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1. บทนํา

 ทุกปการศึกษาใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จะไดรับการตอนรับ

นักศึกษารุนใหมเขาศึกษา ซึ่งนักศึกษาเหลานี้ตองจากบานเกิดและจากคนที่รักมาอยูใน

สภาวะแวดลอมใหม ที่จังหวัดนครราชสีมา ถึงแมนวา ในปจจุบันเทคโนโลยีดานการสื่อสาร

จะทาํใหประเทศไทยแคบลงมาก แตคงเปนไปไดยากทีจ่ะทดแทนสมัผสัของบานเกดิและคนท่ีรกั

ที่จากมาและตองมาปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอมใหมที่ไมคุนเคย 

 มทส. เปนบานใหม ดงัน้ัน นกัศกึษาทุกคนควร “รู” และมีความเขาใจในลักษณะพิเศษ

หรอือตัลกัษณของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารทีีเ่ปนแหลงวชิาการและวชิาชพีทีน่กัศกึษา

เขามาศึกษาและตองใชชีวิตรวมกันตอไปอยางนอยในชวง 4 ปขางหนา โดยเฉพาะในแงมุม

ที่มีผลกระทบตอการเรียนการสอนน้ันถือวาสําคัญมาก เนื่องจากจะเปนขอมูลในเบ้ืองตน

ใหนักศึกษาใหมไดใชในการเตรียมตัว วางแผน และปรับตัวใหเขากับบริบทของสภาวะ

แวดลอมใหมของมหาวทิยาลยัแหงนีไ้ดอยางมปีระสทิธภิาพ ดงัทีป่รมาจารย “ซนุหวู” ไดกลาวไว

ในบทกลอน “รูเขา-รูเรา” ในตําราพิชัยสงครามวา

  รูเขาเราจักพน ขลาดกลัว

  รูเทาทันเตรียมตัว ตอสู

  รูเราบเมามัว มืดอยู

  ใดเดนใดดอยกู ปรับแก เหมาะการ

 ดงัน้ันหากนกัศกึษาประยกุตใชขอมลูทีจ่ะนาํเสนอตอไปในบทความนีอ้ยางเหมาะสม 

โดยใชความเพยีร พยายาม มานะ และอดทนตอการเรยีนการสอนแลว นกัศกึษาจะมผีลสมัฤทธิ์

ทางการศึกษาท่ีสูงไดโดยไมยาก นอกจากน้ันแลว นักศึกษาจะมีความสุข สนุกกับการเรียน

และการใชชวีติทีน่ี ่สาํเรจ็การศกึษาเปนบณัฑติทีส่มบรูณ มทีัง้ humanware, orgaware, infoware 

และ technoware (ซึ่งจะกลาวถึงในรายละเอียดตอไป) ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย และ

มคีวามทรงจาํท่ีด ีณ มหาวทิยาลยัแหงน้ีตลอดไป และสุดทาย เปนสวนหนึง่ในการสรางชือ่เสียง

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให “ดี เดน และดัง” ตอไปในอนาคต

Ë¹‹ÇÂ·Õè 1
ÊÔè§·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹¤ÇÃ “ÃÙŒ” º¹¾×é¹°Ò¹¢Í§ÍÑμÅÑ¡É³ � Á·Ê.
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 บทความน้ีมีวัตถุประสงคหลักในการใหขอมูลโดยยอของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สรุนารี ทีเ่กีย่วของกับวิสยัทัศน ภารกิจ ผลสําเร็จจากการดําเนินการ และเปาหมายคุณลักษณะ

บณัฑิตปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั จากน้ันจะกลาวถงึอตัลักษณของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

สุรนารี โดยมุงเนนในรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษา

ไดทราบแนวทางในการเตรียมตัว ปรับตัว วางแผนในการใชชีวิตและการศึกษาในเบ้ืองตน 

เพือ่นกัศกึษาจะไดอยูในมหาวทิยาลยัแหงนีอ้ยางมีความสขุ อยางไรกต็ามหากนักศกึษาตองการ

ขอมูลท่ีมีรายละเอียดมากขึ้น นักศึกษาควรสอบถามเพ่ิมเติมไดที่อาจารยที่ปรึกษา (adviser) 

บุคลากรมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่หอพักและเจาหนาท่ีสวนกิจการนักศึกษา 

รวมถงึรุนพีข่องนกัศกึษา เชน พีจ่งัหวดั พีโ่รงเรยีน พีร่หัส (พีท่ีม่รีหัสนกัศกึษาตรงกบันอง) พี ่take 

(พี่ที่คอย take care หรือพ่ีที่คอยดูแลเปนพิเศษ) พี่ roommate (พี่ที่อยูหองพักเดียวกัน) และ

พี่ในสาขาวิชา เปนตน

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: ขอมูลโดยยอ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปน “มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ*” และเปน 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี” (University of Technology) แหงแรกของประเทศไทย จัดต้ังโดย

พระราชบัญญตัมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี เมือ่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2533 บนพ้ืนทีป่ระมาณ 

7,000 ไร ตั้งอยูที่ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หางจากตัวเมืองประมาณ 

20 กโิลเมตร โดยมแีผนทีต่ัง้และแผนผงัของมหาวทิยาลยั ดงัทีแ่สดงในรปูที ่1 และ 2 ตามลาํดบั 

(ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.sut.ac.th)

(หมายเหตุ* เปนมหาวทิยาลยัของรัฐอกีรปูแบบหนึง่ ทีเ่ปนนติบิคุคล อยูในกาํกบัของรฐับาล 

ไมเปนสวนราชการ และไมเปนรัฐวิสาหกิจ)
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 รูปที่ 1 แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(ที่มา: http://www.sut.ac.th/SUTWEB/sutmap.html)
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รูปที่ 2 แผนผังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(ที่มา: http://www.sut.ac.th/pic/SUTMap.gif)
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี มรีปูแบบการบรหิารงานแบบ “รวมบรกิารประสาน

ภารกิจ” มีวิสัยทัศน (vision) คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนสถาบันแหงการเรียนรู

ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยชีัน้เลศิและเปนทีพ่ึง่ของสงัคม”  ซึง่จะรวมเปนแรงผลกัดนั

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู (learning society) และเปนสังคมแหงความรู 

(knowledge-based society) พรอมทีจ่ะเผชญิความเปลีย่นแปลงในยคุโลกาภวิฒัน (globalization) 

และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน (ASEAN community) ไดอยางม่ันคงและย่ังยืน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี มีภารกิจหลัก 5 ขอ ไดแก

 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ

  ตอบสนองความตองการของการพัฒนาประเทศ

 2) วจิยัและคนควาเพ่ือสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการและการนําผล

  การวิจัยและพัฒนาไปใชในการพัฒนาประเทศ 

 3) ปรบัแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม เพือ่ใหประเทศไทยพ่ึงพา

  ตนเองทางเทคโนโลยเีพ่ือการพัฒนาไดมากข้ึน (เปนมหาวทิยาลัยแหงแรกของไทย

  ที่กําหนดภารกิจนี้เพื่อเช่ือมโยงภารกิจ ขอ 2 เขากับขอ 4)

 4) ใหบรกิารทางวชิาการแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ  ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

 5) ทะนบุาํรงุศลิปะและวัฒนธรรมของชาติและของทองถิน่ โดยเฉพาะอยางย่ิงศิลปะ

  และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการบริหารงานท่ีนําภารกิจ

  มาบูรณาการเขาดวยกันเปนหนึ่งเดียว ดังตัวอยางแนวคิดของการบูรณาการ

  การจัดการเรียนการสอนเขากบัการวิจยั การถายทอดเทคโนโลยี และการบริการ

  วิชาการ ดังที่แสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 3 กลไกการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี แบงหนวยงานท่ีรบัผดิชอบการเรียนการสอนออกเปน 

6 สํานักวิชา (เทียบไดกับคณะ) ไดแก 

 สํานักวิชาวิทยาศาสตร (http://science.sut.ac.th/) 

 สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม (http://soctech.sut.ac.th/) 

 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (http://iat.sut.ac.th/)

 สํานักวิชาแพทยศาสตร (http://www.medicine.sut.ac.th/) 

 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร (http://nursing.sut.ac.th/) 

 และสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร (http://eng.sut.ac.th/) 

  โดยจากขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตร

ระดับปริญาตรีและบัณฑิตศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 105 หลักสูตร ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 

และมีจาํนวนนักศกึษา  รวมท้ังสิน้ 12,388 คน ดงัรายละเอยีดในตารางที ่2 หากสนใจ นกัศกึษา

สามารถเขาศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ website ของสํานักวิชาและสาขาวิชาท่ีนักศึกษา

สนใจไดตลอดเวลา
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ตารางท่ี 1 จํานวนหลักสูตรแยกตามสํานักวิชาและระดับการศึกษา

 
ระดับการศึกษา

 วิทยา เทคโนโลยี เทคโนโลยี วิศวกรรม แพทย พยาบาล
  ศาสตร สังคม การเกษตร ศาสตร ศาสตร ศาสตร

 ปริญญาตรี 5 8 3 20 3 1

 ปริญญาโท 9 3 4 18 1 -

 ปริญญาเอก 9 2 4 15 - -

 รวม 23 13 11 53 4 1

 รวมทั้งหมด 105

ตารางท่ี 2 จํานวนนักศึกษาแยกตามสํานักวิชาและระดับการศึกษา

 
ระดับการศึกษา

 วิทยา เทคโนโลยี เทคโนโลยี วิศวกรรม แพทย พยาบาล
  ศาสตร สังคม การเกษตร ศาสตร ศาสตร ศาสตร

 ปริญญาตรี 300 1,117 1,105 7,050 1,116 189

 ปริญญาโท 85 85 129 685 9 -

 ปริญญาเอก 205 77 91 145 - -

 รวม 590 1,279 1,325 7,880 1,125 189

 รวมทั้งหมด 12,388

 ในชวงหลายปท่ีผานมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผลสําเร็จจากการดําเนินการ

ที่อยูในระดับแนวหนาของประเทศและระดับนานาชาติของภูมิภาค Asia-Pacifi c ซึ่งเปนที่

ภาคภูมิใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษยเกา และนักศึกษาปจจุบัน ดังตัวอยางตอไปน้ี

 -  การที่มหาวิทยาลัยไดรับการประเมินอยูระดับท่ี 36 ของภูมิภาค Asia - pacifi c 

ในกลุมสถาบันอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยนิตยสาร Asiaweek 

ในป พ.ศ. 2543 ซึ่งจัดอยูในกลุมเดียวกับสถาบันการศึกษาที่กอตั้งมากอนเปนระยะเวลานาน 

เชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

 - การทีม่หาวทิยาลัยจดัตนเองเปนสถาบันอยูใน “กลุมมหาวิทยาลัยทีเ่นนการผลิต

บณัฑติและเนนการวิจยั” และไดรบัการประเมินคณุภาพภายนอก รอบทีส่าม ปการศึกษา 2553 
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ในระดบัดมีาก ทัง้ในสวนของสถาบนั (คะแนน 4.74 จาก 5.00) และสํานกัวชิาฯ โดยสํานกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  ในปการศึกษา 

2548 ซึ่งเมื่อนําเปรียบเทียบกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอื่นพบวา 

ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีคะแนนประเมินในภาพรวม

เปนท่ี 2 รองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และถือวาเปนท่ี 1 หากพิจารณาเฉพาะ

ในสวนของสถาบนัอดุมศกึษาของรฐับาล นอกจากนัน้ จากการประเมนิคุณภาพภายในระดบั

อุดมศึกษา ปการศึกษา 2549 ถึง 2554 ตามกรอบการประเมินโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ถูกเขาตรวจเย่ียมโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก พบวา 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสอดคลองกันเปนอยางดีตลอด 6 ปการศึกษา โดยอยูในระดับ 

“ดมีาก” ทกุองคประกอบ (http://web.sut.ac.th/qa/index.php) และสอดคลองกบัผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกของ สมศ. ขางตน

 - การท่ีมหาวิทยาลัยไดรับการประเมินระดับที่ ดีเยี่ยมดานวิจัยและดีมาก

ดานการเรียนการสอน ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดย สกอ. ในป พ.ศ. 2548 

 - การท่ีมหาวิทยาลัยไดรบัการคัดเลือกจากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ใหเปนหน่ึงในเกามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติรวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําอื่น ๆ ของ

ประเทศ ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป พ.ศ. 2552

 - จากรายงานผลประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีระดับสาขาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป 2554 โดยสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) นั้น สาขาวิชาฟสิกสของมหาวิทยาลัยไดรับการประเมินคุณภาพ

ผลงานวิจัยอยูในระดับดีเยี่ยม ไดคะแนนเต็ม 5 ถึง 3 สมัย ติดตอกัน และยังมีสาขาวิชาอื่น ๆ 

ที่ไดรับผลการประเมินในระดับดีมาก ได 4 คะแนน อีกหลายสาขาวิชา เชน สาขาวิชา

คณิตศาสตร เคมี ชีวเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยี

ชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการผลิตสัตว และสาขาวิชาชีววิทยา

 นอกจากนี ้ในสวนของกจิกรรมระดบัชาติและนานาชาตนิัน้ มหาวทิยาลยักไ็ดดาํเนินการ

หรือรวมดําเนินการจนประสบผลผลสําเร็จเปนอยางสูง เชน เปนเจาภาพรวมจัดงานแสดง

เกษตรและอตุสาหกรรมโลก 2538 (WORLDTECH’95 THAILAND) เปนเจาภาพจดังานกฬีา

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยคร้ังที่ 32 “สุรนารีเกมส” 2548 เปนเจาภาพรวมจัดการแขงขัน
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กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 24 “SEA Games Nakhonratchasima 2007” การเปนเจาภาพจัดงาน

วันเกษตรแหงชาติประจําป 2554 และการเปนเจาภาพรวมจัดประชุมระดับนานาชาติ 

การประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ 2011 เปนตน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเปาหมายผลิตบัณฑิตที่เปน “คนดี-คนเกง” โดยมี

คุณลักษณะท่ีสําคัญประกอบดวย 

 ดงันัน้ ในขบวนการท่ีจะไดมาซึง่คณุลกัษณะขางตน นกัศกึษาแตละทานอาจจะตอง

ใชความพยายามที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับพื้นฐานที่นักศึกษามีติดตัวมา โดยเฉพาะทักษะ

ในวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และทักษะการใชคอมพิวเตอร และ internet 

รวมถึงคณุลกัษณะเฉพาะสวนบคุคลอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วของ เชน การอยูไดดวยตนเอง ภาวะความเปน

ผูใหญและผูนาํ และมคีวามฉลาดในดานตาง ๆ  ไดแก  IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional 

Quotient), CQ (Creativity Quotient), MQ (Moral Quotient), PQ (Play Quotient) และ AQ 

(Adversity Quotient) ที่พอเพียง 

3. อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีอัตลักษณที่สําคัญหลายประการท่ีนักศึกษา

ควรทราบและใชเปนแนวทางในการเตรียมตัวเพ่ือความสําเร็จในการเรียนและใชชีวิต

ในมหาวิทยาลัยดังนี้

§‹¡à¹Õ´¹

Humanware
¹è×ÍŒÙ¼ºÑ¡ÁÇ‹Ã‹ÙÂÍÃÒ¡¹ãÐÉ¡Ñ·

Orgaware
ÃÒ¡´Ñ¨ÃÒËÔÃºÃÒ¡ÐÉ¡Ñ·

Infoware
ËÐÒÃàÔÇ ÒŒÇ¹ŒÃÒ¡¹ãÐÉ¡Ñ·

Technoware
ÒÉ¡ÖÈŒ́äèÕ·¾ÕªÒªÔÇÍ×ÃËÐÅá¾ÕªÒªÔÇºÑ¡§Íè×¹àÇÂèÕ¡àèÕ·ÐÉ¡Ñ·
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 1) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารเีปนมหาวทิยาลยัทีเ่นนทางดานวศิวกรรมศาสตร 

(engineering), วิทยาศาสตร (science) และเทคโนโลยี (technology)

 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในรูป

ไตรภาค (trimester)

 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีจัดการเรียนการสอนวิชา

พืน้ฐานทางวทิยาศาสตรและวศิวกรรมศาสตร ทีใ่ชหองเรยีนขนาดใหญในชวงปการศึกษาท่ี 1 

และที่ 2  

 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายกระจายโอกาส

ทางการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูทุกภูมิภาคของประเทศ

 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยแบบ residential university

(มหาวิทยาลัยที่เปนทั้งที่เรียน ที่ทํากิจกรรม และท่ีพักอาศัย เปน “เมืองมหาวิทยาลัย” 

ซึ่งนักศึกษาโดยสวนใหญจะใชชีวิตรวมกันในรั้วของมหาวิทยาลัย) ซึ่งอัตลักษณดังกลาว

มีรายละเอียดที่เกี่ยวของกับนักศึกษาท่ีตองพิจารณาดังตอไปน้ี

 3.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยที่เนนทางดานวิศวกรรมศาสตร 

  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

  การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจะเนนท้ังทฤษฏีและปฏิบัติ สอดแทรก

การวิจัยและพัฒนาอยูในรูปของวิชาโครงงาน (project) และสัมนาตาง ๆ เนนในเรื่องผูเรียน

เปนสําคัญ (Student-centered learning) และใชสหกิจศึกษา (Cooperative education) และ

การบรูณาการเรยีนกบัการทาํงาน (Work-Integrated learning) เปนพืน้ฐานใหนกัศกึษาสามารถ

ปฏิบัติงานไดจริงกับองคการตาง ๆ  ที่นักศึกษาเขาปฏิบัติงานไดดวย โดยทั่วไปแลว การศึกษา

ในศาสตรแตละประเภทจะใชทักษะ (skill) ในการศึกษาท่ีไมเหมือนกัน การศึกษาทางดาน

วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีนั้น ตองการนักศึกษาที่มีทักษะพิเศษ เชน 

มีพื้นฐานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษที่ดี มีความคิดสรางสรรค ชางสังเกต

และหาเหตุผลประกอบการเรียนรู เปนนักคิดที่สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับโลกแหงความ

เปนจรงิได และชอบลองผิดลองถกู และเนือ่งจากวิศวกรรมศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี

เปนศาสตรทีค่อนขางยากสาํหรบันักศกึษาใหม ดงันัน้นกัศกึษายงัจะตองยดึถอืในอทิธบิาทสี่

เปนทางที่ชวยใหโอกาสของความสําเร็จในการศึกษาสูงข้ึน
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 ขอใหนักศึกษาทราบไวเปนขอมูลดวยวา จากรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ปการศึกษา 2554 ในสวนของสัมฤทธิผลของการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี พบวา อยูในเกณฑที่ตองพัฒนาใหสูงข้ึนอยางตอเน่ือง เชน

 -  คาคะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = 2.34 หรือครึ่งหนึ่ง

  ของนักศึกษามี GPAX ตํ่ากวา 2.34

 -  รอยละของการพนสภาพของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรเีน่ืองจากสาเหตุผลการเรยีน

  ของนักศึกษาตอรุน = 12.73 หรือประมาณทุก 1 ใน 8 คนของนักศึกษาที่เขาเรียน

  จะออกจากมหาวิทยาลัยโดยการพนสภาพฯ

 - รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร

  ตอรุน = 32.05% หรือมีนักศึกษาประมาณ 1 ใน 3 ของนักศึกษาที่เขาเรียน

  ในแตละปการศึกษา จบการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร

 ดงันัน้ หากนกัศกึษาตองการประสบผลสาํเรจ็ทีม่หาวทิยาลยัแหงนี ้นกัศกึษาจะตอง

ทุมเทแรงใจและแรงกายตอการเรียนเปนอยางมาก อาจจะมากกวาที่เคยไดทุมเทมากอน

ตลอดชีวิตที่ผานมาก็ได มิฉะนั้นแลว นักศึกษาอาจไดชื่อวา “เคยศึกษา” ที่ มทส. มากอน 

อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยไดพยายามสรางระบบและกลไกในการผลักดันนักศึกษา

ใหประสบผลสัมฤทธ์ิมากข้ึนในหลายดาน เชน การมีศนูยนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

เพื่อทําหนาที่หลักในการผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางดานการเรียนการสอนใหมี

Ð·¹Ñ©
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ประสทิธภิาพ ทนัสมยั และเขาถงึไดตลอดเวลาจากทกุทีท่ีม่อีนิเทอรเนต็ (SUT-Wifi ) การมสีถาน

พฒันาคณาจารย  (FDA) เพ่ือชวยในการสงเสรมิใหคณาจารยมกีารพัฒนาในดานการเรียนการสอน

และการวิจัยอยางตอเนื่อง การวางระบบผูชวยสอนเพื่อชวยใหนักศึกษามีพี่เลี้ยงในการเรียน

การจดัระบบทบทวนความรูและตวิในหอพกันกัศกึษา (Learning dormitory)  เพือ่ใหนกัศกึษา

มโีอกาสในการทบทวนเนือ้หาท่ีเรยีนมาแลวโดยคณาจารยและผูชวยสอนไดอาํนวยความสะดวก

โดยใชพื้นที่ในบริเวณหอพักเปนแหลงเรียนรู การมีศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

เพือ่ใหนกัศกึษาไดมโีอกาสเขาฝกทาํงานจรงิกบัหนวยงานผูใชบณัฑิต และโครงการการจดัอบรม

เทคนคิการเรยีนในระดบัอดุมศกึษา เพือ่ใหขอมลูแกนกัศกึษานองใหมเพ่ือใหมทีกัษะการเรยีน

ในมหาวิทยาลัยและประสบผลสําเร็จในการเรียน เปนตน ดงัน้ัน หากพิจารณาจากรายงานการประกัน

คณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัในชวงหลายปทีผ่านมา จะเหน็ไดวาสมัฤทธผิลของบณัฑติ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอยูในระดับสูงถึงสูงมาก โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับ

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทย เชน

 - ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิตอยูในระดับสูง

 - รอยละ 95 ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ

  ภายใน 1 ป และศึกษาตอ ซึ่งถือวาอยูในระดับสูงมาก

 - รอยละ 100 ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ มทส. ที่ไดงานทําไดรับเงินเดือน

  เร่ิมตนเปนไปตามเกณฑของ สกอ. โดยบางสาขาวชิาของสาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร

  และสาํนกัวชิาแพทยศาสตร มเีงนิเดอืนเร่ิมตนเฉลีย่สงูกวา 20,000 บาทตอเดือน 

  ซึ่งถือวาสูงมาก

 - รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา

  ทีไ่ดรบัการประกาศเกียรติคณุยกยองในดานวิชาการ วชิาชีพ คณุธรรม จริยธรรม กฬีา 

  สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติ หรือนานาชาติ

  อยูในระดับสูง

 

 3.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีเปนมหาวิทยาลัยทีจ่ดัการเรียนการสอนในรูปไตรภาค 

  (Trimester)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนารแีบงหน่ึงปการศึกษาออกเปน 3 ภาคการศกึษาเทา ๆ  กนั
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ภาคการศึกษาละ 12 สัปดาหหรือประมาณ 3 เดือน โดยมีประเด็นที่นักศึกษาควรทราบ             

เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการเรียนใหเหมาะสมกับศักยภาพของนักศึกษาดังนี้

 3.2.1 โดยท่ัวไป จํานวนรายวิชาท่ีศึกษาในหลักสูตรหน่ึง ๆ จะมีจํานวนเทา ๆ กับ

ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ  ทีเ่ปดการเรียนการสอนสองภาค (semester) และมีภาคการศึกษาส้ัน

ทีเ่รยีกวา ภาคฤดูรอน (summer) โดยการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอยูในกรอบท่ีสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมวิชาชีพและวิชาการตาง ๆ  เชน สภาวิศวกร 

แพทยสภา และสภาการพยาบาลกําหนด เปนตน แตเนื่องดวยระยะเวลาเรียนท่ีสั้นกวาและ 

สกอ. กําหนดใหแตละรายวิชาตองมีจํานวนช่ัวโมงเรียนเทากับระบบปกติ ดังน้ัน จํานวน

หนวยกิตทีเ่รยีนในแตละรายวิชาจึงมากกวาในมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ  ตามระบบปกติในอัตราสวน

หาตอสี่ (5/4) เชน รายวิชาฟสิกส (Physics) ที่มหาวิทยาลัยปกติเรียน 3 หนวยกิต ครั้งละ 

1.5 ชัว่โมง 2 ครัง้ใน 1 สปัดาห แตทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จะเรียน 4 หนวยกิต ครัง้ละ 

2 ชั่วโมง 2 ครั้งใน 1 สัปดาห เปนตน 

 ดังน้ัน นักศึกษาใหมจะตองทําการปรับตัวใหเขากับระบบการเรียนการสอน

โดยเรว็ทีส่ดุ เพราะการจดัการเรียนการสอนจะมคีวามเร็วในการเรยีนสงูกวาปกติมาก จากเดิม

ทีเ่คยศึกษาในระดับมธัยมศึกษาภาคการศึกษาละประมาณ 4 เดอืน ลดลงเปนภาคการศึกษาละ

ประมาณ 3 เดือน โดยที่เนื้อหาในรายวิชายังคงเทาเดิมตามระบบมหาวิทยาลัยปกติ ดังน้ัน 

นักศึกษาจึงตองพัฒนาศักยภาพในการ “ดูดซึม” ความรูใหดี ตองมีความสามารถในการเขา

ศึกษาในแตละครั้งในรายวิชาตาง ๆ ที่ยาวนานขึ้น (ในบางรายวิชามีการบรรยายนานถึง 

3 ชั่วโมงตอเนื่องกัน) และนักศึกษาจะตองมีความพรอมท้ังทางดานรางกายและจิตใจ ตลอด

ภาคการศกึษาทีศ่กึษา โดยจะตองทาํการบรหิารเวลาและวางแผนกจิกรรมประจาํวนัใหเหมาะสม 

ตามจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน ดังตัวอยางเชน หากนักศึกษาลงทะเบียนเฉลี่ยประมาณ 

ภาคการศกึษาละ 17-18 หนวยกติ ตามทีห่ลกัสตูรตาง ๆ  กาํหนดใหแลว ตารางเวลาของนกัศกึษา

ในแตละวันทําการโดยคราว ๆ ควรเปนดังนี้

   - ทาํงานประมาณ 8 ชัว่โมงในชวงปกต ิและประมาณ 10 ชัว่โมง ในชวงใกลสอบ

    โดยประกอบดวยกิจกรรมการเขาชัน้เรียน การทบทวนบทเรียนกอนเขาเรียน

    การทบทวนหลังจากเขาเรียน การติว และการทําการบานและงานที่ไดรับ

    มอบหมายใหเสร็จโดยเร็วที่สุด

   - พักผอนหลับนอนในชวงกลางคืนที่เพียงพอ (ประมาณ 6 - 8 ชั่วโมง) 
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   - ทาํกจิกรรมสนัทนาการตาง ๆ  เชน การออกกําลงักายอยางสมํา่เสมอ ในชนดิ

    กีฬาที่ตนเองชอบ การฟงเพลง การดูภาพยนตร/โทรทัศน การอานหนังสือ

    เพือ่ความบนัเทงิ และการเดนิเลน เปนตน (ประมาณ 2 - 4 ชัว่โมง ในชวงปกต ิ

    และไมเกิน 2 ชั่วโมง ในชวงใกลสอบ)

   - ทํากิจวัตรประจําวันตาง ๆ เชน การรับประทานอาหาร การอาบนํ้า แตงตัว 

    การทําความสะอาดท่ีพักอาศัย เปนตน (ประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง ในชวงปกติ 

    และไมเกิน 2 ชั่วโมง ในชวงใกลสอบ)

   - อื่น ๆ ตามความเหมาะสม (ประมาณ 4-6 ชั่วโมง)

 3.2.2 สืบเน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนตามขอ 3.2.1 การสอบของรายวิชา

ที่จัดสอบกลางภาค (Midterm examination) จะเกิดข้ึนเม่ือเรียนไปประมาณ 6 สัปดาห และ

หลังจากนั้นอีกประมาณ 6 สัปดาหจะเปนการสอบปลายภาค (fi nal examination) ซึ่งตาม

ความเปนจรงิแลว ชวงเวลาดงักลาวถอืวาสัน้มาก ในบางรายวชิา อาจารยยงัอาจจดัใหมกีารสอบ

ยอย ๆ เกิดขึ้นในระหวางชวงสอบกลางภาคและปลายภาคอีกประมาณ 2 ครั้ง เพื่อชวยลด

ปริมาณเนือ้หาในการสอบแตละครัง้ ดงันัน้ นกัศกึษาจงึตองมกีารเตรยีมตวัในการศกึษาใหพรอม

อยูเสมอไมปลอยเวลาใหลองลอยจากไป ดงัคาํทีว่า “เวลาและเกลยีวคลืน่ไมเคยคอยใคร” หรอื 

“time and tide wait for no man” และนกัศกึษาตองกระตอืรอืรน (active) ตอการเรยีนตลอดเวลา 

อยาขาดเรียนโดยไมมีความจําเปน หากขาดเรียน จะตองติดตามเอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ

จากเพือ่นหรอืผูชวยสอนหรอือาจารยผูสอน เพ่ือนํามาทบทวนใหทนัตอการบรรยายในครัง้ถดัไป 

นอกจากนั้นแลว ในหลายวิชา อาจารยผูสอนจะทําการตรวจสอบการเขาเรียน หากนักศึกษา

ขาดเรียนเกิน 20% นักศึกษาอาจถูกประกาศใหหมดสิทธิ์สอบในรายวิชาดวย

 3.2.3 การเปดและปดภาคการศกึษาจะตรงกบัมหาวทิยาลัยในระบบสองภาคการศกึษา

เฉพาะในชวงภาคการศกึษาที ่1 เทานัน้ คอื ปลายเดอืนพฤษภาคม และจะปดในชวงตนเดอืนกนัยายน 

ประมาณ 10 วนั ภาคการศกึษาท่ี 2 เปดชวงปลายเดอืนกนัยายนและปดในชวงปลายเดอืนธันวาคม 

ประมาณ 10 วนั และภาคการศึกษาท่ี 3 เปดชวงตนเดือนมกราคมและปดในชวงปลายเดือนเมษายน 

ประมาณ 40 วนั ดงัน้ัน ในการวางแผนเขารวมกิจกรรมนอกหลักสูตรตาง ๆ  ทีน่กัศกึษาควรเขารวม

ตามความสนใจเพราะจะมีสวนชวยทาํใหนกัศกึษามีความสมบูรณ ม ีhumanware และมี orgaware 

มากขึน้ เชน การรวมเขาคายชมรมอนรุกัษและสิง่แวดลอม คายครสูญัจร และคายชมรมอาสาพฒันา 

เปนตน นกัศกึษาจงึตองวางแผนใหดเีพือ่จะไดมเีวลากลบัไปเยีย่มพอ-แมในระหวางปดภาคการศกึษา

และพักผอนจากการเรียนท่ีเพียงพอ
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 ขอเสนอแนะ: 

 1. นักศึกษาควรศึกษาหลักสูตร (curriculum) ที่นักศึกษากําลังศึกษาโดยละเอียด 

โดยเฉพาะในสวนของแผนการเรียนที่หากนักศึกษาทําไดตามที่กําหนด นักศึกษาก็จะสําเร็จ

การศกึษาตามกรอบเวลาทีห่ลกัสตูรกาํหนด โดยสาํนกัวชิาไดจดัทาํในรูปของคูมอืนกัศกึษาหรอื 

“Bulletin” แจกแกนักศึกษาเม่ือเขามาศึกษาแลว หากสํานักวิชาของนักศึกษาไมมี Bulletin 

ขอใหนกัศกึษาขอขอมูลสํานักวชิาหรือสาขาวิชาท่ีตนเองกําลังศึกษาอยู โดยท่ัวไปขอมลูดงักลาว

สามารถดาวนโหลด (download) ไดจากเว็บไซด (website) ของสํานักวิชาหรือสาขาวิชา

 2. อาจารยที่ปรึกษาเปน “ตักศิลา” ที่นักศึกษาควรเขาพบเพ่ือขอคําปรึกษาหารือ

ทั้งเรื่องวิชาการและปญหาอื่น ๆ ตามควร แตอาจารยที่ปรึกษาบางทานอาจมีภารกิจมาก

ทั้งงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานบริหาร ดังนั้น การเขาพบอาจารยที่ปรึกษา

อาจตองทําการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ผานเลขานุการสาขาวิชา

 3.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนารเีปนมหาวทิยาลยัทีม่จีดัการเรยีนการสอนวชิาพืน้ฐานทาง

  วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรที่ใชหองเรียนขนาดใหญในชวงชั้นปการศึกษาที่ 1 และที่ 2

   โดยการจัดการเรียนการสอนดังกลาว มหาวิทยาลัยใชคณาจารยผูทรงคุณวุฒิและ

ประสบการณเปนผูบรรยาย มรีะบบผูชวยสอนเขาสนับสนนุผานระบบการตวิท่ีหองเรยีนและ

ที่หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและการจัดใหมีชั่วโมงที่นักศึกษาเขาพบ (offi ce hour) 

ทัง้ในสวนของอาจารยและผูชวยสอน มรีะบบการเรียนการสอนออนไลน (on-line) โดยนักศึกษา

สามารถเขาถงึสือ่การเรียนการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (computer network) ของ

มหาวิทยาลัยไดจากหอพักและพื้นที่ตาง ๆ ที่ระบบเครือขายไรสาย (wireless network) ไปถึง 

และมรีะบบสนบัสนนุการเรยีนรูรวมกนัแบบเพือ่นสูเพือ่น (peer-to-peer) ในการเรยีนการสอน

ในลักษณะดังกลาวจะชวยเนนใหนักศึกษามีความสามารถในการศึกษาไดดวยตนเอง 

เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต (life-long learning) 

 นกัศกึษาควรใชระบบตาง ๆ  ดงักลาวอยางเตม็ทีโ่ดยเฉพาะในชวงภาคการศึกษาแรก ๆ  

ที่จะตองปรับตัวใหเขากับระบบการเรียนการสอนน้ัน ผูชวยสอนจะมีสวนสําคัญในการชวย

ใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาไดมาก อยางไรก็ตาม หากนักศึกษาพบวา ยังมีสวนใดที่จะชวยให

นกัศกึษาประสบผลสมัฤทธิจ์ากการเรยีนการสอนมากขึน้ เชน ตองการการตวิในชัน้เรยีนมากขึน้ 

นักศึกษาควรเสนอผานอาจารยผูสอน เพื่อจะไดปรับระบบตาง ๆ ใหดียิ่ง ๆ ขึ้นตอไป
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 3.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายกระจายโอกาสทาง

  การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูทุกภูมิภาคของประเทศ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีรบันักศกึษาสวนใหญผานระบบโควตาและสวนท่ีเหลือ

ผานระบบแอดมิชชั่น (admission) ของ สกอ. (http://www.cuas.or.th/default_index.html) 

โดยมแีนวคดิในการปนนกัศกึษาทุกคนท่ีเขาศกึษาใหเปน “ดาว” กลาวคอื เม่ือจบการศึกษาแลว 

เปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต หางานทําไดงาย มีเงินเดือนสูง มีผลสําเร็จในหนาที่การงานดี 

ไดรบัความพงึพอใจสงูจากผูใชบณัฑติทัง้ภาครฐัและเอกชน ตลอดจนอาจารยทีป่รกึษา ในกรณทีี่

ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา อยางไรก็ตาม จากประสบการณในการจัดการเรียนการสอน

ในชวงยีส่บิกวาปทีผ่านมา พบวา นกัศกึษาใหมบางสวนท่ีเขาศึกษาในมหาวทิยาลยัในแตละป

การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีไมสูงมากนัก โดยมีสาเหตุหลักหลายประการ เชน 

 - นกัศกึษามาจากหลากหลายพืน้ทีใ่นประเทศ ทาํใหนกัศกึษามพีืน้ฐานความรูในวชิา

  พืน้ฐานทีเ่รยีนมาในระดบัมธัยมศึกษาทีแ่ตกตางกนัคอนขางมาก ดงันัน้ นกัศึกษา

  บางสวนที่มีความแกรงในวิชาการตํ่ากวามาตรฐานตองใชความมานะพยายาม 

  ในการศึกษามากเปนพิเศษ 

 - นักศึกษาตองยายจาก “บาน” มาอยูที่ “มหาวิทยาลัย” ที่เปนบานหลังใหม ทําให 

  ตองปรับตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม สังคมและวัฒนธรรมใหม เพื่อนใหม

  ระบบการเรียนการสอนใหม และวธิกีารเรียนใหม ดงันัน้ นกัศกึษาจึงตองพยายาม

  ปรบัตวัใหเขากบัสภาวะแวดลอมใหมของมหาวทิยาลยัใหเรว็ทีส่ดุเทาทีจ่ะเรว็ได

 3.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยแบบ residential university 

 เน่ืองจากนักศึกษาสวนใหญมาจากตางภูมิภาคทั่วประเทศตามนโยบายในขอ 3.4 

มหาวิทยาลัยจึงจัดใหมีหอพักนักศึกษาภายในบริเวณของมหาวิทยาลัยจัดใหมีรานอาหาร 

รานคา สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สถานที่ออกกําลังกายทั้งแบบในรม เชน ปงปองและ

แบดมินตัน และแบบกลางแจง เชน ฟุตบอล รักบี้ และพายเรือ (กีฬาพายเรือเปนกีฬาที่

มหาวิทยาลัยมีความโดดเดนมาก ในชวงหลายปที่ผานมาสามารถชนะเหรียญรางวัลจากการ

แขงขนัในรายการตาง ๆ  อยางตอเนือ่งรวมถงึกฬีามหาวทิยาลยัแหงประเทศไทย) รวมถงึระบบ 

SUT-wifi ทีเ่ปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย ซึง่ส่ิงเหลานีจ้ะชวยทําใหนกัศึกษาได

รบัความสะดวก ไมเสียเวลาในการเดนิทาง เชนในเมอืงขนาดใหญ และมคีวามปลอดภยัทัง้ชีวติ
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และทรพัยสนิ นอกจากนัน้แลว คณาจารยและบคุลากรของมหาวทิยาลยัโดยสวนใหญกอ็าศยั

อยูในมหาวิทยาลัยเชนเดียวกับนักศึกษา ดังนั้นการอาศัยอยูในมหาวิทยาลัยจึงเปรียบเสมือน

อาศัยอยูใน “เมืองมหาวิทยาลัย” และมหาวิทยาลัยจึงสามารถจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ  ทั้งดาน

วิชาการ เชน การจัดติวรายวิชาในหอพัก และสันทนาการตาง ๆ  เชน กิจกรรมดนตรีและกีฬา

ตาง ๆ ไดอยางคลองตัว อยางไรก็ตาม การอาศัยอยูรวมกันในสังคมใหญ มีรุนพี่ เพื่อน และ

รุนนองนั้น นักศึกษาจะตองมีความเปน “ผูใหญ” ที่สูงขึ้นกวาเมื่อตอนอาศัยอยูที่บานมาก 

นักศึกษาตองรูจักหนาที่ของนักศึกษาท่ีดี ใชชีวิตนักศึกษาใหเปน วางแผนและแบงเวลา

ใหถูก ลงมือทํา และรูจักคบหากัลยาณมิตร

 ทายนี้ขอฝากอาขยาน “วิชาเหมือนสินคา” ใหนักศึกษาทุกทานไดใชเปนเข็มทิศ

ชวยช้ีนาํหรือเตอืนสติเพือ่กอใหเกดิความสําเรจ็ในการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยแหงนีต้ามท่ีตนเอง

และพอแม ญาติ มิตรไดตั้งใจไวดังนี้

  วิชาเหมือนสินคา อันมีคาอยูเมืองไกล

  ตองยากลําบากไป จึงจะไดสินคามา

  จงตั้งเอากายเจา เปนสําเภาอันโสภา

  ความเพียรเปนโยธา แขนซายขวาเปนเสาใบ

  นิ้วเปนสายระยาง สองเทาตางสมอใหญ

  ปากเปนนายงานไป อัชฌาสัยเปนเสบียง

  สติเปนหางเสือ ถือทายเรือไวใหเที่ยง

  ถือไวอยาใหเอียง ตัดแลนเล่ียงขามคงคา

  ปญญาเปนกลองแกว ตรวจดูแถวแนวหินผา

  เจาจงเอาหูตา เปนลาตาฟงดูลม

  ขี้เกียจคือปลาราย จะทําลายใหเรือจม

  เอาใจเปนปนคม ยิงระดมใหจมไป

  จึงจะไดสินคามา คือวิชาอันพิศมัย

  จงหมั่นมั่นหมายใจ อยาไดครานการวิชา

 

 หมายเหตุ : ลาตา คือ คนถือบัญชีเรือสําเภา
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4. สรุป

 ดวยขอมูลที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยยอที่ไดกลาวไปแลวนั้น 

จึงพอสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแหงนี้มีความโดดเดนและ

มีลักษณะเฉพาะตัวเอง มีมาตรฐานในดานวิชาการและวิชาชีพสูง เปดโอกาสทางการศึกษา

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับนักเรียนจากทุกภูมิภาคของประเทศ ใชระบบคัดเลือก

นกัศึกษาโดยใชโควตาเปนหลัก “เขาไมงาย ออกยาก” มจีดุประสงคตองการปนนกัศึกษาทกุคน

ทีเ่ขาศกึษาใหเปน “ดาว” ดงันัน้ การเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยแหงนีจ้งึไดรบัการขนานนาม

จากรุนพี่วา “หิน” ที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย ดังนั้น หากนักศึกษาไมยึดถืออิทธิบาท 4 

ใหแนน ไมใชความเพยีร พยายาม มานะ และอดทนตอการเรยีนการสอน ไมคอยสงัเกตเตอืนตน

ใหอยูในกรอบของคนดีแลว นักศึกษามักจะมีผลสัมฤทธิทางการศึกษาท่ีไมสูงมากนัก และ

ในหลายกรณี นักศึกษาอาจไดชื่อวา “เคยศึกษา” ที่ มทส. มากอน อยางไรก็ตาม หากนักศึกษา

สามารถผานกระบวนการเรยีนการสอนดงักลาวและการใชชวีติทีต่องดูแลตนเองมคีวามเปน

ผูใหญไดเปนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแลว บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแหงน้ี

จะเปนผูซึง่มคีวาม “แกรง” ทัง้ดานจิตใจและรางกาย และมีความ “รอบดาน” ทัง้ในเร่ืองความรู 

การจัดการตนเอง และการอยูรวมกับผูอื่น ตลอดจนเร่ืองที่สําคัญที่สุดคือ “การเปนคนดี

ของสงัคม” และสดุทาย จะเปนผูประสบผลสาํเรจ็ในชีวติ มหีนาทีก่ารงานดแีละมเีงนิเดอืนสงู 

แขงขันไดในตลาดแรงานและธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ 

เอกสารอางอิง

พระอาจารยดษุฏ ีเมธังกโุร. ธรรมะสําหรับนกัเรียน นกัศกึษา อทิธบิาท ๔ : ทางแหงความสําเร็จ

 ของชีวิต. กรุงเทพฯ : ธรรมสภาสถาบันบันลือธรรม, 2536 

ประสาท สืบคา. เอกสารการบรรยายเร่ือง “อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”  

 แกคณาจารยใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2551.

เทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัย. รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพ

 การศึกษา สวนสงเสริมวิชาการ ปการศึกษา 2554. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย

 เทคโนโลยีสุรนารี, 2553.
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1. นักศึกษาตั้งใจท่ีจะประสบความสําเร็จใน มทส. มากเทาใด

 จากประสบการณของอาจารยพบวา ถานักศึกษาไมมีความตั้งใจสูง การเรียนระดับ

มหาวิทยาลัยเปนการเสียเวลาเปลา เมื่อไมมีความต้ังใจ ก็จะตามการเรียนการสอนไมทัน 

จะมีการถอนวิชา หรือตกวิชานั้น ๆ

 ประสบการณมหาวิทยาลัยเปนเรื่องที่จริงจัง แตก็สามารถที่จะเปนสวนที่เลิศของ

ชวีตินกัศกึษาได โดยเปลีย่นแปลงชีวติไปทางบวก เหมือนกบัทีช่วีติอาจารยกเ็ปลีย่นไปในอดตี 

การพัฒนาทักษะการเรียนรูที่ดี และการเรียนรูวิธีรู (Learn how to learn) จะเปนทุน

ทีส่าํคญัในท้ังชวีติของนักศกึษา การมองมหาวิทยาลัยเปนประสบการณเชงิบวก แทนท่ีจะเปน

สิ่งที่ตองบังคับเคี่ยวเข็ญ จะสงเสริมคุณภาพการเรียนท่ี มทส. อยางดี

 นักศึกษามีอิสรภาพและพลังอํานาจที่จะคิดถึงเร่ืองมหาวิทยาลัย (และเรื่องอื่น ๆ) 

ในรปูแบบอะไรก็ไดทีต่องการ แลวมนัจะไมดกีวาหรือ ทีจ่ะทาํพนัธสญัญากับตวัเองวา จะเรยีน

รูใหมากท่ีสุดที่จะมีโอกาส และทําใหกระบวนการเรียนรูที่ มทส. เปนประสบการณบวก 

อาจารยเชื่อวา ถานักศึกษาทําเชนนั้น โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จที่ มทส. จะเปนทวีคูณ

 ประเทศไทยตองการบุคคลที่มีการศึกษาสูงมากขึ้นทุกที อาจารยอยากใหนักศึกษา

เปนคนหนึ่งในน้ัน ที่จะนําประเทศไทยท่ีรักของเราไปสูความยิ่งใหญตอไป

2. ความเชื่อที่ผิด ๆ เกี่ยวกับความสําเร็จในมหาวิทยาลัย

 - มแีตคนเกงทีจ่ะประสบความสําเรจ็ที ่มทส. ความจริงแลว การประสบความสําเรจ็

ที่ มทส. นั้น ขึ้นอยูกับความตั้งใจแนวแน และการผูกมัดตนเองกับงานที่ตองทํา มากกวาที่จะ

เปนคนเกง อาจารยคิดวา ความสําเร็จในมหาวิทยาลัยนั้น คลายกับการวิ่งมาราธอน ที่ทุกคน

ที่วิ่งสําเร็จ เปนผูชนะ ไมใชเพียงแตผูที่วิ่งเขาเสนชัยคนแรก

 - คนเกงไมเห็นตองดูหนังสือ แตก็รูเนื้อหาแลว จะเปนสิ่งที่อาจารยไดยินบอย ๆ 

Ë¹‹ÇÂ·Õè 2
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แตถาถามคนเกง จะทราบวา เขาตองดูหนังสือวิชาแคลคูลัสประมาณ 20 ชั่วโมงตอสัปดาห    

เปนตน พรอมกับเรียนวิชาอ่ืน ๆ ดวย

 - ถาฉันเขาเรียนซะอยาง ฉันก็จะสอบไลได โดยไมตองดูหนังสือ ถาคุณเปนคน

ธรรมดา หรือไมเคยเรียนวิชานั้นมากอน วิธีนี้จะไมไดผล

 - ฉันไมตองใชเวลามากกับการบาน นักศึกษาที่ประสบความสําเร็จใชเวลามาก

กับการบาน

 -  ฉนัเพิง่จบโรงเรียนมธัยมดวยคะแนนสูง มหาวทิยาลยัไมนาจะยากกวาน้ี ถานกัศกึษา

จบโรงเรียนมัธยมที่มีความเขมงวดสูง ก็อาจจะจริง แตโดยมาก มหาวิทยาลัยทาทายกวามาก 

อยาประมาทนะครับ

 - อาจารยชอบใหงานมากเพ่ือใหฉนักลัว อาจารยไมเอาจริงหรอก เพยีงแตวา อาจจะ

ไมมกีารตรวจการบาน ไมไดหมายความวา นกัศกึษาไมตองทํา คณติศาสตรและวิชาเทคโนโลยี

อื่น ๆ นั้น ตองเรียนรูดวยการทํา ไมใชดวยการดูและฟงอยางเดียว

 - อาจารยชอบทําใหชีวิตนักศึกษาลําบาก อาจารยไมชอบทําใหชีวิตใครลําบาก แต

ประสบการณของอาจารยทัง้หลายที ่มทส. นัน้ ชวยใหอาจารยทราบวา นกัศกึษาควรมทีกัษะ

อะไรเมือ่ออกไปทาํงาน งานของนกัศกึษาอาจจะรบัผดิชอบตอชีวติประชาชนนบัพนันบัหม่ืน 

เชน การออกแบบสะพาน การออกแบบเข่ือน การเปนแพทย เปนตน อาจารยถึงตองเขมงวด

กวดขัน เพื่อใหนักศึกษาเลิศท่ีสุดและทํางานไดดีที่สุด

 - ถาอาจารยสอนดีกวานี้ ฉันนาจะผานวิชานี้แลว กอนที่นักศึกษาจะโทษอาจารย 

ขอใหดตูวัเองวา ตัง้ใจเรยีนอยางแนวแนหรอืไม อาจารยบางคนอาจจะสอนดกีวาคนอืน่ แตงาน

ของนกัศกึษาคือการเรียนรู ไมวาอาจารยจะเปนอยางไร เราตองการใหนกัศกึษาพึง่พาตนเองได 

เมื่อเธอจบไปแลว

3. การเรียนการสอน
 - อยาขาดเรียน เขาเรียน และขอใหเขากอนสัก สิบหานาที ก็จะยิ่งดี

 - อยาพยายามจดทุกคําท่ีอาจารยพูด แตพยายามสรุปจุดหลัก การถือเครื่องอัดเสียง

  เขาไปดวย เพื่อฟงภายหลังอาจชวยได

 - อยาใหหองเรียนขมนักศึกษา ถามคําถามถาไมเขาใจ 

 - อยาถอนวิชาเมื่อเริ่มมีปญหา จงไปหาอาจารยเพื่อขอคําปรึกษา

 - จงเรยีนรูวธิเีขียน (อยูในเลมนี ้ดหูนวยที ่4 เทคนคิการเขยีน) ถงึนกัศกึษา อาจจะมี

  ขอมูลไมครบถวน ถานักศึกษาเขียนอยางชัดเจน ก็อาจไดคะแนนบาง
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4. การดูหนังสือ
 -  จงหาท่ีดหูนงัสือทีด่ ีเชนหองสมุด หองพักนกัศกึษาอาจจะมีสิง่วุนวายมากเกินไป

 -  จงดูหนังสือทุกวัน อยารอถึงชวงสอบแลวคอยดูหนังสือ

 - ดหูนงัสือเปนกลุม อาจชวยใหคะแนนสอบดีขึน้ โดยการจับกลุมกนักอนสอบและ

  ถามคาํถามกนั แตนกัศกึษาตองดหูนงัสอืกนัมากอนทีจ่ะดหูนงัสอืเปนกลุม ไมเชน 

  นั้นแลว การจับกลุมดูหนังสือก็ไมมีประโยชน

 - หลีกเล่ียงการดูหนังสือทั้งคืน เพราะเมื่อเขาสอบก็จะงวงนอน ตอบคําถามไมดี

 - ขอใหควบคุมเวลาของตนเอง อยาใหเพื่อนต้ังเวลาให ขอใหคบกับคนที่สนใจใน 

   การประสบความสําเร็จในมหาวิทยาลัย ไมใชกับพวกที่สนใจอยางอื่นเทานั้น

 - อยาตกใจถาคะแนนนักศกึษาต่ํากวาคะแนนตอนเรียนระดับมธัยมศึกษา การปรับตัว

  ใชเวลา โดยเฉพาะเทอมแรก หลงัจากปหนึง่แลว นกัศึกษาจะทราบวาจะคาดหมาย

  อะไรจากอาจารยทั้งหลาย

5. รูวิธีเรียน แนวคิดขางบนเปนการเร่ิมตนของการเรียนวิธีเรียน

6. วิธีเรียนคณิตศาสตร (และวิชาเทคโนโลยี) ใหมีประสิทธิภาพ
 - วธิตีอไปนี ้เคยชวยใหอาจารยปรบัปรงุการเรยีนจากการเรยีนไมด ีมาเปนการเรยีนดี

  ในระดับมหาวิทยาลัยมาแลว ตอนแรกจะเหมือนใชเวลามากกับการเรียน แตเมื่อ

  คุนเคยก็จะเร็วขึ้น เม่ือไดระดับคะแนนท่ีดีก็จะพบวาคุมคา

 - มีมุมมองที่วา การบานเปนสิ่งที่ยื่นใหผูสอน เปนหลัก แตความจริงแลว การบาน

  เปนวธิกีารเรยีนรูแนวคดิและกระบวนการพืน้ฐานในคณติศาสตร และในการพฒันา

  นสิยัแหงความแมนตรงสิง่ทีส่งใหอาจารยนัน้ เปนเพยีงผลพลอยไดจากกระบวนการ

  การเรียนรูนั้นเอง 

 - กระบวนการส่ีขั้นตอน
  1) เริม่ตนดวยการปรบัความคดิใหคุนเคยกบัเนือ้หาทีเ่กีย่วของ โดยใชเวลานิดหนอย 

   คิดยอนกลับ ดูสิ่งที่จดมา และดูหนังสือวา แนวคิดใดท่ีเรากําลังเรียนรูอยู

  2) เขยีนรายการแนวคดิ โดยคาํนงึถงึแนวคดิ กฎ และวธิกีารตาง ๆ  ในการบานหรอื

   บทเรียน ทาํตนเองใหคุนเคยกับศพัทใหม ๆ  พยายามเตือนตัวเองถึงขอผดิพลาด

   ตาง ๆ  ทีอ่าจารยอาจเตอืนไว ลองศกึษาตวัอยางตาง ๆ  เพือ่ทีจ่ะมัน่ใจวา เขาใจ

   แนวคิดท่ีกําลังนําเสนอ 
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  3) ทําการบาน ลองนึกถึงแนวคิดท่ีแบบฝกหัดกําลังเนนถึง โดยเนนการเพ่ิม  

   ความเขาใจ พรอมกับการไดคําตอบดวย โดย

   • อานการบานอยางละเอียดถีถ่วน ถาไมเขาใจวาการบานตองการอะไร กค็วร

    ถามอาจารยหรือผูชวยสอน

   • จงทําตามคําส่ังในการบาน

   • จงทํางานอยางประณีตและแมนตรง

   • จงแสดงงานท้ังหมด ไมเพียงคําตอบเทาน้ัน โดยถามีขอผิดพลาดใด ๆ 

    จะชวยใหหาไดงายข้ึน

   • จงตรวจทานวา ไดคํานวณเลขคณิตพื้นฐานอยางถูกตอง

   • จงทํางานทันที กอนท่ีนักศึกษาจะลืมการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ

   • ถานักศึกษามีปญหาติดขัดทําไมได อยายอมแพ จงกลับไปที่สมุดจดและ

    หนงัสอื เพือ่หาแนวคิดเกีย่วกบัปญหาเพ่ิมเตมิ ถางานของนักศกึษาดสูบัสนมาก 

    ก็ใหทิ้งงานเกาและเริ่มใหม ถายังทําไมได ใหถามอาจารยหรือผูชวยสอน

    อยางเร็วที่สุด

  4) ชวยสอนอีกสักคนหน่ึงถาเปนไปได การสอนเร่ืองหน่ึง ๆ จะชวยใหเรียนรู

   เรื่องนั้น ๆ ไดดีขึ้น นอกจากน้ี ถามีปญหา การขอความชวยเหลือจากเพื่อน

   นักศึกษาอาจจะชวยไดมากดวย

   - การใชขอผดิพลาดในการเรียนรูใหเปนประโยชน เมือ่มขีอผดิพลาดในการ

    ทาํการบาน หรอืในการสอบ นกัศกึษาทีเ่กงจะวเิคราะหขอผดิพลาดดงัตอไปนี้

    1) ขอผิดพลาดน้ี มาจากไหน 

    2) ถาเปนขอผิดพลาดท่ีเกิดจากความเลินเลอ ใหทํางานอยางละเอียดขึ้น

    3) ถาหาขอผิดพลาดไมพบใหขอความชวยเหลือจากอาจารยหรือผูชวยสอน

     หรือเพ่ือน

    4) ใหบันทึกขอผิดพลาดในสมุดภายใตหัวขอ“คําเตือนขอผิดพลาดเพ่ือ

     การหลีกเล่ียง” โดยบรรยายวา วิธีถูกตองเปนอยางไร และแนวคิด

     ที่สําคัญคืออะไร

   - การทบทวนเพ่ือการสอบ

    1) เร่ิมทบทวนลวงหนา เพื่อที่จะไดไมเรงรีบ และเพ่ือที่จะไดนอนหัวคํ่า

     ในคืนกอนสอบ

    2) ทบทวนสมุดจดและตัวอยางตาง ๆ ที่จดเอาไว
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    3) ถามีสูตรที่ตองจํา ใหเขียนรายการสูตร และฝกพูดสูตรดัง ๆ หรือ 

     จดสูตรตาง ๆ จนคลองแคลว

    4) ถานกัศกึษาเปนอาจารย นกัศึกษาจะถามอะไรในขอสอบ ลองเก็งขอสอบ 

     และเตรียมตัวเพื่อคําถามเหลาน้ัน

    5) ยิง่ฝกยิง่เกง โดยดหูนงัสอืในระดบัทีส่งูขึน้ คอื การฝกทาํปญหาทีไ่มได

     เปนการบาน จงทบทวนการบาน จนกระทั่งเขาใจกระบวนการที่ใช

     ในแตละบทยอย

    6) นอนใหพอกอนสอบ

   - การสอบ

    1) เมื่อนักศึกษาสอบ ใหนักศึกษามีทัศนคติที่ถูกตอง ใหทํางานใหดีที่สุด 

     โดยไมใชสักแตวาทําใหพอผานเทานั้น ขอใหมั่นใจในความสามารถ

     ของนักศึกษา

    2) นักศึกษาควรเอาจริงเอาจังกับขอสอบ เพื่อทําใหดีที่สุด แตไมใช

     ถึงจุดท่ีจะกังวล ความกลัวน้ันมีผลใหประสิทธิภาพการสอบนอยลง

     ไมวานักศึกษาจะมีความสามารถเทาใด

    3) ใหมีเครื่องมือท่ีจําเปนอยางครบถวน

    4) จงทําตามคําส่ังในขอสอบ อานคําส่ังตาง ๆ ใหละเอียดกอนทํางาน

    5) จงดูขอสอบทั้งหมดกอนเริ่มตน ทําขอที่นักศึกษามั่นใจวาทําไดกอน

    6) ถานกัศกึษาตอบคําถามหน่ึงไมได ใหทิง้ไวกอน ไปทําคาํถามขออ่ืน ๆ  กอน 

     โดยจะกลับมาทําขอท่ียากในภายหลัง บางครั้ง เมื่อเริ่มทําใหมอีกครั้ง 

     นักศึกษาจะทราบวา ตองทําอะไรบาง

    7) นกัศกึษาพงึแสดงวธิกีารคดิการทาํอยางชดัเจน เนือ่งจากอาจารยไมใช

     ผูทีอ่านใจได แตสามารถวินจิฉยัจากผลงานวานักศกึษาเขาใจเน้ือหาหรือไม

    8) จงทํางานอยางเรียบรอยประณีต เพื่อใหอาจารยรูสึกดีกับผลงาน

    9) จงตรวจทานความแมนตรง ขอผิดพลาดเล็ก ๆ นอย ๆ อาจสะสมและ

     มีผลกับคะแนนสอบท่ีได

    10) ถามีทัศนคติที่ดี และมีการเตรียมตัวที่ดี นักศึกษานาจะทําขอสอบไดดี
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7. รูวิธีเรียน 

  แนวคิดขางตนเปนการเริ่มตนของการเรียนวิธีเรียน จะมีหนังสือที่ดี ๆ 

  ทีศ่นูยหนงัสอืจฬุา-มทส. และทีศ่นูยบรรณสารและส่ือการศกึษา ขอยํา้อกีครัง้หนึง่

  วาการเรียนไมไดเกีย่วกบัความเกง แตเกีย่วกบัความตัง้ใจจรงิ และการทาํงานทีห่นัก 

  เพื่อเปาหมายอันลํ้าคา หากมีคําถามใด ๆ ก็สามารถถามไดทุกเวลาครับ

เอกสารอางอิง

DeVol Bevilacqua, D. (2006). How to Study Mathematics [On-line]. 

 Available: http://www.math.ohio-state.edu/students/how_to_study.html 

....................................(2012) Keys to College Success [On-line]. 

 Available: http://www.rong-chang.com/collsucc.htm

Donald, R. (2012). Commitment to Success in College [On-line]. 

 Available: http://www.msjc.edu/math/dramirez/commitment to success in college 

 .pdf.
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 การอานและการฟงเปนวิธีส่ือสารท่ีผูรับสาร (ผูอานและผูฟง) จะรับรูขอมูลขาวสาร ความรู

และความคิดของผูสงสาร (ผูเขยีนและผูพดู) ลองยอนนึกถงึสมัยเด็ก ๆ  เราไมรูอะไรหลายอยาง 

แตเมือ่เราอาน เราฟง เราจึงเกิดการเรียนรูสิง่ตาง ๆ  รอบตัวเรา สาํหรับการถามน้ัน คอื วธิคีนหาขอมลู

ขาวสาร ความรูและความคิดตามที่ผูถามอยากรู ซึ่งเด็ก ๆ  เราก็จะถามคุณพอคุณแมวา นั่นคือ

อะไร ใชทาํอะไร ฯลฯ การถามดังกลาวทาํใหเราไดเรยีนรูสิง่ตาง ๆ  เชนกนั และเม่ือเขาโรงเรยีนเรา

จงึเริม่เรียนรูและพฒันาทกัษะการเขียน และเมือ่เขียนไดเราจึงบนัทึกเพ่ือชวยจาํเรือ่งราวตาง ๆ  

 การอาน การฟง การถาม และการบันทกึเปนทกัษะทีม่อียูในตัวทกุคน แตกใ็ชวาทกุคน

จะมีทกัษะท่ีดใีนทุกดาน กลาวคือ บางคนมีทกัษะการอานท่ีด ีแตมทีกัษะการถามท่ีไมดมีากนัก 

ในทางตรงกันขามบางคนมีทกัษะการถามดี แตมทีกัษะการอานไมดมีากนัก ฯลฯ แตไมวาในแตละ

บคุคลจะมีทกัษะแตละดานท่ีแตกตางกันไปอยางไร ทกัษะตาง ๆ  ดงักลาวก็เปนทกัษะท่ีสามารถ

ฝกฝนใหเกิดเปนความชํานาญได 

 ชดุทกัษะหนึง่ทีผู่เรยีนในระดบัอดุมศกึษาควรมแีละมอียางมปีระสทิธภิาพ คอื ทกัษะ 

การอาน การฟง การถาม และการบันทึก ดังนั้นในเน้ือหาสวนนี้จะไดกลาวถึงเทคนิค การฝก

ชุดทักษะท้ัง 4 ทักษะ เพื่อใหผูอานใชเปนแนวทางหน่ึงในการฝกฝนเพื่อพัฒนาทักษะตาง ๆ 

ดังกลาว โดยสูตรสําคัญในการพัฒนาทักษะแตละทักษะคือ สูตร 5 W + 1 H หรือ ใคร (who) 

อะไร (what) เมือ่ใด (when) ทีไ่หน (where) ทาํไม (why) และอยางไร (how) ซึง่จะเปนสตูรหลัก

ของการฝกทักษะการอาน ฟง ถาม และบันทึก ดังนี้

1. การอาน 

 การอาน หมายถึง “วาตามตัวหนังสือ, ออกเสียงตามตัวหนังสือ, ดูหรือเขาใจ ความจากตัว

หนงัสือ” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2525) นอกจากนีก้ารอานยงัสามารถจาํแนกเปนประเภทตาง ๆ  อาท ิ

จาํแนกตามลกัษณะของการอาน เชน การอานเกบ็ (skimming) และการอานกวาด (scanning) จาํแนก

ตามวัตถุประสงคของการอาน เชน การอานเพ่ือความเพลิดเพลิน และการอานเพ่ือประโยชน

ทางวิชาการ ฯลฯ บทความตอไปน้ี ผูอานลองอานในลักษณะใดก็ได 

Ë¹‹ÇÂ·Õè 3
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 อนิเทอรเนต็ (internet) ถอืกําเนิดขึน้ในประเทศไทยประมาณป พ.ศ. 2530 โดยสถาบัน

เทคโนโลยีแหงเอเซีย หรือเอไอที ไดดําเนินการสงในลักษณะไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

(electronic mail : e-mail) ไปยังประเทศออสเตรเลีย นับจากจุดเริ่มตน เพียงไมกี่ปตอมา 

การขยายตัวของผูใชอินเทอรเน็ต พบวา มีจํานวนมาก โดยในป พ.ศ. 2543 ศูนยเทคโนโลยี

อเิล็กทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาต ิหรอืเนคเทค ไดสาํรวจกลุมผูใชอนิเทอรเนต็ในประเทศไทย

ผานแบบสอบถามในสาย (online) พบวา มียอดผูใชเพิ่มข้ึนเทาตัวจาก 1 ลานเศษในป 

พ.ศ. 2542 เปน 2.3 ลานคน โดยมกีลุมผูใชทีอ่าศยัอยูในกรงุเทพฯ คดิเปนรอยละ 52.2 และอาศยั

อยูในเขตปริมณฑล คิดเปนรอยละ 14.4 จากจํานวนผูใชที่สะทอนถึงความนิยมในการใช

ที่เพิ่มขึ้นดังกลาว อาจกลาวไดวา คงตองทั้งดีใจและเสียใจ เพราะอินเทอรเน็ตก็ไมไดตางไป

จากอุปกรณหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่ใหทั้งคุณประโยชน และโทษไดเชนกัน 

 คุณประโยชนของอินเทอรเน็ตน้ันมีหลายดาน เชน อินเทอรเน็ตเปนเคร่ืองมือ

ที่ใชเพื่อการคนควา แหลงขอมูลขาวสาร และความรูดานตาง ๆ ไดทั่วทุกมุมโลกในเวลา

อนัรวดเรว็ ทัง้ขอมูลขาวสารทางดานวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีการศกึษา สิง่แวดลอม การเกษตร 

สุขภาพและอนามัย เปนตน 

 อินเทอรเน็ตยังเปนศูนยรวมความบันเทิงเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือ

ผอนคลายความตึงเครียด เชน เปนศูนยรวมของเพลง เกม ภาพยนตร หรือแมแตนิยายที่ผูใช

อินเทอรเน็ตสามารถดาวนโหลด (download) ไดตลอดเวลา 

 นอกจากน้ีอนิเทอรเนต็ยงัเปนชองทางการส่ือสารระหวางบคุคล กลุม และสาธารณะ 

ทีไ่มมขีอจาํกัดในแงของสถานท่ี และเวลา ทาํใหคนท่ัวทุกภาคของประเทศไทย หรอืแมแตคนท่ัวโลก

สามารถติดตอสื่อสารกันไดโดยสะดวกไมวาเวลาใด ทั้งการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือ

ทีน่ยิมเรยีกกนัวา “e-mail” รวมถงึ การสนทนาโตตอบ หรือเปนทีรู่จกักันวา “chat” ทัง้ทีอ่ยูในรปู

ของขอความ เสยีง ภาพ และภาพเคล่ือนไหว ชองทางการส่ือสารระหวางบุคคล กลุม และสาธารณะ

ทีม่อีนิเทอรเนต็เปนตวักลางน้ียงักอใหเกดิการแลกเปล่ียนความรู และวฒันธรรม ทีไ่รขอจํากดั

ของพรมแดนและมิติทางดานเวลาอีกดวย

จากสลัด...สูสะบัด

 

 ดังที่ไดกลาวไวขางตนวาอินเทอรเน็ตนั้นก็เหมือนกับอุปกรณหรือเครื่องมืออื่นๆ

       ที่ใหทั้งคุณประโยชน และโทษแกผูใชไดเชนกัน ในดานมืดของอินเทอรเน็ตน้ันอาจมีผล 

อินเทอรเน็ต…สลัด…สะบัด…!

แรงสลัด…อินเทอรเน็ต
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ที่ไมคาดคิดเกิดข้ึนมากมายหลายอยาง ตัวอยางโทษประการแรกท่ีอาจเกิดข้ึนโดยตรงกับผูใช

อนิเทอรเนต็ คอื อาการทางกายและจติของผูใช ไดแก หากใชอนิเทอรเนต็เปนเวลานาน ๆ  อาจสงผล

ตอสุขภาพรางกายกลาวคอื อาจเกิดอาการปวดกลามเน้ือ วงิเวยีนศรีษะ คล่ืนไส และถาผูใชอนิเทอรเนต็

เพงสายตาเปนเวลานาน ๆ  อาจสงผลใหเกิดปญหาทางสายตาได นอกจากนัน้ ผูใชอนิเทอรเนต็

อาจเกิดอาการทนรอเคร่ืองดาวนโหลดนาน ๆ  ไมได สงผลใหมอีาการกระวนกระวาย หงุดหงิด นาํไปสู

ความเครียดทางจิตและประสาท

 นอกจากผลอนัเกดิจากการใชงานอนิเทอรเนต็แลว เมือ่พิจารณาเนือ้หาสาระภายใน 

พบวา บรรดาเว็บไซต (web site) ตาง ๆ ที่ผูใชอินเทอรเน็ตสามารถเขาถึงไดนั้น ยังมีเว็บไซต

บางเว็บไซตที่ผูปกครองกําลังกังวลและเปนหวงเปนใยคือเว็บไซตภาพอนาจารหรือเว็บไซต

ทีม่ทีัง้ภาพอนาจารและมกีารขายสือ่ลามกอืน่ ๆ  ทีไ่มเหมาะกบัเดก็ ๆ  และบอยครัง้ทีเ่ดก็เขาถงึ

เวบ็ไซตเหลานัน้ในหองสวนตวั หรือในรานคอมพิวเตอรซึง่ปราศจากการควบคุมของผูปกครอง 

ขอความ และภาพภายในเว็บไซตดังกลาวอาจลอตาลอใจและย่ัวยุใหเด็กเกิดความสนใจและ

อยากรู อยากทดลอง โดยไมตระหนักถึงโทษภัยที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังในสภาวะท่ีเด็ก

ไมมีวุฒิภาวะ

 นอกจากเวบ็ไซตภาพอนาจารแลว เวบ็ไซตหนึง่ทีเ่ปนมลูเหตหุนึง่ของปญหาสงัคม คอื 

เวบ็ไซตการพนนั ซึง่จะดงึความสนใจของผูใชอนิเทอรเนต็ดวยเงนิรางวลัหรอืแรงจงูใจตาง ๆ  

และโดยมาก เมื่อมีผูสนใจเขาไปเลนเพียงครั้งเดียวมักจะติด จนยากจะถอนตัวได ซึ่งนับวา 

รายแรงกวาการพนันทัว่ ๆ  ไป เนือ่งจากการพนันโดยท่ัวไป อาจเส่ียงตอการถูกจบักุมหรืองาย

ตอการถูกจับตามองจากบุคคลรอบขางได 

 

เมื่อสลัด แลว…จะสะบัดไปทางใด ขึ้นอยูกับใคร ?

 

 ผูใชอนิเทอรเนต็มจีาํนวนท่ีเพิม่มากข้ึน และมีแนวโนมจะเพ่ิมขึน้อยางรวดเร็ว สะทอน

ใหเห็นแรงสะบัดของอินเทอรเน็ตที่ทุกฝายในสังคมไทยท้ังผูบริหารบานเมือง ผูปกครอง 

และบุคคลที่เกี่ยวของควรตระหนัก และรูเทาทันการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อกําหนด

แนวทางสงเสรมิการใชประโยชนจากอนิเทอรเนต็ และแสวงหาวธิกีารปองกนัปญหาจากการใช

อนิเทอรเนต็ไปในทางท่ีไมถกูตองของผูใช โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ทัง้นี ้เพือ่ใหการใชงาน

อินเทอรเน็ตในสังคมไทยเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนา สรางสรรค ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาตอิยางมปีระสทิธภิาพ ใหเปนสือ่ทีส่ามารถสะบดัไปในทางสรางสรรคไดอยางแทจรงิ
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 เม่ืออานเน้ือหาท้ังหมดแลว มีคําถามวา “ผูอานเขาใจเร่ืองราวท้ังหมดหรือไม” ถาคําตอบคือ   

“ไม” เทคนิคที่ผูอานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการอานใหเขาใจ มีดังนี้ 

อานอยางไรจึงจะเขาใจ

 การอานเพ่ือประโยชนทางวิชาการ หรือการอานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูเชิงวิชาการน้ัน 

ไมวาจะอานเพ่ือจับใจความสวนรวม หรืออานเพ่ือจับใจความสําคัญ ในขณะท่ีอานผูอาน

อาจตั้งคําถามจากสูตร 5 W + 1 H คือ ใคร อะไร เม่ือใด ที่ไหน ทําไม และอยางไร ทั้งนี้เพราะ

การต้ังคําถามดังกลาว จะชวยใหผูอานมีทศิทางหรือเปาหมายในการอาน กลาวคือ ในการอาน

เพื่อจับใจความสวนรวมน้ัน การตอบคําถามจากสูตร 5 W + 1 H จะชวยใหผูอาน รูขอบเขต

ของเนือ้หาในหนงัสอืทีอ่าน เพือ่ประเมนิวาจะอานหนงัสอืนัน้อยางละเอยีดหรอืไม หรอืจะอาน

เฉพาะสวนใดสวนหน่ึงหรือไม และสําหรับในการอานเพ่ือจบัใจความสําคญันัน้ การต้ังคาํถาม

จากสูตรดังกลาวจะชวยทําใหผูอานคิดวิเคราะหอยางตอเน่ือง 

 นอกจากน้ีการต้ังคาํถามจากสตูร 5 W + 1 H โดยสลบัคาํถามในแตละคาํถามไปมาเพือ่

หาคาํตอบจากการอาน ยงัเปนกระตุนความสนใจใหเกดิขึน้อยูตลอดเวลาในขณะทีอ่านอกีดวย 

 ตัวอยางการต้ังคําถามขณะอานจากสูตร 5 W + 1 H 

  - เนื้อหาเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร 

  - ผูเขียนตองการจะส่ือในประเด็นใด

 - ประโยคใจความสําคัญกลาวถึงอะไร 

 - เนื้อหาในแตละยอหนามีความสัมพันธกันอยางไร 

 - ทําไมจึงเปนเชนนั้น ฯลฯ อยางไรก็ตาม ในการอานเพื่อประโยชนทางวิชาการนั้น

สิ่งสําคัญที่ผูอานจะตองไดจากการอาน มีดังนี้ 

  1) แนวคิดหลัก (concept) 

   2) ใจความสําคัญ 

   3) รายละเอียดท่ีจําเปน 

 วิธีการที่จะทําใหผูอานไดสิ่งสําคัญ 3 ประการขางตน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) แนวคิดหลัก (concept) 

 แนวคิดหลักคืออะไร

 แนวคดิหลกั คอื สาระสําคญัทีส่ดุของเน้ือหาตอนใดตอนหน่ึง หรอืของเน้ือหาทัง้หมด

  จะหาแนวคิดหลัก (concept) ของเน้ือหาท่ีอานไดอยางไร 
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  แนวคิดหลัก เปนสาระสําคัญท่ีสุดของเน้ือหาท่ีผูเขียนจะระบุตอนเร่ิมหนวย เร่ิมตนของ

เนือ้หาในรายวิชา ดงันัน้เราจงึสามารถหาแนวคิดหลกัไดจากตอนเริม่หนวยหรอืเริม่ตนของเนือ้หา

ในรายการวชิาน้ัน ๆ  แตอยางไรก็ตาม หนงัสือหรือตําราบางเลมมไิดระบุแนวคิดหลักของเน้ือหาไว 

ดังนั้นผูอานจึงควรพยายามสรุปแนวคิดหลักของเน้ือหาน้ันดวยตนเอง 

 ในการสรุปแนวคิดหลกันัน้ นอกจากผูอานจะตองเขาใจเน้ือหาท่ีอานเปนเบือ้งตนแลว 

ผูอานควรวิเคราะห (แยกแยะสวนตาง ๆ ออกเพ่ือพิจารณาองคประกอบ) และสังเคราะห 

ดวยการพิจารณา วินิจฉัย และเรียบเรียง โดยอาจรวบรวมความคิดจากใจความสําคัญ และ

รายละเอียด แลวสรุปเปนแนวคิดหลักดวยตนเอง 

 ตัวอยางการหาแนวคิดหลักจากการอานเรื่อง “อินเทอรเน็ต…สลัด…สะบัด…!” 

ดวยการจบัใจความสวนรวม (โดยในขณะทีอ่านพยายามตอบคาํถาม 5 W + 1 H) และวเิคราะห 

(แยกแยะเน้ือหา) ซึ่งไดดังนี้ 

 - โดยสวนรวมเปนบทความท่ีเขยีนถงึเรือ่งของอินเทอรเนต็ (ซึง่สอดคลองกบัช่ือเรือ่ง) 

 - ยอหนาแรก เปนบทนํา ที่เขียนถึงความเปนมา และปริมาณการใชอินเทอรเน็ต 

 - ยอหนาที่ 2-4 เรื่องประโยชนของอินเทอรเน็ต 

 - ยอหนาที่ 5-7 เรื่องโทษของอินเทอรเน็ต

 - ยอหนาที ่8 เปนบทสรุป ทีเ่ขยีนเพ่ือเรยีกรองใหทกุฝายในสังคมไทยตระหนักและ

รูเทาทัน 

 เมือ่นําขอมลูขางตนมาทาํการสงัเคราะห ดวยการพจิารณา วนิจิฉัย รวมท้ังเรยีบเรียง 

ทําใหเราไดแนวคิดหลักของเน้ือหาเรื่อง “อินเทอรเน็ต…สลัด…สะบัด…!” ดังนี้ 

“อินเทอรเน็ตมีทั้งประโยชน และโทษที่สังคมไทยควรตระหนัก และรูเทาทัน” 

2) ใจความสําคัญ 

 ใจความสําคัญ คืออะไร 

 ใจความสําคัญ คือ ขอความตอนหน่ึง ๆ ที่เปนสาระสําคัญของเนื้อหา

 จะรูไดอยางไรวาขอความใดคือใจความสําคัญ

 หากหยิบหนังสือ โดยเฉพาะตําราข้ึนมาเลมหน่ึงแลวเปดในตัวเลมประมาณ

5 หนาขึน้ไปจะสงัเกตเหน็วาผูเขียนจะแบงเนือ้หาภายในหนงัสอืเปนหวัขอๆ และถาลองอาน

เฉพาะหัวขอภายในเลมแลวเปรียบเทียบกับชือ่หนังสือหรือชือ่เร่ืองจะพบวา ทัง้หวัขอและช่ือเร่ือง 
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หรือชื่อหนังสือมีความสัมพันธกัน ดังนั้นในการอานเพื่อจับใจความสําคัญ ซึ่งจะทําใหผูอาน

เขาใจในรายละเอียดของเน้ือหาน้ัน ผูอานอาจสังเกตประโยค ใจความสําคญัทีอ่าจจะอยูทีห่วัขอ

และช่ือเร่ืองหรือชือ่หนังสือ และอยูสวนใดสวนหน่ึงของยอหนาโดยอาจอยูบรรทัดแรก ตอนกลาง 

หรือตอนทายของยอหนาก็ได

 ประโยคใจความสําคัญน้ัน มีคุณลักษณะท่ัวไปดังน้ี คือ เปนประโยคท่ีมีคําสําคัญ ซ่ึงเปนคํา

ทีม่คีวามหมายครอบคลมุยอหนาใดยอหนาหนึง่มากทีส่ดุ และอาจเปนคาํหรอืขอความทีม่กีารอธบิาย

รายละเอยีด อธบิายสนบัสนนุ หรอืมปีระโยคใจความรอง โดยหนงัสอืสวนใหญมกัปรากฏเปนตวัอกัษร

ขนาดใหญ ตวัอกัษรตัวหนา หรอืตวัเอน ฯลฯ ทัง้นีเ้ปนเทคนิคของผูเขยีนทีต่องการเนนใจความสําคญั 

นอกจากน้ันประโยคใจความสําคญัยงัอาจเปนเน้ือหาในสวนท่ีผูเขยีนเนนย้ํามากทีส่ดุดวย ตวัอยาง

ใจความสําคัญ (คําขีดเสนใต) ในเร่ือง “อินเทอรเน็ต…สลัด…สะบัด…!” 

 - ยอหนาแรก ใจความสาํคญัอยูตอนทายของยอหนา คอื ความนยิมในการใชทีเ่พิม่ขึน้

 - ยอหนาที ่2-4 ใจความสําคญัอยูบรรทัดแรกของยอหนา คอื ประโยชนของอินเทอรเนต็

เปนเคร่ืองมือทีใ่ชเพือ่การคนควา ศนูยรวมความบันเทิง และเปนชองทางการส่ือสารระหวาง

บุคคล กลุม และสาธารณะ

 - ยอหนาที ่5-7 ใจความสําคัญอยูตอนกลาง และตอนทายของยอหนา คอื โทษทางกาย

และจติ เกิดอาการปวดกลามเน้ือ วงิเวยีนศรีษะ คลืน่ไสนาํไปสูความเครยีดทางจติและประสาท 

เวบ็ไซตทีม่ทีัง้ภาพอนาจารและมีการขายส่ือลามกอ่ืน ๆ  ทีไ่มเหมาะกับเด็ก ๆ  และ เวบ็ไซตการพนัน

 - ยอหนาท่ี 8 ใจความสําคัญอยูตอนกลางของยอหนา คือ ทุกฝายในสังคมไทย กําหนด 

แนวทางสงเสริมการใชประโยชน และหาวิธีการปองกันปญหา

3) รายละเอียดที่จําเปน 

 รายละเอียดที่จําเปนคืออะไร

 รายละเอียดท่ีจําเปน คือ ขอความท่ีเปนเน้ือหาสาระท่ีขาดไมได หรือเม่ือไมมีแลว 

อาจทําใหไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคล่ือนได 

 รายละเอียดใดที่จําเปน และรายละเอียดใดท่ีไมจําเปน 

 รายละเอียดท่ีจําเปน เปนสวนสําคัญอีกสวนหน่ึงที่ผูอานควรไดจากการอาน ทั้งนี้

เพราะรายละเอียดบางอยางจะชวยใหเราสามารถจดจําไดถูกตองแมนยํา และบันทึกเนื้อหา

ไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสําหรับการบันทึกนั้น เมื่อเวลาผานไปไมวาจะนานเพียงใด 

รายละเอียดทีจ่าํเปนท่ีเราบันทึกไวดงักลาวจะชวยใหเราเขาใจเน้ือหาไดมากย่ิงข้ึน และท่ีสาํคัญ 
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ของการจดจาํ หรอืบนัทึกรายละเอียด ทีจ่าํเปนจะชวยใหเราสามารถอธิบายความเขาใจของเรา

ในขณะท่ีเขยีน (ตอบขอสอบท่ีกาํหนดใหอธบิาย) และพูด (ตอบคําถามในการสอบ ปากเปลา 

(oral examination)) ไดดี ดังตัวอยางการตอบขอสอบที่ถามวา “อินเทอรเน็ตมีประโยชน

ตอสังคมไทยหรือคนไทยอยางไร” จากตัวอยางขอสอบขางตน การไดแนวคิดหลัก (concept) 

และใจความสําคัญจากการอานไมเพียงพอที่จะตอบคําถาม ดังนั้นการตอบขอสอบดังกลาว 

รายละเอียดท่ีจําเปนจึงมีความสําคัญอยางย่ิง 

 รายละเอียดที่จําเปนที่เชื่อมโยงจากใจความสําคัญจากเรื่อง “อินเทอรเน็ต…สลัด…

สะบัด…!” ในยอหนาที่ 2-4 เรื่องประโยชนของอินเทอรเน็ต มีดังนี้ 

 ประโยชนของอินเทอรเน็ต เปนเคร่ืองมือท่ีใชเพ่ือการคนควา แหลงขอมูลขาวสาร และ

ความรูดานตาง ๆ  ไดทัว่ทกุมมุโลกในเวลาอนัรวดเรว็ ศนูยรวมความบนัเทงิเพือ่ความสนกุสนาน

เพลดิเพลนิ หรอืผอนคลายความตึงเครยีด ไดตลอดเวลา เปนชองทางการสือ่สารระหวางบคุคล 

กลุม และสาธารณะท่ีไมมขีอจาํกดัในแงของสถานท่ี และเวลา ทาํใหคนทัว่ทกุภาคของประเทศไทย

สามารถตดิตอสือ่สารกนัไดโดยสะดวก ทัง้ยงักอใหเกดิการแลกเปล่ียนความรู และวฒันธรรม

อีกดวยสวนรายละเอียดท่ีไมจําเปน ในยอหนาท่ี 2-4 เรื่องประโยชนของอินเทอรเน็ต มีดังนี้ 

 ทัง้ขอมลูขาวสารทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การศึกษา สิง่แวดลอม การเกษตร 

สขุภาพ และอนามยั เปนตน อาท ิเปนศนูยรวมของเพลง เกม ภาพยนตร หรอืแมแตนยิายทีผู่ใช

อินเทอรเน็ตสามารถดาวนโหลด (download) หรือแมแตคนทั่วโลก ไมวาเวลาใด ทั้งการสง

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือท่ีนิยมเรียกกันวา “e-mail” รวมถึง การสนทนาโตตอบ หรือ

เปนที่รูจักกันวา “chat” ทั้งที่อยูในรูปของขอความ เสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว ชองทาง

การสื่อสารระหวางบุคคล กลุม และสาธารณะที่มีอินเทอรเน็ตเปนตัวกลางนี้ ที่ไรขอจํากัด

ของพรมแดน และมิติทางดานเวลาอีกดวย

2. การฟง

 ทักษะการฟงเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีมนุษยมีมาตั้งแตเกิด และมนุษยใชการฟงเปดรับ

ขอมูลขาวสาร ทั้งที่เปนความรู และความบันเทิง คนไทยเรามีคําพังเพย และสํานวนไทย

ทีเ่กีย่วกบัการฟงซึง่กลาวในเชงิแนะนาํ และชีใ้หเหน็ถงึความสาํคญัของการฟงอยูหลายสาํนวน 

เชน ฟงหูไวหู อยาฟงความขางเดียว ฟงไมไดศัพทจับไปกระเดียด เขาหูซายทะลุหูขวา ฯลฯ 

 นอกจากนี้การฟงยังเปนทักษะสําคัญที่ทําใหเรารับรู และเกิดการเรียนรู 

 ฟงอยางไรจึงจะเขาใจ 
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 การฟงบรรยายในรายวิชาท่ีเรยีนนัน้แตกตางจากการฟงโดยทัว่ไปทีเ่ราสามารถเลือกฟง

ตามความสนใจหรอืความตองการ แตในขณะทีก่ารฟงบรรยายในรายวชิาตองการทักษะการฟง

ในระดับ “ฟงเปน” และฟงอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีแนวทางดังนี้ 

  1) มสีมาธใินการฟง การมสีมาธใินการฟงเปนส่ิงสําคญั เพราะหากผูเรียนพะวงกบัเรือ่งอืน่ 

อาทิปญหาสวนตัวปญหาของเพื่อน ฯลฯ จะทําใหอยูในภาวะจิตใจที่ไมพรอมจะรับรู

เพราะมัวแตคิดเรื่องอ่ืน ดังน้ันเพ่ือประสิทธิผลของการฟง ผูเรียนควรฟงอยางตั้งใจ พินิจ

วิเคราะห และติดตามเน้ือหาท่ีฟงอยางตอเน่ือง โดยในขณะที่ฟงนั้นพยายามคิดวิเคราะห

ตามคําถามจากสูตร 5 W + 1 H 

 ตัวอยางการตั้งคําถามขณะที่ฟงจากสูตร 5 W + 1 H 

 - อาจารยเนนเรื่องอะไร 

 - เนื้อหาที่อาจารยบรรยายในตอนน้ีสัมพันธกับเนื้อหากอนหนานั้นอยางไร

 - สิ่งท่ีอาจารยอธิบายน้ันหมายถึงอะไร

 - ทําไมจึงเปนเชนนั้น ฯลฯ   

  2) พยายามจบัใจความหรอืประเดน็สาํคญัของเนือ้หา กลาวคือ ในขณะทีฟ่งควรสรปุ

เฉพาะใจความสาํคญัหรอืเนือ้หาสาระสาํคญั ๆ  ซึง่นอกจากจะชวยใหเราเขาใจเนือ้หาทีฟ่งแลวยงัชวย

ทาํใหเราสามารถจดบนัทกึจากการฟงไดชดัเจน และไดประเดน็สาํคญัครอบคลมุเนือ้หาทัง้หมด 

  3) ทาํความเขาใจความหมายของคาํหรอืขอความของผูบรรยาย คาํหรอืขอความทีไ่ดยนิ

ไดฟงนัน้ หากเปนคาํท่ีเราไมรูจกั เชน เปนคาํศพัทวชิาการ คาํยอทีไ่มเปนทีรู่จกั คาํเฉพาะกลุม 

รวมท้ังคาํหรอืขอความท่ีมคีวามหมายโดยออม เปนตน ผูฟงอาจอาศัย คาํหรอืขอความแวดลอม

ในประโยค หรอืลกัษณะสีหนา ทาทาง ฯลฯ ในขณะท่ีอาจารยกาํลงับรรยายชวยในการพิจารณา

เพือ่ใหเขาใจ ความหมายของคําหรอืขอความ ตวัอยางของการอาศัยคาํหรอืขอความแวดลอม

ในประโยค (บรบิท) เพือ่ทาํความเขาใจความหมายของคาํ จากคาํบรรยายในรายวชิาตรรกวทิยา 

 “...ขอบกพรองของการอางเหตุผล แบบใชคํายอมสี คือ การพยายามใชขออาง

เพื่อนํามาสูขอสรุปโดยที่ขออางนั้นใชคําที่มุงกระตุนความรูสึกของผูรับสารมากกวา

ใชเหตุผลโดยตรง…” จากคําบรรยายขางตนพอที่จะใหความหมายของคําวา “คํายอมสี” 

ไดดังนี้ คํายอมสี หมายถึง คําท่ีกระตุนความรูสึกมากกวาอธิบายเหตุผล

 นอกจากนีใ้นการทาํความเขาใจความหมายของคาํหรือขอความของผูบรรยายนัน้ ผูฟง

จาํตองคนควาหาความหมายท่ีแทจรงิของคําหรือขอความน้ัน ๆ  โดยวิธอีืน่ เชน การสอบถาม

จากอาจารยผูบรรยายหรือคนควาจากเอกสาร และตําราตาง ๆ ฯลฯ 
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  4) พจิารณาหลักการและเหตุผล รวมท้ังความสอดคลองสัมพนัธกนัของเน้ือหาท้ังหมด 

ในขณะท่ีฟงการบรรยายน้ัน ผูฟงควรคิดพิจารณาถึงหลักสาระสําคัญของเน้ือหา และส่ิงท่ีทาํให

เกิดผล รวมท้ังผลที่เกิดขึ้นดวย 

 ในประเด็นของการพิจารณาความสอดคลองสัมพันธของเน้ือหาท้ังหมดน้ันจะทําใหผูฟง

เขาใจเนือ้หาโดยสวนรวมทัง้หมด และทาํใหสามารถสรปุแนวคดิหลกั (concept) ของเนือ้หาท่ีได

จากการฟงดวย 

 ในเร่ืองของทักษะการฟงน้ัน ส่ิงสําคัญท่ีบ่ันทอนประสิทธิผลของการฟงมีหลายประการ 

และอปุสรรคทีส่าํคญัประการหนึง่คอื อคตทิีม่ตีอเรือ่งทีฟ่ง หรอืผูพดูท่ีนาํไปสูการปดกัน้ตนเอง

จากความรู อคติที่จะไมเชื่อ หรือไมเห็นดวยในขณะที่ฟง ซึ่งผูเรียนไมควรสรางกําแพงปดกั้น

ขอมูลขาวสาร ความรู และความคดิของผูอืน่ แตควรฟงและนาํไปไตรตรอง พจิารณา วเิคราะห 

และตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบสวนส่ิงที่ฟงใหละเอียดถี่ถวน 

อยาดวนสรุป ในขณะที่ฟงเนื้อหาไมครบถวน 

3. การถาม

 คุณสมบัติสําคัญประการหน่ึงที่เยาวชน โดยเฉพาะนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ควรมี คือ การเปนคนชางสังเกต และชางสงสัย และพยายามคนหาคําตอบดวยวิธีการตาง ๆ 

และวิธีการหนึ่งนั้นคือ การถาม ทักษะการถามนั้นมีความสัมพันธกับทักษะการอาน และ

การฟง กลาวคือ เมื่ออานหรือฟงแลวไมเขาใจ หรือขาดรายละเอียดท่ีจําเปน การถาม

เปนวิธีการหนึ่งท่ีทําใหเราไดมาซ่ึงเน้ือหาหรือรายละเอียดที่จําเปนและที่เราตองการ รวมทั้ง

ยังทําใหเรากระจางในเนื้อหาน้ันดวย 

 คําถามเพื่อแสวงหาคําตอบตอขอสงสัยตาง ๆ เราจะคุนเคยและใชกันเปนปกติ คือ 

5 W + 1 H ไดแก ใคร อะไร เม่ือใด ที่ไหน ทําไม และอยางไร 

ตัวอยางการตั้งคําถามจากสูตร 5 W + 1 H

 - ใครคือเจาของแนวคิด หรือทฤษฎีนั้น 

 - แนวคิดหรือทฤษฎีที่เก่ียวกับเน้ือหามีอะไรบาง 

 - ที่ไหน และเวลาใด ที่จะเกิดปรากฏการณ

 - ทําไมจึงเกิดปรากฏการณนั้น

 - แนวคิดหรือทฤษฎีในกลุมน้ีแตกตางจากอีกกลุมอยางไร

   ฯลฯ
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 จากตัวอยางคําถามดังกลาวขางตน คําถามท่ีสําคัญ และอาจกลาวไดวา เปนกุญแจสําคัญ

ของการไขคําตอบที่ใหรายละเอียดท่ีลึกซ้ึง และสําคัญ ๆ คือ คําถาม อะไร อยางไร และทําไม 

ดังน้ัน เม่ืออานหรือฟงแลวไมเขาใจ หรือตองการรายละเอียดเพิ่ม เราควรถามดวยคําถาม

ดังกลาว ตัวอยาง เชน X จะมีผลตอ Y อยางไร และทําไมจึงเปนเชนนั้น ฯลฯ 

 ตัวอยางคําถามจากการอานหรือการฟงเรื่อง “อินเทอรเน็ต…สลัด…สะบัด…!”              

ดวยสูตร 5 W + 1 H มีดังนี้ 

 - อินเตอรเน็ตคืออะไร 

 - อินเทอรเน็ตทําใหเกิดการแลกเปล่ียนความรู และวัฒนธรรมไดอยางไร

 - เราสามารถปองกันปญหาที่เกิดจากการใชอินเทอรเน็ตไดอยางไร

 - มีแนวทางการสงเสริมการใชอินเทอรเน็ตใหเกิดประโยชนตอชุมชน สังคม และ

  ประเทศไทย อยางไร ฯลฯ

 การถามเพ่ือใหไดคําตอบจากอาจารยผูสอนไมวาจะเปนในจังหวะท่ีเหมาะสมในระหวาง

ชัว่โมงท่ีเรยีน หรอืหลังจากท่ีเรยีน หรอืหลังจากท่ีไดอานทบทวนแลวมคีวามสงสัยนัน้ เปนหนทาง

ทีจ่ะทาํใหผูเรยีนเขาใจในเน้ือหาวชิาอยางดยีิง่ อยางไรก็ตามในการต้ังคาํถามน้ัน ผูถามควรกําหนด

จดุมุงหมายของการถามไวใหชดัเจน เชน ตองการถามเพ่ือใหเขาใจความหมายของคํา และขอความ 

เพ่ือความเขาใจท่ีถกูตองในเน้ือหาท่ีเรยีน หรือเพ่ือทราบแนวทางปฏิบตัหิรอืความคิดเห็น ฯลฯ และ

ในการถามอาจารยผูสอนในหองเรียนนัน้ ผูเรยีนควรใชภาษาทีก่ระชบั ตรงไปตรงมา ไมออมคอม

เยิน่เยอ และควรเปนคาํถามทีส่ภุาพ แสดงถงึการมสีมัมาคารวะทัง้ในแงของภาษาทีใ่ช และนํา้เสยีง 

เชน “ขอความอนุเคราะหอาจารยชวยใหรายละเอียดในเร่ืองนี้อีกสักนิดนะครับ/คะ” ฯลฯ

อยาอายที่จะถามในส่ิงที่เราไมรู เพราะไมมีใครรูมาตั้งแตเกิด

 เม่ืออาน ฟง และหรอืถามแลว ทกัษะสาํคญัอกีทกัษะหนึง่คอื ทกัษะการบนัทึกสาระ

สําคัญ ซึ่งเปนทักษะท่ีควรทําตอเน่ืองจากการอาน ฟง และถาม ดังนี้ 

4. การบันทึก 

 บนัทกึ หมายถึง “ขอความท่ีจดไวเพือ่ชวยความทรงจําหรือเพ่ือเปนหลักฐาน, ขอความ

ทีน่าํมาจดยอ ๆ  ไวเพือ่ใหรูเรือ่งเดมิ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) จากคาํนยิาม ดงักลาวนอกจาก

จะใหความหมายของคําวาบันทึกแลว ยังชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการบันทึกอีกดวย 
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 บันทึกอยางไรดี

 หนวยความจําภายในสมองของมนุษยจะมีความจุที่แตกตางกัน ดังจะสังเกตไดวา 

เราจะสามารถจดจําเร่ืองราวตาง ๆ  ไดไมทัง้หมดในทุกรายละเอียด และเพ่ือจะช้ีใหเหน็ถึงความสําคัญ

ของการบันทึกเราสามารถเปรียบสมองของมนุษยเราไดกบัถังนํา้ทีห่ากเติมน้ําหรอืเร่ืองราวตาง ๆ  มาก ๆ  

กจ็ะเกดิอาการลนออก ดงันัน้สิง่ทีจ่ะใหเราสามารถเกบ็ รายละเอยีดตาง ๆ  ไดจงึจาํเปนตองมกีารบนัทกึ 

ในการเรยีนในระดบัอดุมศกึษานัน้ การบนัทกึยิง่มคีวามจาํเปนเพราะในแตละภาคการศกึษานัน้ 

โดยสวนใหญนกัศกึษาจะลงทะเบยีนเรยีนหลายวชิา ดงันัน้ เราจะมัน่ใจไดอยางไรวาจะสามารถจดจาํ

สาระสาํคญัของเน้ือหาทัง้หมดได ในการบนัทกึนัน้ นอกจากทีผู่บนัทกึไมควรจดหมดทกุสิง่ทกุอยาง 

โดยเฉพาะรายละเอยีดทีไ่มสาํคญั และทีไ่มจาํเปนแลว การบนัทกึสาระสาํคญันัน้มแีนวทางการบนัทกึ ดงันี ้

 1) บนัทกึสาระสําคญั อนัไดแก การบนัทกึคาํหรอืประเดน็สาํคญั ทัง้ชือ่เรือ่ง หวัขอหลัก 

และหวัขอรอง รวมทัง้ความหมายของคําสาํคญั ฯลฯ โดยการตอบคําถามตามสูตร 5 W + 1 H เชน 

ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับอะไร อาจารยบรรยายถึงส่ิงนั้นอยางไร และทําไมจึงเปนเชนนั้น ฯลฯ 

 2) บันทึกชื่อหนังสือหรือตํารา และชื่อหัวขอ รวมทั้งช่ือผูแตง หรือชื่อหัวขอ และ

ชือ่อาจารยผูบรรยาย การบนัทกึจากการอานนัน้ การบันทกึดงักลาวจะชวยในการคนควาเมือ่ตองการ

รายละเอียด รวมทั้งการอางอิงไดทันที 

 3) จดัหมวดหมูของสาระสําคญั โดยแบงเปนกลุม ๆ  หรอืหมวดหมูตามแตเนือ้หา ทัง้น้ี

เพือ่คนควาหรอืทบทวนไดสะดวก และจดจําไดงายข้ึน การจัดหมวดหมูของสาระสําคญัทาํได

หลายวิธี เชน จัดหมวดหมูตามหัวขอ จัดหมวดหมูความเหมือนหรือความแตกตาง ฯลฯ 

 4) เรียงลําดับเร่ือง ใหอานและเขาใจงาย และท่ีสําคัญคือ เชื่อมโยงประเด็นใหเห็น

ความสมัพนัธทัง้หมด และถกูตองตามความหมาย การเรยีงลาํดบัเรือ่งทาํไดหลายวธิ ีเชน เรยีงลาํดบั

ตามลาํดบัเวลา (อดตี-ปจจบุนั) เรยีงลาํดบัตามตาํแหนงพืน้ที ่(เหนอื-ใต-ออก-ตก) เรยีงลําดบัจากสาเหตุ

ไปสูผล (ที่เกิดขึ้น) ฯลฯ 

 5) ใชถอยคําทีก่ระชับ แตชดัเจน เขาใจงาย และครอบคลุมเน้ือหามากท่ีสดุ โดยอาจใช

เทคนิคการบันทึกโดยใชคําสัมผัส ซึ่งการใชคําท่ีมีเสียงสัมผัสคลองจองจะชวยใหจําไดดี

 รูปแบบของการจดบันทึกมีหลายรูปแบบ เชน การบันทึกเฉพาะคําสําคัญ การบันทึกใจ

ความสําคัญ การวาดเปนรูปภาพ และการทําแผนภูมิ ฯลฯ ทั้งนี้การเลือกวิธีการบันทึกผูเขียน

เลอืกทําไดตามความถนัด และความช่ืนชอบของผูเขยีนเอง สาํหรับการบันทกึในรูปแบบของแผนภูม ิ

สามารถเขียนเปนแผนภูมิแบบส้ัน และแบบละเอียดไดดังนี้ 
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 ตวัอยางการบันทกึแบบแผนภูมจิากงานเขียนเรือ่ง อนิเทอรเนต็…สลดั…สะบดั…! 

ตัวอยางการบันทึกแบบแผนภูมิจากงานเขียนเร่ือง อินเทอรเน็ต...สลัด...สะบัด...!

ตัวอยางแผนภูมิแบบส้ัน 

ที่มา : หน่ึงหทัย ขอผลกลาง และวีรพงษ พลนิกรกิจ, เอกสารประกอบการฝกอบรม

ทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544.
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ตัวอยางแผนภูมิแบบส้ัน : รูปปรามิด

ตัวอยางแผนภูมิแบบละเอียด

+

 สรุป ทุกฝายในสังคมไทย ควรกําหนดแนวทางสงเสริมการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต 

และหาวิธีการปองกันปญหา

 เน่ืองจากในแตละภาคการศึกษา ผูเรยีน ๆ  หลายวิชา ดังน้ันการขจัดปญหาการอานหนังสือ

ไมทนัสอบ หรือทบทวนไมทนัสอบ ซึง่เปนผลทาํใหไดคะแนนไมด ีหรือสอบตก (F) ในรายวชิาทีเ่รยีน 

ผูเรยีนจึงควรบันทกึเน้ือหาวิชาตาง ๆ  ในขณะเรียน หรอืหลังเลิกเรียน ไมควรคางไว จน “ดนิพอกหางหมู”

 



40

5. จะเพิ่มพูนทักษะท้ัง 4 ไดอยางไร 

 นอกจากวิธีการตาง ๆ  ดังกลาวขางตนแลว แนวทางการเพ่ิมพูนทักษะการอาน ฟง ถาม 

และบันทึกในประเด็นอ่ืน ๆ ที่ผูเรียนควรใหความสําคัญ มีดังนี้ 

 1) สรางแรงจงูใจ โดยเฉพาะในการอาน และการฟง โดยผูเรยีนอาจสญัญาใหรางวลัหรอื

ลงโทษตัวเอง เชน ถาอานหนังสือจบ หรอืตัง้ใจฟงแลวจะไปดูหนงั ฯลฯ ตระหนักถงึประโยชน

และโทษของการไมอานหนงัสอื ไมตัง้ใจฟง ไมถามเมือ่ไมเขาใจ หรอืไมบนัทกึ เชน ถาไมปฏิบตัิ

ดงักลาวจะทําใหสอบตก (F) ในรายวิชานัน้ ฯลฯ รวมทัง้การ ชกัชวนเพ่ือนรวมหองเรยีนสนทนา

เนื้อหาสาระในรายวิชาที่เรียน เปนตน 

 2) พยายามกระตุนความสนใจของตัวเองในขณะอาน และฟงอยูตลอดเวลา แมเปน

เนื้อหาที่ตนเองไมสนใจมากนัก หรือรูสึกเบ่ือหนาย 

 3) หม่ันฝกฝน ในการหม่ันฝกปฏิบัติหรือทําอยางสม่ําเสมอ ทําจนเปนนิสัยจะชวยพัฒนา 

ทักษะทั้ง 4 ดาน 

 4) ตองมคีวามตัง้ใจจรงิ ในการกระทาํการใด ๆ  จะสาํเรจ็ไดดวยความตัง้ใจจรงิ ดงันัน้ 

ในการพัฒนาทักษะท้ัง 4 ตองอาศัยความต้ังใจจริงของผูเรียน 

6. บทสรุป

 ทักษะท้ัง 4 ดานไดแก ทักษะการอาน ฟง ถาม และบันทึก เปนทักษะที่ควรฝกฝน

อยางตอเนื่อง และสอดคลองกันไป ซึ่งสามารถกําหนดเปนแผนภูมิได ดังนี้

 การเรียนในระดับอุดมศึกษา ผูเรียนควรมีทักษะท่ีดีท้ังทักษะทางดานการอาน การฟง 

โดยสามารถเชือ่มโยงเนือ้หากบัภาพในใจ (ในสมอง) ทีม่อียู อนัจะทําใหผูเรยีน เขาใจในเน้ือหา และ

สามารถบันทกึแนวคิดหลกัออกมาในรูปแบบตาง ๆ  ได หากผูเรียน ยงัไมเขาใจเน้ือหาในคร้ังแรกทีเ่รยีน 

(หรอืตองการศกึษารายละเอยีดของรายวชิานัน้) ผูเรยีนอาจอานหนงัสอื ตาํรา หรอืเอกสารประกอบ

การเรยีนการสอนรอบที ่2 (ในบางรายวชิาจะบนัทกึเทปวดีทิศัน นกัศกึษาสามารถนาํมาด/ูฟงอกีครัง้ได) 

หรอืสอบถามจากอาจารย ผูสอน ซึง่จะทําใหผูเรยีนเขาใจ และสามารถบนัทกึไดถกูตองตามความหมาย 
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 ในการเรียนมหาวิทยาลัยนั้น โอกาสท่ีนักศึกษาจะได “เขียน” เพื่อเอาคะแนน

ม ี2 โอกาส คอื เขยีนตอบขอสอบอัตนัยกบัเขียนรายงานสงอาจารย ซึง่จากประสบการณของผม  

คะแนนของนักศึกษามักออกมาไมคอยดี (แมกับนักศึกษาที่มี GPAX สูงก็ตาม) โดยเฉพาะ

กับขอสอบที่ตองแสดงวิธีทํา นักศึกษามักสนใจแคตอบตัวเลขใหถูก โดยไมไดนําเสนอ

วิธีคิด สวนเร่ืองรายงานน้ัน ผมพบวานักศึกษามักเนนที่การนําเสนอผล ไมวิเคราะหผล  

และเขียนอธิบายความแบบคนท่ีไมเขาใจวาแตละสวนของรายงานตองเขียนอยางไร

 ผมจึงไดนําเสนอเทคนิคการเขียนตอบขอสอบอัตนัยและการเขียนรายงานไว

ในบทความน้ี โดยสวนทีเ่กีย่วกบัขอสอบน้ันจะมีคาํแนะนาํสาํหรบัขอสอบท้ังแบบบรรยายและ

แบบแสดงวิธทีาํ สวนในการเขียนรายงานน้ัน ผมจะเนนทีก่ารเขียนรายงานเชิงเทคนิค (technical 

report) ซึ่งเปนรายงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายใหทําเม่ือเรียนวิชาปฏิบัติการ (lab)

1. การเขียนตอบขอสอบอัตนัย 

 โดยท่ัวไป  ขอสอบท่ีใชใน มทส. ม ี2 แบบ คอื แบบปรนัย (ขอกา) กบัแบบอัตนัย (ตอง

บรรยายหรือแสดงวิธทีาํ) สวนใหญนกัศกึษามักชอบขอสอบปรนัยมากกวาเพราะเหมือนมี “หลกั” 

ใหเกาะ  หากคิดหาคาํตอบแลวไดตรงกบัตวัเลอืกกอ็ุนใจไประดบัหนึง่  หรอืหากคดิไมออก อยางนอย

กม็ตีวัเลอืกใหเดา ในขณะทีข่อสอบอตันยันัน้ หากคดิไมออกกเ็ขยีนอะไรตอไมไดเลย  แตเนือ่งจาก

ขอสอบอัตนยัสามารถใชวดัความเขาใจของนักศกึษาไดเปนอยางด ี โอกาสท่ีอาจารยจะออกเปน

อตันัยกเ็ปนไปไดสงู  จงึจาํเปนอยางย่ิงทีน่กัศกึษาตองรูเทคนิคการเขียนตอบขอสอบประเภทน้ี

 ในหองสอบน้ัน  หลังอานโจทยจนเขาใจ  กอนลงมือเขียนใหนักศึกษาเรียบเรียงความคิด 

และวางโครงรางคําตอบกอน เชน หัวขอหลักและหัวขอยอยมีอะไรบาง จะเชื่อมโยงคําตอบ

แตละสวนอยางไร การทาํเชนนีช้วยใหตอบไดครบถวน ไมวกไปวนมา  เมือ่เขยีนตอบก็ควรเขยีน

ดวยลายมอืทีอ่านงาย (แมลายมือไมสวย หากต้ังใจเขียนกส็ามารถทาํใหอานงายได)  เวนวรรค

ใหถูกตอง เสร็จแลวอานทวนวามีคําสะกดผิดไหม ตอบคําถามครบถวนไหม และคําตอบ

ดูผิดปกติตรงไหนหรือไม (เชน มีคามากกวาท่ีเคยคํานวณไดในช้ันเรียนหลายรอยเทา)

Ë¹‹ÇÂ·Õè 4
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 ในท่ีนี้  ผมขอแบงประเภทของขอสอบอัตนัยออกเปน 5 ประเภท ดังนี้

 1.1 โจทยที่ถามความหมาย : นักศึกษาควรตอบใหตรงประเด็น และกระชับ 

แตไมสั้นจนอานแลวเขาใจผิด หรือไดเนื้อความไมครบประเด็นคําถาม  ลองพิจารณาตัวอยาง

ตอไปนี้ครับ

 อนึ่ง คะแนนท่ีใหขางตนเปนเกณฑสวนตัวของผม ซึ่งอาจารยทานอื่นก็อาจ

ใชเกณฑที่ตางไป โดยวิธีใหคะแนนของผมก็คือ กอนตรวจ ผมจะเตรียมคําตอบท่ีถูกตองไว  

แลวผมก็กําหนดวา ถาตอบเทานี้จะไดคะแนนเต็ม หากขาดประเด็นนี้ไปจะหักกี่คะแนน   

แลวจึงลงมือตรวจโดยเปรียบเทียบคําตอบของนักศึกษากับเกณฑการใหคะแนนท่ีตั้งไว

คําถาม : จงใหคํานิยามของคาเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean)

นักศึกษาคนที่ 1 : เปนคาเฉล่ียทางคณิตศาสตรประเภทหน่ึง  มคีวามสําคญัมากในวิชาสถิตเิพราะ

เปนคาเฉลี่ยที่มีความแปรปรวนตํ่าที่สุด  แตหากขอมูลมีการกระจายมาก คาเฉลี่ยที่คํานวณได

จะไมเปนตัวแทนที่ดีของขอมูล

จะเหน็วา นกัศกึษาคนที ่1 ไมไดใหคาํนยิามทีม่รีายละเอยีด และพดูออกไปนอกเรือ่ง (ผมให 3/10)  

คนท่ี 2 แมอาจารยจะอานแลวพอเขาใจ  แตโจทยไมไดบอกวาใหเขียนใหอาจารยเขาใจเพยีงคนเดียว 

(ผมให 8/10)  สวนคนสุดทายนัน้เขียนใชคาํทีอ่านแลวโอกาสท่ีจะตคีวามหมายผิดมีนอย  (ผมให 10/10)

นักศึกษาคนที่ 3 : คาเฉล่ียทางคณิตศาสตร คือ คากลางของขอมูลที่หาไดจากการนําผลรวมของ

ขอมูลทั้งหมดหารดวยจํานวนขอมูลทั้งหมด

นักศึกษาคนที่ 2 : ผลรวมขอมูลหารดวยจํานวนขอมูล
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 1.2 โจทยใหแจกแจงหรือยกตัวอยาง : ควรพูดถึงทุกคําตอบพอใหไดใจความ  

อยารายยาวจนหลงประเด็นหรือพูดเร่ืองใดมากเปนพิเศษ และควรเขียนตอบโดยแบงเปน

ขอยอย ๆ จะทําใหเขาใจงายกวาการตอบท้ังหมดรวมในยอหนาเดียว ตัวอยางคําถาม เชน 

“ใหบอกชือ่สวนประกอบทีส่าํคญัของเครือ่งปรบัอากาศพรอมหนาทีข่องสวนประกอบดงักลาว”  

หรือ “ใหยกตัวอยางการนําไฟฟาสถิตไปใชงานมา 3 ตัวอยาง พรอมบอกหลักการทํางานของ

ตัวอยางทั้งสาม”  ลองพิจารณาตัวอยางตอไปน้ีครับ

คําถาม : สสารมีก่ีสถานะ อะไรบาง  และแตละสถานะมีลักษณะอยางไร

นักศึกษาคนที่ 3 : สสารมี 3 สถานะ  ไดแก
 ของแข็ง ซึ่งมีรูปรางและปริมาตรคงตัว

 ของเหลว ซึ่งมีปริมาตรคงตัว  แตรูปรางไมคงตัว

 กาซ ซึ่งทั้งรูปรางและปริมาตรไมคงตัว  โดยปริมาตรขึ้นกับภาชนะท่ีบรรจุ

จะเห็นวา นกัศกึษาคนท่ี 1 ไมไดบอกลักษณะของสสารแตละสถานะ ซึง่อาจเกิดจากไมคดิวา อาจารย

จะถามจึงไมไดทองมา หรืออานโจทยไมถี่ถวน หรือวางแผนเวลาในการทําขอสอบไมดี  จึงมีเวลา  

ไมพอจะตอบคาํถามนี ้ (ผมให 6/10)  คนที ่2 นาํเสนอไมด ี อานแลวมีโอกาสตีความหมายผดิ (ผมให 

8/10)  สวนคนสุดทายเขียนแบงหวัขออานเขาใจงาย ไมตองตีความหมายของส่ิงทีเ่ขยีน  (ผมให 10/10)

นักศึกษาคนที่ 2 : สาม คอื ของแขง็-รปูรางปรมิาตรคงตัว, ของเหลว-ปรมิาตรคงตวั รปูรางไมคงตวั, 

กาซ-รูปรางปริมาตรไมคงตัว

นักศึกษาคนที่ 1 : สาม คือ ของแข็ง ของเหลว กาซ
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 1.3 โจทยใหอธบิายหรอือภปิราย : ใหตอบโดยอางความรูจากหองเรยีน อาจแบงเปน

ประเด็นยอย แลวสุดทายสรุปเขาสูประเด็นหลัก ตัวอยางคําถาม เชน “จงอธิบายสาเหตุที่

เมื่อรถยนตขนาดใหญที่มีความเร็วสูงวิ่งผานเรา เราจะรูสึกวามีแรงดูดตัวเราเขาหารถยนต

คันดังกลาว” หรือ “เมื่อใบไมรวงหลนจากตน ใบจะปลิวและหมุนควงเสมอแมในยามที่

ไมมีลมพัด จงอภิปรายสาเหตุของปรากฏการณนี้” ลองพิจารณาตัวอยางตอไปนี้ครับ

นักศึกษาคนที่ 1 : ดีเซลหนัก เสียงดัง สั่น แพง

คําถาม : ทําไมบริษัทผูผลิตโดยท่ัวไปจึงไมผลิตมอเตอรไซคที่ใชเครื่องยนตดีเซลออกมาจําหนาย

นักศึกษาคนที่ 2 : เครือ่งยนตดเีซลระเบดิแรง เคร่ืองยนตตองหยายทาํใหหนกั  เสียงดงั  ราคาแผง

นักศึกษาคนที่ 3 : เน่ืองจากเครือ่งยนตดเีซลมกีารจดุระเบดิทีร่นุแรงมากเมือ่เทยีบกบัเครือ่งยนต
เบนซิน  เคร่ืองยนตจงึตองแข็งแรง  ทาํใหมขีนาดใหญ  นํา้หนกัมาก  ไมเหมาะสําหรบัมอเตอรไซค

ทีม่ขีนาดเลก็และตองการความปราดเปรยีว  นอกจากนี ้ระหวางทาํงานเครือ่งยนตดเีซลมเีสยีงทีด่งั

เมื่อเทียบกับเครื่องยนตเบนซินและมอเตอรไซคไมมีผนังหองโดยสารคอยปองกันเสียง ผูขับข่ี

มอเตอรไซคอาจรูสกึไมสขุสบายในการขับขี ่ หากจะแกปญหาเหลานี ้ราคาจําหนายนาจะสูง  ทาํให

มียอดจําหนายตํ่า ผูผลิตโดยทั่วไปจึงไมผลิตมอเตอรไซคที่ใชเครื่องยนตดีเซลออกมาจําหนาย

จะเห็นวา นกัศกึษาคนท่ี 1 เหมือนจะแจกแจงขอเสีย   ไมไดอภปิราย เชือ่มโยงเหตุผลไปหาบทสรุป

(ผมให 5/10)  เมื่อเปรียบเทียบคําตอบที่ 2 กับ 3 แลว  เหตุผลที่แจกแจงของท้ังสองคนเหมือนกัน  

แตจะเห็นวาคนที ่3 มกีารเช่ือมโยง  บอกวาเพราะอยางนีจ้งึเปนอยางนัน้  เมือ่จะบอกวาเคร่ืองดเีซล

เสียงดัง ก็บอกวาเสียงดังเม่ือเทียบกับเคร่ืองเบนซิน ทําใหเห็นวามอเตอรไซคแบบท่ีใชเบนซิน

ดีกวาในแงนี้ และมีสรุปในแงของผูผลิตวา ไมทําเพราะราคาและความสุขสบายของผูขับขี่  

รวมความแลว ผมใหคนที่สอง 7/10 และคนท่ีสาม 10/10 (ผมหักคะแนนที่หมายเลข 2 สะกดคํา

ผิดดวย โทษฐานที่อาจทําใหผูอานไมเขาใจคําตอบ)หผูอานไมเขาใจคําตอบ)
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 1.4 โจทยใหเปรียบเทียบหรือบอกความแตกตาง : หากตองเปรียบเทียบควรบอก

ทั้งความเหมือนและความตาง ตัวอยางคําถาม เชน “จงเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของ

การผลิตไฟฟาโดยใชกาซธรรมชาติกับการผลิตโดยใชพลังงานนิวเคลียร” หรือ “เครื่องยนต

เบนซินตางจากเครื่องยนตดีเซลอยางไร” ลองพิจารณาตัวอยางตอไปนี้ครับ

นักศึกษาคนที่ 1 : แบบแรกเปนการนํา  แบบสองเปนการแผ

คําถาม : หากท้ิงทัพพีตักขาวไวในหมอหุงขาวท่ีขาวยังระอุ  เม่ือจับทัพพีเราจะรูสึกรอนมือ และหาก 
เราน่ังหนากองไฟ  เราก็จะรูสึกรอน  จงเปรียบเทียบการถายเทคความรอนของสองสถานการณนี้
 

นักศึกษาคนที่ 2 : ตางกัน คือ แบบแรกเรียกวาการนําความรอนตองการตัวกลาง  แบบสองเรียก

การแผรังสี ความรอนไมตองอาศัยตัวกลาง

นักศึกษาคนท่ี 3 : เมื่อเราทิ้งทัพพีตักขาวไวในหมอหุงขาวที่ยังระอุอยูนั้น ความรอนจากขาว

จะถายเทผานทัพพี ทําใหเรารอนเม่ือจับทัพพี การถายเทความรอนน้ีเรียกวา การนําความรอน

ซึง่มีทพัพเีปนตวักลางในการนาํความรอน สวนการทีเ่รานัง่หนากองไฟแลวรูสกึรอนนัน้  เนือ่งจาก

กองไฟถายเทความรอนใหเราดวยวิธีที่เรียกวา การแผรังสีความรอนซึ่งไมตองการตัวกลาง

ในการถายเทความรอน จะเห็นวาทั้งสองสถานการณเปนการถายเทความรอนจากแหลงที่มี

อุณหภูมิสูงมายังเราเหมือนกัน  แตใชกลไกในการถายเทความรอนที่แตกตางกัน

โจทยใหเปรียบเทียบสองสถานการณ ดังนั้น จะเห็นวา นักศึกษาคนที่ 1 ไมได ตอบคําถามนี้

อยางชัดเจน คนที่สองตอบแควาตาง คนสุดทายตอบวา เหมือนกัน คือ มีการถายเทความรอน

และตางกันที่กลไกการถายเท นอกจากนี้จะเห็นวา คนที่ 1 ระบุชื่อสั้นไป (อาจตีความไดเปนการ

นําไฟฟากับการแผรังสีอะไรก็ได) สวนในแงการอธิบายความจะเห็นวา คนท่ี 3 เลาไดเห็นกลไก

การถายเทท่ีเกิดขึ้นไดดีกวาคนท่ี 2 รวมความแลว ผมใหคนท่ีหนึ่ง 6/10 คนท่ีสอง 8/10 และ

คนที่สาม 10/10
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 1.5 โจทยคาํนวณ : มอีาจารยหลายทานทีต่รวจขอสอบโดยดคูาํตอบของนกัศกึษากอน  

หากผิดก็ใหขอนั้นศูนยคะแนนทันทีโดยไมดูรายละเอียดการคิด ดังนั้น คําตอบท่ีถูกตอง

สําคัญมาก อยางไรก็ตาม ขั้นตอนการคํานวณก็สําคัญเชนกัน ไมอยางนั้น อาจารยคงใหเติม

เฉพาะคําตอบลงในชองวาง ไมสั่งใหแสดงวิธีทําพอใหเมื่อยทั้งคนทําและคนตรวจหรอก  

ผมพบวานักศึกษาจํานวนมากไมอธิบายวิธีคิด หลายคนเร่ิมบรรทัดแรกดวยเคร่ืองหมาย

เทากับ (=) ตามดวยตัวเลขกลุมหน่ึงที่คูณหารบวกลบกันอยู (ทิ้งใหอาจารยตีความอยาง

เดียวดายวา ตัวเลขแตละตัวมาจากไหน และมารวมตัวกันท่ีบรรทัดนี้ไดอยางไร)  แลวบรรทัด

ตอไปก็ขึ้นตนดวยเครื่องหมายเทากับ ตามดวยตัวเลขผลคํานวณจากบรรทัดที่แลว และ

ไมเขียนอะไรตออีกเลย การทําเชนนี้ตอใหตอบถูกก็ยากที่จะไดคะแนนเต็ม ถาตอบผิด 

นักศึกษาคงเดาผลลัพธได แตหากเราเขียนอธิบายวิธีคิดลงไป แมคํานวณผิด อาจารยก็อาจ

มีคะแนนสงสารให

  คําแนะนําของผมในการเขียนตอบโจทยประเภทน้ีมีดังนี้ครับ

  1.5.1  อานโจทยแลวแจกแจงวา เขาถามหาอะไร กาํหนดอะไรมาใหบาง แลวเขยีน

สิ่งเหลานี้ไวที่วางใกลโจทย จากนั้นคิดตอวา ตองใชสูตรอะไรบางเพื่อท่ีจะไดคําตอบ จนได

แผนคราว ๆ ของการทําโจทย

  1.5.2  ลงมือเขียนจริง โดยบรรทัดแรกใหอางสูตรที่ตองใช อาจใชวลีงาย ๆ วา 

“จากสูตร” แลวก็เขียนสูตรในรูปตัวไป (แบบท่ียังติดตัวแปรอยู)  

  1.5.3  ขึ้นบรรทัดใหม เขียนแจกแจงคาตัวเลขท่ีโจทยใหมาท่ีตองการแทนคา

ในสูตรขางตน อาจขึ้นตนวา “โจทยกําหนดให” แลวเขียนตอวา ตัวแปรไหนเทากับคาเทาไร 

พรอมหนวยท่ีถูกตอง (เชน กิโลกรัม ลูกบาศกเมตร วินาที เปนตน)

  1.5.4  ขึ้นตนบรรทัดใหม  ดวยวลี “ไดวา”  แลวเขียนสมการจากบรรทัดที่ 1 ซํ้า

แตครั้งน้ีเขียนคาตัวเลขแทนที่ตัวแปร 

  1.5.5  คํานวณคําตอบแลวเขียนแสดงคําตอบในบรรทัดถัดมา พรอมหนวย             

ที่ถูกตอง หากตองใชสูตรอื่นในการคํานวณตอก็ใหประยุกตใชขั้นตอนที่ 2-5
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  1.5.6 เขียนสรุปในตอนทายโดยข้ึนตนประโยคดวยเคร่ืองหมาย (อานวา                   

เพราะฉะนั้น) 

 การมีขั้นตอนที่ 1.5.4 นั้นดูเหมือนเสียเวลาเมื่อเทียบกับการที่เรามองภาพในใจวา

ตัวเลขไหนแทนท่ีตัวแปรใด แลวกดเครื่องคิดเลขเพื่อหาคําตอบเลย ไมตองเสียหนึ่งบรรทัด

ใหขั้นท่ี 1.5.4 แตจากประสบการณ ผมเห็นวาการเขียนแทนคาลงบนกระดาษชวยลดโอกาส

แทนคาผิดหรือกดเครื่องคิดเลขผิดได ลองทําดูครับแลวจะเห็นวาจริง   

 ตัวอยางของการเขียนตอบเปนดังนี้ครับ

คําถาม : นักศึกษาวัดเสนผาศูนยกลางของเหล็กทอนหน่ึง โดยนักศึกษาวัดท่ีตําแหนง

ตางกัน 3 ที่ ไดคาเทากับ 13.4, 13.7 และ 13.1 ม.ม. ตามลําดับ  คาเฉลี่ยเลขคณิตของเสนผา

ศูนยกลางนี้ในหนวยเซนติเมตรเทากับเทาไร

 นักศึกษา คนที่ 1 :

   
=

 
   = 13.4

 นักศึกษา คนที่ 2 :

   

   
=

 

   
=
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 นักศึกษา คนที่ 3 :

   
จากสูตร

  

   โจทยกําหนดให   และ

   ไดวา           

              

     คาเฉลี่ยเลขคณิตของเสนผาศูนยกลางของเหล็กทอนนี้เทากับ 1.34 ซ.ม.

 จะเห็นวา คนท่ี 1 ไมอธิบายใด ๆ เริ่มตนมาคํานวณทันที ซึ่งผูตรวจอาจบอกวา 

ไมทราบวาที่เขียนมานั้นเทากับอะไร (เพราะอยูดี ๆ ก็ขึ้นตนวาเทากับ) และไมทราบวา

คํานวณเสร็จหรือยัง (คือทําตอไมไดเลยหยุดแคนี้หรือน่ีคือคําตอบแลว) และหากนักศึกษา

ลืมแปลงหนวยใหตรงกับที่โจทยถาม (ผมพบวานักศึกษามากกวารอยละ 10 ลืมแปลง)  

อาจารยจะหาท่ีใหคะแนนชวยยากมาก (ผมจึงใหนักศึกษาคนแรก 7/10) สวนคนที่ 2 แมจะ

บอกสูตรที่ใช แตก็ไมไดอธิบายใหผูตรวจทราบวา อะไรคือ  และ  (นักศึกษาอาจแยงวา 

ก็สูตรนี้เรียนมาจากอาจารย อาจารยตองทราบสิวาตัวแปรเหลานี้คืออะไร แตอานโจทย

ดี ๆ ครับ ผมไมไดบอกวาจงตอบมาใหอาจารยเขาใจคนเดียว คนอ่ืนชางหัวเขา) นอกจากน้ี 

 กับ  ไมไดมีคาเทากัน อยูดี ๆ ก็นํา 10 มาหาร ไมอธิบายอะไร 

(ผมให 8/10) นักศึกษาคนที่ 3 นั้น บอกสูตรท่ีใช อธิบายสัญลักษณ แทนคาใหดู 

เปลี่ยนหนวยใหเห็น และมีสรุปใหทราบวาคําตอบเทากับเทาไร ผมจึงไมลังเลที่จะให 10/10

 เมื่อทําเสร็จแลว  หากพบวาตัวเลขใดมากหรือนอยไปเมื่อเทียบกับที่เคยทําโจทยมา  

ควรตรวจสอบซํา้ (โอกาสทีใ่นโรงงานนกัศึกษาจะไดแกโจทยทีเ่หมอืนขอสอบคงเปนไปไดนอย  

แตการที่นักศึกษามีความคุนเคยวาปริมาณตาง ๆ มีขนาดเทาไร เชน อุณหภูมิของเครื่องยนต  

ความดนัในหมอน้ํา  ความเร็วรอบของมอเตอร ยอมเปนประโยชนในการประกอบอาชีพตอไป)  

งานวิจัยเผยวา  การที่ นักศึกษาทําขอสอบเสร็จแลวกลับมาทวนซ้ําสามารถชวยใหนักศึกษา
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พบทีผ่ดิหรือขอทีท่าํไมไดกอ็าจคิดออกวาตองทาํอยางไร  เพราะตอนแรกนักศกึษาอาจเครียด

หรือประหมาเกินไป เมื่อไดใชสมองคิดแกขอสอบไประยะหนึ่ง ที่ลืมไปก็อาจจําได ที่ทําผิด

ก็มีโอกาสมองเห็น

2. การเขียนรายงาน 

 ผมพบวา อาจารยแตละทานมักกําหนดสวนประกอบของรายงานตางกันไป เชน 

อาจารยทานหนึ่งอาจกําหนดใหรายงานประกอบดวย “อุปกรณที่ใช ผลการทดลอง  

วเิคราะหผล และสรปุ”  ในขณะทีอ่าจารยอกีทานอาจใหม ี“วตัถปุระสงค ทีม่าและความสาํคญั  

วิธีดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน และสรุป” ซึ่งหากนักศึกษาไมเขาใจวิธีเขียนหัวขอใด 

ควรถามในชั้นเรียนทันที และหากฟงคําอธิบายแลวนึกภาพไมออกก็ตองขอใหอาจารย

ยกตัวอยางเพ่ิมเติม ในสวนของผมน้ัน ผมขออธิบายเฉพาะสวนที่พบวานักศึกษาสวนใหญ

เขียนไดไมดี ดังน้ี

 2.1 ผลการทดลอง นักศึกษาควรเร่ิมตนเขียนรายงานดวยการทําผลการทดลองกอน  

โดยท่ัวไปการรายงานผลดวยตารางชวยใหเขาใจไดงายเพราะตารางชวยนําเสนอขอมลูอยางมี

ระบบ แตหากตองการแสดงแนวโนมหรือเปรียบเทียบผลควรนําผลท่ีไดไปเขียนเปนกราฟ

จะชวยใหเห็นแนวโนมชดัเจนกวาตาราง อยางไรกต็าม เปนการยากทีจ่ะอานคาจากเสนกราฟ

แลวไดตัวเลขที่แมนยํา กราฟจึงไมสามารถแทนท่ีตารางแสดงผลได

 2.2  วิเคราะหผลการทดลอง เปนสวนที่สําคัญมาก แมอาจารยไมไดกําหนดวา

ในรายงานตองมีสวนนี้ก็ควรเขียนวิเคราะหผลลงในหัวขอ “ผลการทดลอง” นักศึกษา

พงึระลกึไววา  หากความสามารถของเรามีเพยีงทาํการทดลองแลวกร็ายงานผล  โรงงานอาจจาง

ใครมาทํางานแทนเราเม่ือไรก็ได เพราะแคทําตามวิธีการแลวก็รายงานผล ใครก็ทําได  

แตหากนักศึกษาวิเคราะหผลเปน อาจเปนการยากท่ีจะหาคนมาแทนท่ีได โดยส่ิงที่ควรทํา

ในการวเิคราะหผลกค็อื ดวูามคีาใดเปลีย่นแปลงตามคาใดอยางไรบาง  จากนัน้กเ็ขยีนวเิคราะห

ถึงสาเหตุที่คาดังกลาวเปลี่ยนแปลงในลักษณะนั้น เชน ทําไม x จึงเพิ่มขึ้นเมื่อ y เพิ่มขึ้น  หรือ

ทําไมเม่ือ a เพิ่มขึ้น b เพิ่มขึ้นในลักษณะเชิงเสนแต c กลับเพ่ิมขึ้นแบบฟงกชันเอกซโพ
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เนนเชียล  และผลน้ีเหมอืนหรือตางจากทฤษฎอียางไรบาง (การจะวเิคราะหได  ตองกลบัไปอาน

ทฤษฎทีีเ่รยีนมา  ซึง่การนาํทฤษฏมีาชวยวเิคราะหนีน้อกจากจะไดคะแนนดแีลว  ยงัทาํใหเขาใจ

ทฤษฎีอยางถองแทดวย)

   อนึ่ง ผมพบวา เมื่อผลไมเปนไปตามทฤษฎี นักศึกษามักวิจารณวา “เพราะ

เครือ่งมอืเกาแลว” หรอื “ผูทาํการทดลองขาดประสบการณ” ซึง่ฟงแลวเหมอืนขอแกตวัมากกวา 

ตางกบัการวจิารณวา “เครือ่งมือผานการใชงานมานาน อาจไมไดรบัการสอบเทยีบ (calibration) 

ทาํใหอานคาผิดเพีย้นไปจากคาจรงิ”  หรอื  “ในระหวางทาํการทดลอง ความดันมคีาเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา  ผูทาํการทดลองจงึใชวธิปีระมาณคาความดนัเฉลีย่จากคาทีส่งัเกตไดระหวางทาํการทดลอง  

ผลที่ไดจึงอาจมีความผิดพลาด”

 2.3 สรุปผลการทดลอง ซึ่งจากช่ือก็ชัดเจนวา สวนนี้เปนการนําผลมาเขียนสรุป  

นั่นก็หมายถึงนําผลที่สําคัญมารายงาน อยานําผลทั้งหมดมาเขียนซํ้า ใหรายงานเปนคาสูงสุด

หรอืต่ําสุด เปอรเซ็นตความผิดพลาด หรอืคาท่ีเหน็วาสําคัญ หรอืคาทีผ่ดิไปจากทฤษฏี โดยไมตอง

อธิบายสาเหตุของผลที่ได (เพราะไดรายงานใน 2 ไปแลว)  

 2.4 สวนอ่ืน ๆ  เชน บทคัดยอหรือทีม่าและความสําคัญ นกัศกึษาควรเขียนส่ิงเหลาน้ี

หลังขอ 3  เพราะเม่ือทําขอ 1-3 แลว นักศึกษาจะเห็นภาพรวมและแนวโนมตาง ๆ ของ

การทดลองอยางชัดเจน  ทําใหเขียนสวนอื่น ๆ ไดดี  

 หลายครั้งที่ผมพบวา นักศึกษาใชวิธี “ตัดแปะ” ขอมูลจากในเว็บลงในรายงาน 

(สงัเกตไดจากเนือ้ความขาดความสมัพนัธกบัยอหนากอนและหลงั รวมถงึภาษาทีใ่ชเปลีย่นไป) 

หรือบางทีก็หาคําอธิบายภาษาอังกฤษท่ีคิดวาเก่ียวกับเรื่องของเรา จากนั้นใชกูเกิ้ลแปลภาษา  

แลวก็กอปปทั้งหมดมาวางแบบไรวิจารณญาณ (ทั้งที่อานแลวไมเปนภาษามนุษย ก็ยังยกมา

ทัง้ดุน)  สิง่ทีน่กัศกึษาตองเขาใจกค็อื  ผลการทดลองและความรูเหลาน้ีอาจารยทราบดอียูแลว  

เหตุผลทีใ่หทาํเพราะตองการใหนกัศกึษาไดทราบบาง  ดงันัน้ การทีน่กัศกึษา “จบัวาง” เหมอืนคน

ทีไ่มไดอานอะไรเลย  ยอมผดิวตัถปุระสงค จาํเปนตองสัง่สอนดวยการตดัคะแนน  การทีเ่รายก

เอาเน้ือหาของคนอ่ืนมาใชนัน้ ทีถ่กูตองควรเปนวา นกัศกึษาอานทําความเขาใจแลวเรียบเรียง
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เปนคาํพดูของเรา  และเม่ือยกขอความของใครมาใช  นกัศกึษาตองใหเกยีรติเขาโดยใสชือ่ของเขา 

ใน “เอกสารอางองิ” เสมอ การมเีอกสารอางองิหลายรายการไมใชเรือ่งนาอาย กลับทาํใหรายงาน

ของเราดูนาเชื่อถือยิ่งขึ้น

 เพ่ือจํากัดความยาวของบทความไมใหยาวจนนาเบ่ือ ผมขออนุญาตไมกลาวถึงการเขียน

สวนอืน่ ๆ  ของรายงาน คาํแนะนาํของผมคอื นกัศกึษาควรสอบถามวธิกีารเขยีนจากอาจารยทีส่ัง่

ใหทาํรายงาน ไมใชเพราะผมข้ีเกยีจอธิบาย แตเพราะอาจารยแตละทานมีรปูแบบรายงานและ

เกณฑการตรวจตางกันไป (โดยเฉพาะทางแพทย พยาบาล และสายสังคมที่รายงานมีลักษณะ

เฉพาะทางวิชาชีพ) หากไดฟงทานอธิบายจะทําใหนักศึกษาไดทราบวาทานใหความสําคัญ

กับสวนใด จะไดทําไดตรงใจอาจารยและไดคะแนนงาม ๆ ไปเปนรางวัล

3. บทสงทาย

 จะเห็นวา การเขียนท่ีดีตองเลาท่ีมา แจกแจงส่ิงที่เกี่ยวของ บอกความเชื่อมโยง และ

สรุปความในตอนทาย ซึง่ทกัษะการเขยีนน้ีตองหมัน่ฝกฝน สิง่หนึง่ทีช่วยไดคอื เมือ่สงงานแลว

ควรหาโอกาสไปพบอาจารยเพือ่ขอคําแนะนํามาปรับปรงุทักษะการเขียนของตนเอง  หากทํา

เปนประจําเราจะเขียนไดดีขึ้นเรื่อย ๆ 

 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ใหโอกาสคนทุกระดับชั้นได “ฝน” ไมวาจะมาจาก

ภาคไหน ไมวาฐานะจะเปนอยางไร ไมวาผลการเรียนกอนหนานี้จะเปนอยางไร ทุกคน

ลวนไดโอกาสฝนจะเปนนกัวทิยาศาสตร  นกัเทคโนโลย ีวศิวกร แพทย  และพยาบาล  แตไมใช

ทุกคนที่ฝนจะเปนจริง ผมหวังวาเทคนิคขางตนจะเปน “หลัก” ใหนักศึกษาใชโดยปรับ

เขากับเกณฑการใหคะแนนของอาจารยแตละทาน หากนักศึกษาไดตั้งใจเรียนจนมีความรู

พรอมและใชเทคนิคนี้ชวยในการเขียนตอบ ก็เชื่อไดวา “ฝน” ของนักศึกษาตองเปนจริง

แนนอน 
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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ

 สวัสดีครับนองๆ ปบทองชอที่ 21 ที่กําลังเร่ิมกาวแรกสูการเปนนักศึกษาใหม

ในรั้ว มทส. เพื่อศึกษาหาความรูสูบัณฑิต มทส. ที่จะไดจบออกไปพัฒนาประเทศชาติ 

วันน้ีพี่จะมาแนะนําเทคนิคสวนตัวของการเรียนใน มทส. ใหประสบความสําเร็จ การเรียน

ใน มทส. นั้นเวลาเรียนเร็วมาก 3 เทอมตอภาคการศึกษา เทอมละ 3 เดือน (12 สัปดาห) 

สอบกลางภาคและปลายภาคทุก ๆ 6 สัปดาห (เดือนครึ่ง) ดังนั้น นอง ๆ จะตองเตรียม

รับมือและปรับตัวจากการเรียนในระบบ 2 เทอมเดิม เปนระบบ 3 เทอม ใหไดเร็วท่ีสุด 

นั้นก็คือนอง ๆ จะตองมี “ความพรอมและตื่นตัว” อยูตลอดเวลา และพี่ขอแนะนําเทคนิค

การเรียนสวนตัวที่ใชตลอดในร้ัว มทส. จนประสบผลสําเร็จ ซึ่งมีขอปฏิบัติ 3 ของาย ๆ 

ดังนี้

 1) เขาเรียนทุกครั้ง การเขาเรียนเปนสิ่งสําคัญที่สุด เพราะจะชวยใหเราเรียนรูไดเร็ว

และครอบคลมุเนือ้หา กลาวคอือาจารยทานจะบรรยายกระชบับทเรยีนทีส่าํคญัพรอมอธบิาย

แบบฝกหัดใหเราฟง ซึ่งหากเราอานหนังสือเองใหเกิดความเขาใจอาจใชเวลานานหรือ

อาจไมเขาใจเลย ในการเขาเรียนทุกครั้งเราจะตอง ตั้งใจฟง 

และจดบันทึก (เนื้อหาและคําอธิบาย) หากไมเขาใจ

ใหรีบถามอาจารยทันที (อยาปลอยใหดินพอกหางหมู) 

การเขาเรียนอยางตั้งใจและมีความเขาใจแลว จะทําใหเรามี

เวลาเหลือพอท่ีจะทบทวนและทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม และ

จะเปนการดีมาก หากเมื่อหลังเรียนเสร็จกลับมาทบทวน

และเขียนบันทึกใหมอีกคร้ัง ในความเขาใจของเรา

จนสามารถรวบรวมเปนแฟมรายวิชาเม่ือส้ินสุดการเรียน

ในรายวิชานั้น ๆ ได (เทคนิคนี้พี่ใชในการเรียน ป. โท) 
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 2) ทาํการบานและแบบฝกหัดดวยตนเอง ขัน้ตอนน้ีจะเปนการนําความรูความเขาใจ

ในบทเรียนมาแกโจทยปญหาซึ่งอาจจะเปนการทําซ้ําตามตัวอยางในหองเรียน หรือประยุกต

แกโจทยปญหาท่ีใกลเคียง ซึ่งจะชวยฝกการแกปญหา เพิ่มทักษะการคิดและการเขียน

อยางเปนระบบ หากทําการบานหรือแบบฝกหัดบางขอไมได สามารถปรึกษาหารือกับเพื่อน

ที่เขาใจได (หามลอกโดยไมเขาใจ) และหากยังทําไมไดใหรีบถามอาจารยทันที การทํา

แบบฝกหัดมาก ๆ จะทําใหเรารูเทคนิคการแกปญหาใหเร็วขึ้นรวมถึงสามารถทราบคําตอบ

แบบคราว ๆ ที่นาจะเปนไปได ซึ่งขั้นนี้จะตองอาศัยเวลาและประสบการณ การบานและ

แบบฝกหัดควรเขียนใหเปนระเบียบเปนขั้นเปนตอนพรอมเขียนอธิบายเหตุผลใหชัดเจน 

และใหรวบรวมไวทบทวนกอนสอบ (อาจทําแฟมรายวิชาของตนเอง) 

 3) ทําสรุปบทเรียนใน 1 แผน ขั้นตอนน้ีจะเปนการสรุปบทเรียนท้ังหมดลงบน

กระดาษเพียง 1 แผน ซึ่งอาจจะแยกเปนเน้ือหากลางภาคและปลายภาค แนนอนวาขั้นตอนนี้

เราจะตองเขาใจในเน้ือหาบทเรียนทั้งหมดเปนอยางดี จึงจะสามารถเขียนสรุปบทเรียน

จํานวนมากลงบนกระดาษเพียง 1 แผนได วิธีการคือใหดึงเนื้อหาที่สําคัญ ๆ ในขอที่ 1 

มาสรปุเปนเร่ือง ๆ  เขยีนเปนลาํดบัขัน้แผนผงั (Flowchart) การแกปญหา ไมควรเขยีนตัวอยาง

แบบฝกหัด การเขียนสรุปในครั้งแรกอาจจะมากกวา 1 แผน และเมื่อเขียนซํ้าครั้งที่ 2 - 3 

เราจะรูดวยตนเองวาจะตัดเน้ือความสวนที่สําคัญนอยสุดออก เพ่ือใหเหลือเพียง 1 แผน 

หากทาํไดเชนนีแ้ลวเราก็มคีวามพรอมเกนิรอย ทีจ่ะสอบใหไดคะแนนและเกรดทีด่ตีามเปาหมาย

ที่วางไว

 วิธีการเรียนท้ัง 3 ขอนี้ เราจะตองทําทุกขั้นตอน

อยางสมํ่าเสมอ จะละเลยขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไมได หรือ

อยางนอยทีส่ดุใหทาํขอ 1 และ 2 ใหได ซึง่หากทาํขอ 3 ไดจะดมีาก 

ทั้งหมดก็คือเทคนิคการเรียนที่พี่ใชและคิดวาไดผลดีมาก 

พี่จึงนํามาแนะนําบอกตอใหกับนอง ๆ นักศึกษาใหมที่กําลังเดิน

เขาสูรั้ว มทส. เพื่อศึกษาจนจบเปนบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยแหงน้ีอยางภาคภูมิ สุดทายน้ีพี่ขอใหนอง ๆ ทุกคน

เรยีนอยางมคีวามสุข ประสบความสําเรจ็ในการเรียนและการงานตอไป
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àÃÕÂ¹áÅÐ·Ó ¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓ àÃç¨ã¹ Á·Ê.
          ¹Ò§ÊÒÇÇÑ¹à¾çÞ áÊ§ËÒªÑÂ »‚º·Í§ª‹Í·Õè 17 

ÊÒ¢ÒÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ 
ÊÓ ¹Ñ¡ÇÔªÒá¾·ÂÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ

¹ÒÂ¡Í§¤ �¡ÒÃºÃÔËÒÃÍ§¤�¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
»ÃÐ¨Ó »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554

 จากเด็กมัธยมโรงเรียนประจําอําเภอ นํ้าโสมพิทยาคม 

จังหวัดอุดรธานี ซึ่งกอนเขามาเรียนท่ีแหงน้ีมีคนหลายคนพูดวา 

“มทส. เรียนยาก จบก็ยาก จะไหวไหม” แตดวยความที่ไมทอและ

ไมยอมแพตอคําพูดเหลานี้ จึงรูสึกอยากจะพิสูจนใหทุกคนเห็นวา 

เด็กบานนอกก็สามารถจะเรียนจบได และไดรูวาการศึกษานั้น

ไมเกี่ยวกับสถาบันแตขึ้นกับตัวบุคคล หากเราต้ังใจ และมีเปาหมาย

ทีช่ดัเจนในชีวติ เราก็จะต้ังใจทํามนัใหประสบผลสําเรจ็ แมวาพ้ืนฐานทางวิชาการจากโรงเรียนเดิม

อาจไมมากนักแตก็เปนพื้นฐานการเรียนรูที่ดีได  มทส. แหงนี้ มีอาจารยที่มีความสามารถสูง

อีกทั้งกระบวนการสอนก็ทําใหเราสามารถเปนทั้งคนดีและคนเกงไดไปพรอมๆ กัน

 การเรียนใน มทส. สิ่งที่ทําใหดิฉันประสบความสําเร็จ คือ พยายามเขาเรียนทุกครั้ง 

เรียนเสร็จกลับมาสรุปบทเรียนแบบยอ ๆ ทําใหกอนสอบไมตองอานมาก ทําแบบฝกหัด

ใหมาก เขาติวทุกคร้ังที่มีการจัดติว และส่ิงที่สําคัญที่สุดสําหรับดิฉันคือ สิ่งที่ดิฉันเรียนรู

และเกิดความเขาใจก็จะติวใหกับเพ่ือน ๆ เสมอ ๆ ซึ่งเปนตัวพิสูจนวามีความเขาใจจริง ๆ 

และสามารถถายทอดใหกับบุคคลอื่นไดทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่ดิฉันทําอยางสม่ําเสมอ ทําให

ดิฉันจบดวยเกรดเฉลี่ยสะสม 3.63 เปนอันดับหน่ึงของสาขาวิชา

 ในดานการทาํกิจกรรม ดฉินักไ็ดรวมทาํ

กิจกรรมกับทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

และมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดที่ศึกษาทั้ง 4 ป 

โดยไดดํารงตําแหนงที่สําคัญและภาคภูมิใจ

มากที่สุดคือ นายกองคการบริหารองคการ

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 ซึ่งเปน 

นายกองคการบริหารองคการนักศึกษาหญิง 

 

็
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คนแรกของ มทส. การแบงเวลาทํากิจกรรมก็ใชเวลาวางจากการเรียนมารวมทํางาน

สวนรวม ซึ่งส่ิงที่ดิฉันไดรับจากการทํากิจกรรมคือ ไดเรียนรูทักษะการวางแผนงาน รวมทั้ง

การติดตอประสานงาน และการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น และกิจกรรมเหลาน้ี ทําใหดิฉัน

มีความรับผิดชอบมากขึ้นและไดเรียนรูจักการบริหารจัดการเวลาใหมีประสิทธิภาพที่สุด

 ทายท่ีสุดน้ีดิฉันก็หวังเปนอยางยิ่งวา พี่นองเลือดสีแสดทองทุกคน จะหาเปาหมาย 

ในชวีติเจอ และทาํมนัใหสาํเรจ็  คณุคาและความสามารถน้ันมอียูในตวัของเราทุกคน อยาดูถกู

ความสามารถตัวเองเด็ดขาด เพราะถาเราต้ังใจทําอะไรก็สามารถทําสิ่งนั้นใหสําเร็จได
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·Õèä´ŒÃÑº¾ÃÐÃÒª·Ò¹¨Ò¡¾ÃÐºÒ·ÊÁà ḉ¨¾ÃÐà Œ̈ÒÍÂÙ‹ËÑÇÏ áÅÐà»š¹ÊÕ»ÃÐ¨Ó ÇÑ¹¾ÄËÑÊº Ṍ 
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´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¨ÐÁÕÃÐÂÐàÇÅÒàÃÕÂ¹·ÕèÊÑé¹¡Ç‹ÒÃÐºº 2 ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

61



9. Á·Ê.à»š¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í§ÃÑ°·Õèà¡çº¤‹ÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹á¾§¡Ç‹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í§ÃÑ°·ÕèÍ×è¹æ ¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁ‹ à¾ÃÒÐàËμ Øã´
9. Á·Ê.à»š¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í§ÃÑ°·Õèà¡çº¤‹ÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹á¾§¡Ç‹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í§ÃÑ°·ÕèÍ×è¹æ ¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁ‹ à¾ÃÒÐàËμ Øã´μÍº Á·Ê.ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ¶Ò»¹Ò¢Öé¹àÁ×èÍ»‚ 2533 à»š¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà©¾ÒÐ·Ò§ Œ́Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ·ÕèÁØ‹§¼ÅÔμáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡Ó ÅÑ§¤¹ÃÐ Ñ́ºÊÙ§·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕà¾×èÍμÍºÊ¹Í§á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È Á·Ê. ÁÕ¹âÂºÒÂ¡ÃÐ¨ÒÂâÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÙ‹àÂÒÇª¹ã¹·Ø¡¨Ñ§ËÇÑ´áÅÐ·Ø¡ÀÙÁÔÀÒ¤·ÑèÇ»ÃÐà·È â´ÂÁÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐººâ¤Çμ ŒÒÁÒ¡¶Ö§ÃŒÍÂÅÐ 80 ¢Í§¨Ó ¹Ç¹ÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Ñé§ËÁ´ Ö̈§ÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàÊÁÍÀÒ¤·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐ Ñ́ºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒãËŒ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ áÁŒã¹¶Ôè¹·ØÃ¡Ñ¹´ÒÃ ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂμÅÍ´ËÅÑ¡ÊÙμÃã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè Á·Ê. ¤Ô´à»š¹¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹ÃÇÁ»ÃÐÁÒ³ 108,300-113,300 ºÒ· «Öè§¶×Íà»š¹¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹ÍÑμÃÒ»Ò¹¡ÅÒ§ àÁ×èÍà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í§ÃÑ°ã¹¡ÅØ‹ÁÊÒ¢ÒÇÔªÒ Œ́Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ´ŒÇÂ¡Ñ¹ áÅÐ Á·Ê.ÁÔãª‹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·Õèà¡çº¤‹ÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹ÊÙ§μÒÁ·Õè¡Å‹ÒÇÍŒÒ§ ¡ÒÃ¤Ô´¤‹ÒË¹‹ÇÂ¡Ôμ 500 ºÒ·/Ë¹‹ÇÂ¡Ôμ à»š¹¡ÒÃ¤Ô´¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂáººàºç´àÊÃç¨ äÁ‹ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡à¡çº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ»ÅÕ¡Â‹ÍÂ àª‹¹ ¤‹ÒËŒÍ§» Ô̄ºÑμ Ô¡ÒÃ ¤‹ÒÊÒÃà¤ÁÕ ¤‹ÒÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμ ËÃ×Í¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂä Œ́¨Ñ´äÇŒà»š¹ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃÊÓ ËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ àª‹¹ ËŒÍ§àÃÕÂ¹»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ Ã¶àÁÅ� Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ ËŒÍ§ÍÍ¡¡Ó ÅÑ§¡ÒÂ Ê¹ÒÁ¡ÕÌÒÁÒμÃ°Ò¹ ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑμ ÔàËμ Ø à»š¹μ Œ¹ ÍÑμÃÒ¤‹ÒË¹‹ÇÂ¡Ôμ 500 ºÒ·¹Õé ãªŒÁÒ¹Ñºμ Ñé§áμ ‹ÃØ‹¹áÃ¡ã¹»‚ 2536 äÁ‹à¤ÂÁÕ¡ÒÃ¢Öé¹¤‹ÒË¹‹ÇÂ¡Ôμáμ ‹ÍÂ‹Ò§ã´ Ñ́§¹Ñé¹ ¡ÒÃ¹Ó à©¾ÒÐ¤‹ÒË¹‹ÇÂ¡Ôμ¢Í§áμ ‹ÅÐÊ¶ÒºÑ¹ÁÒà»ÃÕÂºà·ÕÂºº¹°Ò¹¤Ô´áÅÐÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·Õèáμ¡μ ‹Ò§¡Ñ¹ Ö̈§à»š¹¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº·ÕèäÁ‹¶Ù¡μ ŒÍ§

10.à¾ÃÒÐàËμ Øã´ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨Ö§ãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÑºμÃ§â´ÂäÁ‹μ ŒÍ§¤Ñ´àÅ×Í¡ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡ÒÃÃÑº¨Ò¡¡ÒÃÊÍº Admissions
10.à¾ÃÒÐàËμ Øã´ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ Ö̈§ãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÑºμÃ§â´ÂäÁ‹μ ŒÍ§¤Ñ´àÅ×Í¡ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡ÒÃÃÑº¨Ò¡¡ÒÃÊÍº Admissions

μÍº à¾×èÍà»š¹¡ÒÃà¾ÔèÁâÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐ Ñ́ºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒãËŒ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨Ò¡âÃ§àÃÕÂ¹

·ÑèÇ»ÃÐà·È â´ÂÁÕá¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´Ç‹Ò áÁŒ¤Ø³ÀÒ¾ Œ́Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹¢Í§áμ ‹ÅÐâÃ§àÃÕÂ¹¨ÐÁÕ

¤ÇÒÁáμ¡μ ‹Ò§¡Ñ¹ áμ ‹àª×èÍÇ‹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹·ÕèàÃÕÂ¹ Ṍ¢Í§áμ ‹ÅÐâÃ§àÃÕÂ¹·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¤Ñ´àÅ×Í¡

¨Ðà»š¹¼ÙŒ·ÕèÁÕ¾×é¹°Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹·Õè´Õ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ¢ÂÑ¹ÍÂÙ‹áÅŒÇ Â‹ÍÁÁÕ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶

·Õè¨Ð¾Ñ²¹Òμ¹àÍ§ãËŒà·ÕÂºà·‹Ò¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤¹Í×è¹æ áÅÐÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¹ã¹ÃÐ Ñ́ºÍǾ ÁÈÖ¡ÉÒä Œ́

á¹‹¹Í¹  
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11. ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ðμ ŒÍ§·Ó ÍÂ‹Ò§äÃ¨Ö§¨ÐÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¹à¢ŒÒ¡ÑºÃÐºº¡ÒÃàÃÕÂ¹ 3 ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä´Œ
11. ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ðμ ŒÍ§·Ó ÍÂ‹Ò§äÃ Ö̈§¨ÐÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¹à¢ŒÒ¡ÑºÃÐºº¡ÒÃàÃÕÂ¹ 3 ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä Œ́

μÍº  ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ðμ ŒÍ§·Ó ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ËÃ×ÍÈÖ¡ÉÒ¶Ö§ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃàÃÕÂ¹ã¹ÃÐºº  3  ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãËŒà¢ŒÒã¨áÅÐÇÒ§á¼¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¢Í§

μ¹àÍ§ãËŒàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¨Ó ¹Ç¹ÇÔªÒ·ÕèàÃÕÂ¹ã¹áμ ‹ÅÐÊÒ¢Ò¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Ñé¹ æ áÅÐμ ŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ ÁÕ¤ÇÒÁ¢ÂÑ¹  μ Ñé§áμ ‹à»�´ÀÒ¤

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ËÁÑè¹·º·Ç¹ÃÒÂÇÔªÒ áÅÐà¢ŒÒËÒÍÒ¨ÒÃÂ� »ÃÑº¾Äμ Ô¡ÃÃÁ»ÃÐ¨Ó ÇÑ¹¢Í§μ¹ãËŒà¢ŒÒ¡ÑºÃÐºº¡ÒÃàÃÕÂ¹ãËŒä´Œ  ¨¹¡Ç‹Òμ ÑÇàÍ§

¨ÐÃÙŒÊÖ¡Ç‹ÒÊÒÁÒÃ¶ËÒá¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñºμ¹àÍ§ä Œ́áÅŒÇ àÁ×èÍ¹Ñé¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Ö̈§¤‹ÍÂä»Ê¹ã¨·Ó ¡Ô¨¡ÃÃÁÍ×è¹ æ à¾×èÍ

à¾ÔèÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ªÕÇÔμ¢Í§μ¹àÍ§

12. ÊË¡Ô¨ÈÖ¡ÉÒáÅÐ½ƒ¡§Ò¹μ ‹Ò§¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ12. ÊË¡Ô¨ÈÖ¡ÉÒáÅÐ½ƒ¡§Ò¹μ ‹Ò§¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ
μÍº  ã¹¡ÒÃ·Ó ÊË¡Ô¨ÈÖ¡ÉÒ¹Ñé¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ´Ó à¹Ô¹¡ÒÃμ ‹Ò§æ àËÁ×Í¹¡Ñº¡ÒÃÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒ·Ó §Ò¹·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ ¤×Í ÁÕ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ãºÊÁÑ¤Ã ÊÁÑ¤Ã ÊÑÁÀÒÉ³� »ÃÐ¡ÒÈ¼Å ÍÂ‹Ò§à»š¹¢Ñé¹à»š¹μÍ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹¡çÁÕ¡ÒÃàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁμ ‹Ò§æ ã¹ËÅÒÂ Œ́Ò¹á¡‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊË¡Ô¨ÈÖ¡ÉÒ àª‹¹ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾ ¡ÒÃ»°Á¹Ôà·È¡‹Í¹ä»ÊË¡Ô¨ÈÖ¡ÉÒ ÁÕ¡ÒÃ¹Ôà·Èã¹¢³Ð¡ÒÃÊË¡Ô¨ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ áÅÐàÁ×èÍ¡ÅÑºÁÒ¡çÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹ÒàÊ¹Í¼Åâ¤Ã§¡ÒÃ ÏÅÏ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊË¡Ô¨ÈÖ¡ÉÒ¨Ðä Œ́ÃÑº¡ÒÃ Ù́áÅà»š¹ÃÐºº¤ÃºÇ§¨Ã μÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ·Ó §Ò¹ 4 à ×́Í¹ ¡ÒÃ½ƒ¡§Ò¹ÍÒ¨¨Ðä Œ́¤‹ÒμÍºá·¹ËÃ×ÍäÁ‹ä´Œ¤‹ÒμÍºá·¹¡çÍÒ¨à»š¹ä´Œ áÅÐ¡ÒÃ½ƒ¡§Ò¹¹Ñé¹ÍÒ¨¨Ðä Œ́½ƒ¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³� ·ÕèäÁ‹¤‹ÍÂμÃ§¡ÑºÇÔªÒªÕ¾·ÕèÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ ÁÕâ¤Ã§§Ò¹ËÃ×Í§Ò¹·ÕèªÑ´à¨¹ áÅÐ¨Ðä Œ́ÃÑº¤‹ÒμÍºá·¹à»š¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹

13. ¹âÂºÒÂËÍ¾Ñ¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒà»š¹ÈÙ¹Â�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ (Living and Learning Center) ÁÕÅÑ¡É³ÐÍÂ‹Ò§äÃ13. ¹âÂºÒÂËÍ¾Ñ¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ¡ÒÃ Ñ̈´ãËŒà»š¹ÈÙ¹Â�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ (Living and Learning Center) ÁÕÅÑ¡É³ÐÍÂ‹Ò§äÃ
μÍº ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒã¹ËÍ¾Ñ¡ ÁÕ¢Íº¢‹ÒÂ Ñ́§¹Õé
 1.  àÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
 2. àÃÕÂ¹ÃÙŒ¤‹Ò¹ÔÂÁ·Õè´Õ «Öè§¨Ðà»š¹»ÃÐâÂª¹�ã¹¡ÒÃ´Ó Ã§ªÕÇÔμμ ‹Íä» àª‹¹ ¡ÒÃμÃ§μ ‹ÍàÇÅÒ ¤ÇÒÁ»ÃÐËÂÑ´ ¤ÇÒÁà»š¹¼ÙŒ¹Ó  ÏÅÏ
 3. àÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ â´Â¡ÒÃ Ñ̈´ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹μ ‹Ò§ æ ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹ ËÍ¾Ñ¡ ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃä Œ́ÊÐ´Ç¡áÅÐ
ÁÒ¡¢Öé¹ àª‹¹ ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ� ËŒÍ§Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í Ê¶Ò¹·Õè·Ó §Ò¹¡ÅØ‹Á ËŒÍ§μ ÔÇ ÏÅÏ
 ¡ÒÃÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ àÃÒÁØ‹§ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä Œ́ÃÑººÃÔ¡ÒÃμ ‹Íä»¹Õé
 1. ·Õè¾Ñ¡·Õè´Õ ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ÊÐ´Ç¡ ÊºÒÂ »ÅÍ´ÀÑÂ
 2. ÁÕºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó »ÃÖ¡ÉÒà¾×èÍá¡Œ»̃ÞËÒμ ‹Ò§æ ã¹¡ÒÃÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ ÏÅÏ
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14. Í§¤�¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁÕÅÑ¡É³ÐÍÂ‹Ò§äÃáÅÐ·Ó Ë¹ŒÒ·ÕèÍÂ‹Ò§äÃ14. Í§¤�¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁÕÅÑ¡É³ÐÍÂ‹Ò§äÃáÅÐ·Ó Ë¹ŒÒ·ÕèÍÂ‹Ò§äÃ
μÍº  Í§¤�¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà»š¹μ ÑÇá·¹¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õèä´ŒÃÑºàÅ×Í¡μ Ñé§¨Ò¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ãËŒà¢ŒÒÁÒ·Ó Ë¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§
¹Ñ¡ÉÒ
â´Âáº‹§à»š¹ 2 Ê‹Ç¹ ¤×Í
 Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃ à»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕ ·Õè·Ó Ë¹ŒÒ·Õèã¹¡ÒÃ Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ μÅÍ´¨¹à»š¹μ ÑÇá·¹¢Í§
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹¡ÒÃ¹Ó àÊ¹Í¢ŒÍ¤Ô´àËç¹μ ‹Ò§ æ ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËŒ¡ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
 ÊÀÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ à»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹ÊÀÒ¼ÙŒá·¹ÃÒÉ®Ã ·Õè·Ó Ë¹ŒÒ·Õèã¹¡ÒÃ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§§º»ÃÐÁÒ³ áÅÐμ Ô´μÒÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹
¢Í§Í§¤�¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËŒà»š¹ä» μÒÁÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�·Õè¡Ó Ë¹´äÇŒ

16. áËÅ‹§à¾ÔèÁ¾Ù¹¤ÇÒÁÃÙŒ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁÕÍÐäÃºŒÒ§ 16. áËÅ‹§à¾ÔèÁ¾Ù¹¤ÇÒÁÃÙŒ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁÕÍÐäÃºŒÒ§ 
μÍº ÈÙ¹ÂìºÃÃ³ÊÒÃáÅÐÊ×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà»ç¹ËéÍ§ÊÁØ´¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·ÕèÁÕàÍ¡ÊÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡ÑºÇÔªÒ·ÕèàÃÕÂ¹ã¹Ê×èÍËÅÒÂÃÙ»áºº 
¤×Í Ë¹Ñ§Ê×Í ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÈÙ¹Â �¹ÇÑμ¡ÃÃÁáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÂÑ§ä´ŒãËŒºÃÔ¡ÒÃÊ×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÍÍ¹äÅ¹ �ËÅÒ¡ËÅÒÂÃÙ»áºº
â´ÂÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒªÁ¼‹Ò¹àÇçºä«μ� http://ceit.sut.ac.th ä´Œá¡‹
 1.  ÃÐºº SUT e-Learning à»š¹ÃÐºººÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÍÍ¹äÅ¹�«Öè§ÁÕ¨Ó ¹Ç¹ ÃÒÂÇÔªÒÍÂÙ‹ÁÒ¡¡Ç‹Ò 400 ÇÔªÒ
 2. ÃÐºº e-Classroom à»š¹ÃÐºº Ñ̈´à¡çºáÅÐãËŒºÃÔ¡ÒÃÇÕ´Õ·ÑÈ¹�ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÊÍ¹ ã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹à¾×èÍÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒÁÒ·º·Ç¹
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÂŒÍ¹ËÅÑ§ä´Œ
 3. ÃÐºº My media à»š¹ÃÐºº¤ÅÑ§Ê×èÍ Ố¨Ô·ÑÅÍÍ¹äÅ¹�·Õè¨Ñ´à¡çºÊ×èÍã¹ÃÙ»áººμ ‹Ò§ æ àª‹¹ ÇÔ´ÕâÍ àÊÕÂ§ ÀÒ¾ e-book 
à»š¹μ Œ¹
 4. Learning Object à»š¹Ê×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ã¹ÃÙ»áººÁÑÅμ ÔÁÕà´ÕÂ·Õèà»š¹Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹Â‹ÍÂ æ «Öè§à»š¹à¹×éÍËÒ¢Í§
¤³Ò¨ÒÃÂ�·ÕèãªŒÊÓ ËÃÑº¡ÒÃÊÍ¹àÊÃÔÁã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹
  ÍÒ¨ÒÃÂ �¼ÙŒÊÍ¹ àÁ×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×ÍáÅŒÇäÁ‹à¢ŒÒã¨ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶ÊÍº¶ÒÁÍÒ¨ÒÃÂ �¼ÙŒÊÍ¹ÇÔªÒ¹Ñé¹ æ ä´Œ â´Â
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ðμ ŒÍ§¹Ñ´ËÁÒÂàÇÅÒà¢ŒÒ¾ºÍÒ¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹¡‹Í¹àÊÁÍ
  ¡ÒÃÊÍ¹·º·Ç¹ÃÒÂÇÔªÒ ·Õè¨ÐÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´ÊÍ¹·º·Ç¹ÃÒÂÇÔªÒâ´ÂÍÒ¨ÒÃÂ �ËÃ×Í ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹àÊÁÍËÃ×Í·ÕèÈÙ¹Â �¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ËÍ¾Ñ¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ðμ ŒÍ§μ Ô´μÒÁ¢‹ÒÇÊÒÃÍÂ‹Ò§ã¡ÅŒªÔ´ áμ ‹·ÕèÊÓ ¤ÑÞ¤×Í¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ðμ ŒÍ§¢ÂÑ¹Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í áÅÐ·Ó â¨·Â� ¡ÒÃºŒÒ¹ãËŒ
ÁÒ¡·ÕèÊØ´

15. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃËÍ¾Ñ¡ÁÕÅÑ¡É³ÐáÅÐ¡ÒÃ·Ó Ë¹ŒÒ·ÕèÍÂ‹Ò§äÃ15. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃËÍ¾Ñ¡ÁÕÅÑ¡É³ÐáÅÐ¡ÒÃ·Ó Ë¹ŒÒ·ÕèÍÂ‹Ò§äÃ
μÍº  ¡ÃÃÁ¡ÒÃËÍ¾Ñ¡ à»š¹μ ÑÇá·¹¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õèä´ŒÃÑºàÅ×Í¡μ Ñé§¨Ò¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËŒà¢ŒÒÁÒª‹ÇÂàËÅ×Í¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹ËÍ¾Ñ¡ 
áÅÐà»š¹¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ÃÑº¢ŒÍ¤Ô´àËç¹ áÅÐ ¢ŒÍàÊ¹Í¶Ö§»̃ÞËÒμ ‹Ò§æ ¢Í§ËÍ¾Ñ¡ ãËŒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂä Œ́ÃÑº·ÃÒºáÅÐá¡Œä¢μ ‹Íä»
â´ÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàª×èÍÇ‹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà»š¹¼ÙŒÍÒÈÑÂã¹ËÍ¾Ñ¡ Â‹ÍÁÃÙŒ¶Ö§»̃ÞËÒ¢Í§μ¹àÍ§ä Œ́´Õ¡Ç‹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ«Öè§¨Ðª‹ÇÂãËŒ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂá¡Œä¢»̃ÞËÒ¢Í§ËÍ¾Ñ¡μÃ§¡Ñº¤ÇÒÁμ ŒÍ§¡ÒÃ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä Œ́μÃ§ Ø̈´ÁÒ¡¢Öé¹
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17. ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÓ ËÃÑº¹ŒÍ§ãËÁ‹»‚ 1 ã¹ª‹Ç§ÊÑ»´ÒË �μ ŒÍ¹ÃÑº¹ŒÍ§ãËÁ‹ ÁÕÍÐäÃºŒÒ§17. ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÓ ËÃÑº¹ŒÍ§ãËÁ‹»‚ 1 ã¹ª‹Ç§ÊÑ»´ÒË�μ ŒÍ¹ÃÑº¹ŒÍ§ãËÁ‹ ÁÕÍÐäÃºŒÒ§

μÍº ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÑ¡¡ÒÃÐÍ¹ØÊÒÇÃÕÂ�·ŒÒÇÊØÃ¹ÒÃÕ à»š¹ÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ· Ô̧ì·Õèà»š¹·Õèà¤ÒÃ¾¹Ñº¶×Í¢Í§ªÒÇâ¤ÃÒª

 ¡Ô¨¡ÃÃÁ»°Á¹Ôà·È¹�¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒËÍ¾Ñ¡ ÃÑº·ÃÒºáÅÐà¢ŒÒã¨á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ã¹ËÍ¾Ñ¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

 ¡Ô¨¡ÃÃÁÍºÃÁà·¤¹Ô¤¡ÒÃàÃÕÂ¹ã¹ÃÐ Ñ́ºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ à¾×èÍàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËŒ»ÃÑºμ ÑÇà¢ŒÒ¡Ñº

¡ÒÃàÃÕÂ¹ã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂä Œ́ÍÂ‹Ò§àÃçÇ¢Öé¹
 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ô¸ÕäËÇŒ¤ÃÙ à¾×èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§¾ÃÐ¤Ø³¤ÃÙºÒÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè·‹Ò¹ä Œ́ÍºÃÁÊÑè§ÊÍ¹¾Ç¡àÃÒÁÒ

 ¡Ô¨¡ÃÃÁ»°Á¹Ôà·È¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹´ŒÒ¹ÈÙ¹Â�ºÃÃ³ÊÒÃÏ ÈÙ¹Â�¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�áÅÐ½†ÒÂ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ à¾×èÍãËŒ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¢ŒÒã¨¢Ñé¹μÍ¹áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ¢ÍãªŒºÃÔ¡ÒÃ¨Ò¡ 3 Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ Ñ́§¡Å‹ÒÇ

 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÒÃÇÐÊÑÞÅÑ¡É³�Ê¶Ò¹ à¾×èÍ¤ÒÃÇÐÊ¶Ò¹·ÕèÈÑ¡´ÔìÊÔ· Ô̧ìÊÓ ¤ÑÞ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

 ¡Ô¨¡ÃÃÁÃÑº¹ŒÍ§ãËÁ‹ à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃØ‹¹¾Õè¨Ñ´¢Öé¹à¾×èÍμ ŒÍ¹ÃÑº¹ŒÍ§ãËÁ‹ÊÙ‹ÃÑéÇáÊ´·Í§

 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÕÌÒ¹ŒÍ§ãËÁ‹ à»š¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒ·ÕèÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹áÅÐÁÔμÃÀÒ¾ÃÐËÇ‹Ò§¹ŒÍ§ãËÁ‹´ŒÇÂ¡Ñ¹

18. ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÓ ËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁÕ·Ø¹ÅÑ¡É³Ðã´ºŒÒ§18. ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÓ ËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁÕ·Ø¹ÅÑ¡É³Ðã´ºŒÒ§

μÍº ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁÕ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ Ñ́º»ÃÔÞÞÒμÃÕ ÁÒ¡¡Ç‹Ò 6,000 ·Ø¹μ ‹Í»‚ áÂ¡à»š¹ 8 ¡ÅØ‹Á´Ñ§¹Õé

 1. ¡Í§·Ø¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (¡ÂÈ.)

¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ËÃ×Í ¡ÂÈ. à»š¹¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Á¢Í§ÃÑ°ºÒÅ à¾×èÍÃÍ§ÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè¢Ò´á¤Å¹·Ø¹·ÃÑ¾Â�ã¹

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹ â´Âä Œ́àÃÔèÁ¡‹Íμ Ñé§ÁÒμ Ñé§áμ ‹»‚ ¾.È. 2539 ¨¹¶Ö§»̃¨ Ø̈ºÑ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè»ÃÐÊ§¤�¨Ð¢Í¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹¨Ò¡¡Í§·Ø¹Ï μ ŒÍ§ÁÕ

¤Ø³ÊÁºÑμ ÔμÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¢Í§¡Í§·Ø¹Ï ÊÒÁÒÃ¶Â×è¹¤Ó ¢Í¡ÙŒ â´ÂÅ§·ÐàºÕÂ¹Â×è¹áºº¤Ó ¢Í¡ÙŒ ¼‹Ò¹·Ò§àÇçºä«μ�·Õè www.studentloan.

or.th ·Ñé§¹Õé¨Ó ¹Ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÁÑμ Ô¡ÙŒÂ×Á·Õèà»š¹¼ÙŒ¡ÙŒÃÒÂãËÁ‹ à»š¹ä»μÒÁ¡ÒÃ Ñ̈´ÊÃÃ¢Í§¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃºÑÞªÕ¨‹ÒÂ·Õè 2

ã¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ à»š¹¼ÙŒ¨Ñ´ÊÃÃãËŒã¹áμ ‹ÅÐ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ê‹Ç¹·Õèà»š¹¼ÙŒ¡ÙŒÃÒÂà¡‹Ò·Õèà»ÅÕèÂ¹ÃÐ´Ñº

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡ÁÑ¸ÂÁ»ÅÒÂà»š¹ÃÐ Ñ́º»ÃÔÞÞÒμÃÕ ÊÒÁÒÃ¶Â×è¹áºº¤Ó ¢Í¡ÙŒã¹ÃÐ Ñ́º»ÃÔÞÞÒμÃÕä´Œ àÁ×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁÕ¤Ø³ÊÁºÑμ Ô¤Ãº¶ŒÇ¹

μÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¢Í§ ¡ÂÈ. â´ÂÃÒÂ¡ÒÃ·Õè¢Í¡ÙŒ¨Ò¡ ¡ÂÈ. ¤ÃÍº¤ÅØÁ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ

·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ð ‹̈ÒÂãËŒ¡ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹ËÁÇ´¤‹ÒºÓ ÃØ§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¤‹ÒË¹‹ÇÂ¡Ôμ

áÅÐ¤‹Ò¤ÃÍ§ªÕ¾ÃÒÂà ×́Í¹ÊÓ ËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ã¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 ÁÕ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í·Ø¹¡Ù éÂ×Á ¡ÂÈ. 4,233 ¤¹ à»ç¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ ÃÇÁ 

236 ÅŒÒ¹ºÒ·
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 2. ¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Á·Õè¼Ù¡¡ÑºÃÒÂä Œ́ã¹Í¹Ò¤μ (¡ÃÍ.)
¡Í§·Ø¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Á·Õè¼Ù¡¡ÑºÃÒÂä Œ́ã¹Í¹Ò¤μ (¡ÃÍ.) à»š¹¡Í§·Ø¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Á¢Í§ÃÑ°ºÒÅ ¤Ø³ÊÁºÑμ Ô¢Í§¼ÙŒ¡ÙŒ¨Ò¡
¡Í§·Ø¹ ¡ÃÍ. ¨Ðμ ŒÍ§à»š¹¼ÙŒ·ÕèÈÖ¡ÉÒã¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒ·Õè¢Ò´á¤Å¹ μÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¢Í§¡Í§·Ø¹Ï ãËŒ¡ÙŒà©¾ÒÐ¤‹ÒºÓ ÃØ§
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÅÐ¤‹ÒË¹‹ÇÂ¡Ôμ à·‹Ò¹Ñé¹ ã¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 ÁÕ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¢Í·Ø¹¡ÙŒÂ×Á ¡ÃÍ. ÃÇÁ 52 ¤¹ à»š¹ 
¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹ÃÇÁ 4.82 ÅŒÒ¹ºÒ·
 3. ¡Í§·Ø¹à§Ô¹Â×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕä Œ̈́ Ñ́ μÑé§¡Í§·Ø¹à¾×èÍ Ñ́̈ ÊÃÃà§Ô¹ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÒÁÒÃ¶¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹ä Œ́ â´ÂäÁ‹¤Ố ´Í¡àºÕéÂ 
¡Ó Ë¹´ãËŒãªŒªÓ ÃÐ¤×¹àÁ×èÍÊÓ àÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä»áÅŒÇ 4 à ×́Í¹ ÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ¤×¹à§Ô¹à»š¹àÇÅÒ 10 »‚ ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡Í§·Ø¹Ï à¾×èÍª‹ÇÂ
àËÅ×Í¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ Ṍáμ ‹¢Ò´á¤Å¹·Ø¹·ÃÑ¾Â�ãËŒÊÒÁÒÃ¶ÈÖ¡ÉÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹ã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂä Œ́â´ÂäÁ‹ÁÕÍØ»ÊÃÃ¤ Œ́Ò¹
¡ÒÃà§Ô¹ à¾×èÍãªŒà»š¹¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊÓ ËÃÑº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Â×Áä´Œáμ ‹äÁ‹à¡Ô¹ 15,000 ºÒ·/ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÃÇÁ¤‹ÒËÍ¾Ñ¡¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ãËŒ¡ÙŒàÁ×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¢ŒÒÈÖ¡ÉÒã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ áÅÐÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹áÅŒÇäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 15 Ë¹‹ÇÂ¡Ôμ ã¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 2555 ÁÕ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
Â×è¹¢ÍÃÇÁ 122 ¤¹ à»š¹à§Ô¹ÃÇÁ 1.41 ÅŒÒ¹ºÒ·
 4. ·Ø¹Â¡àÇŒ¹¤‹ÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹ÊÓ ËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐ¢Ò´á¤Å¹·Ø¹·ÃÑ¾Â�
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁÕ·Ø¹Â¡àÇŒ¹äÁ‹à¡çº¤‹ÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹¨Ò¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÃÇÁ·Ñé§Â¡àÇŒ¹¤‹ÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
à»š¹¡Ã³Õ¾ÔàÈÉ â´Â¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ðä Œ́ÃÑº¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹àÃÕÂ¡à¡çº¤‹ÒË¹‹ÇÂ¡Ôμ ¤‹ÒºÓ ÃØ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¤‹ÒºÓ ÃØ§¡Ô¨¡ÃÃÁ ËÒ¡ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑμ Ô
μÒÁà¡³± �¼ÙŒä´ŒÃÑº·Ø¹ ÊÒÁÒÃ¶ä Œ́ÃÑº·Ø¹μ ‹Íà¹×èÍ§¨¹ÊÓ àÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ·Ø¹ã¹¡ÅØ‹Á¹Õé»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ ·Ø¹â¤Çμ ŒÒ Œ́Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�Ï, ·Ø¹
ÈÑ¡ÂÀÒ¾, ·Ø¹àÃÕÂ¹ Ṍ, ·Ø¹ ODOD, ·Ø¹ ÊÍÇ¹., ·Ø¹à©ÅÔÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ, ·Ø¹ã¹¾ÃÐÃÒªÒ¹Øà¤ÃÒÐË�ÊÁà ḉ¨¾ÃÐà·¾Ï, ·Ø¹ 5 Ñ̈§ËÇÑ´
ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμ Œ (ÈÍºμ) ã¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 2555 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ Ñ̈´ÊÃÃ·Ø¹Â¡àÇŒ¹¤‹ÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÇÁ 705 ¤¹ à»š¹
à§Ô¹ÃÇÁ 18.06 ÅŒÒ¹ºÒ·
 5. à§Ô¹Â×Á©Ø¡à©Ô¹ÊÓ ËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ àÅç§àËç¹¶Ö§¤ÇÒÁà ×́Í´ÃŒÍ¹à©¾ÒÐË¹ŒÒ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Ö̈§ÁÕÃÐàºÕÂºà§Ô¹Â×Á©Ø¡à©Ô¹ ÊÓ ËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
â´ÂãËŒÂ×Á¤¹ÅÐäÁ‹à¡Ô¹ 5,000 ºÒ· â´Â¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒμ ŒÍ§ªÓ ÃÐ¤×¹à§Ô¹Â×Á©Ø¡à©Ô¹·Ñé§ËÁ´ ¡‹Í¹ÇÑ¹àÃÔèÁÊÍº»ÅÒÂÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä Œ́ÃÑºà§ÔÂÂ×Á©Ø¡à©Ô¹ àÇŒ¹áμ ‹¨Ðä Œ́ÃÑº¡ÒÃ¼‹Í¹¼Ñ¹à»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³�ÍÑ¡ÉÃ¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ã¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 2555 ÁÕ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¢ÍÂ×Áà§Ô¹©Ø¡à©Ô¹ÃÇÁ 436 ¤¹ à»š¹à§Ô¹ÃÇÁ 2.44 ÅŒÒ¹ºÒ·
 6. ¡Í§·Ø¹ª‹ÇÂ¤‹Ò¤ÃÍ§ªÕ¾ÊÓ ËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ ä Œ̈́ Ñ́ μÑé§¡Í§·Ø¹à¾×èÍª‹ÇÂ¤‹Ò¤ÃÍ§ªÕ¾ÊÓ ËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹ÃÒÂ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà ×́Í´ÃŒÍ¹à»š¹¾ÔàÈÉ â´Â¤³Ð
¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ¨Ð¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Íá¡‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà ×́Í´ÃŒÍ¹à¾×èÍà»š¹¤‹Ò¤ÃÍ§ªÕ¾ÊÓ ËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ à»š¹à§Ô¹ãËŒà»Å‹Ò
ÃÒÂÅÐäÁ‹à¡Ô¹ 3,000 ºÒ·μ ‹ÍÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ã¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 2555 ÁÕ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä Œ́ÃÑºÍ¹ØÁÑμ Ôà§Ô¹¤‹Ò¤ÃÍ§ªÕ¾ÃÇÁ 80 ¤¹ à»š¹
ÂÍ´à§Ô¹Â×Á 0.23 ÅŒÒ¹ºÒ·
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 7. ¡Í§·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ¼ÙŒÁÕ¨ÔμÈÃÑ·¸ÒºÃÔ¨Ò¤¨Ñ´μ Ñé§à»š¹¡Í§·Ø¹ãËŒ¡ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ7. ¡Í§·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ¼ÙŒÁÕ¨ÔμÈÃÑ·¸ÒºÃÔ¨Ò¤ Ñ̈´μ Ñé§à»š¹¡Í§·Ø¹ãËŒ¡ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÍ¹Øà¤ÃÒÐË�¨Ò¡¼ÙŒÁÕ¨ÔμÈÃÑ·¸Ò Ñ̈´μ Ñé§¡Í§·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
â´Â¹Ó ́ Í¡¼Å¢Í§¡Í§·Ø¹ÁÒ Ñ̈´ÊÃÃà»š¹·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãËŒá¡‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ã¹áμ ‹ÅÐ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÊÓ ËÃÑº»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ø¹Ï Í¹ØÁÑμ Ô¨Ñ´ÊÃÃ·Ø¹¨Ò¡¡Í§·Ø¹Ï ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
à»š¹¨Ó ¹Ç¹ÃÇÁ 286 ·Ø¹ à»š¹à§Ô¹ 1.43 ÅŒÒ¹ºÒ·

19. àÁ×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¨çº»†ÇÂ¨Ðμ ŒÍ§·Ó ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§19. àÁ×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà ç̈º»†ÇÂ¨Ðμ ŒÍ§·Ó ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§
μÍº  1. ¡Ã³Õà ç̈º»†ÇÂã¹ Á·Ê. ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁÕÈÙ¹Â�» Ô̄ºÑμÔ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃá¾·Â�áÅÐÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à»�́ ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒâ´Âá¾·Â� μÅÍ´
24 ªÑèÇâÁ§ â´ÂäÁ‹àÊÕÂ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶à Ố¹·Ò§ä»ÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒä Œ́â´ÂμÃ§ËÃ×Í ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂã¹ËÍ¾Ñ¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ÊÒÁÒÃ¶á Œ̈§·Õè»ÃÖ¡ÉÒËÍ¾Ñ¡ à¾×èÍàÃÕÂ¡Ã¶¾ÂÒºÒÅ¹Ó Ê‹§äÁ‹àÊÕÂ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂ Ê‹Ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè¾Ñ¡ã¹ËÍ¾Ñ¡ àÍ¡ª¹ ·Ò§ÈÙ¹Â�¡ÒÃá¾·Â�̈ ÐàÃÕÂ¡
à¡çº¤‹ÒÃ¶¾ÂÒºÒÅä»-¡ÅÑº 600 ºÒ·
2. ¡Ã³Õ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà ç̈º»†ÇÂ¹Í¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒä Œ́·ÑèÇ»ÃÐà·È â´Â¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ðμ ŒÍ§¹Ó ãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹
áÅÐãºÃÑºÃÍ§á¾·Â� Â×è¹¢ÍàºÔ¡à§Ô¹¤×¹ä´Œ·ÕèÈÙ¹Â�» Ô̄ºÑμ Ô¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃá¾·Â� (âÃ¤·ÕèäÁ‹à¡Ô´¨Ò¡ÍØºÑμ ÔàËμ Ø¨Ðμ ŒÍ§¹Í¹¾Ñ¡ã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ
ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 6 ªÑèÇâÁ§) ̈ Ó ¹Ç¹à§Ô¹¤×¹¨Ð ‹̈ÒÂμÒÁÍÑμÃÒ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·Ó »ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑμ ÔàËμ ØËÁÙ‹·Õè·Ó äÇŒ¡ÑººÃÔÉÑ·»ÃÐ¡Ñ¹
áÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤ÇÃÂŒÒÂºÑμÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾¶ŒÇ¹Ë¹ŒÒ (ºÑμÃ·Í§) ÁÒãªŒ·ÕèÈÙ¹Â�» Ô̄ºÑμ Ô¡ÒÃ·Ò§á¾·Â�Ï ã¹ª‹Ç§·ÕèÈÖ¡ÉÒ
ã¹ Á·Ê. à¾×èÍ¨Ðä Œ́ÃÑºÊÔ· Ô̧ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹ æ à¾ÔèÁàμ ÔÁ

 8. ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨¡ÒÍ§¤�¡ÃËÃ×ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂ¹Í¡ 8. ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨¡ÒÍ§¤�¡ÃËÃ×ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂ¹Í¡
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ ä Œ́ÃÑº¤ÇÒÁÍ¹Øà¤ÃÒÐË�·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡¼ÙŒÁṎ ÔμÈÃÑ·¸Ò ºÃÔÉÑ· ËŒÒ§ÃŒÒ¹ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂ¹Í¡μ‹Ò§æ
ÁÒ¡¡Ç‹Ò 30 Ë¹‹ÇÂ§Ò¹/ºÃÔÉÑ· â´Âà»š¹·Ø¹ãËŒà»Å‹Ò·Ñé§áºº·Ø¹μ‹Íà¹×èÍ§¨¹ÊÓ àÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐáººãËŒ¤ÃÑé§à ṌÂÇμ‹Í»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
â´ÂãËŒà§Ô¹·Ø¹μÑé§áμ‹ 5,000 ¨¹¶Ö§ 60,000 ºÒ·/·Ø¹/»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¼ÙŒãËŒ·Ø¹ã¹¡ÅØ‹Á¹Õé ÍÒ·Ôàª‹¹ ·Ø¹ÁÙÅ¹Ô̧ ÔªÔ¹âÊÀ³¾¹Ôª, ·Ø¹ºÃÔÉÑ·
ºÃỐ ¨Êâμ¹, ·Ø¹ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·ÂÞÕè»Ø†¹ ¡ÃØ§à·¾Ï, ÁÙÅ¹Ô̧ Ô¡ÃØ§ä·Â ¡ÒÃä¿¿‡Ò, ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒÍàÁÃÔ¡Ñ¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â à»š¹μŒ¹ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
2555 ÁÕºÃÔÉÑ· ËŒÒ§ÃŒÒ¹ ºØ¤¤ÅãËŒ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà»š¹¨Ó ¹Ç¹ÁÒ¡ ÁÕ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÑº·Ø¹¨Ó ¹Ç¹ 214 ¤¹ à»š¹à§Ô¹·Ñé§ÊÔé¹ 5.06 ÅŒÒ¹ºÒ·

 9. ·Ø¹¨ŒÒ§§Ò¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐËÇ‹Ò§¡Ó ÅÑ§ÈÖ¡ÉÒ 9. ·Ø¹ Œ̈Ò§§Ò¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐËÇ‹Ò§¡Ó ÅÑ§ÈÖ¡ÉÒ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨Ñ´ÊÃÃà§Ô¹à¾×èÍà»š¹·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÃÙ»¢Í§¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Ó ã¹ÃÐËÇ‹Ò§·Õè¡Ó ÅÑ§ÈÖ¡ÉÒã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ã¹ÍÑμÃÒ
ªÑèÇâÁ§ÅÐ 40 ºÒ· ã¹áμ ‹ÅÐÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ» Ô̄ºÑμ Ô§Ò¹ Œ̈Ò§§Ò¹ä Œ́äÁ‹à¡Ô¹ 100 ªÑèÇâÁ§ ÃÇÁ 10 ÊÑ»´ÒË�æ ÅÐ 10 ªÑèÇâÁ§
à¾×èÍäÁ‹ãËŒ¡ÒÃ» Ô̄ºÑμ Ô§Ò¹¡ÃÐ·ºμ ‹Í¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 ÁÕ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Œ̈Ò§§Ò¹ ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 775 ¤¹ à»š¹à§Ô¹
·Ñé§ÊÔé¹ 2.85 ÅŒÒ¹ºÒ·

¡Ñ¹¹¹¹
ÉÉÒ
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20. ¶ŒÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒàÃÕÂ¹¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�μ ‹Ò§»ÃÐà·ÈáÅÐ¿̃§ÊÓ à¹ÕÂ§äÁ‹à¢ŒÒã¨¨Ðμ ŒÍ§·Ó ÍÂ‹Ò§äÃ20. ¶ŒÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒàÃÕÂ¹¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�μ ‹Ò§»ÃÐà·ÈáÅÐ¿̃§ÊÓ à¹ÕÂ§äÁ‹à¢ŒÒã¨¨Ðμ ŒÍ§·Ó ÍÂ‹Ò§äÃ
μÍº  1. Í‹Ò¹àÍ¡ÊÒÃËÃ×ÍμÓ ÃÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñºº·àÃÕÂ¹¹Ñé¹ æ ä»Å‹Ç§Ë¹ŒÒ ¨Ðª‹ÇÂãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¤ØŒ¹à¤Â¡ÑºàÃ×èÍ§·ÕèÍÒ¨ÒÃÂ�¼ÙŒ¹Ñé¹
¾Ù´ÁÒ¡¢Öé¹ ¨Ð¿̃§ä Œ́ÃÙŒàÃ×èÍ§ÁÒ¡¢Öé¹
  2. ã¹¢³Ð¿̃§ãËŒ¤Ô´μÒÁä» Œ́ÇÂ ä Œ́ÂÔ¹¤Ó ã´·Õè¿̃§äÁ‹ÃÙŒàÃ×èÍ§ ãËŒ¨´¤Ó ¹Ñé¹à»š¹ÀÒÉÒä·ÂÁÒ¡‹Í¹ â´Â¨´μÒÁ·Õèä´ŒÂÔ¹ áÅŒÇ¹Ó ÁÒ
·Ó ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹ÀÒÂËÅÑ§
  3. àÁ×èÍ¡ÅÑºÁÒ¶Ö§ËÍ¾Ñ¡áÅŒÇ ãËŒ¹Ó º·ºÃÃÂÒÂ·Õè¨´ÁÒ Í‹Ò¹·º·Ç¹ áÅÐ·Ó ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ÍÕ¡·ÕË¹Öè§ ËÒ¡ÂÑ§äÁ‹à¢ŒÒã¨ÍÂÙ‹ÍÕ¡ãËŒä»
¾ºÍÒ¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹·ÕèËŒÍ§·Ó §Ò¹à¾×èÍ«Ñ¡¶ÒÁ
  4. ·Ó §Ò¹·ÕèÍÒ¨ÒÃÂ�ÁÍºËÁÒÂãËŒ¤Ãº¶ŒÇ¹àÊÁÍ
  5. ËÒàÇÅÒ·Ñ¡·ÒÂ Ê¹·¹Ò¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�º‹ÍÂ æ à¾×èÍãËŒ¤ØŒ¹à¤Â¡ÑºÇÔ¸Õ¾Ù´áÅÐÅÕÅÒ¹íéÒàÊÕÂ§¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�
  6. ËÒ¡ä Œ́» Ô̄ºÑμ ÔμÒÁ¢ŒÍ 1 - 5 ÍÂ‹Ò§¤Ãº¶ŒÇ¹ÊÁºÙÃ³�´ÕáÅÐÊÁíèÒàÊÁÍáÅŒÇ ÂÑ§¤§äÁ‹à¢ŒÒã¨ÍÂÙ‹ÍÕ¡ ãËŒ¶Í¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹àÊÕÂ

21. »̃ÞËÒÊÓ ¤ÑÞ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒªÑé¹»‚·Õè 1 ·Õè·Ó ãËŒ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹μ èÓ ÁÕÍÐäÃºŒÒ§21. »̃ÞËÒÊÓ ¤ÑÞ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒªÑé¹»‚·Õè 1 ·Õè·Ó ãËŒ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹μ èÓ ÁÕÍÐäÃºŒÒ§
μÍº ÊÔè§·Õè·Ó ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹μ íèÒÁÕ´Ñ§μ ‹Íä»¹Õé
1. äÁ‹à¢ŒÒªÑé¹àÃÕÂ¹
2. ¶Ö§áÁŒà¢ŒÒªÑé¹àÃÕÂ¹¡çäÁ‹ÁÕÊÁÒ Ô̧ËÃ×ÍäÁ‹μ Ñé§ã¨àÃÕÂ¹
3. äÁ‹ÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ ¡Å‹ÒÇ¤×Í äÁ‹ÁÕ¡ÒÃÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í àμÃÕÂÁμ ÑÇ¡‹Í¹à¢ŒÒªÑé¹àÃÕÂ¹ äÁ‹ÁÕ¡ÒÃÍ‹Ò¹
Ë¹Ñ§Ê×Í·º·Ç¹ËÅÑ§¨Ò¡àÃÕÂ¹ã¹ªÑé¹ÁÒáÅŒÇ
4. äÁ‹·Ó áºº½ƒ¡ËÑ´ äÁ‹·Ó §Ò¹·ÕèÍÒ¨ÒÃÂ�ÁÍºËÁÒÂÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ
5. ºÃÔËÒÃàÇÅÒäÁ‹àËÁÒÐÊÁ ãªŒàÇÅÒà¾×èÍ¡Ô¨¡ÃÃÁÍ×è¹ æ ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹
6. »Å‹ÍÂμ ÑÇàÍ§ãËŒà¢ŒÒä»à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÊÔè§·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò “ÁÒÃ¢Í§¡ÒÃà»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ” ÁÒ¡à¡Ô¹ä» àª‹¹
 6.1 ·Ó §Ò¹ËÒÃÒÂä Œ́¾ÔàÈÉÁÒ¡à¡Ô¹ä» 6.2 àÅ‹¹ÁÒ¡à¡Ô¹ä»
 6.3 ×́èÁÊØÃÒËÃ×Í¢Í§ÁÖ¹àÁÒμ ‹Ò§ æ à»š¹»ÃÐ¨Ó  6.4 à·ÕèÂÇ¡ÅÒ§¤×¹à»š¹¹Ô¨ÊÔ¹
 6.5 ÁÕ¤¹ÃÑ¡áÅÐãÊ‹ã¨ã¹¤¹ÃÑ¡ÁÒ¡à¡Ô¹¡Ç‹Ò·Õè¤ÇÃ 6.6 ¤ÃØ‹¹¤Ô´¶Ö§ºŒÒ¹ áÅÐ¡ÅÑººŒÒ¹ÁÒ¡à¡Ô¹ä»
7. à»š¹âÃ¤ÀÙÁÔá¾ŒÊÔè§àËÅ‹Ò¹Õé ÍÒ¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹ ËŒÍ§ÊÁØ´ ËŒÍ§» Ô̄ºÑμ Ô¡ÒÃ ËŒÍ§μ ÔÇ à¢ŒÒã¡ÅŒÊÔè§àËÅ‹Ò¹ÕéäÁ‹ä´Œ àÅÂäÁ‹ÂÍÁà¢ŒÒã¡ÅŒ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÂÔè§·Ó μ ÑÇ¤ÅŒÒÂ æ ¡Ñº·Õèä´ŒμÍºÁÒ¹ÕéÁÒ¡à·‹ÒäÃ ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹¡çÂÔè§μ íèÒÅ§à·‹Ò¹Ñé¹
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22. ã¹ÃÐËÇ‹Ò§àÃÕÂ¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡àº×èÍ äÁ‹ªÍºÇÔªÒ·ÕèàÃÕÂ¹ äÁ‹ªÍºÍÒ¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹22. ã¹ÃÐËÇ‹Ò§àÃÕÂ¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡àº×èÍ äÁ‹ªÍºÇÔªÒ·ÕèàÃÕÂ¹ äÁ‹ªÍºÍÒ¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹
μÍº : ÊÔè§áÃ¡·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒμ ŒÍ§μÃÐË¹Ñ¡¡ç¤×Í ÃÒÂÇÔªÒ·Õè¡Ó Ë¹´äÇŒã¹ËÅÑ¡ÊÙμÃãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒàÃÕÂ¹¹Ñé¹
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒμ ŒÍ§àÃÕÂ¹ãËŒ¼‹Ò¹·Ñé§ÊÔé¹ ÁÔàª‹¹¹Ñé¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ÊÓ àÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä Œ́ Ñ́§¹Ñé¹àÁ×èÍ¾ºÇ‹Òμ¹àÍ§äÁ‹ªÍºÃÒÂÇÔªÒã´¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Ö̈§¤ÇÃ»ÅØ¡»ÅÍºã¨μ¹àÍ§ãËŒ¾ÂÒÂÒÁàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ¹ÕéãËŒÁÒ¡à»š¹¾ÔàÈÉ à¾ÃÒÐàÃÒäÁ‹ªÍº àÃÒ Ö̈§μŒÍ§¼‹Ò¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õéã¹¤ÃÑé§à ṌÂÇäÁ‹μ ŒÍ§¡ÅÑºÁÒ·ÃÁÒ¹àÃÕÂ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé«íéÒÍÕ¡ ÊÒàËμ ØË¹Öè§·ÕèÍÒ¨·Ó ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒäÁ‹ªÍºÃÒÂÇÔªÒË¹Öè§ æ ÍÒ¨à¾ÃÒÐàÃÕÂ¹äÁ‹à¢ŒÒã¨ã¹¤ÃÑé§áÃ¡ ËÃ×ÍÁÕÍ¤μ Ôã¹ÃÒÂÇÔªÒÁÒμ Ñé§áμ ‹¡‹Í¹àÃÕÂ¹ (àª‹¹ ä Œ́¿̃§Ç‹ÒÇÔªÒ¹ÕéÂÒ¡ÁÒ¡ ËÃ×ÍÃØ‹¹¾ÕèºÍ¡Ç‹ÒÍÒ¨ÒÃÂ�·‹Ò¹¹ÕéÊÍ¹äÁ‹ÃÙŒàÃ×èÍ§)àÁ×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä Œ́μ Ñé§ã¨àÃÕÂ¹ÁÒ¡¨¹à¢ŒÒã¨ÇÔªÒà»š¹ÍÂ‹Ò§ Ṍ ÍÒ¨à»š¹¼Å ṌãËŒàÃÕÂ¹Ê¹Ø¡ÁÒ¡¢Öé¹ à¾ÃÒÐàÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§áÅÐà¢ŒÒã¨ã¹ÊÔè§·ÕèÍÒ¨ÒÃÂ�¡Ó ÅÑ§Í Ô̧ºÒÂ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡ÒÃËÒ¢ŒÍÁÙÅÇ‹ÒÃÒÂÇÔªÒ¹ÕéÊÒÁÒÃ¶¹Ó ä»ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹àÃ×èÍ§·ÕèàÃÒÊ¹ã¨ä Œ́ÍÂ‹Ò§äÃ ÍÒ¨ª‹ÇÂãËŒμ Ñé§ã¨àÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒÁÒ¡¢Öé¹ ¡ÒÃà»�´´Ùâ¨·Â�·ŒÒÂº·¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×ÍáÁŒã¹¢ŒÍ·ÕèäÁ‹ãª‹¡ÒÃºŒÒ¹ ÍÒ¨·Ó ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾ºÇ‹Ò à¹×éÍËÒ¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ¹ÕéÊÒÁÒÃ¶¹Ó ä»¤Ó ¹Ç³ã¹àÃ×èÍ§·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒªÍºáÅÐà¡Ô´¤ÇÒÁÊ¹ã¨ã¹ÃÒÂÇÔªÒÁÒ¡¢Öé¹ä´Œ Ê‹Ç¹àÃ×èÍ§·ÕèäÁ‹ªÍºÍÒ¨ÒÃÂ�¹Ñé¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒμ ŒÍ§Í´·¹áÅÐºÍ¡μ¹àÍ§Ç‹Ò à¾×èÍ¨Ð¼‹Ò¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õéä»ãËŒä´ŒμÒÁá¼¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ àÃÒμ ŒÍ§àÃÕÂ¹¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�·‹Ò¹¹ÕéãËŒä´Œ ËÒ¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾ºÇ‹ÒäÁ‹à¢ŒÒã¨ ã¹ÊÔè§·ÕèÍÒ¨ÒÃÂ�ÊÍ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤ÇÃ¢Í¤Ó Í Ô̧ºÒÂà¾ÔèÁàμ ÔÁ¨Ò¡ÍÒ¨ÒÃÂ� ËÒ¡àÃÒ¶ÒÁÍÂ‹Ò§ÊØÀÒ¾áÅÐ¶ÒÁã¹àÇÅÒ·ÕèÍÒ¨ÒÃÂ�ÊÐ´Ç¡ÍÒ¨ÒÃÂ�·‹Ò¹Â‹ÍÁÂÔ¹ ṌμÍº «Öè§¨Ðª‹ÇÂãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÙŒ̈ Ñ¡ÍÒ¨ÒÃÂ�ÁÒ¡¢Öé¹áÅÐÍÒ¨ª‹ÇÂãËŒÍÒ¨ÒÃÂ�ä Œ́·ÃÒºÇ‹ÒÇÔ̧ Õ·Õè·‹Ò¹Í Ô̧ºÒÂ¹Ñé¹ÁÕ¼ÙŒäÁ‹à¢ŒÒã¨ ¡ÒÃ·ÕèºÒ§ÃÒÂÇÔªÒà»�´ÊÍ¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò»‚ÅÐ 1 ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐã¹áμ ‹ÅÐÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¼ÙŒÊÍ¹¡ç¨Ðà»ÅÕèÂ¹¤¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤ÇÃàÃÕÂ¹ä»μÒÁ·Õèá¼¹¡Ó Ë¹´ äÁ‹¤ÇÃÃÍ·Õè¨ÐàÃÕÂ¹¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕèÁÕ¼ÙŒá¹Ð¹Ó Ç‹Òã¨ Ṍ¡Ç‹ÒËÃ×Í¾Ù´ÃÙŒàÃ×èÍ§¡Ç‹Ò à¾ÃÒÐ¡ÒÃ·Õè¼ÙŒá¹Ð¹Ó àÃÕÂ¹äÁ‹ÃÙŒàÃ×èÍ§¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�·‹Ò¹Ë¹Öè§ äÁ‹ä´Œá»ÅÇ‹ÒàÃÒ¨ÐàÃÕÂ¹äÁ‹ÃÙŒàÃ×èÍ§ Œ́ÇÂ ·Ó ¹Í§à ṌÂÇ¡Ñ¹¡ÒÃ·Õè¼ÙŒá¹Ð¹Ó ¾ºÇ‹ÒÍÒ¨ÒÃÂ�ÍÕ¡·‹Ò¹ÍÍ¡¢ŒÍÊÍº§‹ÒÂ ¡çäÁ‹ä´Œá»ÅÇ‹Òã¹ÃÍº·ÕèàÃÒàÃÕÂ¹¢ŒÍÊÍº¨ÐÍÍ¡§‹ÒÂ Œ́ÇÂ ¡ÒÃ·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒäÁ‹àÃÕÂ¹ËÃ×ÍäÁ‹¼‹Ò¹μÒÁ·ÕèËÅÑ¡ÊÙμÃ¡Ó Ë¹´¨ÐÊ‹§¼ÅãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶Å§·ÐàºÕÂ¹ºÒ§ÃÒÂÇÔªÒã¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹¶Ñ´ÁÒä Œ́ áÅÐ·Ó ãËŒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¨ºä Œ́μÒÁà¡³± �¡Ó Ë¹´ Í¹Öè§ àÁ×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÓ àÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐàÃÔèÁμ Œ¹»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ àËμ Ø¡ÒÃ³�·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ðä Œ́»ÃÐÊº¡ç¤×Í ä Œ́·Ó §Ò¹¡ÑºËÑÇË¹ŒÒËÃ×Í¾¹Ñ¡§Ò¹·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒäÁ‹ªÍºä´Œμ Ô´μ ‹Í¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒ·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒäÁ‹ªÍº ËÃ×Í¶Ù¡ÁÍºËÁÒÂãËŒ·Ó §Ò¹·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒäÁ‹ªÍº «Öè§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ËÅÕ¡àÅÕèÂ§ä Œ́ ¹Í¡¨Ò¡à»ÅÕèÂ¹§Ò¹ «Öè§äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»ÅÕèÂ¹§Ò¹ä»ÍÂ‹Ò§ã´ âÍ¡ÒÊ·ÕèàËμ Ø¡ÒÃ³�àËÅ‹Ò¹Õé¨Ðà¡Ô´¢Öé¹¡çÁÕàÊÁÍ Ñ́§¹Ñé¹ ÇÔ¸Õ·Õè¨Ð·Ó ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Ó §Ò¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ä´Œ ¡ç¤×Í ¡ÒÃàÅ×Í¡·ÑÈ¹¤μ ÔãËÁ‹ãËŒÊÒÁÒÃ¶·Ó §Ò¹¡Ñº¤¹ËÃ×Í§Ò¹·ÕèäÁ‹ªÍºä Œ́ ¨Ò¡·Õè¡Å‹ÒÇÁÒ¨ÐàËç¹Ç‹Ò ¡ÒÃ»ÃÑº·ÑÈ¹¤μ ÔÁÒμ Ñé§ã¨àÃÕÂ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒËÃ×Í¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕèäÁ‹ªÍº¹Ñé¹ ¶×Íà»š¹¡ÒÃ½ƒ¡½¹ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾ÃŒÍÁ¨ÐÍÍ¡ä»·Ó §Ò¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹Í¹Ò¤μä´Œ
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23. ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃØ‹¹¾ÕèºÍ¡Ç‹ÒÁÕÇÔªÒ·Õèª‹ÇÂ·Ó ãËŒà¡Ã´´Õ¢Öé¹¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁ‹23. ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃØ‹¹¾ÕèºÍ¡Ç‹ÒÁÕÇÔªÒ·Õèª‹ÇÂ·Ó ãËŒà¡Ã´ Ṍ¢Öé¹¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁ‹
μÍº : ËÒ¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒμ Ñé§ã¨àÃÕÂ¹ ·Ó ¡ÒÃºŒÒ¹μÒÁ·Õèä´ŒÃÑºÁÍºËÁÒÂ áÅÐãËŒàÇÅÒã¹¡ÒÃ
àμÃÕÂÁμ ÑÇÊÍºÍÂ‹Ò§à¾ÕÂ§¾Í¡ÑºÃÒÂÇÔªÒã´ ÇÔªÒ¹Ñé¹¡ç¨ÐÁÕÊ‹Ç¹ª‹ÇÂãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁÕà¡Ã´ Ṍ¢Öé¹ÍÂ‹Ò§á¹‹¹Í¹
¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹ ÁÕÇÔªÒÍÕ¡¨Ó ¹Ç¹Ë¹Öè§·Õè¶Ù¡¨Ñ´ãËŒà»š¹ “ ÇÔªÒ ª‹ÇÂ ” «Öè§ÍÒ¨à¹×èÍ§¨Ò¡ à¹×éÍËÒ¢Í§ÇÔªÒäÁ‹ÁÕ¤Ó ¹Ç³áÅÐà»š¹ÇÔªÒ·ÕèäÁ‹ãª‹
“ ÇÔªÒªÕ¾ ” Ö̈§ Ù́àËÁ×Í¹à¹×éÍËÒÇÔªÒ§‹ÒÂá¡‹¡ÒÃ·Ó ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ áμ ‹¡ÅÑº¾ºÇ‹Ò ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ó ¹Ç¹Ë¹Öè§·ÕèÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ¡ÅØ‹Á¹Õé
Í‹Ò¹ Œ́ÇÂà¡Ã´ Ṍ ( Ṍ½ÃÑè§) ËÃ×Í·ÕèäÁ‹¼‹Ò¹¡çÁÕ ÊÒàËμØ·Õèà»š¹àª‹¹¹Õé à¹×èÍ§¨Ò¡ äÁ‹Ç‹ÒÃÒÂÇÔªÒ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÂÒ¡§‹ÒÂà¾ÕÂ§ã´¡çμÒÁ ã¹¡ÒÃ·Ó ¢ŒÍÊÍº
¡çμ ŒÍ§¡ÒÃ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹ ¼ÙŒàÃÕÂ¹·Õè»ÃÐÁÒ· äÁ‹Ê¹ã¨à¢ŒÒàÃÕÂ¹ËÃ×ÍÃÍÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í¤×¹à´ÕÂÇ¡‹Í¹ÊÍº¨Ö§ä´Œ¼Å¡ÒÃ
àÃÕÂ¹·ÕèäÁ‹´Õ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çμÒÁ »ÃÐà ḉ¹ÊÓ ¤ÑÞ·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤ÇÃ·Ó ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¤×Í ËÒ¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¡Ã´äÁ‹´Õà¾ÃÒÐÇÔªÒ·Õèà»š¹ÇÔªÒªÕ¾ áÁŒ
à¡Ã´à©ÅÕèÂÃÇÁ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÍÒ¨ Ṍ¢Öé¹à¾ÃÒÐä Œ́à¡Ã´ Ṍ (´Õä·Â) ¨Ò¡ “ÇÔªÒª‹ÇÂ” ¹Ñè¹¨Ðà»š¹¡ÒÃ Ṍ¢Öé¹à¾ÕÂ§à©¾ÒÐË¹ŒÒ ¨Ò¡â¤Ã§ÊÃŒÒ§
ËÅÑ¡ÊÙμÃ ÇÔªÒÊ‹Ç¹ãËÞ‹·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒμ ŒÍ§àÃÕÂ¹¨Ðà»š¹ÇÔªÒªÕ¾ áÅÐÇÔªÒªÕ¾àËÅ‹Ò¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§¡Ñ¹ ¡Å‹ÒÇ¤×Í ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒμ ŒÍ§àÃÕÂ¹
ÇÔªÒË¹Öè§¡‹Í¹ àÁ×èÍà¢ŒÒã¨áÅÐ¼‹Ò¹áÅŒÇ ¡çä»àÃÕÂ¹ÍÕ¡ÇÔªÒË¹Öè§ ¨Ò¡¹Ñé¹¡ç¨ÐÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¹ÍÕ¡ÇÔªÒä Œ́ ¨Ò¡ÅÑ¡É³Ð¹Õé ËÒ¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Ó 
¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ã¹ÇÔªÒªÕ¾ÍÍ¡ÁÒä Œ́¼ÅäÁ‹´Õ ¼ÅÃŒÒÂà©¾ÒÐË¹ŒÒÍÒ¨à»š¹Ç‹Òà¡Ã´à©ÅÕèÂÃÇÁμ¡Å§ Ê‹Ç¹¼ÅÃŒÒÂÃÐÂÐ¶Ñ´ä»¨Ðà»š¹Ç‹Ò àÁ×èÍ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä»àÃÕÂ¹ÇÔªÒªÕ¾μ ÑÇÍ×è¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§¡Ñ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ç¨ÐäÁ‹à¢ŒÒã¨áÅÐä Œ́à¡Ã´à©ÅÕèÂÃÇÁ·ÕèáÂ‹Å§ä»ÍÕ¡ (à¹×èÍ§¨Ò¡ÇÔªÒã¹ªÑé¹
»‚·ÕèÊÙ§¢Öé¹ÁÑ¡¨ÐÂÒ¡¢Öé¹)  ¹Í¡¨Ò¡¹Õé à¾×èÍ·Õè¨ÐÊÓ àÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä Œ́ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂäÁ‹ä´Œ¡Ó Ë¹´à¾ÕÂ§á¤‹à¡Ã´à©ÅÕèÂÃÇÁμ ŒÍ§ÊÙ§¡Ç‹Ò
2.0 à·‹Ò¹Ñé¹ ÂÑ§ä´Œ¡Ó Ë¹´ãËŒà¡Ã´à©ÅÕèÂà©¾ÒÐ¢Í§ÇÔªÒªÕ¾ÃÇÁ¡Ñ¹μ ŒÍ§ÊÙ§¡Ç‹Ò 2.0 Œ́ÇÂ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐàËç¹Ç‹ÒáÁŒ¨ÐÁÕÇÔªÒª‹ÇÂ áμ ‹
¶ŒÒÊØ´·ŒÒÂáÅŒÇÇÔªÒªÕ¾äÁ‹´Õ¡çäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ÊÓ àÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä Œ́  ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Ö̈§¤ÇÃμ Ñé§ã¨àÃÕÂ¹·Ø¡ÃÒÂÇÔªÒÍÂ‹Ò§μ ‹Íà¹×èÍ§áÅÐÊÁíèÒàÊÁÍ

‹

ËÁÒÂàËμ Ø : ã¹¢ŒÍºÑ§¤Ñº¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàÃÕÂ¡ “à¡Ã´à©ÅÕèÂÃÇÁ” ·Õè¡Å‹ÒÇ¶Ö§ã¹·Õè¹ÕéÇ‹Ò “áμ ŒÁÃÐ Ñ́º¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂÊÐÊÁ” áÅÐàÃÕÂ¡
“ÇÔªÒªÕ¾” ·Õè¡Å‹ÒÇ¶Ö§ã¹·Õè¹ÕéÇ‹Ò “ÇÔªÒàÍ¡”
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24. ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃØ‹¹¾ÕèºÍ¡Ç‹ÒÁÕÇÔªÒ·Õèª‹ÇÂ·Ó ãËŒà¡Ã´´Õ¢Öé¹¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁ‹24. ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃØ‹¹¾ÕèºÍ¡Ç‹ÒÁÕÇÔªÒ·Õèª‹ÇÂ·Ó ãËŒà¡Ã´ Ṍ¢Öé¹¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁ‹
μÍº : ¡ÒÃ·Ó ¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒÃ‹Ò§¡ÒÂä Œ́à¤Å×èÍ¹äËÇ¨Ðª‹ÇÂºÃÃà·Ò¤ÇÒÁ§‹Ç§ä»ä Œ́ àª‹¹ ¡ÒÃºÔ´μ ÑÇä»ÁÒ ¡ÒÃ¹Ç´á¢¹ËÃ×Í¢Ò´ŒÇÂμ ÑÇàÍ§ ¡ÒÃËÑ¹ä»¤ØÂ¡Ñºà¾×èÍ¹¢ŒÒ§ æ (áμ ‹¤ÇÃà»š¹ÃÐÂÐàÇÅÒÊÑé¹ æ à¾ÃÒÐàÊÕÂ§¤ØÂ¨ÐÃº¡Ç¹¼ÙŒÍ×è¹) ËÃ×Í¡ÒÃÅØ¡ä»à¢ŒÒËŒÍ§¹íéÒ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çμÒÁ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤ÇÃ»ÃÐàÁÔ¹μ¹àÍ§Ç‹Ò ·Ó äÁàÃÒ Ö̈§§‹Ç§¹Í¹ ËÒ¡§‹Ç§¹Í¹à¾ÃÒÐ¡ÅÒ§¤×¹¹Í¹¹ŒÍÂ ¡ç¤ÇÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹àÇÅÒ¹Í¹ãËŒàÃçÇ¢Öé¹ à¾ÃÒÐ¡ÒÃμ Ñé§ã¨àÃÕÂ¹ã¹ËŒÍ§à»š¹ËÑÇã¨ÊÓ ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃàÃÕÂ¹ãËŒ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓ àÃç¨ ËÃ×ÍËÒ¡à»š¹à¾ÃÒÐ ·Õè¼‹Ò¹ÁÒàÃÒ¹Ñè§¿̃§à©Â æ Ö̈§·Ó ãËŒà¼ÅËÅÑºº‹ÍÂ æ ¡ç¤ÇÃà»ÅÕèÂ¹à»š¹¨´ºÑ¹·Ö¡¤Ó ÊÍ¹Å§ÊÁØ´áÅÐà»�´Ë¹Ñ§Ê×ÍμÒÁ·ÕèÍÒ¨ÒÃÂ�ÊÍ¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁàËÅ‹Ò¹Õé¨Ðª‹ÇÂÊÅÑººÃÃÂÒÂ·Ó ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒäÁ‹à¤ÅÔéÁËÅÑºä»

25. ÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ·Õè¨Ð·Ó ãËŒÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×ÍáÅŒÇÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢25. ÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ·Õè¨Ð·Ó ãËŒÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×ÍáÅŒÇÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢

μÍº : ¤ÇÃàÃÔèÁμ Œ¹¨Ò¡¡ÒÃàμ ×Í¹μ¹àÍ§ÍÂÙ‹à»š¹»ÃÐ¨Ó Ç‹Ò ÊÔè§·Õè¡Ó ÅÑ§àÃÕÂ¹¹Õé ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ðμ ŒÍ§ãªŒã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ã¹Í¹Ò¤μ

áÅÐã¹¤¹·ÑèÇä»¡çμ ŒÍ§·Ó §Ò¹»ÃÐ¨Ó à¾×èÍËÒàÅÕéÂ§ªÕ¾áÅÐ Ù́áÅ¤ÃÍº¤ÃÑÇà»š¹àÇÅÒ 30 ¡Ç‹Ò»‚ËÅÑ§¨Ò¡ÊÓ àÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä»¨¹à¡ÉÕÂ³

àÃÒ Ö̈§μ ŒÍ§¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãªŒ§Ò¹ä Œ́¨ÃÔ§à¾×èÍãËŒàÃÒ·Ó §Ò¹ÍÂÙ‹ä´Œâ´ÂμÅÍ´ äÁ‹ãª‹ºÃÔÉÑ·ãËŒÍÍ¡¡‹Í¹à¾ÃÒÐ¾ºÇ‹Ò àÃÒäÁ‹ÁÕ

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ËÃ×Í¾ºÇèÒÁÕ¼ÙéÍ× è¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÁÒ¡¡ÇèÒàÃÒ ´Ñ§¹Ñé¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒμ éÍ§à¢éÒã¨à¹×éÍËÒ·Ø¡ÍÂèÒ§·ÕèàÃÕÂ¹à¾×èÍ

àμÃÕÂÁμ ÑÇãËŒ¾ÃŒÍÁ àÁ×èÍ¤Ô´ä´Œàª‹¹¹Ñé¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐÁÕ¡Ó ÅÑ§ã¨·Õè¨Ð¾ÂÒÂÒÁÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í ËÒ¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¢ŒÒàÃÕÂ¹â´ÂÊÁíèÒàÊÁÍ

áÅÐ¨´ºÑ¹·Ö¡¤Ó ÊÍ¹ã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹ ¼Å·ÕèμÒÁÁÒ¤×Í ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ðà¢ŒÒã¨ÃÒÂÇÔªÒ Ṍ àÁ×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãªŒàÇÅÒÇ‹Ò§Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×ÍμÒÁ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ð¾ºÇ‹Ò ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¢ŒÒã¨ÃÒÂÇÔªÒÁÒ¡¢Öé¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ð¾ºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´·Õè¿̃§äÁ‹·Ñ¹ ËÃ×Í·ÕèÍÒ¨ÒÃÂ�¢ŒÒÁä» ¤Ø³ÊÁºÑμ Ô

Ë¹Öè§¢Í§¼ÙŒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒã¹Ë¹ŒÒ·Õè¡ÒÃ§Ò¹ ¤×Í àÃÕÂ¹ÃÙŒÍÂÙ‹μÅÍ´àÇÅÒ «Öè§ËÒ¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ½ƒ¡½¹μ¹àÍ§μ Ñé§áμ ‹à»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

ãËŒÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Íà¾×èÍà¾ÔèÁ¾Ù¹¤ÇÒÁÃÙŒÍÂÙ‹àÊÁÍ ã¹áμ ‹ÅÐÇÑ¹¡‹Í¹¨Ð¹Í¹ãËŒ¶ÒÁμ¹àÍ§Ç‹Ò ÇÑ¹¹Õéμ¹àÍ§ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒÍÐäÃãËÁ‹ºŒÒ§

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ð¾ºÇ‹Ò àÁ×èÍÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹áÅÐ¾ºÇ‹Òμ¹àÍ§à¢ŒÒã¨ÇÔªÒÁÒ¡¢Öé¹ ËÃ×Íä Œ́¾ºÇ‹Òà¹×éÍËÒ¹ÕéÊÒÁÒÃ¶àÍÒä»·Ó ÍÐäÃä Œ́ÍÕ¡

¨Ò¡μ ÑÇÍÂ‹Ò§à¾ÔèÁàμ ÔÁã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍËÃ×Íâ¨·Â�·ŒÒÂº· ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·Õè¾ºÇ‹Ò ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä Œ́à¾ÔèÁ¾Ù¹¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèà»š¹»ÃÐâÂª¹�á¡‹

μ¹àÍ§ã¹·Ø¡ÇÑ¹·ÕèªÕÇÔμ´Ó à¹Ô¹ä»
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ผูเขียน

หนวยท่ี 1

รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย

รองอธิการบดฝีายวางแผน และอาจารยประจำ วชิาวศิวกรรมโยธา

สำ นักวิชาวิศวกรรมศาสตร

หนวยท่ี 2

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรชุน ไชยเสนะ

อาจารยประจำ สาขาวิชาคณิตศาสตร

สำ นักวิชาวิทยาศาสตร

หนวยท่ี 3

รองศาสตราจารย ดร.วีรพงษ พลนิกรกิจ

หัวหนาสาขาและอาจารยประจำ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำ นักวิชาเทคโนโลยีสังคม

หนวยท่ี 4

อาจารย ดร.อาทิตย คูณศรีสุข

อาจารยประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สำ นักวิชาวิศวกรรมศาสตร
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 (Uniqueness) 
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