยีนทีแ่ตกต่างกนัทกุคน	 เช่นเพือ่น�าความรู้ 

ไปแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน	 เช่นความรู้ด้าน 

ภาษาต่างประเทศ	ภาษาอาเซียน	ปัญหาการเขียน- 

ภาษาไทย	 เพือ่ปรญิญาบตัรในการปรบัวฒุกิารศกึษา

เพื่อเงินเดือนและต�าแหน่ง	 เพื่อการท�ากิจกรรม 

พบเพื่อนใหม่

	 การเรียนในมหาวิทยาลัยรามค�าแหงมี 

ค�ากล่าวว่าเข้าง่ายจบยาก	 เพราะสัดส่วนจ�านวน 

ผู้เข้าเรียนในแต่ละปีกับผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาต่างกัน

มาก	4-5	เท่า	จากปัญหาดงักล่าวท�าให้อาจารย์ผูส้อน

แต่ละคณะ	แต่ละสาขาวิชาตั้งข้อค�าถามและน�าไป 

สูก่ารหาค�าตอบทีเ่ชือ่ถอืได้	 คอืการท�าวจิยั	ซึง่เป็นการ

หาค�าตอบแบบมีกระบวนการที่ใช้หลักวิชาการ	

หลักสถิติเมื่อผลออกมาสามารถอธิบายเป็นเหตุ

เป็นผลได้

 พฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษาเป็นประเดน็

ที่อาจารย์คิดว่าจะส่งผลต่อผลสอบ	 จากผลการ

วิจัยของอุบลรัตน์	 เพ็งสถิตย์	(2556)	ที่ศึกษากับ

นกัศกึษาวชิาเอกจติวทิยา	 พบว่าพฤตกิรรมการเรยีน

ภายในของนักศึกษา	 ได้แก่	 เจตคติทางการเรียน	

แรงจูงใจในการเรียนและความวิตกกังวลในการเรียน 

ถ้ามี เจตคติและแรงจูงใจในการเรียนสูงจะม ี

ผลสอบได้มาก	 เพราะการเห็นคุณค่าประโยชน์

ของสาขาวชิาทีเ่รยีน	 วชิาทีเ่รยีน	 เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์

กบัตนเองกบัวชิาชพี	 สร้างรายได้	 ความสขุ	 ย่อมเป็น

แรงสนับสนุนให้ใฝ่หาความรู้	ขยันเรียนให้รู้จริง

	 ความวิตกกังวลในการเรียนถ ้ ามีมาก 

แต่ไม่สามารถหาวิธีลดความกังวลได้จะส่งผลเสีย 

ต่อการเรยีน	จงึต้องฝึกวธีิจดัการกบัความวติกกงัวล	

เช่น	 ฝึกสมาธ	ิ การคดิบวก	 การหาก�าลงัใจจากครอบครวั

หรือเพื่อนฝูง	ตลอดจนจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ

ผู้สอน	จะท�าให้คลายความวิตกกังวลได้

 พฤตกิรรมการเรยีนภายนอก	มผีลต่อความส�าเรจ็

ในการเรียนทั้งสิ้น	ได้แก่

	 การประมวลความรู้ในเน้ือหา

	 การเลือกประเด็นส�าคัญในเนื้อหา

	 การเตรียมตัวและเทคนิคในการสอบ

	 การมีสมาธิในการเรียน

	 การจัดการกับเวลาในการเรียน

	 การตรวจสอบทบทวนสิง่ท่ีเรยีนด้วยตนเอง

						 การใช้เทคนิคช่วยในการแสวงหาความรู้

 จากผลการวจิยัพบว่าปัจจยัพฤตกิรรมการเรยีน

ภายนอกที่มีผลมากตามล�าดับดังนี้	
(อ่านต่อหน้า 7)

ซานตาโอบามา

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ             คณะนิติศาสตร์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

 1)	 การประมวลความรู้ในเนื้อหา	 ถ้ามีความ

เข้าใจเนื้อหา	น�าความรู้เดิมประยุกต์กับความรู้ใหม่	 

มวีธิคีดิวธิเีรยีนเป็นของตนเอง	รูค้ดิและลงมอืปฏบิตัิ

ด้วยตนเองจะเรียนรู้ได้ดีขึ้น	

	 2)	 สมาธิในการเรียน	 การมีความคิดแจ่มใส	

ปลอดโปร่ง	สุขภาพแข็งแรง	ก�าจัดความวิตกกังวล

หรอือารมณ์เสยีทีเ่กดิจากผูค้นรอบข้าง	 และสิง่แวดล้อม 

ส่งผลดีต่อความจ�า

	 3)	 การเลือกประเด็นในเนื้อหา	 การสรุป

ประเด็นหรือเนื้อหาส�าคัญ	จ�าเนื้อหาได้	ซึ่งเกิดจาก

ทักษะการอ่านที่รู้ว่าประเด็นส�าคัญมักอยู่ตอนต้น	

หรือส่วนสุดท้ายของบทความ

	 การศึกษาทุกระบบเป็นการจัดวางต้นทุนทางการพัฒนามนุษย์ในทุกด้าน	 

ด้วยเหตุที่ว่า	การศึกษาสามารถท�าให้มนุษย์	“หลุดพ้น”	จากสิ่งที่ไม่รู้จริง	ให้กลายเป็น

คนที่รู้และเข้าใจอะไรบางอย่างได้ดียิ่งขึ้น	 ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะ

ผลักดันให้มนุษย์เป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้และรู้รอบ	ให้มีจริยธรรมและอัตลักษณ์

ตามทีส่งัคมนัน้ๆต้องการหรอืปรารถนา	ซึง่สิง่นี	้คอื	ความจรงิสงูสดุ	 (Ultimate	 reality) 

ของทุกสังคม

 HBL	 มาจากค�าเตม็	 คอื	 Humanity-	 Based	 Learning	 เป็นการเรยีนรูท้ีช่่วยเตมิเตม็ 

ให้ผูเ้รยีนเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	(completed	man)	มากยิง่ขึน้		Humanity	เป็นค�าทีม่คีวามหมาย

ใกล้เคียงกับค�า	 Humanization	 ซึ่งค�าว่า	 Humanization	 หมายถึงสภาวการณ์ต่างๆ 

ทีท่�าให้เป็นมนษุย์นัน้มีอตัลักษณ์และตวัตนท่ีสงัคมต้องการและปรารถนา	 ทัง้นีอ้าจต้องมี

ปัจจัยผลักและปัจจัยดึงที่จะเป็นเส้นทางสู่เป้าหมายของการพัฒนาดังกล่าว

	 	 	 	 	 	 	 	 	 เพราะเหตุที่มนุษย์เป็นทรัพยากรของโลกที่มีคุณค่ายิ่ง	ฉะนั้นจึงจ�าเป็นที่ต้อง 

ได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม	(holistic/whole-istic)	ทั้งสภาพร่างกาย	สภาพจิตใจ 

และทกัษะเชงิสงัคมให้สามารถด�ารงตนได้อย่างมคีวามผาสกุและสถาพร	ภายใต้สงัคม 

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง	 คนในสังคมจะมีการปฏิบัติตนเพียงสองแบบ	คือ	You	

do	what	I	do.	และ	You	do	what	I	say.	จึงท�าให้เกิดปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้น	ซึ่งปัญหา

เหล่านี้จะน�าไปสู่ความไม่ชัดเจนต่อการพัฒนาหากผู้คนในรัฐชาตินั้นไม่มีความเข้าใจ

อย่างลุ่มลึก

        

	 จากที่สังคมโลกให้ความส�าคัญต่อการพัฒนามนุษย์	 (Human	Development)	

มาเป็นระยะนานพอสมควร	แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อถกแถลงกันอย่างมาก	 ว่าจะม ี

วิธีวิทยาใดที่จะท�าให้ผู้เรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆ	เม่ือเขา/เธอส�าเร็จออกจาก 

สถาบันไปแล้วนั้น	 เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมได้	 	 ฉะนั้นสังคมจึง

พยายามเสาะหาการเข้าถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 และพยายามหาปัจจัยเกื้อหนุน 

ที่จะเป็นเส้นเชื่อมโยงให้การศึกษาประสบผลส�าเร็จมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 ด้วยเหตุนี้ 

จึงต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�าให้เกิดการเรียนรู้แบบ		HBL		ซึ่งผู้เขียน 

ขออรรถาธิบายดังนี้

	 1	 Technologies	 Change	 ปัจจัยทางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี	 มนุษย์มี

การเสพวัตถุนิยม	บริโภคนิยม	และเงินตรานิยม	มากขึ้น	ฉะนั้นความเป็น”	มนุษย์”	จึง

ถดถอยลงไป

	 2	 Globality	 ปัจจัยด้านสภาวการณ์ความเป็นโลกาภิวัตน์อาริยะ	 จากสภาพ 

ที่เป็นจริงของสังคมโลก	 ความแก่งแย่งในทุกๆด้าน	 เช่น	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ	

ด้านการครอบครองแบบมองไม่เห็น	(invisible	engagement)	รวมความทั้งความ 

โหดร้ายทารุณในเพื่อนมนุษยชาติด้วยกัน

 3		Science	 of	 Teaching	 and	 Learning	 ปัจจัยด้านศาสตร์การสอนและ 

การเรียนรู้	 โดยเฉพาะการจัดการเรียนสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่	 21	 นั้น	 จ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ที่จะต้องมีการผนวกรวม	และ	ผสมกลมกลืน(	integration)	หลายๆศาสตร์เพื่อให้เป็น

ข้อความรูท้ีผู่เ้รยีนสามารถน�าไปปรบัเปลีย่น	 ปรบัปรงุให้สอดคล้องกบัสภาพทีต่นเอง 

ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพราะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่น้ี	 ยังมี 

การเรยีนการสอนทีเ่น้นเนือ้หาเป็นหลกั	 (content-based)	 ในสถานศกึษาหลายๆแห่ง	ฉะนัน้ 

จงึต้องเปลีย่นเป็นการเรยีนการสอนไปสูก่ารเน้นความคดิรวบยอดเป็นหลกั	 (conceptual-based)	 

	 4		 Human	 Being	 interest	 ปัจจยัด้านความสนใจในความเป็นมนษุย์ทีม่มีากกว่าเดมิ

ด้วยทุกประเทศตระหนักถึง	ทุนทางด้านสติปัญญา	สันติภาพการอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข	จึงต้องท�าให้เกิดฐานคติเรื่องนี้ขึ้น

																1	หลักสูตร	ต้องมีการบรรจุกระบวนวิชา	ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาความ

เข้าใจอนัดรีะหว่างชาติ	เช่น	วชิา	International	Education	วชิา	Multicultural	Education	

และวชิา	 Peace	 Education	 ซ่ึงวิชาลกัษณะเหล่าน้ี	 จะท�าให้ผูเ้รยีนเข้าใจถงึความแตกต่าง

ทางชาติพรรณวรรณาจะได้ลดความรุนแรงทั้งเชิงโครงสร้างและความรุนแรงโดยตรง	

รวมทั้งเป็นกระบวนการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในหน่วยย่อยก่อน	“	Peace	in	Mind, 

Peace	in	Action	and	Peace	for	All.”

 2		 กระบวนการจดัการเรยีนรู้	 ต้องสอนให้ผูเ้รียนเข้าใจและตระหนักถึงความเป็น

พลเมืองที่ดีของรัฐก่อน	 แบ่งการท�างานของผู้เรียนโดยเรียนแบบ	 “การคิดแบบรวม

องค์และองค์รวม”	กล่าวคือผู้เรียนจะต้องเรียนแบบทั้งความร่วมมือ	และ	ท�างานเดี่ยว	

เพือ่พฒันาศกัยภาพของตนเองได้อย่างถกูต้อง	มกีารเรยีนเชงิวพิากษ์จากเหตกุารณ์ต่างๆ

ทีม่นษุย์ได้ท�าไว้ทัง้ในสิง่ทีด่แีละไม่ม	ี ผูเ้รยีนช่วยกนัสรปุบทเรยีน	 แล้วผูส้อนต้องชีแ้นะ

โดยให้ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างลุ่มลึก	 มีการเรียนรู้แบบ	Mind	 creation	 สร้างฐานคิดด้วย

จติทีง่ดงาม	 จะเป็นการน�าไปสูก่ารมีวธิคีดิทีถู่กต้อง	 และเข้าใจในความแตกต่างในปริบท

ของสังคมได้ดีขึ้น

	 3	 การวดัและประเมนิผล	เน้นการวดัทัง้สามตวัชีว้ดัคอื		KAP	ความรู	้คณุลกัษณะ

และการแสดงออก	 (Knowledge	 Attributes	 and	 Performance)	 ผู้เรียนจะต้องแสดง

ฐานคติของตนเองเกี่ยวกับการแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นความหายนะของโลก	

พร้อมแสดงแนวทางแก้ไข

										HBL	คือการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง

ด้านร่างกาย	 จติใจ	 รวมทัง้มจีติวญิญาณทีง่ดงามอันจะส่งผลต่อการแสดงออกทีเ่อ้ืออาทร 

เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน	 และสุดท้ายก็จะกลายเป็นสันติภาพของสังคมที่แท้จริง	

การจัดการเรียนรู้แบบนี้ก็จะสามารถเรียกได้ว่า	 HBL:	 แนวการเรียนรู้สู่มนุษยชาต ิ

โดยรวม

	 4)	 การเตรียมตัวและเทคนิคในการสอบ	

ต้องลองคิดค�าถามและค�าตอบในขณะอ่านต�ารา

หรอืทบทวนเนือ้หาจากการจดค�าบรรยายของอาจารย์

 5)	 การทบทวน	 เป็นสิ่งส�าคัญเพื่อจะได้จ�า 

เน้ือหาหรอืประเดน็ได้แม่นย�า	ควรทบทวนเป็นระยะ	

สม�่าเสมอ

	 6)	 ความวิตกกังวล	 ถ้ามีมากไม่ดีแน่	 หากม ี

ความพร้อมทัง้ด้านเวลา	งบประมาณ	สขุภาพ	จะลดความ 

วิตกกังวลได้

	 7)	 การจัดการกับเวลา	 หากจัดการได้ลงตัว	

เหมาะสม	ผลส�าเร็จแน่นอน

	 8)	 การใช้เทคนิคช่วยในการแสวงหาความรู้ 

อยูใ่นอนัดบัท้ายสดุ	แต่ถ้าท�าได้ส่งผลดเีช่นเดยีวกนั

	 	 	 	 	ผลการศึกษาพบว่า	อายุ	ชั้นปีที่เรียนไม่มีความ

แตกต่างต่อพฤติกรรมการเรียน	 แต่พฤติกรรม

     
  พฤติกรรมการเรียนกับผลการเรียน (ต่อจากหน้า 6)

HBL : การเรียนรู้สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์

 ✯  ฐานคติของ HBL

 ✯  ทำาไมต้อง HBL

  ✯ การเรียนรู้แบบ HBL

การเรียนต่างกันตามลักษณะการเข้าเรียน	 ผู้วิจัย

เสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรจัดอาจารย์ที่ปรึกษา

หรือหน่วยงานแนะแนวให้ค�าปรึกษา	 เพื่อแก้ไข

ปัญหา	ป้องกัน	 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามี

พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม

	 จากการประชุมคณาจารย ์ เ พ่ือรับทราบ

ทิศทางการบริหารงานและแนวทางปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัย	 โดยอธิการบดี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วฒุศิกัดิ	์ลาภเจรญิทรพัย์	เมือ่วนัที	่8	กนัยายน	2558	 

ประเดน็ท่ี	3	การส่งเสรมิการวจิยั	จะเหน็ว่าผลการวจิยั

สามารถน�ามาใช้แก้ไขปัญหาการเรียนการสอนได ้

เช่นเรื่องนี้น�ามาแก้ไขกับประเด็นที่เป็นปัญหาใน

การจัดการเรียนการสอน	เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

และบณัฑิตรามค�าแหงได้	 แต่ควรวจัิยหาประเดน็อ่ืนๆ 

อย่างต่อเนื่องต่อไป

บทสรุป



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

   

 เจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์	 ร่วมป่ันจกัรยานเฉลมิพระเกยีรต ิ

“BIKE	 FOR	 DAD”	 ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ ์

เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2558		ในโอกาสมหามงคล- 

เฉลมิพระชนมพรรษา	 88	 พรรษา	 5	 ธนัวาคม	 2558  

พร้อมกันน้ีชุมชนบ้านบึงใต้	 และคณะครูและ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกอกท่ีร่วมปั่นจักรยาน

เฉลิมพระเกยีรติ		ได้เข้ามากราบสกัการะพระบรม- 

ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 และ 

ป่ันจกัรยานรอบบรเิวณสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

จังหวัดเพชรบูรณ์

   

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า	รองอธกิารบดี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัสงขลา	 เป็นประธานเปิดโครงการ

พี่แนะน�าน้องเตรียมสอบภาคเรียนที่	1/2558	และ 

ให้โอวาทแก่นักศึกษาตลอดจนแนะแนวทางการ 

ปรบัตวัให้เข้ากบัระบบการศกึษาของมหาวทิยาลยั

รามค�าแหง	 โดยมรีุน่พีท่ีป่ระสบความส�าเรจ็ในการเรยีน 

มาร่วมให้ความรู ้และถ่ายทอดประสบการณ  ์

การเรยีนการสอบ	ให้ความรูเ้กีย่วกบักฎ	ระเบยีบการสอบ 

การเข้าถงึการเรยีนรูด้้วยช่องทางต่างๆ	ของมหาวทิยาลยั

รามค�าแหง	เมือ่วนัที	่14	พฤศจกิายน	2558	ณ	สาขา-

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

   

 คณะเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารฯ	จงัหวดัตรงั	➻ 
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ 

สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหา-

สงัฆปรณิายก		เมือ่วนัที	่	16		ธนัวาคม		2558		ณ	วดัสาริการาม 

ต�าบลโคกหล่อ		อ�าเภอเมือง		จังหวัดตรัง		พร้อมด้วย 

ข้าราชการ	ลกูจ้าง	พนักงาน	เจ้าหน้าที	่	กรรมการ	สมาชกิ

ในสังกัดต่างๆ	 และประชาชนทั่วไปในจังหวัดตรัง			

โดยมีนายเดชรัฐ  สิมศิร ิ		ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	 

เป็นประธานในพิธีฯ

	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง		สาขาวทิยบรกิารฯ	

จงัหวดัตรงั	โดยรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ตัณศิริ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง	 พร้อม 

คณะเจ้าหน้าท่ี	 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ

ถวายพระพรชัยมงคล	 ในโอกาสมหามงคลเฉลิม- 

พระชนมพรรษา	 5	 ธันวาคม	 2558	 เมื่อวันท่ี	 2	 

พฤศจกิายน	2558	ณ		สถานวีทิยโุทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

จังหวัดตรัง		

 คณะเจ้าหน้าที่่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรังร ่วมกิจกรรม

ท�าบญุตกับาตร	 เนือ่งในโอกาสวนัพ่อแห่งชาต	ิ	 2558 

เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยูห่วัและให้นกัเรียนได้แสดงความกตญัญ ู

ระลกึถงึพระคณุของพ่อ		เมือ่วนัที	่	4	ธนัวาคม	2558 

ณ	บริเวณลานหน้าอาคารเรียนรวมและห้องประชุมศรีตรัง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	 4	 จังหวัดตรัง 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ➻  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวดัตรงั	ได้จดัท�าโครงการเฉลิมพระเกยีรต ิ

88		พรรษา		ค่ายรามฯ		อาสาพัฒนา 

ณ		โรงเรียนบ้านผมเด็น		ต�าบลไม้ฝาด 

อ�าเภอสิเกา	จังหวัดตรัง		เมื่อวันที่		2	-	3 

ธันวาคม	 2558	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

และถวายพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว	ในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา	88	พรรษา	วันที่	5	ธันวาคม		2558		เพื่อพัฒนา

นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์	 	รู้รักสามัคคี	 	มีความรับผิดชอบ	เสียสละ		และมีจิตส�านึกของ

การท�าคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม	และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

 คณะเจ้าหน้าทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง	 ร่วมกิจกรรม 

“ ง าน เ ฉลิ มพระ เ กี ย ร ติ พ ร ะบ าทสม เ ด็ จ

พระเจ้าอยู ่หัวเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา		88		พรรษา		5		ธันวาคม		2558” 

เพือ่น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ	 และร่วมใจ

ถวายความจงรกัภักดี	 โดยมพีธิถีวายพระพรชยัมงคลฯ 

ณ	 หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี	 จังหวัดตรัง	 และพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ	 ณ	 บริเวณลาน

หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์	รัชกาลที่		5	พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ	และประชาชนจังหวัดตรัง	โดยม ี

นายเดชรัฐ  สิมศิริ		ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน	เมื่อวันที่		5		ธันวาคม		2558

➻

➻

➻

กิจกรรมรามฯ-ตรัง

รามฯ - สงขลาแนะเตรียมสอบ

รามฯ - เพชรบูรณ์ร่วม BIKE FOR DAD



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

กองบรรณาธิการ

ถาม การเรียนที่ม.รามค�าแหงเรียนได้สูงสุดกี่ปี	

และมรีไีทร์หรอืไม่	 การลงทะเบยีนสอบซ่อม	 มีหลักเกณฑ์ 

อย่างไร

ตอบ 1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2555		

	 16.9	กรณีที่ ไม ่ ผ ่ านการวั ดผลและการ

ประเมนิผลการศกึษา	 มหาวทิยาลยัจดัให้มกีารสอบซ่อม

หนึ่งครั้งต่อภาคเรียนปกติ	 โดยผู้มีคุณสมบัติคือเป็น

นักศึกษาที่สอบตกหรือขาดสอบในภาคปกติหรือ 

ภาคฤดูร้อน	การใช้สิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

		 	 	 16.9.1	กระบวนวิชาท่ีสอบตกภาค	 1	

ของภาคปกติ	นักศึกษาที่จะใช้สิทธิ์สอบซ่อมในภาค	2	

ของปีการศกึษาเดยีวกนันัน้	 ส่วนกระบวนวชิาท่ีสอบตก 

ในภาค	2	ของภาคปกติหรือภาคฤดูร้อน	นักศึกษาที่จะ 

ใช้สิทธิ์สอบซ่อมต้องด�าเนินการลงทะเบียนและ

สอบซ่อมในภาค	 1	 ของปีการศึกษาถัดไปเท่านั้น	 เมื่อ

นักศึกษาได้ใช้สิทธิ์สอบซ่อมไปแล้วถือว่าสิทธิ์ในการ

สอบซ่อมสิ้นสุดลง

	 	 	 16.9.2	 การลงทะเบียนสอบซ่อมด�าเนินการ 

ตามวันเวลาทีม่หาวิทยาลยัก�าหนดและต้องไม่ลงทะเบยีน

สอบซ่อมกระบวนวิชาที่มีการสอบซ�้าซ้อนในวันเวลา

เดียวกันเว้นแต่ได้แจ้งจบการศึกษาของภาคนั้น

	 จากข้อบังคับข้างต้น	 มหาวิทยาลัยจะจัดให้ม ี

การสอบซ่อมหนึ่งครั้งต่อหนึ่งภาคเรียนหรือในภาค	 2 

และภาคฤดรู้อนจดัรวมสอบซ่อมหรอืไม่กไ็ด้	 ถ้าจะใช้สทิธิ ์

นักศึกษาต้องลงทะเบียนสอบซ่อมตามวันเวลาที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด

  2.	ค่าธรรมเนยีมสอบซ่อม	 50	 บาท	 ค่าลงทะเบยีน 

สอบซ่อมเป็นรายหน่วยกติๆละ	25	บาท	(ใช้วฒุกิารศกึษาสมคัร

ตัง้แต่	 ม.6	 หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป),	 ค่าลงทะเบยีนสอบซ่อม 

เป็นรายหน่วยกติๆ	ละ	 50	บาท	 (ใช้วฒุกิารศกึษา	ม.3	หรอื 

เทยีบเท่าสมคัรและ/หรอืสมคัรเรยีนเป็นนกัศกึษา	Pre	-	degree)	

		 3.	การลงทะเบยีนสอบซ่อมในแต่ละภาคตามข้อ	1 

ถ้านกัศกึษามีการลงทะเบียนดงักล่าวแล้ว	 และนักศกึษาสอบตก 

หรือขาดสอบ	นกัศกึษามสีทิธิล์งทะเบียนสอบซ่อมในวิชาน้ันๆ 

ได้ตลอดไม่มีก�าหนดเวลาอะไร

		 4.	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.2551	ข้อ	14		“ระยะเวลา

การศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี ก�าหนดไม่ให้เกิน  8 ปี 

การศกึษาส�าหรบัหลกัสตูร 5 ปี และไม่เกนิ 12 ปีการศกึษา

ส�าหรับหลักสูตร 6 ปี” 

	 ดงันัน้	 ถ้านกัศกึษาสมคัรเรยีนในคณะและสาขา

ทีก่�าหนดวชิาในหลกัสูตรให้เรยีนจบการศกึษาได้	4	ปีการศกึษา 

นักศึกษาจึงมีสิทธิ์เป็นนักศึกษาและเรียนได้ไม่เกิน	 

8	 ปีการศกึษา	 และมหาวทิยาลยัไม่มหีลกัเกณฑ์ในการรไีทร์ 

ถ้านักศึกษายังลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียน	 นักศึกษา

มีสิทธิ์เรียนไม่เกิน	8	ปีการศึกษา	ตามข้อบังคับข้างต้น

    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาปริญญาโท

    

	 สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	

สกลมหาสังฆปรณิายก	 ทรงมีพระนามเดมิว่าเจรญิ

คชวัตร	 ประสูติเมื่อวันศุกร์	 ขึ้น	 4	 ค�่า	 เดือน	 11	 

ปีฉล	ูตรงกบัวนัที	่3	ตลุาคม	2456	ทีต่�าบลบ้านเหนอื 

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 เมื่อพระชนมาย	ุ 

14	 พรรษา	 ทรงบรรพชาเป็นสามเณร	 และเมื่อ 

วันท่ี	12	มิถุนายน	2476	พระชนมายุ		20	พรรษา	 

ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเทวสังฆาราม	 

(วัดเหนือ)	จังหวัดกาญจนบุรี	เมื่อออกพรรษาแล้ว 

ได้ทรงท�าทัฬหีกรรม	 (ญัตติซ�้า)	 เป็นธรรมยุต 

ที่วัดบวรนิเวศวิหาร	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2476 

ทรงได้รบัพระราชทานสถาปนาเป็นสมเดจ็พระญาณสงัวร 

สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก	 เมื่อ 

วันศุกร์ที่	 21	 เมษายน	 2532	 ณ	 พระอุโบสถ 

วดัพระศรรีตันศาสดาราม	กรงุเทพมหานคร	ทรงเป็น 

สมเดจ็พระสงัฆราช	 ล�าดบัที	่ 19	 แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ 

ทรงสิ้นพระชนม์	 เมื่อวันท่ี	 24	 ตุลาคม	 2556 

เวลา	 19.30	น.	ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่ม ี

พระชันษามากกว่าสมเดจ็พระสังฆราชทุกพระองค์

ในอดีตและทรงเป็นสมเด็จพระสงัฆราชพระองค์แรก

ของไทยที่มีพระชันษา	100	ปี

	 สมเดจ็พระสงัฆราช	 ได้เสดจ็มาทรงประกอบ

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เมือ่วนัที	่ 23	 เมษายน	 2537  

เพือ่เป็นอาคารปฏบิตักิารของนกัศกึษาทีล่งทะเบยีน

เรยีนในสาขาวชิาทางวทิยาศาสตร์	ซึง่เป็นอาคาร	10	ช้ัน 

และจากการท่ีพระองค์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูงย่ิง	 

ได้อทิุศตนเพ่ือศาสนาและสังคม	 ด้วยการเผยแพร่- 

หลกัธรรม	 และปฏบิตัศิาสนกจิทีส่�าคญัของประเทศ

ด้วยความเสียสละ	 นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

ต่อมนุษยชาติ	ต่อสังคม	และประเทศชาติ	 จนเป็น 

ทีย่อมรบัและยกย่องจากบคุคลทัว่ไปทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ	 ดงันัน้เมือ่วนัที	่ 24	 พฤศจกิายน	 2529 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงถวายปริญญาปรัชญาดุษฎี 

บณัฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา  

	 นอกจากนี้เมื่อทรงเจริญพระชนมายุ	 ครบ 

96	พรรษา	เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2552	มหาวิทยาลัย

ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติด้วยการจัดนิทรรศการ	

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายกเสด็จมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

สุพัตรา  ศิริวัฒน์

ระหว่างวันที่	 2-30	 	ตุลาคม	2552	ณ	บริเวณชั้น	1	

อาคาร	1	ส�านักหอสมุดกลาง		โดยจัดนิทรรศการ

แสดงพระประวตั	ิ พระเกยีรตคิณุ	 และพระกรณยีกจิ	

จัดสมุดลงนามถวายพระพร	 จัดท�าจุลสารเผยแพร่

พระประวัติและคติธรรม	เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ร่วมงาน

 

จรรยา	ฉิมขาวข�า,	ทองเจอื	สงัข์อ่วม,	กองบรรณาธกิาร.  

 (2551).		สมเด็จพระญาณสงัวร	สมเด็จพระสงัฆราช  

 สกลมหาสังฆปริณายก.	กรุงเทพมหานคร:	 

	 คอมม่า	ดีไซน์	แอนด์	พริ้นท์.

พระบรมราชโองการ	ประกาศ	สถาปนาสมเด็จ- 

 พระสงัฆราช	(สมเดจ็พระญาณสงัวรฯ).	(2532).	

					ราชกิจจานุเบกษา,	106,	63ก	ฉบับพิเศษ,	1.

    

บรรณานุกรม

   
กิจกรรมรามฯ-หนองบัวลำาภู

	 คณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัด-

หนองบัวล�าภ	ู ร่วมพธิวีางพานพุม่และถวายราชสดุดี

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	

เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงไทย	 เมื่อวันที ่

14	 พฤศจิกายน	 2558	 ณ	 หอประชุมอนาลโย	 

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล�าภู	ซึ่งในปีนี้	ถือเป็น

วนัครบรอบปีที	่60	นบัจากวนัที	่14	พฤศจกิายน	2498 

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงมี 

พระราชด�าริคิดค้นวิจัยหาวิธีการท�าฝนหลวง	

เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้งรวมทั้งปัญหา

การขาดแคลนทรัพยากรน�้าของประเทศ	 จนเกิด

เป็นโครงการพระราชด�าริฝนหลวงสืบมาจนถึง

ปัจจุบัน	

 

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการ

เฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัหนองบวัล�าภ	ู จดังานคนืสู่เหย้า	

“ไม่มีราม	ไม่มีเรา”	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2558	

เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษา

ปัจจุบัน

งานคืนสู่เหย้า “ไม่มีราม ไม่มีเรา” จังหวัดหนองบัวลำาภู



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

	วัน/เวลา/สถานที่เรียน

 Section	1	 TH	 09:30	-	11:20		 ห้อง	SLB	406

	 Section	2	 W	 11:30	-13:20	 ห้อง	VKB	301

	 Section	3	 M			13:30	-	15:20	 ห้อง	VPB	402

	อาจารย์ผู้สอน  

	 Section	1:	รศ.นัญ		เจริญพันธ์ุศิริกุล

	 Section	2:	อาจารย์	ดร.แก้วกัลยา		อภัยบัณฑิตกุล

	 Section	3:	อาจารย์กัลยาณี		สุภวัน

	ต�าราที่ใช้ 	 	ENG	2401	การเขียนประโยคต่าง	ๆ	 

และอนุเฉทสั้น	ๆ	แต่งโดย	รศ.รมณี	กอวัฒนา

	ค�าอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาลักษณะของภาษาเขียน 

ฝึกเขียนประโยคชนิดต่าง	ๆ	ให้สื่อความหมายที่ต้องการ 

โดยเริ่มจากประโยคเดี่ยวไปสู่ประโยคความรวม และ

ประโยคความซ้อน		ตลอดจนฝึกเขียนอนุเฉทสั้น	ๆ  

ตามเรื่องที่อ่านหรือภาพที่เห็น	

	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

	 1.	 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบ

ของประโยคพื้นฐาน

	 2.	 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความรวม	

และรู้จักใช้ค�าเชื่อมชนิดต่าง	ๆ	ได้

	 3.	 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความซ้อน

ชนิดต่าง	ๆ	ได้

	 4.	 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความเดียว

ชนิดซับซ้อนชนิดต่าง	ๆ	ได้	

	 5.	 เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเขียนประโยคที่มี 	 

Gerund	หรือ	Infinitive	ได้	

	 6.	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนอนุเฉทสั้น	ๆ	 เพื่อ

อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง	ๆ	ได้

	 7.	 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบาย

โครงสร้างของประโยคและอนุเฉทชนิดต่าง	ๆ	ได้

	แนวทางการเรียน	การบรรยายประกอบ	PowerPoint 

และฝึกท�าแบบฝึกหัด

	เน้ือหาวิชา	 ส่วนประกอบของโครงสร้างประโยค-

พ้ืนฐานชนิดต่าง	ๆ	รวมท้ังโครงสร้างของประโยคบอกเล่า 

ประโยคปฏิเสธ	ประโยคค�าถาม	ประโยคค�าส่ัง	ประโยค-

ขอร้อง		ประโยคท่ีมี	“there”	เป็นประธาน	และประโยค- 

กรรมวาจก	 ประโยคความรวมและค�าเช่ือมชนิดต่างๆ 

ประโยคความซ้อนชนิดต่าง	ๆ	และประพันธสรรพนาม	

ประโยคความเดียวชนิดซับซ้อน	ประโยคท่ีมี	Gerund	

และ	 Infinitive	 รวมทั้งประโยคที่ขึ้นต้นด้วย	 “it” 

การเขียนอนุเฉท	 ส่วนประกอบของอนุเฉทและโครงสร้าง 

ของอนุเฉท

ภาค 2/2558 

ENG2401 (EN205)

การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉทสั้นๆ 

Sentences and Short Paragraphs

	ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ	อัตนัย	110	คะแนน	

สอบวันพุธที่		30	มีนาคม	2559	เวลา	09:30-12:00	น.

	รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ 	ข้อสอบแบ่งออกเป็น  

5	part	ดังนี้

 Part I. Combine each of the following sentences 

into a compound or complex sentence by using 

one of the connectors given below. Be sure to use 

each of them only once and put the punctuation 

where necessary.  	(20	marks)

	 	 	 	 	 ข้อสอบ	 part	 นี้มี	 10	 ข้อ	 ข้อละ	 2	 คะแนน	 

ให้นักศึกษาเอาประโยคสองประโยคมารวมกัน 

โดยเลอืกค�าเชือ่มทีม่ใีห้ในการท�า	นกัศกึษาจะต้องใช้

ค�าเชือ่มทีใ่ห้มาค�าละครัง้เดยีวเท่านัน้	 ถ้าใช้ค�าเชือ่มซ�า้ 

ประโยคอืน่	ๆ	ทีใ่ช้ค�าเชือ่มทีใ่ช้ไปแล้ว	จะไม่นบัคะแนนให้ 

นอกจากนี้	 นักศึกษาต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอน

ตามความเหมาะสมด้วย

 Part II. Change each of the following complex 

sentences into a simple one by using participle 

modifiers in a suitable position. Use the correct 

punctuation where necessary.			(20	marks)

 ข้อสอบ	 part	 นี้	 ให้นักศึกษาเปลี่ยนประโยค 

ที่เป็นประโยคความซ้อนให้เป็นประโยคความเดียว

ชนิดซับซ้อน	และนักศึกษาต้องใส่เคร่ืองหมายวรรคตอน

ตามความเหมาะสมด้วย

 Part III. Fill each of the following blanks 

with a suitable clause.  Be sure to use punctuation 

where necessary.  	(30	marks)

	 	 	 	 ข้อสอบ	 part	 นี้	 ให้นักศึกษาเติมอนุประโยค 

หรือประโยคหลักในช่องว่างท่ีก�าหนดให้		และนักศึกษา 

ต้องใส่เคร่ืองหมายวรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

 Part IV.  Change the word within the parentheses 

into the correct form of infinitive or gerund. Be 

sure to use tense and voice correctly.				(20	marks)

	 	 	 	 	ข้อสอบ	part	นี้	 ให้นักศึกษาเปลี่ยนค�ากริยาที่ให้

ไว้ในวงเล็บเป็น	Gerund	หรือ	Infinitive	ที่เหมาะสม	

ในการเขียนตอบ	 นักศึกษาจะต้องค�านึงถึงเรื่องกาล

และวาจกด้วยว่าเป็น	 present	 หรือ	 past	 tense	 เป็น	

active	voice	หรือ	passive	voice		

 Part V.  Paragraph Writing 

 Choose One of the following topics to write 

a good paragraph of at least 8 sentences. 

Also underline the topic sentence. (20	marks)

  ข้อสอบ		part	นี้	ให้นักศึกษาเลือกเขียนอนุเฉท

หรือย่อหน้าหนึ่งย่อหน้าจากหัวข้อที่มีให้

 หมายเหตุ	 ในการสอบ	 ให้นักศึกษาเขียนด้วย

ปากกาเท่านั้น ถ้าใช้ดินสอท�าข้อสอบ อาจารย์ผู้ตรวจ 

จะไม่ตรวจข้อสอบให้

อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

	วันเวลาและสถานที่เรียน 

	 ภาค	2/2558		M	14:20-17:00	น.

	อาคาร BNB	801

	ต�ารา 

 1.	รศ.ดร.ลักษณวัต	ปาละรัตน์,

	 ตรรกวิทยาเบื้องต้น	(PHI	1005)	

	 ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	2554,	

	 หมายเลขการพิมพ์	54046

	 2.	รศ.ดร.ลักษณวัต	ปาละรัตน์,	

	 สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-Learning)

	 วิชาตรรกวิทยาเบื้องต้น	PHI	1005	(PY105),

	 ศนูย์สือ่การสอนทางอเิลก็ทรอนกิส์	 มหาวทิยาลยั- 

 รามค�าแหง,	2545	ซ่ึงผูเ้รยีนจะเข้าดไูด้ท่ี	www.ram.edu			

	 3.	รศ.ดร.ลกัษณวตั	ปาละรตัน์,	ต�าราอเิลก็ทรอนกิส์	 

 (e-Book)	 วิชาตรรกวิทยาเบื้องต้น	 PHI	 1005	 

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	2554

	ขอบเขตเนื้อหา 	 ศึกษาความหมายและขอบเขต

ของวชิาตรรกวทิยา	การคดิหาเหตุผลและเหตุผลวบัิติ	

ทั้งในแบบตรรกวิทยาอุปนัยและตรรกวิทยานิรนัย	

พร้อมทัง้ฝึกใช้การคดิหาเหตผุล	 และพจิารณาประเมนิ

การคิดหาเหตุผลทั้ง	2	รูปแบบ

	ข้อแนะน�าในการเรยีน	 ให้ศกึษาต�าราอย่างละเอยีด

ท้ัง	12	บท	เนือ่งจากกระบวนวชิา	PHI	1005	เป็นวชิา 

ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจตรรกวิทยาทั้งในส่วนที่เป็น

อุปนัยและนิรนัย	สามารถคิดหาเหตุผลได้อย่าง 

ถกูต้องท้ังในสองรปูแบบ	การเรยีนท่ีจะให้ได้ผลดีนัน้	

นอกจากผู้เรียนจะต้องจดจ�ากฎและข้อห้ามต่างๆ	

ในการคิดหาเหตุผลได้อย่างแม่นย�าและสามารถน�า

ไปใช้การพิจารณาคิดหาเหตุผลได้อย่างถูกต้องและ

รวดเรว็แล้ว	 ผูเ้รยีนจะต้องท�าแบบฝึกหดัหรอืกจิกรรม 

การเรียนที่ก�าหนดให้อย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อจะได้เกิด

ความเข้าใจ	 และความช�านาญในการใช้กฎต่างๆ	 

ในการคิดหาเหตุผลได้อย่างถูกต้อง	

	การวดัผล	สอบปลายภาค	ข้อสอบเป็นปรนยั	100	 ข้อ 

คะแนนเต็ม	100	คะแนน

	ข้อแนะน�าในการสอบ	ข้อสอบจะออกครอบคลุม

เนื้อหาทั้ง	12	บท	ในต�าราตรรกวิทยาเบื้องต้นและ	/ 

หรือต�าราอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Book),	สื่อการสอน

อเิล็กทรอนกิส์	 (e-Learning)	วชิาตรรกวทิยาเบ้ืองต้น 

PHI	1005	ของรศ.ดร.ลกัษณวตั	ปาละรตัน์	ซึง่เป็นผูส้อน 

ในภาค	 2/2558	นีโ้ดยข้อสอบจะเป็นการทดสอบและ

วัดผลในส่วนของความเข้าใจ	 ความสามารถในการ

ใช้เหตุผล	 และการประเมินการใช้เหตุผลทั้งในแบบ

อุปนัยและนิรนัย

PHI 1005

ตรรกวิทยาเบื้องต้น 

(Introduction To Logic)

รองศาสตราจารย์ ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

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)

นักศึกษาใหม่รับบัตรประจำาตัว
 

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รับสมัครนักศึกษาใหม่	 ประจ�าภาค	 2	 ปีการศึกษา	 2558	 ส�านักบริการ 

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผลให้รับบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	ดังนี้

วัน เดือน ปี ที่สมัคร วันรับบัตร

นักศึกษาที่สมัครใหม่ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (หัวหมาก)

ศุกร์ที่	20	พฤศจิกายน	2558 ศุกร์ที่	15	มกราคม	2559

เสาร์ที่	21	พฤศจิกายน	2558 เสาร์์ที่	16	มกราคม	2559

อาทิตย์ที่	22	พฤศจิกายน	2558 อาทิตย์ที่	17	มกราคม	2559

จันทร์ที่	23	พฤศจิกายน	2558 จันทร์ที่	18	มกราคม	2559

สถานท่ีรับบัตรฯ ห้องสโมสร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช เปิดให้บริการ เวลา 09.00 - 15.30 น.

นักศึกษาที่สมัครทางไปรษณีย์ 14 กันยายน - 22 ตุลาคม 2558 5	มกราคม	2559	เป็นต้นไป

นักศึกษาท่ีสมัครทางอินเทอร์เน็ต  1 กันยายน  - 23 พฤศจิกายน 2558 

แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	คือ

1.	ช�าระเงินและส่งเอกสารให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยภายใน

				วันที่	3	พฤศจิกายน	2558
22	ธันวาคม	2558	เป็นต้นไป

2.	ช�าระเงินและส่งเอกสารให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยภายใน

				วันที่	30	พฤศจิกายน	2558
25	มกราคม	2559	เป็นต้นไป

สถานที่รับบัตรฯ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยรามคำาแหง (หัวหมาก) อาคาร สวป. ชั้น 1 

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 - 15.30 น. 

                       เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00  - 15.30 น.

 อนึ่ง	 การรับบัตรประจ�าตัวนักศึกษาดังกล่าว	 นักศึกษาควรไปรับภายใน	 6	 เดือนนับแต่วันที่สมัคร 

เป็นนักศึกษา

เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการรับบัตร

	 1.	 ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน	(ขอดูเพื่อตรวจสอบรหัสนักศึกษา)

	 2.	 เอกสารการแสดงตนแล้วแต่บุคคลดังนี้

	 	 2.1	บุคคลทั่วไป

	 	 	 -	บัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริง	(ไม่หมดอายุ)	และถ่ายส�าเนา	1	ฉบับ	พร้อมลงนามรับรอง 

	 	 	 	 ส�าเนาถูกต้อง

	 	 2.2	ข้าราชการ	ถ้าไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชนและประสงค์จะใช้บัตรประจ�าตัวข้าราชการ

	 	 	 2.2.1	บัตรประจ�าตัวข้าราชการตัวจริง	 (ไม่หมดอายุ)	 และถ่ายส�าเนา	 1	 ฉบับ	 พร้อมลงนาม 

	 	 	 	 	 รับรองส�าเนาถูกต้อง

	 	 	 2.2.2	ทะเบียนบ้านตัวจริง	(ไม่หมดอายุ)	และถ่ายส�าเนา	1	ฉบับ	ลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง

	 	 2.3	ชาวต่างชาติ

	 	 	 -	Passport	ตัวจริง	(ไม่หมดอายุ)	และถ่ายส�าเนา	1	ฉบับ	พร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง

	 	 2.4	พระภิกษุสงฆ์/สามเณร

	 	 	 2.4.1	 ใบสุทธิตัวจริง	(ไม่หมดอายุ)	และถ่ายส�าเนา	1	ฉบับ	พร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง

	 	 	 2.4.2	ทะเบียนบ้านตัวจริง	(ไม่หมดอายุ)	และถ่ายส�าเนา	1	ฉบับ	พร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง

เพราะบางแห่งกม็แีต่ค�าพรรณนามแีต่ค�าเชญิชวน	แต่เมือ่

ไปศึกษาเล่าเรียนเข้าจริงก็อาจจะไม่สมดังค�าพรรณนา 

ค�าเชิญชวนหรือการประชาสัมพันธ์	แต่ในขณะเดียวกัน

นั้นมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรายังไม่ทราบชื่อ 

เรายังไม่ทราบว่าเขาเรียนเขาสอนกันอย่างไร	เราก็ควร

จะค้นคว้าขวนขวายถามจากรุ่นพี่ถามจากญาติค้นจาก

แหล่งการเรียนรู้ค้นจากแหล่งต่าง	ๆ 		ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร 

แล้วเราก็น�ามาพนิจิพจิารณา	 ในการทีจ่ะเรยีนในชัน้สูงข้ึนนัน้	 

ถ้าหากเราไม่ฝึกตนให้รูจ้กัพนิจิพจิารณาให้รูจ้กัวเิคราะห์

ว่าเราควรจะท�าอย่างไรกบัสถาบนัไหน	 หรอืเราควรจะเรยีน

อย่างไรให้มนัเหมาะสมกบัฐานานรุปูให้เหมาะสมกับตน	

เราสามารถมีก�าลังเล่าเรียนอย่างไรเหมาะสมแก่ร่างกาย

ของเราหรอืไม่	 เหมาะสมแก่ฐานะของบดิรมารดาของเรา 

หรือไม่	 นี่อย่างนี้เป็นต้น	 และในขณะเดียวกันนั้น

เราต้องคิดถึงว่าในการที่เราจะเข้าไปแข่งขัน	 ถ้าหากว่า

แข่งขันแล้วเข้าศึกษาเล่าเรียนสถานที่ที่เราต้องการ 

จะศึกษาไม่ได้แล้วเราจะท�าอย่างไร	 เราก็ต้องมองส�ารอง

ไว้ว่ามีที่ไหนบ้างที่เราจะเข้าไปได้อะไรไปได้

 ครพูดูตรงๆ	ครอูยากจะชวนว่าลองมาเข้ารามค�าแหง	

การลองตรงน้ีน้ันถ้านักศึกษาไม่พอใจไม่พึงใจเราเรียน

เพียงเทอมหนึ่งหรือสองเทอมเราก็ไปเรียนที่อื่นได้	หรือ

ในขณะเดียวกันที่เราไปเข้าที่อื่นแล้วเราก็มาลงทะเบียน

รามค�าแหงด้วยกไ็ด้	 เรยีนไปถ้าหากไม่พงึใจเรากไ็ม่เรยีนต่อ 

ตรงน้ีเราก็อาจจะไปเรียนที่อื่นให้จบหรือเรียนที่เก่า 

ที่เราตั้งใจไว้เดิมก็ได้	พูดง่าย	ๆ	ว่าไม่ว่าจะเป็นทางเลือก 

อย่างไรขอให้นึกถึงรามค�าแหงไว้ว ่ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่เดินเข้าสอบออก	และ

เป็นมหาวทิยาลยัทีใ่ห้โอกาสทางการศกึษา	การให้โอกาส

ทางการศกึษานัน้มหาวทิยาลยัต้องสร้างอะไรต่อมอิะไรต่าง	 ๆ 

ไว้มากมาย	 เช่น	ในระบบการเรียนด้วยตนเอง	ในระบบ 

ทีเ่รยีนทางไกล	เรยีนทางใกล้	ในระบบการค้นคว้าในระบบ

อะไรต่าง	ๆ	มหาวิทยาลัยเขามีไว้พร้อม	และที่ส�าคัญ

ทีส่ดุก็คอืระบบการสอบทีเ่รียกว่า	 อีเทสต้ิง	อย่างน้ีหรือว่า

ในระบบการเก็บสะสมหน่วยกิตที่เรียกว่า	พรีดีกรี	

นักศึกษาหรือนักเรียนหรือคนที่แนะน�าควรจะเข้าใจ 

ในเรื่องนี้แล้วก็น�าไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจ

 ในสดุท้ายนี	้ ครบูอกได้แต่เพยีงว่าเรยีนทีร่ามค�าแหงนัน้ 

เรียนจบทั้งหลักสูตรค่าหน่วยกิตไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 

เรยีนทัง้หลกัสตูรไม่เกนิหนึง่หมืน่บาทไม่มทีีไ่หนอกีแล้ว	

ถ้าหากว่าใช้รามค�าแหงเป็นทางเลือกอันดับต้น	ๆ 	ไว้แล้ว 

ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นด้วย	 หรือเรียนอยู่

ในมหาวิทยาลัยอื่นแล้ว	 ครูว่ามาลองลงทะเบียนเรียนที่

มหาวทิยาลัยรามค�าแหงบ้างก็น่าจะเป็นข้อเปรยีบเทยีบได้ 

เพราะว่าการเรียนเรียนมากเท่าไรก็ไม่เห็นจะเสียหาย-

ตรงไหน	 แต่จะเสยีหายตรงไม่ได้เรยีนน้ันน่ันเอง	พบกนัใหม่ 

ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๗) วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

    
 
 
 
 
 

คิดเองได้

 ลกูศษิย์ครบั	การทีเ่ราจะเลอืกเรยีนหรอืจะแนะน�า 

ใครสกัคนหน่ึง	 เลือกเรยีนว่าถ้าเข้ามหาวทิยาลัยจะไปเข้า

มหาวิทยาลัยไหนเราจะแนะน�าอย่างไร	คราวที่แล้ว

ครูเคยเล่าให้ฟังเคยพูดให้ฟังถึงการแนะน�าว่าควรจะ 

ให้ผูท้ีไ่ด้รบัค�าแนะน�านัน้เป็นศนูย์กลาง	 คอืเขาอยาก

จะเดินไปทางไหนเราควรจะให้ข้อมูลเขาที่ถูกต้อง

เป็นการดทีีส่ดุ	 อย่าได้ไปบงัคบัหรอืว่าอย่าได้ไปชีท้าง

เพยีงแต่ว่าอยากจะให้เขาเป็นเหมอืนเรา	 หรอืเข้าเรยีน

สถาบันเดียวกันกับเรา

	 ทีพ่ดูอย่างนีน้ัน้กเ็พราะว่า	 การทีม่ใีครแนะน�า

แล้วก็ผู้ที่ได้รับค�าแนะน�าเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยใด

มหาวิทยาลัยหนึ่ง	เรียนไปได้ครึ่ง	ๆ	กลาง	ๆ	เรียนไป 

ได้สักเดือนหรือสักปีหรือสองปีอะไรก็แล้วแต	่ 

เกิดไม่ชอบใจแล้วก็นึกถึงค�าที่แนะน�าว่าเราไม่น่า 

ไปเชื่อคนนั้นคนนี้แนะน�าก็พลอยจะพานโกรธไป	

ดังน้ันการแนะน�าใครสักคนหน่ึงจะต้องแนะน�า

อย่างทีค่รวู่ากค็อื	 เราแนะน�าไปตามความรูค้วามสามารถ

ที่เราทราบที่เป็นจริง	ถ้าเราไม่ทราบเราก็ต้องบอกว่า 

ไม่ทราบว่าเรือ่งอย่างนีเ้ป็นอย่างไร	 กาลข้างหน้าจะเป็นอย่างไร 

หรอืการทีจ่ะไปพบไปประสบในการเรยีนน้ันจะเป็น 

อย่างไรจะต้องชีแ้จงแสดงชดัได้	 มใิช่ว่าถ้าเขามาปรกึษาเรา

ก็จะตั้งหน้าตั้งตาให้ค�าปรึกษาโดยที่เอาสติปัญญา

เอาความคิดของเราเป็นหลัก	 โดยไม่ค�านึงถึงตัวผู้ที ่

รบัค�าปรึกษาน้ันเขาอยู่ในสภาพอย่างไรเขาเป็นอย่างไร

	 ส�าหรับผู้ปกครองน่าจะค�านึงถึงเป้าหมาย 

ที่ให้ไปร�่าเรียนกันในกาลข้างหน้าด้วย	 ต้องคิดว่า 

ผูป้กครองจะสนบัสนนุจะมทีนุการศกึษาให้กบัลกูหลาน

ของท่านอย่างไร	 และทุนสนับสนุนจะมีได้แค่ไหน

เพยีงใด	 และมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัการศกึษาทีว่่านัน้

เป็นสถาบนัการศกึษาของรฐัหรอืเอกชน	หลกัสตูรต่าง	ๆ 

ทีเ่ขาเปิดสอนน้ันได้มกีารรับรองจากทางรัฐบาลหรือไม่ 

ได้มกีารรบัรองเป็นทางการแล้วหรอืไม่	 ถ้ายงัไม่รบัรองแล้ว

ถ้าเรียนไปศึกษาไปเมื่อจบแล้วจะท�างานได้หรือไม่ 

จะมีผู้รับเข้าท�างานได้หรือไม่	 นี่อย่างนี้เป็นต้น	 

แต่จะอย่างไรกต็ามต้องแยกให้ชดัว่าเราศกึษาเล่าเรยีน

ไปเพื่อการที่จะรู้เพื่อการที่จะน�าไปท�างานใช่หรือไม่ 

หรือว่าเราไปเรียนเพราะเราอยากจะเรียนอยากจะรู ้

ในวิชาน้ัน	 เราอยากจะท�างานในการเรียนอย่างน้ัน 

หลังจากการเรียนจบไปแล้วเราจะท�างานไปตาม 

ที่เคยได้เรียน	 หรือว่าเราเรียนเพราะเห็นว่ามีเพื่อน	

เราเรียนเพราะเพื่อนบอกว่าไปเรียนด้วยกันเถอะ 

เราจะได้เป็นเพื่อนกัน	 ถ้าหากเราเชื่อค�าชักชวน 

เพยีงเท่านีแ้ล้วในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรเราต้องค�านงึ

 ลกูศษิย์ครบั	 ในเรือ่งการเลอืกสถานทีเ่รยีนนัน้ 

เป็นเรื่องยากที่สุด	 เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายได	้ 

   

(อ่านต่อหน้า 11)

คณะเศรษฐศาสตร์เปิดเวทีให้ความรู้
“ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังเข้าสู่ AEC”

	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จัดประชุมวิชาการระดับชาติ	 สาขาเศรษฐศาสตร	์

ประจ�าปี	2558	“ทศิทางเศรษฐกจิไทยหลงัเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน”	โดยม	ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล 

ทองประยูร	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

เป็นประธานเปิดงาน		มรีองศาสตราจารย์บญุธรรม 

ราชรกัษ์	 คณบดคีณะเศรษฐศาสตร์	 อาจารย์	 นกัวชิาการ 

นักวิจัย	 และนักศึกษา	 เข้าร่วมงาน	 เมื่อวันที่	 16	

ธันวาคม	2558	ณ	อาคาร	ECB1	คณะเศรษฐศาสตร์		

	 โอกาสนี้	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร	์กล่าวว่า 

การจดัประชมุวชิาการระดบัชาต	ิ สาขาเศรษฐศาสตร์

ครั้งน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการน�าเสนอ

ผลงานวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์จากคณาจารย	์ 

นกัวชิาการ	นกัวจิยั	และนักศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา

จากทั่วประเทศ	 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษา	 และสถาบันวิจัย/วิชาการ

ภายในประเทศ	 ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ข้อมูล

ทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แก่สาธารณะ	 โดยมี	 

ดร.ปิยศกัดิ ์มานะสนัต์	ผูอ้�านวยการฝ่ายวจัิยเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรม	 ธนาคารเกยีรตินาคนิ	 เป็นวทิยากร

จากภาคเอกชน	 รองศาสตราจารย์ ดร.ถวิล นิลใบ 

และรองศาสตราจารย์นคร ยิ้มศิริวัฒนะ	 อาจารย์

ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์	 ม.ร.เป็นวิทยากรจาก

ภาคสถาบันการศึกษา

 ด้าน	 ผศ.ดร.บญุชาล	 รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ 

และวิจัย	 กล่าวว่ามีความยินดีที่ได้รับทราบถึงการ

จดังานของคณะเศรษฐศาสตร์ทีจ่ดัการประชมุวชิาการ

ในประเด็นเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ขอบคุณ 	นายวิรัช		ชินวินิจกุล 

นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

มอบดอกไม้ขอบคุณ	นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน 

ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ

สรรหาอธิการบดี	และ	รองศาสตราจารย์

เริงรัก จ�าปาเงิน	ประธานคณะกรรมการ 

ด�าเนินการสรรหาอธิการบดี	 ท่ีด�าเนินการ 

ให้การสรรหาอธิการบดีเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย	โปร่งใส	และเป็นธรรม	ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2558	

 โอกาสนี้	 นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการอ�านวยการสรรหาอธิการบดี	 

และคณะกรรมการด�าเนินการสรรหาอธิการบดี	 ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด	 ท�าให้การสรรหาอธิการบดี

ครั้งนี้ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดีที่สุดด้วย

	 กองวิทยาเขตบางนาขอเชิญนักศึกษา	

(ระดับปริญญาตรี)	 เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม 

ถอืศลีอโุบสถ	(3	วนั	2	คนื)	เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จ-

พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ			ในวันที่	27		 

ถงึวนัที	่29	มกราคม	2559		ณ	วดัเขาแผงม้า		อ�าเภอวงัน�า้เขียว 

จังหวัดนครราชสีมา

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัคร

ได้ที่		คุณอาริยา		โทร.	081-902-	9550,		คุณธิดา	

โทร.	083-773-4213,	 	 คุณวราภรณ์	โทร.	086-515-	1437 

หรือ		0-239-6314		หน่วยธุรการ		อาคาร	PRB	 

งานกิจการและบริการนักศึกษา		กองงานวิทยาเขต-

บางนา			(ราม	ฯ2)			นักศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่าย			มีชุดขาว 

ปฏิบัติธรรมให้ยืม	(สะสมชั่วโมงทรานสคริปท ์

กิจกรรมนักศึกษาได้)	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที	่	

http://www.bangna.ru.ac.th	(ปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบสถ)

 หมายเหตุ 	นักศึกษาส่งส�าเนาใบเสร็จ- 

ลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน	และใบรับรองแพทย์	

(ขอได้ท่ี	งานแพทย์	ม.รามฯ	1	และ	ม.รามฯ	2)	แนบมา

พร้อมใบสมัคร		โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

รับจ�านวนจ�ากัด

รามฯ 2 เชิญนักศึกษาปฏิบัติธรรม

อย่างต่อเนือ่งมาแล้วหลายครัง้	 นบัจากนีอ้กีไม่กีว่นั	

ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อย่างเต็มตัว	ถ้าเราได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้

และเผยแพร่ผลงานวิชาการระหว่างกัน	 ก็จะท�าให้

คนไทยมีความเข้มแข็งและเข้าใจถึงความเหมือน

และความแตกต่างของแต่ละประเทศในอาเซียน 

ได้มากขึน้				และควรเรยีนรูภ้มูหิลงัและประวตัศิาสตร์

ให้เกิดความร่วมมือกันทั้ง	10	ประเทศ	

	 การประชมุครัง้นีจ้งึเป็นโอกาสดทีีน่กัวชิาการ	

นกัวจิยั		อาจารย์	และนกัศกึษา	จะได้เผยแพร่มมุมอง 

และความรูด้้านเศรษฐศาสตร์ให้เป็นทีแ่พร่หลายมากขึน้

เพราะการค้นคว้าเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในทุกประเด็นเป็นการศึกษาท่ีไม่จบส้ิน	 

อกีทัง้	ยงัจะได้ค้นพบทศิทางในการพฒันาและเกาะตดิ

ประเด็นของอาเซียนได้อย่างเข้มข้นต่อเนื่องด้วย


