
            
   
        

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ฉบับที่ ๕๑ 

วันท่ี ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 10)

   
 

อ.ภัทระ ลิมป์ศิระ             คณะนิติศาสตร์

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

   
 

   
 คณะบริหารธุรกิจ

รับนักศึกษา ป.โท

(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 2)

บัณฑิตรามคำแหง คว้ารางวัลเรื่องสั้นดีเด่น
ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

รามคำแหงรับนศ. ป.โท
M.B.A. การจัดการโลจิสติกส์

(อ่านต่อหน้า 10)

   นทธี   ศศิวิมล  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง คว้ารางวัลหนังสือดีเด่น 

ประเภทเร่ืองส้ันจากคณะกรรมการพัฒนา 

หนังสือแห่งชาติประจำปี 2556 โดย 

จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 ในวันที่ 29 มีนาคม 2556  ณ ศูนย์การ- 

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ    ป่ินทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และนายกสมาคมภาษาและ 

หนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินหนังสือดีเด่น 

ประเภทรวมเรื่องสั้นของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการ 

และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร 

ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกสาขา 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการบริหาร- 

ธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

และโซ่อุปทาน  M.B.A. (Logistics and Supply 

Chain Management)รุ่นที่ 8 จัดการเรียน 

การสอนแบบ Block Course โดยมีให้เลือก

เรียนทั้งหลักสูตรแผน ก. (ทําวิทยานิพนธ์) 

และแผน ข. (ไม่ทําวิทยานิพนธ์) แบ่งการเรียน 

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

นวัตกรรม นอกจากนี้ยังรับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจมหาบัณฑิตทุกสาขา เข้าศึกษาต่อใน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการนวัตกรรมด้วย

 “ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนของอาเซียนน้ีจะเป็นมรดกท่ีสืบทอด 

ไปยังลูกหลานของเราในทั้ง 10 ประเทศ”

 อัลเบิร์ต เดล โรซาริโอ (Albert Ferreros del Rosario) รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงต่างประเทศฟิลิปปินส์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(รองศาสตราจารย์ประทีป  วาทิกทินกร - ร้อยกรอง)

 ห้าสิบแปดพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนฯ

ประจักษ์ชัดพระกรุณาอันยิ่งใหญ่

ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

สถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง

ทรงประทับเป็นมิ่งและเป็นขวัญ

ข้าพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์สุขอนันต์

ด้วยพระองค์ทรงธรรม์นิรันดร์กาล

วันพระราชสมภพ  ๕๘ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน ๒๕๕๖

ศศิวิมล  สุระเดช



 

  

๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๕๖

 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (Institute of International Studies,  

Ramkhamhaeng University) เปิดรับสมัครนักศึกษา 

ใหม่ภาคเรียนที่ 1/2556

ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 3 เมษายน 2556 

ช่วงท่ี  2  ต้ังแต่วันท่ี 22 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2556  

ตามรายละเอียดดังนี้

 หลักสูตรปริญญาตรี 

 Y หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจ 

ระหว่างประเทศ สาขาการตลาด และสาขาการเงิน 

การธนาคาร(ภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาจีน)

 Y หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษา 

อังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ)

 Y หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโน- 

โลยีสื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ)

 Y BBA (International Business Management,  

Finance and Banking, Marketing)

 YBA (English)

 YBA (Mass Communication Technology) 

 หลักสูตรปริญญาโท

 Yหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา 

ธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการตลาด และสาขา 

การเงินการธนาคาร (ภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาจีน) 

 Yหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาภาษา 

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ภาคภาษาอังกฤษ)

 Yหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 

รัฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

 Yหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 

บริหารการศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)

 YMBA (International Business Management,  

Finance and Banking, Marketing)

 YMA (Communicative English)

 YMA (Political Science) 

 YM.Ed. (Education Administration) 

 หลักสูตรปริญญาเอก

 Yหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ  

(ภาคภาษาอังกฤษ)

 Yหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ 

(ภาคภาษาอังกฤษ)

 Yหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหาร 

การศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)

 Yหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาคภาษา 

อังกฤษ)

 YPh.D. (Business Administration)

 YPh.D. (Education Administration)

 YPh.D. (Political Science)

สถาบันการศึกษานานาชาติรับนักศึกษาใหม่

 YLL.D. (Doctor of Laws)

  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สถาบันการศึกษานานาชาติ อาคารสำนักพิมพ์ช้ัน 7 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 

10240 โทร. 0-2310-8895-9 Email:info@iis.ru.ac.th  

Website: www.iis.ru.ac.th

 

๖ เมษายน วันจักรี
รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์

 พ.ต.ต. ธนวัสส์  ขนิษฐวงศ์ สารวัตรตรวจคน 

เข้าเมือง จังหวัดมุกดาหาร และ ร.ต.อ.หญิงรำไพ  

เหมนนท์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร เร่ือง “การเตรียมความพร้อม 

ของบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

 ปี 2558” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 แก่เจ้าหน้าที่ 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ณ สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร

รามฯ เพชรบูรณ์
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 - 2 เรียนวันเสาร์ 

เวลา 13.00 - 17.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-

17.00 น. และกลุ่มที่ 3 เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี 

เวลา 18.00-21.00 น. คัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีสอบ 

สัมภาษณ์

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้- 21 เมษายน 2556 

ที่สำนักงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ห้อง 

502 โทร. 0-2310-8235, 086-336-7330-1, 086-336-

7334 และ 086-374-1116 หรือที่บัณฑิตวิทยาลัย  

ชั้น 3 อาคารท่าชัย โทร. 0-2310-8553, 0-2310-8560 

และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mbalogistics.

ru.ac.th , E-mail : mbalogistics_ru@hotmail.com 

 
รามคำแหงรับนศ.ฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

 ชมรมนักศึกษามุสลิม องค์การนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดโครงการค่ายอาสา 

พัฒนาชนบทและอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน 

ระหว่างวันที่ 13 - 29 เมษายน 2556 ณ บ้านโคกยัก 

หมู่ 2 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล เพื่อให้นักศึกษา 

ได้ เรียนรู้วิถีชีวิตและการเป็นอยู่ของชุมชน 

ในชนบทรวมถึงการพัฒนาชุมชนด้วยการสร้าง 

อาคารเรียน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงรวมไปถึง 

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน 

ในชุมชนตามหลักการอิสลาม

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ 

ท่ีชมรมนักศึกษามุสลิม อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

ชั้น 3 (ห้อง 326) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดการเรียนการสอนระบบ Modular Block Course  

System เรียนวันเสาร์ เวลา 13.00-17.00 น. และวันอาทิตย์ 

เวลา 08.00-17.00 น. คัดเลือกเข้าศึกษาโดยการสัมภาษณ์ 

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี 18 เมษายน 

2556 ที่สำนักงานโครงการ M.B.A. Innovation 

Management คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 โทร. 0-2310-

8234, 086-310-2633, 085-900-7770 ดาวน์โหลด 

ใบสมัครหรือสมัครออนไลน์ได้ท่ี www.mbainnovation.

ru.ac.th 

 
คณะบริหารธุรกิจรับนักศึกษาฯ    (ต่อจากหน้า 1)

 กรุงรัตนโกสินทร์ดุจอินทร์สร้าง  ปราสาทปรางค์งามลออชะลอสวรรค์

กรุงเทพฯคือเมืองฟ้าจอมราชันย์  ทรงสร้างสันตติวงศ์องค์จักรี

 วันจักรีที่หกเดือนเมษา   พระมหากรุณาธิคุณอุ่นเกศี

ลูกหลานไทยร่มเย็นเช่นวันนี้   พระบารมีปกเกล้าชาวไทยเอย



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัว นั้น

 ประทับอยู่ในความทรงจำของพสกนิกร

ทุกหมู่เหล่า ตลอดมา

 เน่ืองเพราะ พระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวน้ัน  

ล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้

 ดังปรากฏในหนังสือเล่มหน่ึงท่ีช่ือ

 “ความภักดีแห่งศรัทธา”

 เ ป็ น ห นั ง สื อ ป ก แ ข็ ง ข น า ด ใ ห ญ่  

พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตจำนวน ๒๑๗ หน้า 

พิมพ์ด้วยสีทุกหน้าและบรรจุในกล่อง 

กระดาษแข็ง

 ภายในเล่มประกอบด้วย พระบรม- 

สาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 ชูศักดิ์   วิษณุคำรณ   คือศิลปินผู้วาดภาพ 

เขากล่าวว่า

 “ความรู้สึกของผมท่ีมีต่อพระเจ้าอยู่หัว 

ก็คือ

 ความเคารพนับถือพระองค์

 ผมถือว่าพระองค์ท่านคือพระโพธิสัตว์ 

 ถูกกำหนดให้มาสร้างบารมี

 เป็นบุญของพวกเราที่ได้เกิดมาร่วม 

แผ่นดินนี้”

 นอกจากพระบรมสาทิสลักษณ์   

ทั้ง ๙๙ องค์ แล้ว

 ยังมีความรู้สึกของพสกนิกรอีกจำนวน 

๙๙ คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ

ต่างๆอาทิ

 พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร  

ศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริก บัณฑิต อ้ึงรังษี  

ประภัสสร เสวิกุล ฯลฯ

 หนังสือเล่มน้ีมีจำหน่ายตามร้านหนังสือ

ทั่วไปแล้ว

เจ้าแขวงจำปาสัก เผยเช่ือมสัมพันธ์ไทย - ลาว
‘การศึกษา-การพัฒนาคน’ เป็นกุญแจสำคัญ

 นายสอนไซ สีพันดอน เจ้าแขวงจำปาสัก 

เลขาธิการพรรคประชาชน 

ปฏิวัติลาว แขวงจำปาสัก 

สมาชิกสภาแห่งชาติ และ 

คณะบริหารงานศูนย์กลาง 

พรรคประชาชนปฏิวัติลาว 

เผยเชื่อมความสัมพันธ์ 

ระหว่างประเทศไทยกับ 

สปป.ลาว ต้องให้การศึกษา 

และการพัฒนาคน เป็นกุญแจสำคัญ ในโอกาสเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 นายสอนไซ เป็นผู้นำรุ่นใหม่ของสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีบทบาทในการสร้าง 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและลาว 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง การสนองงานโครงการพระราชดำริ  

การส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศท้ังสอง  

รวมถึงได้มีการริเริ่มโครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญ 

เช่น เขตเศรษฐกิจคอนพะเพ็ง ซ่ึงจะเป็นแหล่งการค้า

การลงทุนขนาดใหญ่ที่จะสร้างการเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจ

 โอกาสน้ี นายสอนไซ เจ้าแขวงจำปาสัก สปป.ลาว  

กล่าวว่า ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สภา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุมัติมอบปริญญากิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ให้ข้าพเจ้า ซึ่งการมอบปริญญา 

กิตติมศักดิ์ครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพ 

ที่ดีระหว่างไทยกับลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ 

การศึกษาซ่ึงเป็นกุญแจสำคัญ เช่ือมระหว่างมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ประเทศไทย กับแขวงจำปาสัก ที่ม ี

มหาวิทยาลัยจำปาสักเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน 

ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้ มีปณิธานเดียวกัน คือ  

การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับคนในชุมชน  

และยังเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างกันใน 

ประเทศอาเซียน  

 “ข้าพเจ้าได้ยินชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาหน่ึงท่ีสร้างข้ึนมา 

เพ่ือขยายโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ 

โดยเฉพาะสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 

ซ่ึงมีความสำคัญ เพราะการแก้ไขปัญหาประเทศชาติ 

ต้องมีผู้นำและผู้ปกครองท่ีดี  จึงเช่ือว่านักศึกษาท่ีจบ 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีส่วนสำคัญในการ 

ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศชาติไม่เฉพาะ 

แต่ประเทศไทยเท่านั้น ยังรวมถึงนักศึกษาลาวหรือ 

นักศึกษาจากประเทศอื่นๆที่ เข้ ามาศึกษาใน 

ม.รามคำแหง  ยังสามารถนำความรู้กลับไปพัฒนา 

ประเทศของเขาได้อีกด้วย”

 เจ้าแขวงจำปาสัก กล่าวด้วยว่า สิ่งสำคัญ 

ของการเป็นนักปกครองท่ีดี คือ การทำให้ประชาชน 

มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และบ้านเมืองมีการพัฒนา 

และขยายตัวเพ่ิมข้ึน ท้ังยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม 

ในสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิต 

ได้อย่างสะดวกสบาย เพราะเมื่อจำนวนประชากร 

ขยายตัวเพิ่มขึ้น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็เพิ่ม 

ข้ึนเร่ือยๆส่ิงต่างๆเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีกระทบภาพรวม 

ต่อโลกท้ังส้ิน เช่นการเปล่ียนแปลงของดินฟ้าอากาศ 

หรือปัญหาภัยธรรมชาติ ฉะนั้น นักปกครองต้อง 

คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการ

พัฒนาด้านต่างๆ เพ่ือให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานมีทรัพยากร

ธรรมชาติที่สมบูรณ์ไว้ใช้ในอนาคต 

        นายสอนไซ กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 

ไทยกับลาวด้วยว่า “ประเทศไทยกับสปป.ลาว  

เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีภาษาและวัฒนธรรม 

คล้ายคลึงกัน และมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและ 

เหนียวแน่นกันมาตลอด ข้าพเจ้าจะส่งเสริมให ้

ชายแดนไทย-ลาว เป็นมิตรภาพกันมากข้ึน ให้เป็น 

ชายแดนท่ีมีความสงบ มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

และเกิดความร่วมมือกันอย่างแท้จริง ซ่ึงในอนาคต 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าเมื่อไทยกับลาวก้าวเข้าสู่การเป็น 

สมาชิกประชาคมอาเซียนแล้ว จะยิ่งเกิดความ 

ร่วมมือกันทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน         

การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและสังคม โดยมุ่งเน้น 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นกุญแจสำคัญ 

ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและเชื่อม 

ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ”



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๕๖

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

Smart Managers รุ่นท่ี 6 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

และสาขาวิชาการตลาด (แผน ก ทำวิทยานิพนธ์  

และ แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์) คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(หัวหมาก) โดย กลุ่มท่ี 1 เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี  

เวลา 18.00-21.00 น. กลุ่มที่ 2 เรียนวันเสาร ์

เวลา 08.00-17.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 17.00 -  

21.00 น. ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร รวมค่าใช้จ่าย 

ศึกษาดูงานในประเทศ 130,000 บาท ดูงานประเทศ 

สิงคโปร์ 155,000 บาท หรือดูงานประเทศเกาหลีใต้ 

169,000 บาท 

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง  

ได้ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก) เวลา 09.00-19.00 น.  

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-12เมษายน 2556 (เว้นวันที่  

8 เมษายน 2556) หรือดาวน์โหลดใบสมัครและสมัคร 

ทางอินเทอร์เน็ตได้ท่ีเว็บไซต์ http://3ms.ru.ac.th หรือ  

http://www.mmm.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  

โทร. 0-2310-8686, 0-2310-8593, 081-826-2030 

ม.ร. รับนักศึกษา M.B.A.

 ด้วยในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเก่า  

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 นี้ อาจมีนักศึกษา 

จำนวนมากลงทะเบียนเรียนผิดพลาด อันเน่ืองมาจาก 

สาเหตุต่างๆกัน ซ่ึงมีผลทำให้นักศึกษามีความประสงค์ 

จะขอแก้ไขข้อมูล ขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชาและ 

ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มบางกระบวนวิชา

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียน 

เรียนผิดพลาดในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 

สามารถแก้ไขข้อมูล โดยแจ้งขอจบการศึกษาได ้

ขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชาและลงทะเบียนเรียน 

วิชาเพ่ิมเติมได้ 1 คร้ัง รวมหน่วยกิตแล้วไม่เกินเกณฑ์ 

ท่ีกำหนด คือ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

สำหรับผู้ขอจบการศึกษาภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียน 

ได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต โดยนำเอกสารมาดำเนินการ 

ดังนี้ 

 1. ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 

 2. บัตรประจำตัวนักศึกษา

 3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) พร้อม 

แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือ 

ลงทะเบียนเพิ่มกระบวนวิชา

 4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท 

(ชำระเงินที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี)

 5. นำเอกสาร ข้อ 1-4 ไปติดต่อท่ีงานบอกเลิก- 

บอกเพิ่มกระบวนวิชา อาคารกงไกรลาศ (KLB)  

ชั้น 1 เคาน์เตอร์ที่ 11-13 ในวันที่ 10-11 เมษายน 2556 

 กรณีลงทะเบียนเรียนผิดพลาด นักศึกษา 

สามารถแก้ไขข้อมูล โดยแจ้งขอจบการศึกษา 

ขอสับเปล่ียนกระบวนวิชาและขอลงทะเบียนเรียน 

เพิ่มเติมได้ 1 ครั้ง รวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกิน 

เกณฑ์ที่กำหนด นักศึกษาปกติลงทะเบียนเรียน 

ได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต กรณีขอจบการศึกษา 

ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต 

 หลักฐานที่ใช้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ใบเสร็จรับเงิน (ม.ร.18) ฉบับจริง 

พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ

 2. บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมตัดแถบ 

รหัสกระบวนวิชาท่ีบอกเลิก-บอกเพ่ิมมาในสมุด 

ลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)

 3. รับคำร้องที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) 

ชั้น 1 ช่อง 11-13 กรอกข้อความให้ครบถ้วน

 4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท 

(ชำระเงินได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี)

 5. กรณีขอลงทะเบียนเรียนเพ่ิม ต้องชำระ 

ค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าหน่วยกิตที่เพิ่มด้วย 

(นักศึกษาปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท นักศึกษา 

Pre-degree หน่วยกิตละ 50 บาท)

หมายเหตุ ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารให้พร้อม 

แล้วยื่นได้ที่ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 

ช่อง 11-13 นักศึกษายื่นคำร้องได้ในวันที่ 10-11 

เมษายน 2556 เท่านั้น ห้ามนักศึกษาเข้าสอบวิชา 

ที่บอกเลิกกระบวนวิชาไปแล้วโดยเด็ดขาด

 ศึกษาดูงาน   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  

คณะเศรษฐศาสตร์ นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท  

ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 202  

หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี รศ.จรินทร์  

เจริญศรีวัฒนกุล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ 

รศ.กฤช ภูริสินสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมการศึกษาดูงาน

 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชนในระดับ 

ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพื่อบริการ 

วิชาการแก่ชุมชนและสังคม เป็นโครงการส่งเสริม 

การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำความรู้ 

ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา 

คุณภาพชีวิตและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ในช่วงปิดภาคเรียน โดยเปิดอบรม จำนวน 2 โครงการ  

ดังนี้

 1) โครงการอบรม “ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์”  

อบรมเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต การสร้างสื่อ 

มัลติมีเดียแบบผสมอย่างง่ายในแบบต่างๆ และ 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 อบรมระหว่างวันที่ 22 - 26  

เมษายน 2556 (เปิดรับจำนวน 40 คน) และ 2) โครงการ 

อบรม “การสร้างภาพแอนิเมชั่น” อบรมเกี่ยวกับ 

องค์ประกอบและเครื่องมือสำคัญในการสร้างภาพ  

การสร้างภาพเคล่ือนไหวแบบต่างๆ และการสร้างสรรค์ 

งานกราฟิก  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6  

และระดับมัธยมศึกษา อบรมระหว่างวันท่ี 29 เมษายน -  

1พฤษภาคม 2556 (เปิดรับจำนวน 30 คน)

 ผู้ ส น ใ จ ส มั ค ร ตั้ ง แ ต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไ ป  

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน โดยดาวน์โหลดใบสมัคร 

   รศ.ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ์  

คณบดีคณะนิติศาสตร์เป็น 

ประธานเปิดการเสวนาเร่ือง  

“ศึกษาแนวทางพัฒนา/ปรับปรุง 

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ :  

TQF” โดยมี อาจารย์พิเศษ 

อาจารย์ประจำคณะ และเจ้าหน้าท่ี ร่วมฟังการเสวนา  

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1303 

ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์

 โอกาสนี้ รศ.ทองสุก กล่าวว่า “ขอขอบคุณ 

คณาจารย์ทุกท่านที่มาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติ 

ข้อคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางต่างๆ เพื่อเป็น 

ข้อมูลนำไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 

ของคณะนิติศาสตร์ ให้เกิดประสิทธิภาพในการ

สอนมากยิ่งขึ้น”

คณะนิติศาสตร์ จัดเสวนา TQF

การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของ นศ.เก่า
ภาคฤดูร้อน/2555

ม.ร. อบรมคอมพิวเตอร์ ฟรี

ได้ที่ www.itsc.ru.ac.th หรือขอรับใบสมัครและ 

ย่ืนใบสมัครได้ท่ี ฝ่ายวิชาการ อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์  

ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8816 - 8818 

คำแนะนำการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
กรณีนักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียนผิดพลาด ภาค S/2555



จ

    พัฒนเดช  กอวัฒนา     aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๕๖

รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 ได้เห็นแฟนละคร “คู่กรรม” ที่อินกับเนื้อเรื่อง โดยเฉพาะบทบาท 

ของพระเอกมากจนไปโพสต์ข้อความว่าสงสารโกโบริท่ีถูกคนไทยเอาเปรียบ  

ขายของให้โดยตั้งราคาสูงแบบขูดรีด ผมอ่านข้อความนั้นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะ 

บอกว่าไม่ต้องสงสารเขาหรอกครับ เพราะถ้าโกโบริมีตัวตนอยู่จริง การท่ีคนไทย 

หลอกขายของให้ราคาแพงๆ นั้น ไม่ทำให้เขาเดือดร้อนสักนิดเดียว

 เร่ืองมีอยู่ว่า เม่ือรัฐบาลไทยประกาศเป็นพันธมิตรกับญ่ีปุ่นแล้ว กองทัพ- 

ญี่ปุ่นก็เลยขอเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยและส่งทหารเข้ามามากมาย  

เพื่อเป็นทางผ่านไปสู่การยึดครองมลายู สิงคโปร์ และพม่าต่อไป ซึ่ง 1 ใน 

ทหารญี่ปุ่นจำนวนนี้ตามนิยายคงมีโกโบริเข้ามาด้วย

 เมื่อมีทหารญี่ปุ่นจำนวนมากมายในประเทศไทย กองทัพญี่ปุ่นจึงต้อง 

ใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้อเสบียงอาหารเลี้ยงดูทหารเหล่านี้ รวมทั้งยังต้อง 

ซื้อยุทโธปกรณ์ต่างๆ ด้วย

 รัฐบาลญี่ปุ่นหาเงินมาให้กองทัพใช้จ่ายด้วยวิธีไหน? กู้มาสิครับ กู้จาก 

รัฐบาลไทยเสียด้วย

 เมื่อกู้จากรัฐบาลไทยเป็นเงินบาท เราก็พิมพ์ธนบัตรไทยออกมาเท่า 

จำนวนที่ญี่ปุ่นต้องการกู้ เงินจำนวนนี้เองที่กองทัพญี่ปุ่น (และโกโบริ) 

เอาไปซื้อสินค้าจากชาวบ้านคนไทย ซึ่งจะว่าไปแล้วมันคล้ายกับคำพังเพย 

ที่ว่า “อัฐยายซื้อขนมยาย” เสียจริงๆ 

 ว่ากันว่าในตอนแรกรัฐบาลญ่ีปุ่นใจร้อนถึงขนาดท่ีว่าพิมพ์ธนบัตรไทย 

มาให้กองทัพญ่ีปุ่นใช้เสียเองเลยทีเดียว แต่ลืมใส่ลายเซ็นรัฐมนตรีคลังของไทย 

ในแม่พิมพ์ธนบัตร ก็เลยใช้ไม่ได้ เรื่องนี้ผมไม่ยืนยันนะครับว่าจริงหรือเปล่า 

เพราะเป็นเรื่องเล่ากันต่อๆมา แต่ที่จริงแท้แน่นอนก็คือกองทัพญี่ปุ่นได ้

ธนบัตรไทยจำนวนมากมายที่รัฐบาลไทยพิมพ์ออกมาให้ใช้ เหมือนกับได้ฟรี  

เมื่อเป็นอย่างนี้คนในกองทัพญี่ปุ่นก็ใช้กันมันมือไปเลย อยากซื้ออะไรก็ซื้อ 

แพงแค่ไหนไม่สำคัญเพราะมีธนบัตรพิมพ์มาให้ใช้ล้นเหลือ เมื่อชาวบ้าน 

เอาผักผลไม้ไปขายโกโบริ แล้วตั้งราคาสูงๆ โกโบริจึงซื้อได้โดยไม่เดือดร้อน

 ตามทฤษฎีแล้ว การที่มีการพิมพ์ธนบัตรออกมามากๆ จะทำให้เกิด 

ปัญหาเงินเฟ้อ เนื่องจากการที่เงินมีหมุนเวียนมากๆ ค่าของเงินย่อมตกต่ำลง  

ซึ่งแปลความได้ว่าเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อสินค้าได้น้อยลง หรือก็คือสินค้า 

ราคาแพงขึ้นนั่นเอง

 ช่วงเวลานั้น อัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยสูงมาก คนไทยที่ไม่ได้มีใคร 

พิมพ์เงินมาให้ใช้จ่ายง่ายๆ เหมือนกองทัพญี่ปุ่นจึงเดือดร้อนแสนสาหัส  

เพราะฉะนั้นแฟนๆ ของละครคู่กรรมไม่ต้องสงสารโกโบริในเรื่องนี้หรอกครับ  

สงสารปู่ย่าตายายของเราในยุคนั้นดีกว่า 

 ก่อนจบขอขยายความไปถึงเรื่องทองคำที่ เชื่อกันว่ากองทัพญี่ปุ่น 

แอบซ่อนเอาไว้  ที่หนังสือพิมพ์เคยตั้งชื่อว่า  “ขุมทองโกโบริิ” อีกสักหน่อยด้วย 

เพราะเคยมีความพยายามค้นหาทองคำที่ว่ากันว่ากองทัพญี่ปุ่นนำมา 

ซ่อนไว้ในตู้รถไฟในถ้ำแถบกาญจนบุรี จนเป็นข่าวครึกโครมอยู่ระยะหนึ่ง 

แต่สงสัยกันไหมครับว่าทองคำ (ถ้ามีอยู่จริง) มาจากไหน ญ่ีปุ่นไม่ได้ขนข้ามน้ำ 

ข้ามทะเลมาจากเกาะญ่ีปุ่นแน่ๆ เพราะฉะน้ันจึงเป็นทองท่ีปล้นมาจากดินแดน 

ที่ยึดครองแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นไทยก็ได้ด้วย คนไทยสมัยหลังสงคราม 

เคยตามหาทองคำตามคำเล่าลือนี้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ที่เมืองกาญจน์ ผมเคย 

ไปเที่ยวสวนพฤษศาสตร์พุแค สระบุรีเมื่อ 40 ปี มาแล้ว ซึ่งที่นั่นเคยเป็นที่ตั้ง 

กองทหารญี่ปุ่น พบมีร่องรอยขุดเป็นร้อยๆ หลุมรอบเชิงเขาเต็มไปหมด  

เพราะชาวบ้านขุดหาทองคำที่เชื่อกันว่ากองทัพญี่ปุ่นฝังซ่อนไว้แต่ไม่มีใครพบ

 ขุมทองโกโบริมีจริงหรือไม่ อยู่ที่ไหน ไม่มีใครรู้ 

เศรษฐศาสตร์ 101

 “เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไรคะ” “450” “แพงจัง 400 ได้ไหม”

 นี่เป็นบทสนทนาในการต่อราคาซึ่งเรามักจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆ 

ตามตลาดสดและตลาดนัด ในเมืองไทยเราสามารถต่อราคาสินค้าต่างๆ ทั้งที่ 

ขายแบบแบกะดิน ขายอยู่ในตลาดสด ในตลาดนัด และร้านค้าส่วนตัวที ่

เช่าพื้นที่ในห้าง โดยสินค้าเหล่านั้นก็มีตั้งแต่เสื้อผ้า เครื่องประดับ ตุ๊กตา 

หรือแม้แต่ของกิน

 โดยมากสินค้าตามตลาดนัดจะมีการวางโชว์ หรือแขวนโชว์ไว้ให้ลูกค้า 

ได้เลือกได้ลองตามอัธยาศัยอยู่แล้ว การถามราคาที่เรียบง่ายและเป็นกลางๆ 

ท่ีสุดก็คือหยิบสินค้าท่ีตัวเองสนใจข้ึนมาแล้วเดินไปถามคนขายว่า “พ่ีคะ อันน้ี 

เท่าไร” (กรุณาดูหน้าของคนขายก่อนจะเลือกสรรพนามที่ใช้เรียก ถ้าอีกฝ่าย 

ยังหน้าตาเด็กๆ อยู่แต่เราไปเรียกว่าพี่อาจจะโดนค้อนเอาได้)

 เมื่อได้ฟังราคาแล้วแต่เรายังไม่พอใจ การต่อราคาก็จะเริ่มขึ้น ในร้านค้า 

หลายแห่งจะมีการตั้งราคาไว้สูงๆ เพื่อให้ลูกค้าต่ออยู่แล้ว  ฉะนั้นเมื่อเราถามว่า 

“ลดให้หน่อยได้ไหมคะ” เขาก็จะลดให้เราทันที แต่เราจะต่อราคาได้มากน้อย

เพียงไรก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน ผู้ที่พูดจาเป็นกันเองยิ้มแย้ม 

กับพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะต่อราคาได้ง่ายหน่อย ผู้เขียนก็สังเกตเห็นเพ่ือนบางคน 

ใช้ลูกอ้อนที่ดูเป็นมิตรทำให้คนขายใจอ่อนมานักต่อนักแล้ว จำไว้ว่าอย่าเห็น

คนขายเป็นศัตรูเพราะยิ่งคนขายอารมณ์เสีย การต่อราคาก็จะเป็นเรื่องยาก

 บางคนก็จะต่อราคาด้วยการปัดเศษ เช่นซื้อชุดราคา 540 บาท เราก็จะ 

ขอต่อว่า “500 ได้ไหม” เป็นต้น ในบางกรณีพ่อค้าแม่ค้าก็จะติดป้ายไว้ที่ราว  

ซ่ึงเป็นราคาท่ีต่ำอยู่แล้วและไม่ต้องการให้ต่อราคา แต่หากเราซ้ือทีละหลายๆตัว  

ก็จะสามารถต่อราคาได้เช่นกันโดยจะพูดว่า “น่ีหนูซ้ือต้ังหลายตัว ลดให้หน่อย 

ได้ไหม”

 อีกเทคนิคหน่ึงท่ีใช้ต่อราคาได้เช่นกันคือ การจีบพ่อค้าแม่ค้า จีบในท่ีน้ี 

ไม่ได้หมายถึงให้ท่าอะไรพ่อค้าแม่ค้า แต่เป็นการยกยอเช่นชมว่า “เสื้อร้านพี่ 

แนวจังเลย เก๋ไก๋ไม่เหมือนของร้านอื่นๆ เลยนะคะ” เป็นต้น หรือไม่ก็ผูกมิตร 

โดยบอกว่า “หนูชอบของร้านพี่มากเลยค่ะ ต้องมาซื้อบ่อยๆ ซะแล้ว” ผู้ที่มี 

ความชำนาญในการเจรจาจะสามารถยกระดับตัวเองให้เทียบเท่า “ลูกค้าขาประจำ” 

ได้ในการซ้ือเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงเม่ือสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้าของร้านได้  

เราก็จะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาพิเศษเช่นกัน

 อีกเทคนิคหน่ึงท่ีตรงกันข้ามกันกับการตีสนิท ก็คือการแสดงความลังเล 

ถ้าเราทำท่าลังเลกับราคาที่เขาเสนอมา ก็เป็นไปได้ที่คนขายจะยอมลดราคา 

ให้อีก เพราะลึกๆ คนขายก็อยากขายให้ออกเหมือนกัน ดังนั้นหากเรายังอยาก 

ต่อราคาอยู่ ก็ไม่ควรจะแสดงสีหน้าพอใจกับราคาที่เขาเสนอมา เพราะนั่นก็ 

เหมือนกับเป็นการเปิดไพ่ให้อีกฝ่ายจับไต๋เราได้ว่าถึงเขาจะไม่ลดราคา ยังไง 

เราก็เต็มใจควักเงินซ้ือในราคาน้ีแน่ ข้อควรระวังอย่างหน่ึงก็คือบางคร้ังถ้าเขา 

ลดได้เต็มที่เท่านี้จริงๆ คนขายก็จะพูดด้วยสีหน้าขอความเห็นใจว่า “ผมลด 

ให้ได้เท่านี้จริงๆ ครับ” ซึ่งเราก็ไม่ควรไปต่อเขามากกว่า เพียงแต่ถ้ายังเห็นว่า 

มันแพงเกินไปจริงๆ เราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ซื้อเช่นกัน

 นอกจากนี้สิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งคือการไปต่อราคาเล่นๆ แล้วเมื่อ 

ตกลงกันได้เราก็ไม่ซ้ือ หากเปล่ียนใจกะทันหันก็ยังพอว่า แต่ถ้าต้ังใจจะไม่ซ้ือ 

แต่แรกก็ไม่ควรไปต่อราคาเพราะจะทำให้คนขายไม่พอใจ และจะทำให้เรา 

ต่อราคายากขึ้นในครั้งต่อไป

การต่อราคาตอน สงสารโกโบริ



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๕๖

 มหาบัณฑิต เชื่อมั่นเรียนสื่อสารพัฒนาการ 
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ระบบการเรียนเหมาะ 
กับการทำงาน เน้นการศึกษาดูงาน การสัมมนา การทำงาน 
เป็นทีม มีคณาจารย์จากหลายสถาบันช่วยเปิดโลกทัศน์ 
ในหลายมิติ
 นางสาวธนพร  สิงห์นวล  นักวิชาการวัฒนธรรม 
ชำนาญการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า การเรียน 
ในหลักสูตรของโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารพัฒนาการ เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ 
ในหลายๆด้าน และสามารถนำความรู้ท่ีได้รับนำไปพัฒนา 
และประยุกต์ใช้กับสายงานของตนเองได้เป็นอย่างดี  
โดยการทำงานในส่วนงานที่รับผิดชอบนั้นตนเอง 
จะต้องมีความรู้เพ่ิมเติมและแนวคิดใหม่ๆท่ีสร้างสรรค์ 
อยู่ตลอดเวลา เน่ืองจากจะต้องมีการติดต่อประสานงาน 
กับส่ือมวลชนและหน่วยงานภายนอก ท้ังในหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชน
 “สำหรับหลักสูตรสื่อสารพัฒนาการเป็น 
อีกหนึ่งทางเลือกที่ เหมาะสมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ 
การเปิดโลกทัศน์ ไม่จำเป็นต้องจบนิเทศศาสตร์ เพราะ 
ที่นี่มีการสอนที่ช่วยปรับพื้นฐานให้เราสามารถเรียน 
ตามเพ่ือนไปพร้อมๆกันได้ ท่ีสำคัญการเรียนไม่ได้หนักมาก 
เพราะเน้นการทำงานเป็นทีม มีการแชร์ความรู้ซึ่งกัน 
และกัน ทำให้เราไม่เคว้งในการเรียน บรรยากาศในห้องเรียน  
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นจนเปรียบ 
เสมือนบ้านหลังท่ีสอง และอาจารย์ทุกท่านให้การใส่ใจ 
ต่อลูกศิษย์เป็นอย่างดี พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ที่มีอยู่ มีความผูกพันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สิ่งต่างๆเหล่านี้ 
ก่อให้เกิดความประทับใจการเรียนที่มหาวิทยาลัย 
รามคำแหงเป็นอย่างมาก”
 นายบุญชัย เรืองจันทร์ หัวหน้างานถ่ายทอด 
นอกสถานท่ี ฝ่ายเทคนิคถ่ายทอดนอกสถานท่ี ส่วนเทคโนโลยี  
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อมา 
เรียนสาขาวิชาสื่อสารพัฒนาการจึงได้รู้ว่าการทำงาน 
ในสายส่ือมวลชน ต้องมีความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
กับการทำงานอีกหลายประเภทด้วย เพราะบางครั้ง 
การทำงานของเราอาจจะทำไปโดยไม่รู้ว่าไปล่วงละเมิด 
สิทธิของคนอื่น ดังนั้นเพื่อเป็นความปลอดภัยทั้งกับ 
ตนเองและผู้อื่นจึงต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายของ 
สื่อมวลชนด้วย จะได้ไม่ต้องทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและ 
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอีกด้วย  
 “ตัดสินใจเรียนสาขาวิชาสื่อสารพัฒนาการ  
เพราะเห็นว่าเนื้อหาและรายละเอียดวิชาสามารถนำ 
มาประยุกต์ใช้กับงานที่เราทำได้ และตัดสินใจไม่ผิด 
เพราะนอกจากคณาจารย์จะคอยให้ความรู้ ดูแลอย่าง 
อบอุ่นแล้ว ยังเป็นที่ปรึกษาที่ดี ทำให้สามารถแก้ไข 
ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ อาจารย์มาจากหลายสถาบัน 
ทำให้ได้มุมมองหลากหลาย เพ่ือนๆน่ารักทุกคน แต่ละคน 

มีการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน และให้ความร่วมมือ 
ในการทำงานโดยตลอด ถึงจะเรียนจบแล้วแต่ยังอยากมา 
นั่งเรียนในห้องเหมือนเดิม  คิดถึงบรรยากาศเก่าๆครับ” 
 นางสาวรัชนีย์   อุ่นจิตต์   PR Consultant บริษัท 
พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด กล่าวว่า  ตนเองสำเร็จ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ 
มีความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสทางการศึกษา 
ในหลายๆด้าน และรู้สึกมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
รามคำแหงเป็นอย่างยิ่ง จึงมาเรียนต่อระดับปริญญาโท 
ด้านการส่ือสารพัฒนาการท่ีมีหลักสูตรเก่ียวข้องกับสายงาน 
ท่ีตนรับผิดชอบ บรรยากาศในห้องเรียนรู้ได้เลยว่าการเรียน 
ทำให้เรามีสติ มีความคิดที่เป็นลำดับขั้นมากขึ้น ซึ่งจะ 
แตกต่างจากตอนเรียนในระดับปริญญาตรีเนื่องจากจะมี 
การค้นคว้าหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลาทำให้เราเป็นคนที่มี 
ข้อมูลเยอะมากขึ้น 
 “หลังจากจบการศึกษาตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับ 
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านการ 
ประชาสัมพันธ์หรืองานด้านวางแผนขององค์กร เพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจให้ประชาชนในระบบการทำงานเพื่อให้การ 
ทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และขอขอบคุณอาจารย์ 
ผู้สอนทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้ และให้คำปรึกษาท่ีมีประโยชน์ 
ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน  
อาจารย์ทุกท่านที่มาสอนล้วนแต่ให้ความใส่ใจต่อลูกศิษย์ 
ทุกคนเป็นอย่างดีคอยติดตามนักศึกษาอยู่ตลอดเวลา”
 นายอนาวิล  เจียมสมวงศ์  นักจัดรายการวิทยุ 
BigFM  Radio Network บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด 
 กล่าวว่า หลักสูตรสื่อสารพัฒนาการเป็นอีกศาสตร์ความ 
รู้หนึ่งที่สามารถเพิ่มพูนความรู้จากเดิมและสามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันด้วย  
อีกทั้งยังได้ประสบการณ์และความรู้ต่างๆจากอาจารย์  
ทำให้ตนเองมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านการคิด 
และมุมมองเกี่ยวกับสายงานด้านจัดรายการที่ทำอยู่   
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ช่วยให้ทำงานดีขึ้น  
แต่ความรู้ที่ทุกคนจะได้รับนั้นจะแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่ 
กับแต่ละคนว่าจะสามารถเปิดรับความรู้ท่ีอาจารย์ต่อยอด 
ให้แก่เราได้มากน้อยเพียงใด
 ความประทับใจของผมมีหลายเรื่อง ผมได้รู้จัก 
เพื่อนๆจากหลายวงการ หลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งทุกๆคน 
จะมีความรักและความสามัคคีกันมาก รวมถึงคณาจารย์ 

แต่ละท่านที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้ได ้

ความรู้และมีมุมมองต่างๆเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจารย์แต่ละท่าน 

มีความตั้งใจในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นักศึกษา 

ให้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่

 “จะเห็นได้ว่าโครงการฯนี้ เป็นโครงการที่ม ี

หลักสูตรท่ีทันสมัย อีกท้ังยังมีการเสริมความรู้นอกช้ันเรียน 

ด้วยการจัดสัมมนาทางวิชาการและการศึกษาดูงานใน 

องค์กรต่างๆ ทำให้นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนความ 

รู้กับบุคคลและองค์กรต่างๆ ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น  

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เรามีมุมมองการทำงาน 

ที่กว้างขึ้น”

 นางสาวณัจยา  เตวุฒิธนกุล พนักงานบริหาร 

การขายและส่ือสารการตลาด วางแผนกลยุทธ์การตลาด  

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 กล่าวว่า ตัดสินใจเลือก 

เรียนสาขาวิชาสื่อสารพัฒนาการ เพราะคิดว่าน่าจะเป็น 

ความรู้ท่ีแปลกใหม่ ไม่ใช่แค่เรียนด้านการส่ือสารเท่าน้ัน  

แต่เป็นการนำความรู้ด้านการส่ือสารเพ่ือไปประยุกต์และ 

ต่อยอดอย่างไรให้มีการพัฒนามากขึ้น การเรียนสาขา 

วิชานี้ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียน ตนทำงาน 

อยู่ฝ่ายการตลาดจะต้องมีทักษะการพูดที่ดี แสดงออก 

อย่างมั่นใจ ซึ่งความรู้ที่ได้ทำให้หน่วยงานไว้ใจให้ทำงาน 

ในตำแหน่งสำคัญและสูงขึ้น

 “ด้านการเรียนการสอน อาจารย์จะเน้นให้นักศึกษา 

ได้ออกมานำเสนอความรู้ที่ได้เรียนและค้นคว้าเพิ่มเติม  

เพื่อเป็นการประเมินว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 

มากน้อยเพียงใด และเน้นให้รู้จักวิธีถ่ายทอดออกมาใน 

รูปแบบต่างๆ ทำให้เราได้ทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัต ิ

จริงตลอดเวลาที่เรียน

 รู้สึกประทับใจคณาจารย์ทุกท่านท่ีมีความทุ่มเท  

และเต็มท่ีกับนักศึกษา อาจารย์จะนำความรู้และประสบการณ์ 

ที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา และอยากฝากถึงผู้ 

ท่ีมีความสนใจจะเรียนด้านการส่ือสาร ถ้าตัดสินใจมาเรียน 

สาขาวิชาสื่อสารพัฒนาการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เชื่อว่าคุณจะได้ประสบการณ์สามารถนำไปใช้ในการ 

ทำงาน ในวงการสื่อสารมวลชนได้อย่างแน่นอน”

 นางสาวชนิษฎา  กล้าหาญ  นักวิชาการเผยแพร่ 

ปฏิบัติการ ฝ่ายวิทยุกระจายเสียง สำนักพัฒนาและถ่ายทอด 

เทคโนโลยีการประมง กรมประมง กล่าวว่า เลือกเรียน 

สาขาวิชาสื่อสารพัฒนาการ เพราะเรียนจบปริญญาตรี

ด้านนิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ จึงอยากจะต่อยอด 

ความรู้ด้านนี้ให้มากขึ้น และก่อนหน้านี้ทำงานเป็น 

นักประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพสามิต ความรู้ด้านการ 

สื่อสารในลักษณะองค์รวมของหลักสูตรการสื่อสาร 

พัฒนาการจึงจำเป็น แต่พอได้เรียนสาขานี้นอกจากจะ 

ทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถสอบบรรจ ุ

เป็นข้าราชการได้อีกด้วย

มหาบัณฑิตชื่นชม เรียนสื่อสารพัฒนาการ ตอบ โจทย์ทั้งงานและการใช้ชีวิต

น.ส.ธนพร  สิงห์นวล นายบุญชัย  เรืองจันทร์ น.ส.รัชนีย์  อุ่นจิตต์ นายอนาวิล  เจียมสมวงศ์ น.ส.ณัจยา  เตวุฒิธนกุล น.ส.ชนิษฎา  กล้าหาญ 

น.ส.สุนทรีย์  ชุ่มมงคล น.ส.เธียรทิพย์  ดำรงดุลทัศน์

(อ่านต่อหน้า 8)
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 • 

  บทนำ

 ใบประกาศนียบัตร (Certificate) ท่ีทางบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

(Computer Product) ออกให้ เมื่อสามารถสอบผ่านข้อสอบความถนัดการใช ้

งานผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งก็คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการใช้งานผลิตภัณฑ ์

เช่น นักคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบ (Audit) หากมีประกาศนียบัตร 

CISSP ก็จะได้รับความน่าเชื่อถือมาก ส่วนนักเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้งานอุปกรณ ์

ของบริษัท Cisco หากมีประกาศนียบัตร CCIE, CCNP ก็อาจจะแสดงถึงความ 

สามารถได้เป็นพิเศษ หรือโปรแกรมเมอร์ท่ีใช้งานผลิตภัณฑ์์ของบริษัท Microsoft  

หากมีประกาศนียบัตร MCSE, MCITP, MCSA, MCTS ก็จะน่าเชื่อถือเป็น 

อย่างมากสำหรับการประกอบวิชาชีพของตนเอง 

 การรับรองความเชี่ยวชาญวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Computer Certification)  

คือ กระบวนตรวจสอบความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคเฉพาะบุคคลที่สามารถ 

นำมาแก้ปัญหาในการทำงานแต่ละด้านได้ดังนี้   

 1. โปรแกรมประยุกต์  (Application Software Certificate)

 2.  ระบบปฏิบัติการ  (Operating System Certificate)

 3. การพัฒนาโปรแกรม  (Programming Certificate)

 4.  การตรวจซ่อมอุปกรณ์  (Hardware Certificate)

 5.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  (Network Certificate)

 6. การเก็บและตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิตอล 

  (Digital Forensic Certificate)

 7. ระบบความมั่นคง (Security Certificate)

 8.  เครือข่ายอินเตอร์ (The Internet Certificate)

 9. ฐานข้อมูล (Database Certificate)

  ข้อดีของการได้รับใบประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์

 1. เพิ่มโอกาสทางวิชาชีพ

 2.  เพิ่มระดับมาตรฐานของงานและการบริการ

 3.  การเพิ่มมูลค่าทั้งพนักงานและองค์กร

 เพราะผู้รับบริการได้รับงาน หรือการบริการที่มีมาตรฐานจากบุคลากร 

ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผลิตภัณฑ์ มีความน่าเชื่อถือและได้รับความ 

ไว้วางใจจากบริษัทผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์

  ปัจจัยการเลือกเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรด้านไหน?

 1. ค่าใช้จ่ายและเวลา เป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาเลือกเพื่อเข้ารับการ 

ฝึกอบรมพร้อมทดสอบ 

 2.  ระยะเวลาการรับรองของใบประกาศนียบัตร นั้นแสดงถึงความถี่ที่

ต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อต่ออายุการรับรอง เพราะระยะเวลาการรับรองของ 

แต่ละใบประกาศนียบัตรนั้นแตกต่างมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

 3. แนวโน้มการจ้างงานแต่ละบริษัท ว่ามีแนวโน้มว่าต้องการใบประกาศนียบัตร 

หรือไม่  ถ้าต้องการ  ต้องการระดับใด ?

 4. ข้ันตอนวิธีการให้ได้มาซ่ึงใบประกาศ ว่ามีกระบวนการอย่างไร ? แต่ละ 

ผลิตภัณฑ์ มีระดับความยากง่ายแตกต่างกัน และในผลิตภัณฑ์จะมีระดับของ 

ใบประกาศตั้งแต่ขั้นต้น ถึงระดับสูง

 5.  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ / ผู้มีประสบการณ์ เกี่ยวกับแนวโน้มทิศทางของ 

ใบประกาศนียบัตรแต่ละผลิตภัณฑ์

 6. สุดท้ายตัดสินใจด้วยตัวท่านเองว่า ใบประกาศนียบัตรของผลิตภัณฑ์ใด ?  

ที่ตอบโจทย์ทางสายงานของท่านได้

    ประเภทของการฝึกอบรม

 1. ศึกษาด้วยตัวเอง (Self-Study)

 2. การศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online Training Class)

 3.  เข้ารับการอบรมโดยตรงจากผู้สอน (Instructor-led Training)

 4.  เว็บไซต์ข้อมูล (Web resources) ที่มีทั้งข้อมูลและตัวอย่างข้อสอบ 

   10 อันดับ ยอดนิยมของใบประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ 

   ประจำปี 2554

 1.  MCITP/MCTS                ใบประกาศนียบัตรทางด้านระบบ 

ปฏิบัติการของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Microsoft  Certified  IT Professional/Microsoft 

Certified Technology Specialist)

 2. Certified   VMware  Professional                                    ความเช่ียวชาญการใช้ 

งานโปรแกรมจำลอง VMware

 3. Project Management Professional               ทางด้าน 

การบริการจัดการโครงการ

 4. CISSP (Certified Information Systems Security Professional) 

              ระบบความมั่นคงสารสนเทศ

 5. ITIL V3 Foundations (Information Infrastructure Library) 

     ITIL  ทางด้านโครงสร้างระบบสารสนเทศ

 6. CCIE  (Cisco  Certified  Internetwork  Expert)                     การเชื่อมต่อ 

ระหว่างเครือข่ายของผลิตภัณฑ์ Cisco

 7. C|HFI (Computer Hacking Forensic Investigator)

การสืบสวนตามรอยนักเจาะระบบ

 8. COMPTIA Security+ Certification                                ทางด้าน

ระบบความมั่นคงของสารสนเทศของ COMPTIA

 9. COMPTIA A+ Certification and Network+ Certification 

          ทางด้านเครือข่าย COMPTIA

 10. CISA (Certified Information Systems Auditor)

ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ

   สรุป

 ผู้ประกอบอาชีพในสายงานคอมพิวเตอร์ปัจจุบันจำเป็นจะต้องมีใบ 

ประกาศนียบัตร เพื่อแสดงถึงความรู้ความสามารถที่เป็นมาตรฐานในการใช้งาน 

และแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระดับโลก บริษัทบางแห่งมีการกำหนด 

ค่าตอบแทนเพ่ิมนอกจากเงินเดือนให้กับพนักงานท่ีมีใบประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร์ 

ตามระดับที่ได้รับ จึงเป็นที่น่าคิดว่า การมีใบปริญญาทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 

ยังไม่เพียงพอที่จะรับรองมาตรฐานความสามารถของบัณฑิตได้   

   อ้างอิง

   [หนังสือ]

1. Shelly, B.Gary, Vermaat, E. Misty, (2012) Discovering Computers,  

     Chapter 15. p.800-803.  Boston: Cengage Learning.

   [ออนไลน์]

1.   Jo Blitz A. Escotal. “TOP 10 COMPUTER CERTIFICATIONS 2011.”   

 (URL:http://www.escotal.com/top10computercertifications2011.html) 

 ค้นวันที่ 1 ก.ย. 2555 

ประกาศนียบัตรเชี่ยวชาญวิชาชีพคอมพิวเตอร์
(Computer  Certificate)

  ประหยัด   เลวัน            ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   คณะวิทยาศาสตร์

v  
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การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรีประเภทเทียบ

โอนหน่วยกิต  ประจำภาค  1  ปีการศึกษา  2556  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ประเภทของนักศึกษาที่ได้สิทธิเทียบโอน

หน่วยกิต

  1.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครบ  8  ปีการศึกษาแล้ว  แต่ผลการศึกษายังไม่เพียงพอ 

ท่ีจะได้รับเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา  ตามข้อ 14 วรรค 3  

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551

  1.2 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ท่ีหมดสถานภาพนักศึกษา เพราะเรียนไม่ครบระยะเวลา

การศึกษา  8  ปี  หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

และค้างชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา 

2   ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน  ตามข้อ 8 แห่งข้อ

บังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรียน  และค่าบำรุงการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2543   หรือหมดสถานภาพจาก 

การเป็นนักศึกษาเพราะลาออกจากการเป็นนักศึกษาแล้ว 

หรือหมดสถานภาพกรณีอื่น ๆ

  1.3  ผู้สมัครท่ีเคยมีหน่วยกิตสะสม  เพราะ 

เคยสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษา 

เป็นรายกระบวนวิชาเพื่อ เตรียมศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี  พ.ศ. 2548   ข้อ 8 วรรค 2 และปัจจุบัน 

หมดสถานภาพแล้ว

  1.4 เป็นผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยม 

ศึกษาตอนปลาย หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า   

หรือปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หรือสถาบันการศึกษาอื่น

 2. การกำหนดอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิต

  2.1 ผู้สมัครที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

ตาม ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  ประสงค์จะสมัคร 

กลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่  โดยขอนำหน่วยกิต 

สะสมเดิมทั้งหมดและจะต้องเป็นหน่วยกิตที่  

เทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษา 

กำหนดไว้  ต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ  

50.- บาท

  2.2 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิอนุปริญญา หรือ 

ปริญญาตรีขึ้นไป จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงต้อง

ชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ 50.- บาท

  2.3 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา 

ตอนปลาย หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีขึ้นไป 

จากสถาบันการศึกษาอื่นต้องชำระค่าเทียบโอน 

หน่วยกิต ๆ ละ 100.- บาท

 3. ข้อปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต และ

วิธีการชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต

  3.1 ให้ผู้สมัครนำสำเนาคุณวุฒิ หรือ 

สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  แล้วแต่กรณี 

หรือเอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไว้ในระเบียบการรับสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาไปขอดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิต  

และชำระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้ครบเต็มจำนวน 

ท่ีได้สิทธิเทียบโอนท้ังหมด  ในวันเดียวกับท่ีย่ืนสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษา 

  3.2 ในกรณีผู้สมัครที่ได้สมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาไว้แล้วนั้น ไม่อาจดำเนินการตามข้อ 3.1 

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นสมัคร มหาวิทยาลัย 

อาจผ่อนผันให้มาดำเนินการภายหลังได้  โดยเฉพาะ 

ผู้สมัครท่ียังรอผลสอบในภาคสุดท้าย  หรืออยู่ระหว่าง 

การรอใบรับรองผลการศึกษา  (Transcript) ของ 

ภาคสุดท้ายเพื่อนำมาเทียบโอนหน่วยกิต จะต้อง 

รีบไปดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิตกับคณะท่ีสมัคร

ทันทีที่ได้รับใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)   

และจะต้องไม่เกินระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเสร็จส้ิน

การสมัครของภาคการศึกษาท่ีสมัคร หากพ้นกำหนด 

ไปแล้วจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกภาคการศึกษาละ 

300 บาท

  3.3 ผู้สมัครที่ไม่ได้ดำเนินการให้ครบ 

ขั้นตอนตามข้อ  3.1  และข้อ  3.2  มหาวิทยาลัย 

ถือว่านักศึกษาผู้น้ันสละสิทธิการเทียบโอนหน่วยกิต 

และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม 

การศึกษาให้แก่ผู้สมัคร

  3.4  ผู้สมัครท่ีดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิต 

ไว้แล้ว  แต่จะยกเลิกการเทียบโอนหน่วยกิตไม่ว่า 

สาเหตุจากกรณีใด ๆ  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน 

ค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้

 4. กำหนดการจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร

และรับสมัครนักศึกษาใหม่

 จำหน่ายท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม ฯ 1) 

ชุดสมัครด้วยตนเอง จำหน่ายต้ังแต่วันท่ี 18 มีนาคม   

2556 ถึงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2556 (เว้นวันท่ี 13-16  

เมษายน 2556)  ราคาชุดละ 120.- บาท ท่ีอาคาร สวป. 

ชั้น 1 และรับสมัครระหว่างวันที่  4 - 13 พฤษภาคม   

2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร  สำนักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240  โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623 

 การจะตัดสินใจเรียนนั้น จะต้องเลือกดูตามความ 
เหมาะสมของตนเอง ดูว่าเรามีความรู้ ความชอบด้านใด  
สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้หรือไม่ และมีหลักสูตร 
ของสถาบันใดที่น่าสนใจ นอกจากนี้จะต้องเลือกดูเวลา 
ท่ีเหมาะสมกับตัวเราด้วย บางคนมีข้อจำกัดในการทำงาน 
ท่ีไม่เหมือนกัน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องดูให้เหมาะสมกับ 
เราจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง การเรียนการสอนในสาขา 
วิชาสื่อสารพัฒนาการจะเน้นทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ
 “ขอขอบคุณคณาจารย์ที่ให้คำปรึกษาได้เป็น 
อย่างดี คณาจารย์ทุกท่านให้ความใส่ใจกับนักศึกษาทุกคน  
และประทับใจในความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน  
การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มทำให้เราได้แลกเปลี่ยน 
ความรู้ซ่ึงกันและกัน แต่ละกลุ่มอาจจะมีความคิดท่ีหลากหลาย 
ทำให้เราได้มองเห็นส่ิงใหม่ๆ และนำแนวความคิดไปต่อยอดได้”  
 นางสาวสุนทรีย์ ชุ่มมงคล อาจารย์อาสาสมัคร 
วิชาภาษาไทย กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยดานัง 
ประเทศเวียดนาม กล่าวว่า สาขาวิชาสื่อสารพัฒนาการ 
เป็นสาขาที่ไม่ค่อยมีสถาบันการศึกษาเปิดสอนมากนัก 
พอทราบข่าวว่ามีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึง 
ได้ศึกษาหาข้อมูลดูว่าเป็นหลักสูตรท่ีตรงกับความต้องการ 
หรือไม่ เมื่อได้ดูหลักสูตรและผู้สอนทำให้เชื่อมั่นได้ว่า 
จะต้องได้รับความรู้ และสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิต 
ที่มีคุณภาพแน่นอน
 การเรียนสาขาวิชาส่ือสารพัฒนาการทำให้ได้รับความรู้ 
ต่างๆมากมาย และยังได้ความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร  
ซ่ึงถือเป็นประโยชน์กับอาชีพครูท่ีทำอยู่ในปัจจุบันอย่างมาก  
อีกทั้งยังได้นำความรู้ด้านการสื่อสารไปใช้กับนักเรียน  
และผู้ปกครองให้มีความเข้าใจมากขึ้น การเรียนในสาขา 
วิชาส่ือสารพัฒนาการทำให้สามารถมองภาพรวมในเร่ืองการ 
สื่อสารได้ดีขึ้น 
 “รู้สึกประทับใจมากและมีความสุขที่ได้เรียน 
ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง คอยเฝ้ารอให้ถึงวันเสาร์ และ 
วันอาทิตย์ เพราะการได้มาเรียนนอกจากจะทำให้เราได้
รับความรู้แล้วยังทำให้เรามีความสุขกับการได้มาเรียน 
เพื่อนๆทุกคนน่ารักมาก และอาจารย์ทุกท่านก็ให้ความ 
เป็นกันเอง อีกด้วย 
 อยากฝากบอกรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ ใน 
ขณะน้ีว่า อยากให้มาเรียนท่ีรามคำแหงให้ได้ บางคนอาจจะ 
เรียนเพ่ือพ่อแม่ แต่ท่ีสุดแล้วความสำเร็จจะเป็นความภูมิใจ 
ของเราเอง ไม่ใช่แค่ใบปริญญาแต่ยังทำให้เราสามารถก้าวไป 
ในสายงานที่เราใฝ่ฝันได้อีกด้วย”
 นางสาวเธียรทิพย์  ดำรงดุลทัศน์ อาจารย์พิเศษ 
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์  
กล่าวว่า เลือกเรียนสาขาวิชาส่ือสารพัฒนาการเพราะมีความชอบ 
และความสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีอาชีพเป็น 
พนักงานขายควบคู่ไปกับการสอนพิเศษ ซึ่งการทำงาน 
เป็นพนักงานขายจะต้องใช้การสื่อสารเป็นหลักอยู่แล้ว 
ไม่ว่าจะเป็นการโน้มน้าวใจลูกค้า ทำให้มีกระบวนการคิด 
ท่ีเป็นระบบเป็นข้ันตอน รู้จักการวางแผนการทำงาน  ช่วยลด 
อุปสรรคในการทำงาน  
 “รู้สึกประทับใจการเรียนการสอนของสาขา 
วิชาส่ือสารพัฒนาการเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ 
ท่ีล้วนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพ่ือนๆทุกคนไม่มีการแบ่งแยก ทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างดี  
ถึงจะมีการแข่งขันกันบ้างในบางครั้ง แต่ก็เพื่อให้ผลงาน 
ออกมามีคุณภาพ และการเรียนด้านการสื่อสารสามารถ 
นำความรู้ที่เรียนมาไปปรับใช้ได้ในทุกสาขาอาชีพ และ 
สามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน”

 
มหาบัณฑิตชื่นชมฯ                      (ต่อจากหน้า 6)



กองบรรณาธิการ

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๕๖

สอบได้ก่อนการใช้ข้อบังคับฉบับน้ี คือ อักษรระดับ 

คะแนน G จะถูกปรับเป็นอักษรระดับคะแนน A  

และอักษรระดับคะแนน P จะถูกปรับเป็นอักษรระดับ 

คะแนน C+”

 เมื่อนักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาเทียบโอน 

ในภาค 1 ปีการศึกษา 2555  แล้ว คณะจะทำการ 

เทียบโอนกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาสอบได้ในระบบเก่า 

คือ G P ให้เป็น A และ C+  ตามข้อบังคับฯฉบับนี้ 

และต้ังแต่ภาค 1/55 เป็นต้นไป ผลการสอบท่ีเทียบโอน 

ได้คือ A และ C+ กับผลการสอบไล่ภาค1/55 ที่มี 

ผลสอบ A B+ B C+ C D+ D และ F ปรากฏ 

บนใบรับรองผลการศึกษาครับ

 คำถามต่อไปเป็นคำถามของนักศึกษารหัส 52 

ที่มีข้อสงสัยเรื่องการยื่นเอกสารรับปริญญา คำถาม 

นี้คงจะเป็นเรื่องการขอสำเร็จการศึกษาเพราะอ่าน 

จากคำถามแล้วผู้ถามยังไม่ได้สอบภาค 2/55 เลยครับ 

ก็ยังขอรับปริญญาไม่ได้เพราะยังต้องรอผลการสอบ 

ภาค 2/55 ประกาศก่อน แล้วค่อยไปทำเรื่องแจ้งจบ 

ที่งานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ การลงกัน 

เผ่ือสอบตกในภาคฤดูร้อนนักศึกษาก็ต้องแจ้งจบอีกคร้ัง 

ตอนลงทะเบียนภาคฤดูร้อนด้วยครับ อย่าลืมเป็น- 

อันขาด ถ้านักศึกษาเรียนครบหลักสูตรแล้วไปทำเร่ือง 

แจ้งจบท่ีคณะ เม่ือเจ้าหน้าท่ีตรวจข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ 

พบว่านักศึกษาไม่ได้แจ้งจบตอนลงทะเบียน ก็จะต้อง 

เสียค่าปรับ การแจ้งจบล่าช้า ภาคละ 300 บาทครับ 

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีครับ

ถาม-ตอบ 
“เกรดระบบใหม่”

สุทธิกุล  ศรีสุทธิ์

 สวัสดีครับสมาชิกข่าวรามคำแหงและ 

นักศึกษารามคำแหงทุกท่าน  ก่อนอื่นต้องขอแสดง 

ความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณทิต 

ท่ีสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 และได้เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 

2556 ทุกท่าน ครับ สำหรับสัปดาห์นี้ ต้องขอตอบ 

คำถามของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย 

ท่ีมีข้อสงสัยเก่ียวกับการเทียบโอน เม่ือสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงใหม่และขอใช้สิทธิ

เทียบโอน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555 

 ข้อ 4  ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ของข้อ 10 

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความ 

ต่อไปนี้แทน

 “สำหรับผู้เคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ที่สมัครกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่และขอใช้สิทธิ 

เทียบโอนตามวรรคแรก หรือตามข้อ 9 หรือ 

ข้อ 14 มหาวิทยาลัยให้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต 

สะสมเดิมในกระบวนวิชาท่ีโอนได้ โดยมหาวิทยาลัย 

จะปรับอักษรระดับคะแนนตามผลสอบไล่ท่ีนักศึกษา 

ถาม  ในขณะนี้ใกล้จบแล้ว ค่ะ เหลืออีก 1 เล่ม 

จะจบ ระหว่างน้ีดิฉันจะสมัครเป็นนักศึกษาคณะใหม่ 

เพื่อเรียนปริญญาตรีอีกใบได้หรือไม่ ค่ะ หากไม่ได้ 

จะสมัครเป็นนักศึกษา Pre-degree ไว้ก่อนได้ไหม 

ตอบ จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2555 ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ข้อ 3  

ให้ยกเลิกความใน 7.1 ของข้อ 7 แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 7.1 ผู้มีสิทธิ 

เข้าศึกษามีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 

ให้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาได้ไม่เกินสองรหัสในขณะ 

ท่ียังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ โดยมีเง่ือนไข 

ในการสมัครต้องสมัครต่างคณะกัน และต้องเป็น 

การสมัครระหว่างหลักสูตรพิเศษท่ีบังคับเวลาเรียน 

กับหลักสูตรปกติที่ไม่บังคับเวลาเรียนเท่านั้น  

ดังนั้นเมื่อนักศึกษายังเรียนไม่จบ แต่นักศึกษา 

ต้องการเรียนในคณะใหม่อีก นักศึกษาต้องสมัครเรียน 

ในหลักสูตรภาคพิเศษจะสมัครเรียนในภาคปกติ 

ไม่ได้ หรือถ้าจะสมัครเรียนแบบนักศึกษา Pre-degree  

ก็ต้องสมัครเรียนแบบหลักสูตรภาคพิเศษเช่นกัน 

ถึงจะสมัครเรียนได้ จะสมัครเรียนแบบนักศึกษา  

Pre-degree ภาคปกติไม่ได้

 ในกรณีท่ีนักศึกษาเหลืออีกเพียง 1 วิชาจะจบ 

การศึกษา เม่ือนักศึกษาเรียนจบการศึกษาแล้ว และ

ได้ใบรับรองคณะว่าเรียนครบหลักสูตร นักศึกษา

สามารถนำใบรับรองคณะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

เพ่ือเรียนปริญญาตรีภาคปกติได้ และสามารถใช้สิทธิ 

เทียบโอนแบบนักศึกษาปริญญาตรีใบท่ีสองได้ด้วย

ถาม		 ถ้าในภาคฤดูร้อน/2555 ผมลงทะเบียน 

กันวิชาที่รอผลสอบภาค 2/2555 ไว้ทั้งหมด แต่เมื่อ 

ผลสอบภาค 2/2555 ประกาศแล้ว ผมเรียนครบ 

หลักสูตรผมจะต้องดำเนินการอย่างไรถึงจะได้ค่า

ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2555 คืน 

ตอบ	 ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เรื่องการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 3.  

นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใดซ้ำไว้ 

เพราะยังไม่รู้ผลสอบของภาคก่อน ต่อมารู้ผลว่า 

สอบได้ครบตามหลักสูตร นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธ ิ

ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาน้ันเป็น 

รายหน่วยกิตเต็มจำนวน ค่าบริการลงทะเบียนเรียน

ไม่ตรงวัน (ถ้ามี) และค่าบำรุงมหาวิทยาลัยได้โดย

นักศึกษาต้องนำหนังสือสำคัญรับรองปริญญาที่ 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ 

ภายใน 3 เดือนนับแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ ทั้งนี้เมื่อสภา-

มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคใด

แล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปนั้น

มหาวิทยาลัยมีสิทธิยกเลิกได้ทุกกระบวนวิชาและ 

จะคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้เฉพาะกระบวนวิชา

ที่ลงซ้ำไว้เพราะยังไม่รู้ผลสอบของภาคก่อนเท่านั้น 

ข้อ 4. เมื่อนักศึกษาได้ไปยื่นคำร้องไว้ที่ฝ่ายจัดตาราง 

สอนและลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ไปขอรับคำร้องคืน 

ภายในกำหนดนัดและไปขอรับเงินคืนที่ กองคลัง 

สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ภายใน 3 เดือนนับแต่วันนัดรับคำร้อง หากพ้นกำหนด 

ดังกล่าวมหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ

 ดังนั้น เมื่อนักศึกษาเรียนครบหลักสูตรและ 

ได้ใบรับรองสภาแล้ว ให้นำใบรับรองสภาพร้อม 

ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงภาคฤดูร้อน/2555 (ถ่ายสำเนา 

ไปด้วย 1 ฉบับ) ไปติดต่อที่ฝ่ายจัดตารางสอนและ 

ลงทะเบียนเรียน อาคาร KLB ชั้น 1

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันคอมพิวเตอร์ 

ม.ร. เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา 2 หลักสูตร 

ดังนี้ 

 1. หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน 

ระดับต้น ครั้งที่ 3/56 (103) ประกอบด้วย Introduction 

& Windows7, Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 

2010, Internet(Google Chrome)ค่าสมัครพร้อมตำราเรียน 

และอุปกรณ์ 300 บาท เลือกกลุ่มอบรมได้ดังนี้

  . กลุ่มอังคาร, พฤหัสบดี (เช้า,บ่าย) 

    วันที่ 9 เม.ย. - 16 พ.ค. 56

  . กลุ่มพุธ, ศุกร์ (เช้า, บ่าย) 

    วันท่ี 5 เม.ย. - 17 พ.ค. 56

  . กลุ่มเสาร์, อาทิตย์ (เช้า, บ่าย) 

    วันที่ 6 เม.ย. - 12 พ.ค. 2556

 2. หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน 

ระดับกลาง ครั้งที่ 3/56 (81) ประกอบด้วย Setting & 

Maintenance Windows System, Working with Microsoft 

Excel 2010, การใช้งานบริการ Google Apps โดย 

นักศึกษาจะต้องสอบผ่านหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์

ในสำนักงานระดับต้นมาก่อน ค่าสมัครพร้อมตำราเรียน

และอุปกรณ์ 500 บาท เลือกกลุ่มอบรมได้ดังนี้ 

  . กลุ่มอังคาร, พฤหัสบดี (เช้า) 

   วันท่ี 9 เม.ย. - 16 พ.ค. 56

  . กลุ่มพุธ, ศุกร์ (เช้า) 

   วันที่ 5 เม.ย. - 17 พ.ค. 56

  . กลุ่มเสาร์, อาทิตย์ (บ่าย) 

   วันท่ี 6 เม.ย. - 12 พ.ค. 56

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์  

ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียด 

ที่โทร. 0-2310-8853, 0-2310-8800 ต่อ 2269 หรือ 

www.ctc.ru.ac.th และนักศึกษาที่สอบผ่านการอบรม 

ผลการศึกษาจะบันทึกลงใน Transcript

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๕๖

 
นานาสาระฯ                                   (ต่อจากหน้า 1)

 ประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนภายใต้บริบทของ 

อาเซียนยังคงต้องรอคอยการพัฒนาต่อไป นอกจาก 

ท่ีคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ- 

มนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission 

on Human Rights: AICHR) ได้ถูกตัดเขี้ยวเล็บ 

ออกไปแล้วโดยดำเนินการให้คำปรึกษาแต่ไม่ได้มี 

อำนาจวินิจฉัยให้ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ความหวังต่อมาจึงอยู่ที่ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ 

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชน (Terms of Reference of ASEAN 

Intergovernmental Commission on Human Rights) 

ที่ระบุเอาไว้ในเรื่อง 4. อำนาจหน้าที่ ในหัวข้อ 

4.2 ว่า พัฒนาปฏิญญาอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน 

ซ่ึงจะนำไปสู่การกำหนดความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน 

ที่ประกอบไปด้วยอนุสัญญาต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชน 

ของอาเซียนและตราสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

(To develop an ASEAN Human Rights Declaration with  

a view to establishing a framework for human rights  

cooperation through various ASEAN conventions 

and other instruments dealing with human rights)  

อันจะเป็นกลไกสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคอาเซียน 

 กระบวนการจัดทำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 

จึงถือได้ว่าเป็นตราสารแกนหลักให้กับคณะกรรมาธิการฯ 

แต่กลับสร้างความผิดหวังให้กับภาคประชาชน  

รวมไปถึงองค์กรพัฒนาภาคเอกชนต่างๆ ทางด้าน 

สิทธิมนุษยชนอีกด้วย โดยมองว่ามีมาตรฐานท่ีต่ำกว่า 

ด้วยการเปิดทางให้รัฐสมาชิกสามารถสร้างช่องโหว่ 

ใหม่ๆ เพื่อรองรับการที่รัฐสามารถละเมิดสิทธิของ 

ประชาชนในประเทศตัวเองได้อย่างชอบธรรม  

ประกอบกับข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของ 

สหประชาชาติ รวมถึงกลุ่มเคล่ือนไหวด้านสิทธิมนุษยชน 

จากทั่วโลกมากกว่า 60 กลุ่ม ได้ออกโรงเรียกร้องให้ 

รัฐสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย 

กันในทางการเมืองการปกครอง เลื่อนกำหนดการ 

ประกาศใช้ปฏิญญาฯดังกล่าวออกไปก่อนท่ามกลาง

ความกังวลว่า อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้าน

สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ อีกทั้ง ยังมีเสียง 

วิจารณ์ถึงการขาดความโปร่งใส และปราศจาก 

กระบวนการปรึกษาหารือและรับฟังความเห็นของ

ภาคประชาสังคม

 หากแต่ ในอีกด้านหนึ่ง ผ่านทางมุมมองของ

ผู้ที่ทำงานต้องเข้าใจถึงเหตุผลและที่มาของอาเซียน 

ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรนี้ ภายใต้หลักวิถีอาเซียน 

(ASEAN Ways) จึงพอให้เป็นคำตอบให้กับผู้อ่านได้

ว่าเหตุใดอาเซียนจึงเป็นแบบนี้ 

 อุปสรรคของปฏิญญาฯ เร่ิมมาต้ังแต่ การทำงาน 

ของคณะทำงานยกร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิ-

มนุษยชน ที่มีแนวทางดำเนินการที่ต้องทำให้สั้น 

มีสาระครบถ้วน และรองรับความต้องการของทั้ง 

10 ประเทศได้อันเป็นเรื่องที่ยากที่สุด เพราะความ 

เฉพาะเจาะจงของแต่ละประเทศ อีกทั้งผู้แทนของ 

แต่ละประเทศในคณะกรรมาธิการนั้นมีความ 

หลากหลาย สำหรับไทย (ดร.เสรี นนทสูติ) และ 

อินโดนีเซียมาจากภาคประชาชน แต่รัฐสมาชิกอื่น 

เป็นผู้แทนจากภาครัฐบาล ท้ังน้ีระหว่างท่ีมีการยกร่าง- 

ปฏิญญาฯ นั้น ได้มีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน 

ที่เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถามข้อสงสัย ตลอดจนนำ 

เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ อีกด้วย

 หนึ่งวันก่อนการลงนาม ที่ประชุมรัฐมนตรี 

ต่างประเทศอาเซียน ได้ร่วมกันแก้ไขเนื้อหาของ 

ปฏิญญาฯ ซ่ึงท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการ 

อาเซียน ยืนยันว่าปฏิญญาฯ น้ันมีความสอดคล้องกับ

หลักสิทธิมนุษยชนสากล

 ในที่สุด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 บรรดา 

ผู้นำจากรัฐประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ทำพิธีลงนามในประกาศ 

ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนของสมาคมประชาชาติเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอันย่ิงใหญ่

ของอาเซียนซึ่งมีประชากรที่มีความหลากหลายกว่า  

600 ล้านคน ณ เวทีการประชุมสุดยอดประจำป ี

ครั้งที่ 21 ที่จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญ กัมพูชา ที่ผ่านมา      

 ท้ายท่ีสุดแล้ว ท่าน มาร์ตี นาตาเลกาวา (Marty 

Natalegawa) รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย ได้ 

เรียกร้องให้ผู้สังเกตการณ์และกลุ่มเคลื่อนไหว 

จากทั่วโลก อย่าเพิ่งด่วนสรุปเรื่องมาตรฐานของ 

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยอยากให้ 

มองในแง่ที่ว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญ 

สำหรับอาเซียนต่อการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน 

ต่อไป” ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้เขียนเป็น 

อย่างยิ่งที่แม้จะไม่ได้อย่างใจอย่างที่นักเคลื่อนไหวทาง 

ด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆต้องการ แต่ขอให้มีจุดเร่ิมต้น 

นับหน่ึงดีกว่ายังคงท่ีท่ีศูนย์ เพราะในอนาคตปฏิญญาฯน้ี  

ก็สามารถใช้เป็นฐานในการนำไปสู่สนธิสัญญาอาเซียน 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Convention on Human  

Rights) ในอนาคตก็ย่อมได้ ส่วนในฐานะพลเมืองอาเซียน  

จุดเร่ิมต้นของการมีส่วนร่วมเร่ิมได้ด้วยการอ่านปฏิญญา 

อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนท่ีมีการแปลเป็นภาษาไทย 

เรียบร้อยแล้วครับ

 
บัณฑิตรามคำแหงฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

(สพฐ.) เปิดเผยว่ารวมเรื่องสั้นอรุณสวัสดิ์สนธยา 

ของนทธี   ศศิวิมล (ชื่อจริง ศศิวิมล   สุระเดช) ศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอก 

ภาษาไทย รหัส 4105010872 สำเร็จการศึกษาเมื่อป ี

พ.ศ. 2545 และคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา- 

คลินิกและชุมชน รหัส 4904503929  สำเร็จการศึกษา 

เม่ือปีพ.ศ.  2552  ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ 

ตัดสินให้ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทรวมเรื่องสั้น 

ประจำปีพ.ศ.2556 จากผลงานท่ีส่งเข้าประกวดท้ังส้ิน 

24 เล่ม  โดยมีรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลชมเชย อีก 

3 เล่ม คือ จรวดกระดาษกลางสายฝน ของ เสฏฐวุฒิ 

อุดากร โลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้น ของ โมน 

สวัสดิ์ศรี และ หน้าต่าง ของ ภพ  เบญญาภา  โดย 

นักเขียนที่ได้รางวัลทั้งหมดนี้จะเข้ารับพระราชทาน 

รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี ในวันท่ี 29 มีนาคม 2556  ณ ศูนย์การประชุม 

แห่งชาติสิริกิต์ิ ในวโรกาสเสด็จฯไปทรงเปิดงาน “สัปดาห์ 

หนังสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 41” และงาน  “สัปดาห์หนังสือ 

นานาชาติครั้งที่ 11”

 นทธี  ศศิวิมล  เกิดเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2523 

เป็นชาวจังหวัดตากโดยกำเนิด ปัจจุบันประกอบอาชีพ 

เขียนหนังสือ ใช้ชีวิตอยู่ที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีกับ 

สามีท่ีเป็นนักเขียนเจ้าของนามปากกา จารี จันทรัมภา 

นทธี  ศศิวิมล มีนิสัยรักการอ่านมาตั้งแต่เด็ก มักใช้

เวลาว่างด้วยการอ่านหนังสือตามห้องสมุดหรือร้าน

หนังสือ เริ่มเขียนหนังสือครั้งแรกขณะเรียนอยู่ชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนผดุงปัญญา  อ.เมือง จ.ตาก 

 ผลงานเขียนที่ปรากฏในแวดวงวรรณกรรม 

อาทิ

 - ปี พ.ศ. 2551 เรื่องสั้น “ดอยรวก” ได้รางวัล 

เรื่องสั้นยอดเยี่ยม  รางวัลนายอินทร์อวอร์ด

 - ปี พ.ศ. 2553 เรื่องสั้น “ลูกของลูกสาว” ได้รับ 

รางวัล สุภาว์ เทวกุล และรางวัลพิเศษอันดับ 1 จาก 

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

 - ปี พ.ศ. 2554 เร่ืองส้ัน “เต้นรำไปบนท่อนแขน 

อ่อนนุ่ม” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลนายอินทร์อวอร์ด 

 - เรื่องสั้น “โนรี(โก๊ะ)” ได้รับรางวัลอิวากิ

 - ปี พ.ศ. 2555 เร่ืองส้ัน “ช่างทำกุญแจท่ีหัวมุมถนน”  

เข้ารอบรางวัลราหูอมจันทร์ และรวมเร่ืองส้ันสยองขวัญ  

“เร่ืองหลอนในโรงเรียน” ได้รับการตีพิมพ์ โดยสำนักพิมพ์ 

นานมีบุ๊คส์

 ปัจจุบันเขียนคอลัมน์ “เห็นหน้าก็รู้ใจ” ในนิตยสาร 

VOTE 

ม.ร. ลงทะเบียนเรียน  ภาคฤดูร้อน/2555  :  5 - 9  เม.ย. 2556

บรรยายในชั้นเรียน  ภาคฤดูร้อน/2555    :  18  เม.ย. - 16  พ.ค. 2556

สอบไล่  ภาคฤดูร้อน/2555          :  18 - 27  พ.ค. 2556



หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๕๖

‘อธิการบดี-ครูรังสรรค์’ฯ            (ต่อจากหน้า 12)    ด้วยรักและผูกพัน             (ต่อจากหน้า 12)

ท่ีต้องกล้าคิด กล้าตัดสินใจ แยกแยะได้ว่าส่ิงใดถูก-ผิด 

ทำสิ่งที่ถูกต้องให้ดีที่สุดเป็นเหตุเป็นผลกัน อย่าทำ 

สิ่งผิดให้เป็นสิ่งถูก มองผลกระทบที่จะมีต่อสังคม  

อย่ามองแต่ความสุขของตนเพียงอย่างเดียว” รศ.รังสรรค์ 

แสงสุข กล่าวทิ้งท้าย 

 จากน้ัน ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ 

ประสบความสำเร็จ ที่แม้จะใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

แต่ยังมุ่งม่ันสนใจศึกษาต่อ ตอบสนองการดำเนินงาน 

ของม.ร.ในการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทย 

ทุกมุมโลก วันนี้เป็นวันแห่งความภูมิใจ อาจารย ์

เชื่อว่าบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่กลับมาเพื่อเข้าร่วม 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจากรามคำแหงล้วนเป็น

ผู้ที่มีความมุ่งมั่น มีวินัยในตนเอง

 “ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตเป็นผู้มีความรู ้

คู่คุณธรรม นำความรู้มาใช้ให้เป็นคุณกับตนเอง 

หน้าที่การงาน และสังคมโดยรวม หาโอกาสศึกษา 

ต่อระดับปริญญาโท เพื่อต่อยอดความรู้เพิ่มเติมเพื่อ 

นำไปประยุกต์ให้เข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม 

พร้อมกันนี้ ขอให้ช่วยกันบอกกล่าวกับสังคมทั้งใน

และต่างประเทศ ชักชวนกันมาเรียนที่รามคำแหง 

เป็นการสร้างกุศล ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เจริญ 

งอกงาม  

 ... มหาวทิยาลยัรามคำแหง ยงัคงเดนิหนา้ขยาย

โอกาสทางการศึกษาไปยังต่างแดน ดังที่ รศ.รังสรรค์ 

แสงสุข กล่าวไว้ว่า อยากให้คนไทยได้เรียน เพื่อจะ 

ได้มีก้อนหินยืนให้ไหล่เสมอกับคนในต่างประเทศ  

เป็นวิสัยทัศน์ที่ทำให้คนไทยในต่างแดนได้สำเร็จ 

เป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต ในนาม ม.ร. ขอชื่นชม 

บัณฑิต และมหาบัณฑิต ท่ีเป็นต้นกล้าท่ีพร้อมจะเจริญ 

งอกงามในทุกท่ีถ่ิน ขอให้ทุกคนมีสติในการนำปัญญา  

ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคม ช่วยกันรักษา 

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อไป”

 สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 

พ.ศ.2546 โดยการริเริ่มของ รศ.รังสรรค์ แสงสุข 

อดีตอธิการบดี ม.ร. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสายการบิน 

พนักงานการเดินเรือ และหน่วยงานระหว่างประเทศ 

ที่ไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษา ต่อมา 

ในปีพ.ศ. 2548 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ท้ังน้ี 

ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ 

สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ในการ 

จัดสถานท่ีสอบ ปัจจุบันสาขาฯ ต่างประเทศ มีศูนย์สอบ 

41 แห่ง ใน 32 ประเทศ มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วรวม 

431 คน แบ่งเป็นปริญญาตรี 129 คน ปริญญาโท 302 คน  

นักศึกษาท่ีมีสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญาตรี 217 คน  

และปริญญาโท 153 คน 

 รศ.รำไพ กล่าวว่า สำนักงานวิเทศสัมพันธ ์

ทำวิจัยในด้านการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศ 

เร่ืองการนำความรู้ของมหาบัณฑิตสาขาฯ ต่างประเทศ 

ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ผลการวิจัยพบว่าการจัด

เปิดสอนของสาขาฯ ต่างประเทศเป็นที่ยอมรับและ 

มีมาตรฐานระดับสากลทัดเทียมกับมหาวิทยาลัย 

ในต่างประเทศ  บัณฑิตและมหาบัณฑิตได้รับการ

ปรับเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น สามารถแสดงศักยภาพ 

ความรู้ ความชำนาญมากขึ้น    

ในแต่ละภาค ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกวันเวลา หรือ 

คาบการสอบได้ตามความพร้อมของตนเอง โดยชําระ 

ค่าลงทะเบียนวิชาละ 50 บาท และสําหรับนักศึกษารหัส 55 

กระบวนวิชาละ 70 บาท และหลักฐานที่นักศึกษา 

ต้องนํามาในวันสอบคือบัตรประจําตัวนักศึกษา บัตรประจําตัว 

ประชาชน หรือบัตรท่ีหน่วยงานราชการออกให้ ใบเสร็จ 

ลงทะเบียนสอบ  e-Testing   และมาถึงห้องสอบก่อน 

เวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที

 สําหรับกระบวนวิชาที่เปิดสอบด้วยระบบ 

e-Testing ในภาคฤดูร้อน /2555 จํานวน 53 วิชา 

ประกอบด้วย 

 ANT1013  ANT3053 ANT3054 ANT3055

 APR 2101 APR 3102  BIO1105 CEC2201 

 CHI1001 CHI1002  ECO1003  ECO1101

 ECO1102 EDF1104 ENG1001 ENG1002

 ENG2001  ENG2002  GER1001  GLY1003 

 HIS1001 HIS1002  HIS1003  HIS1201 

 ICS3108  ICS3109  INT1004  LAW1004  

 LIS1001  LIS1003  MCS1101  MCS3301 

 MCS3306  MGT4004 MTH1100 MTH1003 

 MKT2101  MKT3204  MKT3205  PED4203

 POL1100  PSY1001  PSY2006  RAM1000 

 SCI1003  SOC1003 SOC2065  SOC4077

 STA1003 STA2003  STA2016  THA1002

 THA1003

เปิดสอบ e-Testingฯ                   (ต่อจากหน้า 12)

อย่างเช่น มารดามีหน้าที่ให้นมบุตร ก็ไม่ให้นมบุตร 

ปล่อยให้บุตรอดจนตาย อย่างนี้เป็นต้น หรือว่าเห็น 

บุตรคลานออกไปจะตกท้องร่อง หรือจะไปตกสระ  

หรือจะไปไหนก็แล้วแต่ที่จะเกิดอันตราย  มารดาหรือ

พี่เลี้ยงก็ยังดูเฉยเสีย อย่างนี้เรียกว่างดเว้นการกระทำ 

แล้วการงดเว้นนั้นก่อให้เกิดผลขึ้นมา รู้ว่าผลนั้น 

จะเกิดขึ้น การกระทำต่าง ๆ เหล่านี้นั้น จะต้องไปดู 

ในรายละเอียดของคำอธิบายของกฎหมาย

 ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตรง หรือเป็นการ 

งดเว้นการกระทำ ย่อมเกิดผลในกฎหมายขึ้นได้และ

ย่อมเกิดผลในทางจิตใจได้ เกิดผลในทางศีลธรรมได้ 

เพราะว่าอย่างที่ครูบอกแล้วว่า คนเรานั้นจะกระทำ 

หรือไม่กระทำก็ตาม เราจะต้องรู้สำนึก คือรู้ตัว รู้ตนว่า 

เราเป็นอะไรและกำลังทำอะไร และเม่ือรู้ในส่ิงน้ันแล้ว 

เราจะทำไปได้แค่ไหน หรือเราจะไม่ทำอะไร

 ในการเรียนหนังสือ ในการศึกษาต่าง ๆ  ถ้าหาก 

เราย้อนไปพูดถึงเรื่องมืออาชีพ ก็จะพบว่าเราเรียน 

หนังสือ ถ้าหากว่าเรางดเว้นในการที่อ่านตำราเสีย 

เพ่ืออะไร เพ่ือไม่ต้องไปรับรู้อะไรท้ังส้ิน อย่างน้ีเป็นต้น 

แต่ถ้าหากว่าเราลงมืออ่านหนังสือ อ่านไปเพ่ือฆ่าเวลา 

ไม่ต้องการอะไร ไม่สนใจอะไร ผลก็ไม่ต่างกันเท่าไรนัก 

ดังนั้นการทำอะไรต้องมีความตั้งใจ แต่การตั้งใจนั้น 

ถ้าจะเป็นผิดกฎหมายก็ต้องเป็นเรื่องที่กฎหมาย 

บัญญัติไว้ แต่ถ้าหากว่ากฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ก็จะ 

มาเอาความตั้งใจนั้นว่าเป็นความผิดเสมอไปนั้น 

ก็ต้องว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะไม่เป็นผิด 

ก็ได้ อย่างเช่น เราตั้งใจจะทำร้ายผู้อื่น เพียงแต่ให้ได้ 

รับบาดเจ็บ แต่ปรากฏว่าผลจากการกระทำร้ายนั้น 

มันเกิดไปกว่าเจตนา เกิดไปกว่าความต้องการท่ีทำร้าย 

ก็คือเขาเกิดตายขึ้น ผู้ที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตลงจากผล 

ของการกระทำนั้น ดังนี้ก็อาจจะเป็นโทษในเรื่อง

ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา ข้อนี้จะต้องอ่านย้ำอีกครั้งว่า 

ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา คำว่าฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนานั้น 

คือไม่มีเจตนาฆ่าให้ตาย มีเจตนาเพียงทำร้าย แต่ผล 

จากการทำร้ายนั้นเป็นผลให้ผู้ที่ถูกทำร้ายถึงแก่ 

ความตาย อย่างนี้เป็นต้น 

 วันนี้ไม่ทราบว่ามีอารมณ์เป็นอย่างไร เลยพูด 

เร่ืองกฎหมาย พูดเร่ืองการกระทำ พูดเร่ืองอะไรต่าง ๆ 

ออกมามากมาย ก็อยากจะให้ลองทบทวนกันดูว่า  

การกระทำนั้นมันเกิดผลดีหรือเกิดผลร้ายแค่ไหน 

เพียงไร เราต้องมีวิสัยทัศน์ว่า เม่ือเรากระทำลงไปน้ัน 

เล็งผลได้ไหม หรือย่อมเล็งได้ว่าเกิดผลอย่างไรเกิดข้ึน  

หรือย่อมคาดได้เป็นการแน่นอนว่ามีผลอะไรเกิดขึ้น  

อย่างน้ีเป็นต้น เอาไว้พบกันฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ 



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๕๑) วันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๕๖

    
 
 
 
 

ความตั้งใจ

(อ่านต่อหน้า 11)

เปิดสอบ e-Testing 53 วิชา ภาคฤดูร้อน/55
เลือกวันเวลาสอบได้ และรู้ผลสอบทันที

 ลูกศิษย์ท่ีรักครับ ครูจะพูดถึงเร่ืองความต้ังใจ 

ความตั้งใจก็มีหลายตั้งใจ เพราะว่าการตั้งใจนั้น 

ข้ึนอยู่กับว่าจะทำอะไร จะไม่ทำอะไร เพราะคนเราน้ัน 

มีการกระทำอยู่ 3 อย่าง ก็คือ การกระทำโดยตรง 

คือแสดงออก น่ันอย่างหน่ึง อย่างท่ีสองไม่กระทำ 

อะไรเลย แต่ท่ีไม่กระทำน้ัน ก็เพ่ือท่ีจะให้เกิดผล 

ของการไม่กระทำน้ันอย่างใดอย่างหน่ึง  ประการ 

ท่ี 3 ก็คือ กระทำบ้าง ไม่กระทำบ้าง คือแสดงออก 

บ้างกับละเว้นการกระทำบ้าง อย่างนี้เป็นต้น 

ถ้าใครสับสนในคำพูดของครูหรือว่าอ่านแล้ว 

ไม่ชัด ก็ลองอ่านซ้ำดูสัก 2-3 ครั้ง ก็จะเห็นว่า 

ถ้อยคำท่ีครูกล่าวมาข้างต้นน้ัน เป็นคำท่ีใช้อธิบาย 

ในการเรียนกฎหมาย ในการแปลความกฎหมาย 

ในการใช้กฎหมาย

 การกระทำ เขาบอกว่าเกิดข้ึนได้ด้วยการคิด 

เสียก่อน คิดว่าจะทำอะไรไหม เมื่อคิดแล้วว่าจะ 

กระทำ ก็ต้องตระเตรียมการอย่างไร เช่น เราจะ 

ตีสุนัข เราก็คิดว่าจะตีสุนัข แล้วก็ต้องไปหาไม้ 

หรือหาอาวุธอะไรต่างๆ เพื่อที่จะตีสุนัข พอคิด 

แล้วก็ตระเตรียมการแล้ว ถึงขั้นตกลงใจเป็นการ 

แน่นอนว่าจะตี ก็เงื้อไม้ตีสุนัข อย่างนี้เรียกว่า 

การกระทำ ส่วนการกระทำที่จะเป็นผลอย่างไร 

ต่อไปนั้น เอาไว้ไปเรียนในกฎหมาย หรือเอาไว้ 

ไปเรียนโดยตรง จึงจะเข้าใจได้

 การละเว้นการกระทำ การละเว้นการ- 

กระทำนั้น ครูบอกแล้วว่าหมายถึงการที่เราไม ่

กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อป้องกันหรือ 

เพื่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น การที่เรา 

ไม่ทำแต่ต้องการให้ผลเกิดขึ้นนั้น อย่างเช่นว่า 

เราเห็นคนกำลังจะใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นเราก็ดู 

เฉยเสียอย่างนี้ เราก็ไม่ช่วยเขา อย่างนี้เรียกว่า 

เป็นการละเว้นการกระทำ เรียกว่าไม่ช่วย ส่วน 

จะเป็นผิดกฎหมายหรือไม่เป็นผิดกฎหมายน้ัน 

ต้องไปดูกฎหมายแต่ละเร่ืองไป การกระทำท่ีเรียกว่า 

งดเว้นการกระทำนั้น เช่นว่า เราจะก้าวข้าม 

สิ่งของที่กีดขวางอยู่ได้ เราก็ไม่ก้าว หรือเราจะ 

ก้าวก็ตาม อันนี้ถ้าจะมองเป็นตัวอย่างก็ยังไม่ชัด 

ท่ีชัดท่ีสุดอย่างเช่น เรางดเว้นการกระทำอย่างใด 

อย่างหน่ึง เพ่ือให้เกิดผลอย่างใดข้ึน หรือทราบว่า 

ผลนั้นจะเกิดขึ้นได้แน่นอน

 ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อํานวยการสํานัก 

ทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า สํานักทดสอบ 

ทางอเิลก็ทรอนกิส ์ม.ร. 

จะเปิดสอบด้วยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) 

ประจําภาคฤดูร้อน/2555 

จาํนวน 53 กระบวนวชิา 

โดยกําหนดให้นักศึกษา 

ท่ีต้องการสอบด้วยระบบ 

e-Testing ลงทะเบียนสอบ ได้ต้ังแต่วันท่ี 5-9 เมษายน  

2556 ณ อาคารเวียงคํา ชั้น 1 และวันที่ 17 เมษายน  

2556 เป็นต้นไปจนกว่าท่ีน่ังสอบจะเต็มโดยลงทะเบียนสอบ  

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 8 และกําหนดวันสอบด้วย 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) ตั้งแต่วันที่ 17 

เมษายน - 16 พฤษภาคม 2556  ณ อาคารสุโขทัย 

ชั้น 8

 ทั้งนี้ ในการสอบแต่ละวันจะมีคาบเวลา 

ให้นักศึกษาเลือกสอบได้ 4 คาบ ได้แก่ คาบที่ 1  

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

คาบที่ 3 เวลา 15.00-17.30 น. และ คาบที่ 4  

เวลา 18.00-20.30 น. 

 ผศ.พิศิษฐ์ กล่าวว่า การสอบด้วยระบบ  

e-Testing มีจุดเด่นที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา 

หลายประการ เช่น นักศึกษาสามารถเลือกวันเวลาสอบ 

ได้เองตามท่ีตนเองต้องการ และสามารถทราบผลสอบ 

ทันทีท่ีสอบเสร็จ รวมท้ังหากสอบ e-Testing ไม่ผ่าน 

กส็ามารถเข้าสอบวิชาน้ันตามตารางสอบปกติของ 

มหาวิทยาลัยในภาคนั้นๆได้

 สําหรับข้ันตอนการลงทะเบียนสอบ e-Testing 

นั้น นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนก่อน และ 

ลงทะเบียนสอบ e-Testing ตามวันเวลาที่กําหนด 

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ผู้ก่อตั้ง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ 

เป็นประธานกล่าวให้โอวาทในงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จ 

การศึกษา รุ่นที่ 38 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ได้ร่วมกล่าว 

แสดงความยินดีผ่านการบันทึกเทปวีดิทัศน์ ท้ังน้ีมี 

รองศาสตราจารย์รำไพ สิริมนกุล รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหาร ม.ร. และศิษย์เก่าสาขาฯ 

ต่างประเทศร่วมแสดงความยินดีผ่านการบันทึก 

เทปวีดิทัศน์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ 

  รศ.รังสรรค์  แสงสุข กล่าวว่า การเป็นบัณฑิต 

และมหาบัณฑิต จำเป็นต้องใช้สติปัญญาไตร่ตรอง 

แยกแยะสิ่งถูก-ผิดได้ อย่าท้อแท้ที่จะทำความดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องการให้คนไทยได้เป็น 

พลเมืองดี ทำส่ิงท่ีถูกต้องในประเทศท่ีอาศัย ได้เรียน- 

หนังสือ ให้คนไทยได้มีไหล่เสมอกับพลเมืองของ 

ประเทศนั้นๆ ปัจจุบันได้ทำหน้าที่ให้โอกาสทาง 

การศึกษาแก่คนไทยไปได้ทั่วประเทศและทั่วโลก 

คงความเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ขอให้มีความ 

ภาคภูมิใจในความเป็นรามคำแหงช่วยกันพัฒนา 

มหาวิทยาลัย

 “การดำเนินชีวิตจำเป็นต้องเคารพความคิด 

ของผู้อ่ืน ยึดหลักการเป็นครูกันคนละอย่าง อย่าเป็น 

ผู้ยโสโอหัง อย่านำความรู้ไปข่มเหงผู้อื่น มีความ 

เป็นผู้นำ 

‘อธิการบดี-ครูรังสรรค์’ ฝากบัณฑิตต่างแดน
ใช้สติ - ปัญญา สร้างประโยชน์แก่สังคม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี 

อัญเชิญพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประดิษฐาน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ทิพย์  หาสาสน์ศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา และรองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร.ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครราชสีมา
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