
            
   
         

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 ๕ 

วันท่ี ๑๓ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๓

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   
 

   
 

   
 

(อ่านต่อหน้า 10)

อธิการบดียินดีกับน้องต้นคูน
บัณฑิต Pre-degree เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง)

นิติศาสตร์รับนักศึกษา 
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ

   

ม.ร.รับนักศึกษาสาขาฯต่างประเทศ

ม.ร. รวมพลังต้านภัยสิ่งเสพติด-สร้างเสริมสุขภาพ

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม “ชุมชนรามฯร่วมใจ  

ต้านภัยสิ่งเสพติดและสร้างเสริมสุขภาพ” รณรงค์ให้ตระหนัก 

รู้ถึงปัญหาและพิษภัยของสิ่งเสพติด และส่งเสริมให้มีสุขภาพ 

พลานามัยท่ีดี พร้อมรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ 

ต่อต้านสิ่งเสพติดและออกกำลังกายเต้นแอโรบิค
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธานในการรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ 

ต่อต้านส่ิงเสพติด และนำออกกำลังกายเต้นแอโรบิค โดยมีคณะผู้บริหาร  

คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนชุมชนโดยรอบ ม.ร. ร่วมงานกว่า 3,000 คน  

เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2556 ณ ลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนราม 

คำแหงมหาราช

 โอกาสนี้  ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า ประเทศไทย 

นับเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญมากประเทศหนึ่ง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ   

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อม 

ด้วย           รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ  

ป่ินทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช   

สำราญจิตต์ คณบดีคณะ- 

ศึกษาศาสตร์และคณะ- 

ผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี 

กับ นายณัฐพงศ์  ลาภบุญทรัพย์ 

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ (อ่านต่อหน้า 10)

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการหลักสูตร 

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ วิทยาเขต 

บางนา รุ่นที่ 7 (เรียนวันอังคาร-วันพฤหัสบดี 

นอกเวลาราชการ) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  

2556 จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 

20 มิถุนายน 2556 และรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 

ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคาร 1 ช้ัน 4 ห้อง 1401 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ  

ต่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท  

ภาค 2/2556 สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ 

พนักงานสายการบิน ชาวไทยท่ีทำงานระหว่าง 

ประเทศ กลุ่มบุคคลท่ีทำงานหน่วยงานการเดินเรือ  

และหน่วยงานประจำกลางทะเล (รุ่นท่ี 17) ระหว่าง 

วันที่ 17 เมษายน 2556 - 9 กรกฎาคม 2556  

จำนวน 4 สาขาวิชาคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (รุ่นที่ 17)  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การตลาด (รุ่นท่ี 17) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
(อ่านต่อหน้า 10)

 อธิการบดี ม.รามคำแหง ปลื้มใจกระแสตอบรับการเรียน 

หลักสูตร Pre-degree ของนักเรียน ม.ปลายเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะ 

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนได้เรียนก่อน จบก่อน และมี 

งานทำก่อนเพื่อนในวัยเดียวกัน 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดี ม.ร. เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกท่ีให้โอกาสทางการศึกษา 

กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

เข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพ่ือสะสมหน่วยกิต 

ล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอน 

ได้เม่ือจบ ม.6 ซ่ึงนักเรียนท่ีมีศักยภาพในการเรียนหนังสือ สามารถเลือก 

เรียนในวิชาท่ีตนเองชอบและอยากเรียนได้อย่างเต็มท่ี ทำให้จบการศึกษา 

ก่อนและออกสู่ตลาดแรงงานได้เร็วข้ึน ท้ังยังมีโอกาสศึกษาต่อในระดับ 

ท่ีสูงข้ึนก่อนเพื่อนในวัยเดียวกันด้วย

 “ปัจจุบันหลักสูตร Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีนักเรียนเข้ามาศึกษาจำนวนมากขึ้นทุกปี ถือเป็นความสำเร็จ 

อธิการบดี ม.ร. ปลื้มหลักสูตร Pre-degree
‘ให้โอกาสเรียนก่อน-จบก่อน-มีงานทำก่อน’

(อ่านต่อหน้า 2)



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

  ม.ร. รวมพลังฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

ในการต่อสู้กับปัญหาสิ่งเสพติดมายาวนาน แต่ปัญหา 

ต่างๆก็ยังไม่เบาบางลง แม้รัฐบาลจะเอาจริงเอาจังกับ 

การแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดมากมายเพียงใดก็ตาม เพราะ 

ยังมีขบวนการท่ีทำมาหากินกับภัยร้ายน้ี และยากท่ีจะ 

ปราบปรามให้หมดส้ิน แต่หากคนส่วนใหญ่ของสังคม 

ตระหนักถึงภัยร้ายจากสิ่งเสพติดและช่วยกันรณรงค์ 

ไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดได ้

เท่ากับพวกเราได้สร้างอนาคตของชาติให้เป็นคนที่มี

คุณภาพต่อไป   

 “มหาวิทยาลัยเอาจริงกับการต่อต้านส่ิงเสพติด 

มานานนับสิบปีแล้ว ปัจจุบันชาวรามคำแหงให้ความสำคัญ 

กับการรณรงค์ต้านส่ิงเสพติดมากข้ึน กิจกรรมในวันน้ีจึงเป็น 

กิจกรรมท่ีน่ายกย่องชมเชย  ท้ังนิทรรศการ  การอภิปราย 

และการร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ รวมทั้งออกกำลังกาย 

ด้วยกัน นับเป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยให้พวกเราทุกคนห่างไกล 

จากส่ิงเสพติดได้อย่างดี และขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน  

และนักศึกษาทุกๆคน รวมท้ังหน่วยงานต่างๆ ท่ีสนับสนุน 

การจัดงานน้ีจนสำเร็จ ผมหวังว่าการรวมพลังของพวกเรา 

ทุกคนจะเป็นพลังแผ่นดินท่ีย่ิงใหญ่ของสังคมไทย และ 

เป็นแบบอย่างที่ดีในการต่อสู้ปัญหาสิ่งเสพติดต่อไป”

 จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได ้

รวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่ง- 

เสพติด ความว่า “ข้าพเจ้า ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า 

ข้าพเจ้าทั้งหลาย จะต่อต้านภัยจากสิ่งเสพติดทุกชนิด   

ข้าพเจ้าทุกคนจะไม่เก่ียวข้องกับส่ิงเสพติดใดๆท้ังส้ิน  

ข้าพเจ้าจะรณรงค์ให้ทุกคนและชุมชนทุกแห่งปลอด 

จากสิ่งเสพติดทุกประเภท 

 ...ข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะละ 

ลด เลิก ไม่เสพ ไม่ยุ่งเกี่ยว กับสิ่งเสพติดทุกชนิด   

ข้าพเจ้าขอเป็นพลังแผ่นดินในการต่อต้านสิ่งเสพติด 

และเสริมสร้างสุขภาพ เราทุกคนขอประกาศว่า เราจะ 

รวมพลังเพื่อวันใหม่ ให้สังคมไทย ห่างไกลจากสิ่ง 

เสพติดตลอดไป” 

 โอกาสเดียวกันนี้ อธิการบดี ม.ร. ได้มอบ 

เกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบ 

รางวัลการประกวดเต้น “ฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพ”  รวมทั้ง 

นำออกกำลังกายเต้นแอโรบิค โดยมี คณาจารย์ ข้าราชการ  

พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นักเรียนและประชาชน 

กว่า 3,000 คน ร่วมงาน และปิดท้ายด้วยการแสดง 

ดนตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์     

 สำหรับผลการประกวดเต้น “ฮูลาฮูปเพ่ือสุขภาพ” 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทความสวยงาม 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนทุ่งเศรษฐี สังกัดรามคำแหง 2  

ได้รับเงินรางวัล 3,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติยศและ 

ของที่ระลึก รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท 

โอสถสภา จำกัด ได้รับเงินรางวัล 2,000.- บาท พร้อม 

ของท่ีระลึก และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สำนักพิมพ์  

ม.ร. ได้รับเงินรางวัล 1,000.- บาท พร้อมของที่ระลึก  

และประเภทสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่ม  

4 Friends จากโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ได้รับ 

เงินรางวัล 3,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติยศและของ 

ที่ระลึก รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกการกีฬา 

(กกท.) ได้รับเงินรางวัล 2,000.- บาท พร้อมของ 

ที่ระลึก และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ The Best 

จากการเคหะร่มเกล้า ได้รับเงินรางวัล 1,000.- บาท 

พร้อมของที่ระลึก

อย่างหนึ่งของรามคำแหง ที่ทำให้นักเรียนได้แสดง 

ศักยภาพและเรียนในคณะที่อยากเรียนจนสำเร็จ 

การศึกษา ตัวอย่างเช่น นายณัฐพงศ์  ลาภบุญทรัพย์ 

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร ์

เพ่ือการท่องเท่ียว เกียรตินิยมอันดับหน่ึง (เหรียญทอง)  

ที่จบการศึกษาจากการเรียนระบบ Pre-degree ด้วย 

อายุเพียง 18 ปี และขณะนี้กำลังเรียนปริญญาตรีอีก 

หนึ่งใบ ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พร้อมกับเรียนปริญญาโท ด้านนิเทศศาสตร์ ท่ีมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราชด้วย” 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2556 พร้อมรับ 

นักเรียน ม.ปลาย เรียน Pre-degree ทั้งส่วนกลาง 

(หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จังหวัด) ระหว่าง 

วันท่ี 4 - 13 พฤษภาคม 2556 (ทุกวัน) พร้อมเปิดรับสมัคร 

ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis.ru.ac.th ถึงวันที่ 13 

พฤษภาคม 2556 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ช้ัน 3 โทร.0-2310-8614-24  

หรือ www.ru.ac.th

  อธิการบดี ม.ร. ปลื้มฯ                (ต่อจากหน้า 1)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร  

รุ่นที่ 16 (M.B.A. For Executives) กลุ่ม Inclusive  

และกลุ่ม Exclusive ภาค 1 ปีการศึกษา 2556  

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ เรียนระบบ Modular  

and Block Course System ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(หัวหมาก) รายละเอียดดังนี้

 กลุ่ม Inclusive เรียนวันศุกร์ เวลา 17.00 

- 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.15 น. 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงานในประเทศ  

129,000 บาท หรือศึกษาดูงานต่างประเทศ 169,000 บาท  

แบ่งชำระ 6 งวด

 กลุ่ม Exclusive เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00 

- 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.15 น. 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงานต่างประเทศ  

299,000 บาท แบ่งชำระ 6 งวด

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30  

พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่ 

สำนักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 ม.ร. 

(หัวหมาก) โทร. 0-2310-8230-1, 084-657-7280,  

086-037-5855 หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ 

www.xmba.ru.ac.th

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
M.B.A. For Executives



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ต้อนรับ ศ.ดร. คำลือชา   

นวลสวรรค์ หัวหน้ากรมกิจการนักศึกษา และคณะ 

ผู้บริหาร จากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ประเทศ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มาศึกษา 

ดูงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ม.ร. ร่วมต้อนรับ  

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช

 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า จำนวน 

นักศึกษาที่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีจำนวนมาก แต่การให้ความรู้และจุดมุ่งหมายของ 

มหาวิทยาลัยไม่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยของประเทศ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือนักศึกษา 

เข้ามาเรียน เพื่อศึกษาหาความรู้และประสบการณ์  

นำไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติ  ส่วนในด้านกิจการ 

นักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการจัดสรร 

งบประมาณปีละ 15 ล้านบาท โดยมอบหมายให ้

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำไปบริหารจัด 

การให้กับนักศึกษาชมรมและกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ ยังม ี

หน่วยงานเอกชนจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ 

ให้กับกิจกรรมของนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการ 

พัฒนาทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมด้วย

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดให้มีการเลือกตั้ง 

องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา เข้ามาบริหารจัดการ 

และดูแลนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได ้

จัดตั้งพรรคนักศึกษา และลงสมัครแข่งขันกันทุกปี 

ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีส่วนร่วมตามระบอบ 

ประชาธิปไตย ได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรม เพื่อให้เกิด 

จิตสำนึกและทัศนคติท่ีดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

มหาวิทยาลัย”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวอีกด้วยว่า ในอนาคต 

อันใกล้น้ี หากมีส่ิงใดท่ีจะช่วยกันพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับมหาวิทยาลัย 

ของ สปป.ลาว ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรม 

นักศึกษาและเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาท้ัง 2 ประเทศ 

ให้กว้างขวางและเข้มแข็งข้ึน รวมท้ังเตรียมความพร้อม 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ 

ระหว่างกัน  มหาวิทยาลัยก็ยินดีให้ความร่วมมือ

ม.ร. ต้อนรับ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาฯ จาก สปป.ลาว

 ด้าน ศ.ดร.คำลือชา นวลสวรรค์ หัวหน้า 
กรมกิจการนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา  
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
กล่าวว่า มหาวิทยาลัยของ สปป.ลาว มีการจัดตั้ง 
องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษาจากการเลือกต้ัง 
ของนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเข้ามาบริหารจัดการ 
และดูแลกิจการนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อการ 
พัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติ  ซึ่งรัฐบาล 
เห็นความสำคัญและให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรม 
ของนักศึกษามากขึ้น โดยมีการปรับโครงสร้างทาง 
การศึกษาใหม่ และจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการและ 
กีฬา เพ่ือเข้ามากำกับดูแลมหาวิทยาลัยและนักศึกษา 
ในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปสู่การเป็นเอกภาพ 
 “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาศึกษา 
ดูงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ซ่ึงได้รับความรู้และทัศนคติท่ีสามารถนำไปปรับใช้ 
และพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน 
สปป.ลาว ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการบริหารจัดการ 
การจัดสรรงบประมาณ และการทำกิจกรรมต่างๆ 
ของนักศึกษาที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ
ต่อไป”
 จากนั้น อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
นำ ศ.ดร. คำลือชา นวลสวรรค์ หัวหน้ากรมกิจการ 
นักศึกษา และคณะผู้บริหาร จากกระทรวงศึกษาธิการ 
และกีฬา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
เข้าเยี่ยมชมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ผู้นำกิจกรรมนักศึกษา และพบปะพูดคุยกับแกนนำ 

นักศึกษาจากชมรมต่างๆ ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ 

 เม่ือเห็นสปอตประชาสัมพันธ์ ในรายการ  

“เรื่องเล่าเช้านี้” ของ สรยุทธ์  สุทัศนะจินดา 

ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และเห็น 

ประชาสัมพันธ์ใน หนังสือพิมพ์ “โพสต์ทูเดย์” 

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง จุดเริ่มต้น 

สู่ความสำเร็จ”

 ก็รู้ว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำลัง 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตร ี

ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่ง

 มีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 

หัวหมาก และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

ทั่วประเทศในจังหวัดต่างๆ ๒๓ แห่ง

 ระหว่างวันท่ี ๔-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

  เป็นการสมัครด้วยตนเอง ส่วนการสมัคร 

ทางอินเทอร์เน็ต น้ันกระทำได้ในเวลาเดียวกัน 

ที่ www.iregis.ru.ac.th 

 คณะท่ีเปิดสอนในส่วนกลาง คือ นิติศาสตร์  

บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  

ส่ือสารมวลชน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศิลปกรรม- 

ศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

 การรับสมัครครั้งนี้กระทำพร้อมกับ 

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เข้าเรียน Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิต 

ล่วงหน้า ตามหลักการ

 “เรียนก่อน จบก่อน”

 “ข่าวรามคำแหง” หวังว่าผู้สนใจจะ 

มาเป็น “ลูกพ่อขุนฯ” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสู่ 

ความสำเร็จ

 จะมาเลือกสมัครในคณะต่างๆได้ตาม

ความต้องการ



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดประชุมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายในและผู้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ก่อนการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2555 โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน                             มีรองศาสตราจารย์  

ดร.เตือนใจ เกตุษา รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน 

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็น 

วิทยากร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 

501 ชั้น 5 อาคารบริการและบริหาร  

 โอกาสน้ี รศ.ดร.เตือนใจ เกตุษา รองอธิการบดี 

ฝ่ายประกันคุณภาพ กล่าวรายงานว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายในของปีการศึกษา 2555 เพื่อให้การดำเนินการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

และเกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ตรวจกับผู้เขียน 

รายงานการประเมินตนเอง

 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม.ร. จึงจัด 

โครงการประชุมเร่ืองดังกล่าวข้ึน เพ่ือเป็นการเตรียม 

ความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายในและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ตรวจประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายใน  ผู้แทนหน่วยงานท่ีใช้ระบบ  

QA ทุกหน่วยงาน  และอาจารย์ที่ฝึกตรวจประเมิน 

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นเร่ืองสำคัญ 

ที่บุคลากรรามคำแหงทุกคนต้องให้ความสำคัญ  

ฝากให้ผู้ตรวจประเมินฯช่วยกันแนะนำให้แต่ละ 

หน่วยงานทำเรื่องประกันคุณภาพให้ถูกต้องตาม 

เกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะคณะ/สำนัก/สถาบัน 

ท่ีต้องเร่งดำเนินการให้มีเกณฑ์การประเมินท่ีครบถ้วน 

และถูกต้องมากขึ้น 

 “การประกันคุณภาพต้องเริ่มเข้มงวดจาก 

ภายใน จะเป็นประโยชน์มากกว่าให้หน่วยงานภายนอก 

เข้ามาเข้มงวด ถ้าพวกเราช่วยกันปรับเปลี่ยนตั้งแต่ 

แรกเร่ิมจะทำให้รู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อควรแก้ไข 

ท่ีควรดำเนินการให้สมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ เพราะ 

ผลการประเมินท่ีออกมาล้วนเก่ียวข้องกันทุกหน่วยงาน  

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนและให้ร่วมกันทำความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการประเมินให้ตรงกัน เพื่อพัฒนางานของ 

มหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพด้วย”

บุคลากร ม.ร. ประชุม
เตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การดำเนินการ 

ด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” 

แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้การ 

ดำเนินงานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดผลสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

จัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเส่ียง 

และการควบคุมภายใน

 คณะเศรษฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงกำหนด 

วันสอบของกระบวนวิชาที่คณะเศรษฐศาสตร์ 

ดำเนินการสอบเองในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555  

จากท่ีประกาศไว้เดิมระหว่างวันท่ี 10-17 พฤษภาคม  

2556 เป็น วันที่ 28 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2556 

มีรายละเอียด ดังนี้

 จากเดิมกระบวนวิชาท่ีสอบวันท่ี 10 พฤษภาคม  

2556  เป็น สอบวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

 จากเดิมกระบวนวิชาท่ีสอบวันท่ี 14 พฤษภาคม  

2556  เป็น สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2556

 จากเดิมกระบวนวิชาท่ีสอบวันท่ี 15 พฤษภาคม  

2556  เป็น สอบวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

 จากเดิมกระบวนวิชาท่ีสอบวันท่ี 16 พฤษภาคม  

2556  เป็น สอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

 จากเดิมกระบวนวิชาท่ีสอบวันท่ี 17 พฤษภาคม  

2556 เป็น สอบวันที่ 3 มิถุนายน 2556

 ทั้งนี้ เวลา และสถานที่สอบ คงเดิม

เปลี่ยนแปลงการสอบวิชาคณะเศรษฐศาสตร์

 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 

กำหนดจัดสอบภาคปฏิบัติและจัดสอบเองใน

การสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 รวม  

9 กระบวนวิชา ดังนี้

 eENG 2101 (EN 203) สอบปฏิบัติวันที่  

27 พฤษภาคม 2556 เวลา 12.00 - 17.30 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1401 

ห้อง 1403 ห้อง 1404 และห้อง 1415

 eENG 2102 (EN 204) สอบปฏิบัติวันที่ 

14 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 - 16.30 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง LAB. 1-2 

 eENG 3201 (EN 309) จัดสอบเอง 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2556  เวลา 09.30 - 12.00 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง LAB. 1-2 

 eENG 4201 (EN 407) จัดสอบเอง  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556  เวลา 13.30 - 16.00 น.  

ห้อง LAB 1-2 อาคาร 1 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์ 

 eENL 2101 (LI 212) จัดสอบเอง  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556  เวลา 09.30 - 12.00 น. 

ห้อง AV อาคาร 1 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์

 eENL 3504 (LI 388) จัดสอบเอง 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556  เวลา 09.30 - 12.00 น. 

ห้อง AV อาคาร 1 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์

 eENS 3102 (EN 325) จัดสอบเอง  

วันที่ 15 พฤษภาคม 2556  เวลา 17.30 - 20.00 น. 

ห้อง ECB 2301 อาคารใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์

 eENS 3202 (EN 321) จัดสอบเอง  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2556  เวลา 09.30 - 12.00 น.  

ห้อง SKB 416 อาคารสุโขทัย

 eENS 3404 จัดสอบเองวันท่ี  16 พฤษภาคม  

2556 เวลา 14.00 - 16.30 น. ห้อง SKB 416 อาคาร 

สุโขทัย 

 ให้นักศึกษาดูรายละเอียดได้ที่ หน้าห้อง 

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ อาคาร 1  

ชั้น 4 และบอร์ดห้อง LAB 1-2 อาคาร 1 ชั้น 3  

คณะมนุษยศาสตร์ โดยให้นักศึกษาเตรียมใบเสร็จ 

รับเงินการลงทะเบียนของการสอบภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2555 พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา 

บัตรประจำตัวประชาชน และโปรดแต่งกายสุภาพ ตรงต่อ 

เวลาให้มากท่ีสุด (หากมาสายเกิน 5 นาที ในกำหนด 

เวลาเข้าห้องสอบจะหมดสิทธิในการสอบไล่)

กำหนดสอบวิชา ENG, ENL, ENS

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ- 
นักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมเป็น 
อาสาสมัครพิมพ์หนังสือและตำราเรียนสำหรับนักศึกษา 
พิการ ในรูปแบบของ File Word โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วไปและผู้มีจิตอาสาได ้
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาผู้พิการ 
ทุกประเภทที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ผู้สนใจสมัครได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา  
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 1 ในวันและเวลาราชการ 
โทร. 0-2310-8306



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

    พลอย   แสงลอย             aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ 101

การถามตอบเวลา
(ภาษาเขมร)

ตอน ดีมานด์มือซ้าย ซัพพลายมือขวา
 ข้อควรระวัง : บทความนี้เขียนสำหรับผู้มีความรู้เศรษฐศาสตร์ระดับงูงู

ปลาปลาเท่านั้น นักเศรษฐศาสตร์โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

 ท่านผู้อ่ืนลองแบมือท้ัง 2 ข้างลงข้างหน้าตัวเองแล้วมองเพ่งท่ีเส้นลายมือ 

หลักดูสิครับ 

 เปล่าครับ ผมไม่ได้จะสอนวิชาดูลายมือ แต่ต้องการให้มองเห็นภาพของ 

เส้นสำคัญ 2 เส้นสำหรับคนที่เริ่มเรียนเศรษฐศาสตร์ นั่นก็คือเส้นอุปสงค์กับ 

เส้นอุปทาน ซึ่งแปลมาจาก demand และ supply ในภาษาอังกฤษ แล้วก็ต้อง 

มาแปลต่ออีกรอบหนึ่งเพราะอุปสงค์ อุปทานไม่ใช่ภาษาไทยแบบที่ชาวบ้านใช้ 

พูดจากัน 

 มีอาจารย์เศรษฐศาสตร์ยุคเม่ือ 50 ปีท่ีแล้วเคยแปล demand ว่า การเสนอซ้ือ  

และแปล supply ว่า การเสนอขาย ซึ่งก็ดูเข้าใจง่ายดี แต่ไม่ยักเป็นที่นิยม

      นักศึกษาจำนวนไม่น้อยเมื่อต้องเขียนรูปกราฟของเส้นอุปสงค์และ 

อุปทานแล้วเกิดงง จำไม่ได้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหน พอตอบข้อสอบก็เลยเขียน 

สลับกัน (2 เส้นน้ีมักต้องเขียนร่วมกันในการวิเคราะห์ตลาด) ผลก็คือได้ 0 คะแนน 

       สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน ผมมี 

ข้อแนะนำอย่างง่ายๆเพ่ือให้จำ 2 เส้นน้ีได้ไม่ผิดพลาด 

ดังนี้คือ ให้แบมือ 2 ข้างยื่นออกไปข้างหน้าเหมือนที่ 

เกร่ินนำไว้ตอนต้น แล้วท่องว่า “ดีมานด์มือซ้าย ซัพพลาย 

มือขวา” เพียงเท่านี้เราก็จะเห็นเส้นดีมานด์ (อุปสงค์)  

และเส้นซัพพลาย (อุปทาน) เด่นชัดขึ้นมาทันที

 นักศึกษาหรือครูบาอาจารย์ทางเศรษฐศาสตร์อย่าเพ่ิงหัวเราะเยาะนะครับ  

(กรุณาอ่านข้อควรระวังในตอนต้นด้วย)  จากข้อเท็จจริงท่ีได้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ 

มากว่า 40 ปี มีนักศึกษาจำนวนมากท่ีเขียนเส้นอุปสงค์-อุปทานผิดเพราะไม่แน่ใจ 

ว่าเส้นไหนเป็นเส้นอุปสงค์หรือเส้นอุปทานกันแน่ ไม่เว้นแม้แต่นักศึกษาระดับ  

MBA ที่แม้จะเรียนด้านบริหารธุรกิจแต่ถูกบังคับว่าต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 ลองดูเส้นลายมือหลักข้างซ้าย (ดีมานด์มือซ้าย) เทียบกับเส้นดีมานด์ (อุปสงค์)  

ต่อไปนี้

  เส้นนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับ 

ปริมาณซื้อ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงราคาระดับสูงๆน้ัน  

ปริมาณซ้ือจะน้อย แต่ท่ีระดับราคาต่ำๆ ปริมาณซ้ือจะมาก  

หรือก็คือของแพงคนจะซ้ือน้อย ของถูกคนก็จะซ้ือ 

มากข้ึน ความสัมพันธ์น้ีสรุปมาจากพฤติกรรมของ 

คนส่วนใหญ่น่ันเอง นักเศรษฐศาสตร์ต้ังเป็นกฎเรียกว่า   

“กฎของอุปสงค์”

 คราวน้ีลองดูเส้นลายมือหลักข้างขวาบ้าง (ซัพพลายมือขวา) เทียบกับเส้น 

ซัพพลาย (อุปทาน) ต่อไปนี้

   เส้นน้ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับ 

 ปริมาณซื้อ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงราคาระดับสูงๆนั้น  

 ปริมาณขายจะมาก แต่ที่ระดับราคาต่ำๆ ปริมาณ 

 ขายจะน้อย พูดง่ายๆ ก็คือถ้าราคาดีก็จูงใจให้ผลิต 

 ออกมาขายมาก แต่ถ้าราคาตกต่ำก็ไม่อยากผลิต 

 ออกมาขาย ความสัมพันธ์นี้สรุปมาจากพฤติกรรม 

ของคนส่วนใหญ่เช่นกัน นักเศรษฐศาสตร์ตั้งเป็น

กฎเรียกว่า  “กฎของอุปทาน”

 นักศึกษาท่ีเข้าห้องสอบแล้วเจอข้อสอบท่ีต้องเขียนเส้นอุปสงค์-อุปทาน  

คงไม่สับสนแล้วนะครับ เพราะแค่แบมือท้ัง 2 วางไว้ข้างหน้าแล้วท่องว่า ดีมานด์ 

มือซ้าย ซัพพลายมือขวา ก็เขียนไม่ผิดแล้ว ที่สำคัญก็คืออย่าไปจดอะไรใส่ไว้ 

ในมือด้วยก็แล้วกัน

 การบอกเวลาของประเทศกัมพูชา ในหนึ่งวัน (24 ชั่วโมง) แบ่งเวลา 

ออกเป็นสองช่วงคือ ช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน

 ช่วงกลางวัน    เปล ปรึก มีวิธีการใช้ดังต่อไปนี้

      เปล ปรึก ตอนเช้า นับตั้งแต่หกโมงเช้า (06.00 น.) ถึง 

 เที่ยงวัน (12.00 น.)

     ทไง ตฺร้อง เที่ยงวัน นับตั้งแต่เที่ยงวัน (12.00 น.) ถึง (13.00 น.) 

          เปล โร เซียล ตอนบ่ายนับตั้งแต่ บ่ายโมง (13.00 น.)  

 ถึงบ่ายสามโมง (15.00 น.)

         เปล เลฺงียจ ตอนเย็น นับตั้งแต่สี่โมงเย็น (16.00 น.) ถึง 

 หกโมงเย็น (18.00 น.)

       เปล โปรลุบ ตอนหัวค่ำ เริ่มตั้งแต่หกโมงถึงหนึ่งทุ่ม  

 (18.00 - 19.00 น.)

      เปล ยุบ ตอนกลางคืน เริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืน  

 (19.00 - 24.00 น.)

                      เปล อา เตรียด เที่ยงคืน (24.00 น.)

 ช่วงเวลาบ่ายมีวิธีการใช้ดังต่อไปนี้

 บ่ายโมง           โร เซียล มองมวย   หรือ

           มอง    มองมวยโรเซียล...บ่ายสองโมง  

                            โร เซียล มอง ปี   หรือ

 ช่วงเวลาเย็นมีวิธีการใช้ดังต่อไปนี้

 สี่โมงเย็น                         มอง บวน เลฺงียจ

 ห้าโมงเย็น      มอง ปรำ เลฺงียจ

 ช่วงเวลากลางคืนมีวิธีการใช้ดังต่อไปนี้

 หกโมงเย็น      มอง ปรำ มวย ยุบ

 หนึ่งทุ่ม  มอง ปรำ ปี ยุบ...

 หกทุ่ม       มอง ด็อบ ปี บ   เที่ยงคืน

 ตีหนึ่ง      มอง มวย ยุบ

 ตีสอง        มอง ปี ยุบ ฯ

 หกโมงเช้า

 เจ็ดโมงเช้า           มอง ปรำ ปี ปรึก...

 สิบเอ็ดนาฬิกา (ห้าโมงเช้า)   มอง ด็อบ มวย ปรึก

 เที่ยงตรง      มองด็อบ ปี ไทฺงตร้อง

 คำถามเวลาในภาษาเขมรจะใช้คำว่า          มอง ปน มาน เหย  

เวลาเท่าไรแล้ว การตอบดูตามเวลาที่เป็นจริงแล้วตอบตามนั้น เช่น

         มอง ปรำ มวย ซาม เซิบ เนีย ตี  

หกโมงสามสิบนาที หรือ   มอง ปรำ มวย กอน ละฮ เป็นต้น 

 ช่วงเวลาที่ภาษาเขมรใช้คล้ายภาษาไทยคือ 

 เช้าตรู่ -              โปร ลึม,  เช้า -    ปรึก, สาย -     ไทฺง, 

เที่ยง -                ไทฺงตร้อง,   บ่าย -   โร เซีลย, เย็น -     เลฺงียจ, 

กลางวัน -               เปล ไทฺง, กลางคืน -            เปล ยุบ,  ยามดึก - 

ยุบ เจรอว   หรือ                อา เตรียด, เที่ยงคืน -          เปียะ กอน 

ดาล ยุบ
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(อ่านต่อหน้า 7)

บทนำ

 ปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) มีอิทธิพลต่อกิจวัตร 

ประจำวันของผู้คนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานยุคใหม่ ส่ือ (Media) ในสังคม 

ออนไลน์ แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลก โดยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยม 

ใช้กันในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเข้าถึงข่าวสาร (information) และการทำธุรกรรม 

ผ่านอินเทอร์เน็ต (Transaction on Internet) เช่น การใช้บริการธนาคารผ่าน 

อินเทอร์เน็ต (Internet Banking) มีความเส่ียงจากการถูกโจมตี (Attack) จากบรรดา 

ผู้ประสงค์ร้าย (Cracker) 

 เหตุการณ์การโจมตีบนโลกไซเบอร์คร้ังใหญ่ ล่าสุดน้ันเกิดข้ึนในเกาหลีใต้  

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ช่วงเวลาบ่ายสองโมง (เวลาท้องถิ่น) มีการโจมตี 

ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร 3 แห่งในเกาหลีใต้ประกอบด้วย ธนาคาร Shinhan  

ธนาคาร NongHyup และ ธนาคาร Jeju ส่งผลทำให้ประชาชนชาวเกาหลีใต้ 

จำนวนมากไม่สามารถถอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม และยังมีการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ 

ของสำนักงานข่าวอีก 3 แห่งคือ KBS MBC และ YTN ส่งผลให้ทีมงานไม่สามารถ 

เผยแพร่ข่าวสาร ซ่ึงมีจำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ถูกโจมตีถึง 32,000 เคร่ือง ถือเป็น 

การอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน 

ของคนในยุคปัจจุบัน และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการโจมตี 

มาเป็นการโจมตีด้วยเทคนิคโซเชียลเอ็นจิเนียริ่ง (Social Engineering) เป็นการ 

หลอกให้ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น หลอกให้ผู้ใช้เชื่อว่า Gmail กำลังจะย้าย 

ข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น ขอให้ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน 

(Password) เพื่อยืนยันการย้ายข้อมูลของผู้ใช้เอง ผู้ใช้ที่หลงเชื่อจะตกเป็นเหยื่อ 

ของบรรดาผู้ประสงค์ร้าย (Cracker) ตัวอย่างของหน้าต่างหลอกให้ป้อนชื่อผู้ใช ้

(User name) และรหัสผ่าน (Password) ในรูปที่ 1 และรูปที่ 2   

    รูปที่ 1   หน้าต่างหลอกผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน 

       (Password) ของตัวเอง

  รูปที ่ 2 หน้าต่างหลอกให้กรอก 

 อิเล็กทรอนิกส์เมล์ พาสเวิร์ด และ 

อิเล็กทรอนิกส์เมล์ของเพื่อนที่ต้อง

การจะเจาะเข้าเมล์

1. โซเชียลเอ็นจิเนียริ่ง (Social Engineering)

 ปัจจุบันการโจมตีด้วยเทคนิคโซเชียลเอ็นจิเนียริ่งได้พัฒนารูปแบบ 

ไปสู่การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ (User) ในหน่วยงานท่ีเป็นเป้าหมาย ซ่ึงรูปแบบ 

การโจมตีลักษณะนี้ พบในประเทศไทยแล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นสร้างความเสียหาย 

แก่หน่วยงานหรือองค์การเป้าหมาย ขั้นตอนแบบการโจมตีด้วยเทคนิคโซเชียล 

เอ็นจิเนียริ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ

 1. สร้างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หลอกลวง 

  ทำอย่างไรให้หัวเร่ืองจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มีเน้ือหาจูงใจ ให้ผู้ใช้กลุ่ม 

เป้าหมายเปิดอ่าน วิธีการที่ง่ายคือ การค้นหาความสนใจของกลุ่มเป้าหมายจาก 

เว็บที่ชอบเข้าใช้งาน เช่น เฟซบุ๊ค ยูทูป เป็นต้น แล้วสร้างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้มีเนื้อหาตรงกับข้อความนั้น 

 2. ผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

          ข้อมูลอันตรายที่แฝงมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะเข้ามาสู่เครื่อง 

คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องผู้ใช้บริการ (Server) ซึ่ง 

ทำหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องผู้ใช้บริการ (Client) ในระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานเป้าหมาย โดยข้อมูลอันตรายยังไม่สร้างความเสียหายให้แก่คอมพิวเตอร์ 

เครื่องนั้น แต่จะกระจายข้อมูลอันตรายเหล่านั้นไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นใน

เครือข่าย

 3. ตั้งเวลาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ที่ถูกโจมตีใช้งานไม่ได้

  เม่ือได้จำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มากพอแล้ว และท่ีสำคัญเคร่ืองผู้ใช้บริการ  

(Server) อาชญากรจะต้ังเวลาเพ่ือกำหนดให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เหล่าน้ัน ไม่สามารถ 

ทำงานได้ ในช่วงเวลาที่ตั้งไว้           

 การโจมตีด้วยเทคนิคโซเชียลเอ็นจิเนียริ่ง ในปี พ.ศ. 2554 ใช้วิธีการขโมย 

ข้อมูลแล้วส่งต่อออกไป แต่ในปี พ.ศ. 2556 การโจมตีด้วยเทคนิคนี้ มุ่งเน้นการ 

ทำลายเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้คอมพิวเตอร์ 32,000 เครื่อง ที่เป็นเป้าหมาย 

การโจมตีในเกาหลีใต้ที่ผ่านมาต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่ การโจมตีด้วยเทคนิค 

โซเชียลเอ็นจิเนียริ่งที่มุ่งเน้นการทำลายเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเทรนใหม่ของ 

การทำอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์

 ปัจจุบันเป้าหมายการโจมตีไม่ได้เน้นเฉพาะคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้ระบบดำเนินการ 

ไมโครซอฟต์ วินโดวส์ (MS-Windows) แต่ยังครอบคลุมถึงระบบดำเนินการ 

ค่ายอื่น เช่น ไอบีเอ็ม เอไอเอ็กซ์ (IBM AIX) ออราเคิล โซลาริส (Oracle Solaris) 

และเอชพี-ยูเอ็กซ์ (HP-UX) เป็นต้น ส่วนการโจมตีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน  

(Smart Phone) ท่ีใช้ระบบดำเนินการแอนดรอยด์ (Android) พบว่ามีมัลแวร์ (Malware)  

หรือซอฟต์แวร์ท่ีเป็นอันตราย จำนวนสูงมากเกิน 1 ล้านตัว ส่วนโทรศัพท์มือถือ 

แบบสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบดำเนินการ ไอโอเอส (ios) ปัจจุบันยังไม่พบ

2. วิธีการป้องกัน

 วิธีการป้องกันการโจมตีจากผู้ประสงค์ร้าย (Cracker) นอกจากการป้องกัน 

จากระบบรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานแล้ว ผู้ใช้ต้องให้ความร่วมมือใน 

การดำเนินการตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน และควรมีมาตรการ 

ป้องกันตัวเองเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 1. การต้ังรหัสผ่าน ท่ียากต่อการเดา ไม่ควรใช้รหัสผ่านชุดเดียวกัน ในการ 

เข้าใช้งาน  เว็บเมล์  เฟซบุ๊ค  และระบบงานของหน่วยงาน

 2.  ควรเปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอ ง่ายก็ประมาณ 2-3 เดือนเปลี่ยนครั้ง

 3. ไม่ควรเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีส่งจากหน่วยงาน หรือบุคคล 

ที่ไม่รู้จัก

 4. การทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร (Internet Banking)  

โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน ควรมี 2 เคร่ือง สำรองไว้ เคร่ืองหน่ึงใช้โทรศัพท์ ส่งเอสเอ็มเอส  

อีกเครื่องใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ

รู้จักกับการโจมตีด้วยเทคนิคโซเชียลเอ็นจิเนียริ่ง
เพื่อป้องกันตัวเองจากอาชญากรไซเบอร์

นายประหยัด   เลวัน          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
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  รู้จักกับการโจมตีด้วยเทคนิคโซเชียลฯ                                  (ต่อจากหน้า 6)

สรุป

 เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีครอบคลุม ซ่ึงทำให้ง่ายต่อการส่ือสาร โดยเฉพาะ 

การทำธุรกรรมทางการเงิน การจ่ายภาษี หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสำคัญในชีวิตประจำวัน  

นำมาซ่ึงความสะดวกสบาย ประกอบกับการจราจรท่ีติดขัดในเมืองใหญ่ ทำให้ความนิยม 

ในการทำธุรกรรมออนไลน์ มีจำนวนมากข้ึนทุกวัน แต่ยังมีภัยร้ายท่ีแฝงอยู่รอบตัวเรา  

ดังน้ันการดูแลตัวเองของผู้ใช้เป็นส่ิงดีท่ีสุด โดยพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อ 

ป้องกันตัวเอง  
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 ปัจจุบัน กรณีปราสาทเขาพระวิหารเป็นปมข้อขัดแย้งระหว่างประเทศไทย 

กับประเทศกัมพูชาน้ัน เป็นปัญหาสำคัญท่ีร้อนแรงในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  

และยังส่งผลโดยตรงต่ออาเซียนเองอีกด้วย เพราะคู่กรณีทั้งสองรัฐล้วนแล้วแต่ 

เป็นรัฐสมาชิกอาเซียนด้วยกันท้ังคู่ จากข้อพิพาทในปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ 

ที่กำลังรอคอยถึงทางออก จึงถูกโยงให้เข้าไปสู่ประเด็นทางการเมืองทั้งในระดับ 

ระหว่างประเทศและภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในอาเซียน แม้จะมีแนวทางที่ไม่สันติ 

ในทางปฏิบัติบ้างก็ตาม  หากแต่ไม่เคยเลยที่รัฐสมาชิกจะต้องกระทำสงคราม 

ระหว่างกัน เพราะมีแต่เพียงการขัดกันทางอาวุธบ้างท่ีค่อนข้างถ่ีในระยะหลังก็ตาม 

 แต่อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์หลักของการดำรงอยู่ของอาเซียน คือการรักษา 

สันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ 

อาเซียนจึงต้องดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี ซ่ึงวิธีการเร่ิมแรกย่อมหลีกหนี 

ไม่พ้น คือ วิธีทางการทูต แต่ทว่าหากไม่ได้ผลจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการทางกฎหมาย  

ส่งผลให้รัฐสมาชิกอาเซียนจึงได้ร่วมกันพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทขึ้นหลาย 

กลไกซึ่งต้องเคารพและปฏิบัติตาม แม้ในความเป็นจริงตามประวัติศาสตร์ของ 

องค์กรแล้วจะพบว่ายังคงหละหลวมในการเคารพและปฏิบัติบ้างก็ตาม 

 กฎบัตรอาเซียนจึงปรับเปลี่ยนอาเซียนให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายเป็นหลัก  

(Rule base organization) จึงได้บัญญัติหมวด 8 เป็นบทเฉพาะเกี่ยวกับการระงับ 

ข้อพิพาทในข้อ 24  และข้อ 25  ดังนี้ 

 “ข้อ 24 ของกฎบัตรอาเซียน ระบุว่า

      1. ให้ระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับตราสารเฉพาะของอาเซียนโดยกลไก 

และขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไว้ในตราสารนั้นๆ 

      2. ให้ระงับข้อพิพาทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตีความหรือการใช้ตราสาร 

อาเซียนใดๆ โดยสันติตามสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออก- 

เฉียงใต้และตามกฎการดำเนินงานของสนธิสัญญาดังกล่าว

      3. ในกรณีมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ ให้ระงับข้อพิพาท 

ที่เกี่ยวข้องกับการตีความหรือการใช้ความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียนตาม 

พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน”

 “ข้อ 25 ของกฎบัตรอาเซียน ระบุว่า ในกรณีมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

เป็นการเฉพาะ ให้มีการจัดต้ังกลไกระงับข้อพิพาทท่ีเหมาะสม รวมถึงการอนุญาโต 

ตุลาการ สำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการตีความหรือการใช้กฎบัตรนี้ และ 

ตราสารอาเซียนอื่นๆ”

 และข้อ 25 นี้เอง ได้นำมาสู่การจัดทำพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วย 

กลไกระงับข้อพิพาท

      ดังน้ัน อาเซียนจึงมีช่องทางในการระงับข้อพิพาทหลักภายใต้ 3 สนธิสัญญา  

ได้แก่

 1. สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) เป็นกลไกในการ 

ระงับข้อพิพาททางการเมือง 

 2. พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน (ASEAN Protocol on  

Enhanced ASEAN Dispute Settlement Mechanism: EDSM) เป็นกลไกในการ 

ระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจ

 3. พิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท (Protocol to 

the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms: DSMP) เป็นเครื่อง 

กระตุ้นเตือนให้รัฐสมาชิกปรับตัวเร็วขึ้นในการเป็นประชาคมอาเซียน เพราะใช้ 

ในการตีความกฎบัตรอาเซียนและระงับข้อพิพาทในตราสารต่างๆ 

 จึงแสดงให้เห็นได้ว่าอาเซียนมีช่องทางในการระงับข้อพิพาทในอาเซียน 

อยู่หลากหลายและครอบคลุม 

 แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า รัฐสมาชิกยังคงไม่ค่อยจะให้ 

ความไว้วางใจและเลือกใช้ช่องทางของอาเซียนเท่าที่ควร เพราะรัฐสมาชิกอาเซียน 

เมื่อมีกรณีพิพาทกันก็มักจะใช้ช่องทางในระดับสากล อาทิ กรณีทางด้านเศรษฐกิจ 

มุ่งไปสู่กลไกขององค์กรการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) หรือ 

ในกรณีทางด้านการเมืองก็ใช้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court 

of Justice: ICJ) แทน 

 จึงเท่ากับว่ารัฐสมาชิกอาเซียนตัดสินใจทำสวนทางกับหลักการทั่วไปใน 

การระงับข้อพิพาท ท่ีควรจะพัฒนาจากระดับภูมิภาคก่อน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม 

หรือความพึงพอใจ จึงจะก้าวข้ามไปยังระดับสากล หากแต่บรรดารัฐสมาชิก 

กลับมุ่งไปสู่ระดับสากลเลย โดยเพิกเฉยไม่ยินยอมใช้ช่องทางในระดับภูมิภาค 

ก่อน จึงไม่ต่างไปจากการประกาศให้สังคมระหว่างประเทศรับรู้โดยปริยายว่า 

กลไกการระงับข้อพิพาทในอาเซียนยังไม่ได้รับความเช่ือถือจากบรรดารัฐสมาชิกเอง  

จนในท่ีสุดแล้ว อาเซียนย่อมอาจถูกมองว่าไร้ประสิทธิภาพในการระงับข้อพิพาท 

เลยก็ว่าได้

     จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ คือ มีแต่ 

เพียงสังคมในอุดมคติท่ีมีแต่สันติสุข ท่ีเมืองอามอรอท (Amaurote) อันเป็นศูนย์กลาง 

แห่งยูโทเปีย (Utopia) ส่วนในโลกแห่งความเป็นจริงนี้ แนวทางการในการระงับ 

ข้อพิพาทระหว่างสมาชิกในสังคมอย่างสันติ เพ่ือให้สังคมน้ันสามารถอยู่รอดได้ 

ย่อมเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าสิ่งใด 

 ตรรกะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงอาเซียนแล้ว จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิด 

ข้อขัดแย้งกัน แต่ทว่าหนทางในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิกจึงควรพิจารณา 

ให้ไกลไปกว่าการเอาชนะกัน แต่จำเป็นต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนถึงผลที่ตามมาว่า  

หลังจากที่ข้อพิพาทยุติกันแล้ว เรายังจะต้องอยู่ร่วมกันในฐานะรัฐสมาชิกของ 

อาเซียนร่วมกันต่อไปได้อย่างไร

มารู้จักการระงับข้อพิพาทของอาเซียน
    อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                        คณะนิติศาสตร์



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

นักร้อง-ศิษย์เก่า ร่วมงาน RU Road Show 2013

 ศิษย์เก่าหลากหลายอาชีพ เชื่อมั่นกิจกรรม  

RU Road Show 2013 สร้างกระแสทางการศึกษาไทย 

ทั้งยังยืนยันรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา  

ท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ทุกเพศ ทุกวัย อย่างเท่าเทียมกัน 

 อัยยณัฐ ถินอภัย ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ เกียรตินิยม 

อันดับ 2 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่ง 

ประเทศไทย กล่าวว่า การที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้จัดกิจกรรม RU Road Show 2013 ถือเป็นก้าวใหม่ 

ของมหาวิทยาลัย เพราะจะต้องก้าวเข้าหาประชาชน  

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยแก่ผู้ที่สนใจ ผมเองได้รับความรูจ้าก 

รามคำแหง จนทำให้ผมประสบความสำเร็จในชีวิตที่ได้ 

ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผมเป็นอย่างยิ่ง 

 “อยากให้น้องๆเลือกมาเรียนที่รามคำแหง  

เพราะรามคำแหงสอนให้มีความรับผิดชอบ รู้จักฝึกฝน 

และควบคุมตนเอง เรียนรามฯไม่ยากอย่างท่ีเราคิด ถ้าเรา 

มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความทุ่มเทในการอ่านหนังสือ 

ค้นคว้าหาความรู้จากช่องทางท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนมา 

ให้นักศึกษาอย่างหลากหลาย ก็จะทำให้เราประสบความ 

สำเร็จได้ในอนาคต”

 วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินอาวุโส ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์   

กล่าวว่า การเรียนท่ีรามคำแหงไม่ยากถ้าเรามีความต้ังใจ  

มีความพยายามในการเรียนรู้ และเมื่อจบไปแล้วจะทำ 

ให้เราเป็นผู้ท่ีมีความสามารถและมีคุณภาพเป็นท่ีต้องการ 

ในตลาดแรงงานได้ ที่สำคัญผู้ที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัย 

แห่งนี้มีความหลากหลายอายุ และสาขาวิชาชีพ ทำให้ 

เราได้สังคมมากข้ึน ได้ความรู้ในเร่ืองท่ีเราไม่เคยรู้มาก่อน 

ทั้งจากในตำราเรียนและประสบการณ์ในการใช้ชีวิต 

ทำให้มีความภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน

แห่งนี้

 “อยากให้ทุกคนมาเรียนรามคำแหง เพราะท่าน 

จะได้พบกับมุมมองใหม่ๆของชีวิต และได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์เพื่อเติมเต็มความรู้ให้แก่กัน”

  นนทิยา จิวบางป่า ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์  

ปัจจุบันเป็นครูสอนร้องเพลง กล่าวว่า เป็นโอกาสดีของ 

หลายๆคนที่กำลังมองหาสถาบันการศึกษาในระดับ 

อุดมศึกษา และผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม เพราะ 

กิจกรรม RU Road Show ได้แนะนำข้อมูลหลักสูตร 

การเรียนการสอนในคณะต่างๆ พร้อมท้ังมีการเปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ด้วย 

 “รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่เปิด 

กว้างสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้แก่ทุกเพศ  

ทุกวัย คนทำงานก็สามารถเลือกเรียนได้ในคณะท่ีตนเองชอบ  

จะทำให้สนุกและมีความสุขกับการเรียน หากนักศึกษา 

เป็นผู้ที่มีความอดทนและตั้งใจ ก็จะสำเร็จเป็นบัณฑิตได้

อย่างภาคภูมิ”  

  วิชัย วลาพล ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ 

แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงาน RU Road Show 2013 

ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นการ 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปได้รู้จักมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงมากข้ึน ปัจจุบันรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษา 

ท่ีมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมาก แต่ละคนล้วนประสบความสำเร็จ 

ในหน้าที่การงาน และมหาวิทยาลัยยังเป็นที่ยอมรับจาก 

สังคมว่าเป็นสถาบันท่ีมีช่ือเสียงเป็นลำดับต้นๆของเมืองไทย  

ประกอบกับรามคำแหงมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ทำให้ 

มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

 “ทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักจะต้อง 

ทำให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น”

 ภรภัสสรณ์ ชัยอนันต์นิธิ หรือ ไอซ์ AF 9  

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

กล่าวว่า การเรียนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำให้ได้รับ 

ความรู้ด้านการขับร้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช ้

ในการประกวด การมีทักษะทำให้เราได้เปรียบผู้แข่งขัน 

คนอื่นๆ อีกทั้งยังได้ประสบการณ์จากการขึ้นเวทีต่างๆ  

ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดขึ้น 

 “ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ 

ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้เข้ามาดูกิจกรรม 

ของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 

ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีหลากหลายคณะให้เลือกได้ตาม 

ความสนใจของผู้เรียน”

 สิรพิชญ์ สินมา “น้องพิ้งค์” ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์  

กล่าวว่าเริ่มเรียน Pre-degree ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4 โดยเลือกคณะนิติศาสตร ์

และสำเร็จการศึกษาเมื่ออายุ 18 ปี หลังจากนั้นก็ได้เรียนต่อ 

เนติบัณฑิตอีก 1 ปี  เมื่อสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตก็ได้ 

รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขา 

วิชา Comparative Law จาก University of San Diego  

และ California Western School of Law ที่ประเทศ 

สหรัฐอเมริกาด้วยอายุเพียง 21 ปี หลังจากน้ันก็มาสมัคร 

เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 “การเรียนระบบ Pre-degree เร่ิมต้นด้วยวิชาพ้ืนฐาน 

ท่ีมีเน้ือหาคล้ายกับวิชาท่ีเรียน ม.ปลาย มีตัวช่วยในการเรียน 

จากระบบ e-Learning ซ่ึงส่ิงท่ีเราได้รับจากการเรียนท่ีรามคำแหง 

ทำให้เรามีโอกาสมากกว่าคนอ่ืน และยังเป็นการใช้เวลา 

ที่คุ้มค่าในชีวิตอย่างที่สุดค่ะ”

  สิรพัชร์ สินมา “น้องพอร์ช”  กล่าวว่าขณะท่ีเรียน 

อยู่มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้ตามคุณพ่อไปท่ีทำงานและได้เห็น 

กระบวนการพิจารณาความจึงมีความสนใจ คุณพ่อจึงได้ 

พามาสมัครเรียน Pre-degree ในคณะนิติศาสตร์ ท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง หลังจากสำเร็จการศึกษาจึงได้เดินทางไปศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโทในสาขาวิชา Comparative Law จาก 

University of San Diego และ California Western  

School of Law  ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่ออายุ 21 ปี 

 “รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของประเทศ 

ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน ม.ปลายได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับ 

ปริญญาตรี โดยไม่ปิดก้ันความสามารถทางการศึกษาและ 

เป็นการใช้เวลาว่างท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ สอนให้ผมมี 

ความคิดความอ่านท่ีดีและมีความเป็นผู้ใหญ่ข้ึน การเรียน 

Pre-degree  จึงตอบโจทย์ในชีวิตของผมได้ดีท่ีสุดครับ” 

  ภาสวิชญ์ บัณฑิตทัศนานนท์ “น้องตั้ม” อดีต 

นักศึกษา Pre-degree คณะนิติศาสตร์ สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า การศึกษาในระบบ Pre-degree  

เป็นระบบการศึกษา ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีประหยัดเวลาในการ 

เรียนรู้ได้อย่างดี ตอนแรกตนต้องการเข้ามาศึกษาต่อท่ีกรุงเทพฯ  

จึงได้เข้ามาเรียนกวดวิชาในสถาบันติว แต่เม่ือได้เข้ามาศึกษา 

ในระบบ Pre-degree ท่ีรามคำแหง ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเรียน 

กวดวิชาอีกเน่ืองจากการเรียนท่ีรามคำแหงน้ันก็เหมือนกับ 

ติวเน้ือหาวิชาต่างๆไปในตัวแล้ว เม่ือเข้ามาเรียนแล้วมีความ 

ประทับใจและภูมิใจ เน่ืองจากการเรียนท่ีรามคำแหงมีเน้ือหา 

ครอบคลุม  ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่

 “รามคำแหง ให้อะไรมากกว่าท่ีคิด” จากท่ีตนเอง 

มีความศรัทธาในสถาบันการศึกษาแห่งน้ี อีกท้ังครอบครัว 

ยังเป็นแรงใจสำคัญในการผลักดัน จึงทำให้การเรียนท่ี 

รามคำแหงประสบความสำเร็จ และมหาวิทยาลัยยังทำ 

ให้ผมรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์” 

อัยยณัฐ  ถินอภัย วินัย  พันธุรักษ์ นนทิยา  จิวบางป่า สิรพิชญ์  สินมา

สิรพัชร์  สินมา ภาสวิชญ์  บัณฑิตทัศนานนท์

วิชัย  วลาพล ภรภัสสรณ์  ชัยอนันต์นิธิ



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

กองบรรณาธิการ

ถาม ดิฉันเป็นนักศึกษา Pre-degree ได้สมัครและ 

ลงทะเบียน แต่ไม่ได้เข้าเรียนอยากทราบว่าผลสอบ 

ท่ีดิฉันดูจาก Internet ผลสอบเกรดเป็นตัว I กรณีน้ี 

ดิฉันต้องทำอย่างไร

ตอบ	ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2555 ข้อ 16.7 ได้กำหนดไว้ว่า อักษรระดับคะแนน 

ค่าคะแนนต่อหน่วยกิตและความหมาย ตัวอักษร I  

คือ Incomplete ความหมายการวัดผลยังไม่สมบูรณ์ 

ดังน้ันเม่ือนักศึกษาได้เกรด I แสดงว่าผลสอบของ 

นักศึกษายังไม่เรียบร้อย หรือยังไม่สามารถประกาศ 

ผลได้ เม่ือใดท่ีผลสอบเรียบร้อยแล้วเกรดทาง Internet  

จะถูกเปล่ียนไปเป็น A, B, C, D หรือ F หรือนักศึกษา 

จะไปตรวจสอบผลสอบที่คณะของนักศึกษาเพื่อ

ตรวจสอบเกรดที่เป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

ถาม ผมมีความประสงค์จะสมัครเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง แต่ต้องการทราบว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง  

และในการลงทะเบียนเรียนต้องมีค่าใช้จ่ายท่ีจะต้อง 

จ่ายเท่าใด  เพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

ตอบ ในการสมัครนักศึกษาใหม่ มีค่าใช้จ่ายดังน้ี 

1. ค่าบำรุง 500 บาท 2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็น 

นักศึกษา 900 บาท 3. ค่าทำบัตรประจำตัวถาวร 

60 บาท 4. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 800 บาท  

5. ค่าสมาชิกข่าวรามคำแหง 100 บาท 6. ค่าหน่วยกิต  

หน่วยกิตละ 25 บาท (ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต) 

 มหาวิทยาลัยเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียน 

เรียนได้ใน 1 ปีการศึกษา มีการลงทะเบียน 5 ครั้ง 

คือในภาค 1, ภาคซ่อม 1, ภาค 2, ภาคฤดูร้อนและ 

ภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน ซึ่งในภาคซ่อม 1, ภาคฤดูร้อน  

และภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน นักศึกษาไม่ลงทะเบียนก็ได้  

แต่ในภาค 1 หรือภาค 2 ถ้านักศึกษาไม่ลงทะเบียน 

นักศึกษาต้องชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ในภาคท่ีไม่ลงทะเบียนน้ันด้วยเป็นจำนวนเงิน 300 บาท 

 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องชำระใน 

ภาค 1 หรือภาค 2 มีดังน้ี คือ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  

500 บาท, ค่าหน่วยกิตหน่วยกิตละ 25 บาท (ลงทะเบียน 

ได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต) ค่าสมาชิกข่าวรามคำแหง 

100 บาท ค่าใช้จ่ายท่ีนักศึกษาต้องชำระในภาคฤดูร้อน  

มีดังน้ี คือ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 300 บาท, ค่าหน่วยกิต 

หน่วยกิตละ 25 บาท (ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต)  

ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องชำระในภาคซ่อม 1 หรือ 

ซ่อมภาค 2, ฤดูร้อน มีดังน้ี คือ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  

50 บาท, ค่าหน่วยกิตหน่วยกิตละ 25 บาท  

(ลงทะเบียนได้ทุกวิชาท่ีสอบตกในภาค 2 และภาค 

ฤดูร้อน)

ถาม-ตอบ 
“เกรดระบบใหม่”

สุทธิกุล  ศรีสุทธิ์

 สวัสดีครับ สมาชิกข่าวรามฯ และนักศึกษาทุกท่าน  

พบกันอีกเช่นเคยนะครับ สัปดาห์นี้เราคงจะพูดถึง 

การสอบไล่ที่ผ่านมาสองภาคเรียนกับผลการสอบ 

ที่เป็นระบบใหม่ เป็นยังไงกันบ้างครับ ได้เกรดอะไร 

กันบ้าง A B+ B C+ C D+ D บางคนยังปรับตัว 

ให้เข้ากับระบบเกรดใหม่ไม่ลงตัว เกรดท่ีได้มาในสองเทอม 

อาจต่ำกว่า C แต่ก็ไม่เป็นไรครับจะได้เกรดอะไร ก็ข้ึนอยู่ 

กับการเตรียมความพร้อมของเราเองที่ต้องปรับตัว 

ให้เข้ากับระบบการประเมินผลในระบบใหม่ บางคน 

ยังติดอยู่กับเกรดระบบเดิม G P เวลาสอบก็ขอเพียง 

ให้สอบผ่านก็พอ  ซ่ึงต่อไปน้ีคงใช้แนวคิดน้ีไม่ได้แล้วเพราะ  

ช่วงคะแนนเปลี่ยนไป จากระบบ  3 เกรดเป็น  8 เกรด  

ความถ่ีในการแบ่งช่วงคะแนนมีความห่างน้อยลง นักศึกษา 

ที่เล็งผลการสอบแค่ผ่านซึ่งคะแนนอาจไปตกในช่วง  

D + คะแนนจะอยู่ระหว่าง 55-59  ผลการเรียนอ่อน 

หรือ  D  คะแนนจะอยู่ระหว่าง  50-54  ผลการเรียน 

อ่อนมาก ซึ่งจะมีผลต่อการแจ้งจบการศึกษา  ฉะนั้น 

ต่อไปนี้นักศึกษาจะต้องวางแผนการเรียนให้รอบคอบ 

และจะต้องประเมิน หรือคาดการณ์ว่าวิชาท่ีจะสอบ 

ต่อไปน้ี จะต้องได้เกรดสูงสุดท่ีตนเองต้องการคือเกรด 

อะไร  โดยประเมินจากวิชาที่ลงทะเบียนตามหลักสูตร 

ที่ตนเองสนใจเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบ 

อาชีพภายหน้า การวางแผนการเรียนท่ีเป็นระบบ ท่ีจะ 

ต้องใช้เวลาในการอ่านตำราและทำความเข้าใจเน้ือหา 

วิชานั้นๆให้เพียงพอ จะเข้าเรียนในชั้นเรียน หรือจะ 

อ่านตำราท่ีบ้านก็ได้  มหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับเวลาเรียน   

นักศึกษาที่สอบผ่าน คือได้ผลการสอบในระดับ D  

หรือ D + ตลอดหลักสูตรซึ่งไม่ใช่สอบตก แต่เป็นผล 

การเรียนที่อ่อน หรืออ่อนมาก เพราะมีค่าเฉลี่ยเพียง  

1.00 หรือ 1.50 นักศึกษาก็ไม่สามารถขอจบการศึกษาได้   

นักศึกษาที่ขอจบการศึกษาได้จะต้องมีผลการเรียน 

ท่ีมีค่าเฉล่ียตลอดหลักสูตร 2.00 หรือมีอักษรระดับ 

คะแนน C ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษา 

ลงทะเบียนปรับผลการสอบในภาคปกติได้ทุกภาค และ 

จะนับเกรดท่ีมีค่ามากท่ีสุดมาคำนวณค่าเฉล่ียตลอด 

หลักสูตรเพียงคร้ังเดียว แต่มีข้อจำกัดว่าหากค่าเฉล่ีย 

ตลอดหลักสูตรหลังจากท่ีปรับเกรดแล้วอยู่ในเกณฑ์ 

ท่ีนักศึกษาจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมระดับใดระดับหน่ึง 

ก็ไม่สามารถทำได้  เพราะข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ฉบับท่ี 4  

พ.ศ. 2555 ข้อ  6 วรรคแรก  “ท้ังน้ี นักศึกษาท่ีจะได้รับ 

ปริญญาเกียรตินิยมต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาใด 

และสอบได้วิชาน้ันมากกว่าหน่ึงคร้ัง หรือลงทะเบียนเรียน 

และสอบได้กระบวนวิชาตามหลักสูตรใหม่ท่ีใช้แทน 

หลักสูตรเก่าซ่ึงเคยสอบได้แล้ว” สำหรับผลการสอบ 

ที่ได้ F เพราะสอบตกหรือ ขาดสอบ นักศึกษาก็ใช้ 

สิทธิสอบซ่อมได้ โดยมหาวิทยาลัยเปิดให้ลงทะเบียน 

สอบซ่อม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วย 

การสอบซ่อม พ.ศ. 2530 ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้ม ี

สิทธิสอบซ่อม ต้องเป็นนักศึกษาท่ีสอบตกในภาคปกติ  

หรือภาคฤดูร้อน  โดยมีเงื่อนไขดังนี้วิชาที่สอบตกใน 

ภาค 1 ของภาคปกตินักศึกษาท่ีจะใช้สิทธิสอบซ่อม 

ต้องดำเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 

ของปีการศึกษาเดียวกัน วิชาท่ีสอบตกในภาค 2 ของ 

ภาคปกติหรือภาคฤดูร้อน นักศึกษาท่ีจะใช้สิทธิสอบซ่อม 

ต้องดำเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 1  

ของปีถัดไปเท่านั้น     เมื่อนักศึกษาใช้สิทธิสอบซ่อม 

แล้วแต่กรณีไปแล้วสิทธิในการสอบซ่อมถือว่าส้ินสุดลง   

ซึ่งการจัดสอบซ่อมนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ

จัดหนึ่งครั้งต่อภาคเรียนปกติ  

 ฉบับหน้าเราจะมาพูดถึงการประเมินผลการเรียน 

ด้วยตนเองเพื่อเตรียมตัวสอบไล่ให้ได้ค่าเฉลี่ยสูง 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในภายหน้าเมื่อ 

นักศึกษารามคำแหงสำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ตลาด 

แรงงานหรือไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท จะเป็น 

บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้มแข็ง 

ทางวิชาการและจะเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคม 

ต่อไปนะครับ 

 โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ 

ปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชา 

การบัญชีและการเงิน รุ่นที่ 6 หลักสูตร 133 หน่วยกิต 

กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 -  

17.00 น. และกลุ่มที่ 2 เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี  

เวลา 17.30 - 21.30 น. คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 152,360 บาท แบ่งชำระ  

12 งวด จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  

ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ที่ สำนักงานโครงการ 

บัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 4 

ห้อง 402

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. 0-2310-8237, 0-2310-8214-7 ต่อ 2401, 

2404, 086-306-5173-4  และ 086-521-0033

ม.ร. รับนักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ
สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

  อธิการบดียินดีฯ               (ต่อจากหน้า 1) ตารางออกอากาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมสอบ ภาคฤดูร้อน/2555 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 1467 KHz. ระบบ AM

วันที่  13 - 19  พฤษภาคม  2556  

    เวลา/วัน        จ. 13 พ.ค.         อ. 14 พ.ค.          พ. 15 พ.ค.       พฤ. 16 พ.ค.       ศ. 17 พ.ค.      ส. 18 พ.ค.         อา. 19 พ.ค.

  05.00 น.    ติว LAW 3003  ติว PHI 1003   ติว HIS 1001  บรรยายจากช้ันเรียน 

  05.30 น.     (LA 303) -1    (PY 103) -1   (HI 101) -1         

  06.00 น.    ติว LAW 3003  ติว PHI 1003      ติว HIS 1001   บรรยายจากช้ันเรียน       สังคีตภิรมย์ 

  06.30 น.     (LA 303) -2    (PY 103) -2   (HI 101) -2         

  19.30 น.    Radio show    นานาน่ารู้  Radio show      นานาน่ารู้      ข่าวมหาวิทยาลัยฯ        เวลาดีด ี          Radio show

  20.30 น.     ติว LAW 1002   ติว STA 1003  ติว MTH 1103   บรรยายจากช้ันเรียน บรรยายจากช้ันเรียน  บรรยายจากช้ันเรียน   บรรยายจากช้ันเรียน

  21.00 น.     (LA 102) - 1    (ST 103) - 1   (MA 113) - 1             

  23.00 น.    ติว LAW 1002   ติว STA 1003  ติว MTH 1103   บรรยายจากช้ันเรียน บรรยายจากช้ันเรียน  บรรยายจากช้ันเรียน   บรรยายจากช้ันเรียน

  23.30 น.    (LA 102) - 2    (ST 103) - 2   (MA 113) - 2

      

    เวลา/วัน        จ. 20 พ.ค.         อ. 21 พ.ค.        พ. 22 พ.ค.        พฤ. 23 พ.ค.      ศ. 24 พ.ค.      ส. 25 พ.ค.        อา. 26 พ.ค.

  05.00 น.    ติว ENG 2001   บรรยายจากช้ันเรียน  ติว MTH 1101  บรรยายจากช้ันเรียน     

  05.30 น.     (EN 201) - 1       (MA 111) - 1        

  06.00 น.    ติว ENG 2001   บรรยายจากช้ันเรียน    ติว MTH 1101   บรรยายจากช้ันเรียน   

  06.30 น.     (EN 201) - 2       (MA 111) - 2       

  19.30 น.    Radio show    นานาน่ารู้  Radio show      นานาน่ารู้      ข่าวมหาวิทยาลัยฯ        เวลาดีด ี         Radio show

  20.30 น.    บรรยายจากช้ันเรียน   บรรยายจากช้ันเรียน  ติว CHI 1001  บรรยายจากช้ันเรียน  บรรยายจากช้ันเรียน    ติว MTH 1104   ติว STA 2003

  21.00 น.            (CN 101) - 1     (MA 114) - 1 (ST 203) - 1

  23.00 น.      บรรยายจากช้ันเรียน   บรรยายจากช้ันเรียน  ติว CHI 1001  บรรยายจากช้ันเรียน  บรรยายจากช้ันเรียน    ติว MTH 1104   ติว STA 2003

  23.30 น.            (CN 101) - 2        (MA 114) - 2 (ST 203) - 2 

     

วันที่  20 - 26  พฤษภาคม  2556  

ANT 1013

(AN 113) -1
สังคีตภิรมย์    

ANT 1013

(AN 113) -2

สังคีตภิรมย์    

FIN 2203

(MB 303) -1

FIN 2203

(MB 303) -2

ENG 2002

(EN 202) -1

ENG 2002

(EN 202) -2

MGT 3102

(GM 306) -2

MGT 3102

(GM 306) -1

LAW 4012

(LA 406) -1

LAW 4012

(LA 406) -2

RAM 1000

(RU 100) -1

PSY 1001

(PC 103) -1

PSY 1001

(PC 103) -2

สังคีตภิรมย์    

สังคีตภิรมย์    

POL 1101

(PS 110) -1

POL 1101

(PS 110) -2

ENG 1001

(EN 101) -1

ENG 1001

(EN 101) -2

LAW 2012

(LA 212) -1

LAW 2012

(LA 212) -2

RAM 1000

(RU 100) -2

ENG 1002

(EN 102) -1

ENG 1002

(EN 102) -2

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยว เกียรตินิยม 

อันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) ที่จบการศึกษาจากการเรียน 

ระบบ Pre-degree ด้วยอายุเพียง 18 ปี เมื่อวันที่ 29  

เมษายน 2556 ณ ห้องอธิการบดี อาคารวิทยบริการ 

และบริหาร ชั้น 2

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี  

ม.ร. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงศ์  

ลาภบุญทรัพย์ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา 

ประวัติศาสตร์ เพ่ือการท่องเท่ียว เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

(เหรียญทอง) ท่ีจบการศึกษาจากการเรียนระบบ Pre-degree  

ถือว่าเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ซึ่งพิสูจน์ 

ให้เห็นว่าหลักสูตร Pre-degree เป็นหลักสูตรที่เปิด 

โอกาสให้กับนักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนหนังสือ 

สามารถเลือกเรียนในวิชาที่ตนเองชอบและอยากเรียน 

ได้อย่างเต็มที่ 

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัย 

แห่งแรกท่ีให้โอกาสทางการศึกษากับผู้ท่ีสำเร็จการศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาในระบบ Pre-degree 

เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิต 

มาเทียบโอนได้เม่ือจบ ม.6 ซ่ึงต่างจากหลักสูตร prodigy  

child ของต่างประเทศ ที่เทียบได้เฉพาะกระบวนวิชา 

เท่าน้ัน ทำให้นักศึกษาของรามคำแหงท่ีเรียนหลักสูตร  

Pre-degree จบการศึกษาก่อนและออกสู่ตลาดแรงงาน 

ได้เร็วข้ึน ท้ังยังมีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนก่อน 

เพื่อนในวัยเดียวกัน และปัจจุบันมีนักเรียนเข้ามาศึกษา 

จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็นความสำเร็จหนึ่งของ 

รามคำแหง ท่ีได้ทำให้กับวงการการศึกษาของประเทศไทย” 

 ด้าน นายณัฐพงศ์  ลาภบุญทรัพย์ (น้องต้นคูน) 

กล่าวว่า การเรียนหลักสูตร Pre-degree ทำให้ตนเอง 

ได้รู้ระเบียบการเรียนในมหาวิทยาลัย มีระเบียบวินัย  

รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาทำในสิ่งที่ชอบและทำ 

ตามที่ครอบครัวหวังไว้ได้พร้อมๆกัน ซึ่งวันนี้ตนเอง 

สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพ่ือการท่องเท่ียว  

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) และกำลังเรียน 

ปริญญาตรีอีกหน่ึงใบ ท่ีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย พร้อมกับเรียนปริญญาโท ด้านนิเทศศาสตร์  

ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วย ถือเป็นความ 

ภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว และยังเป็นแรง 

ผลักดันทำให้สู้ต่อไป และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให ้

เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

 “ขอขอบคุณมหาวิทยาลั ยรามคำแหง 

ผู้บริหารและคณาจารย์ ที่ให้โอกาสทางการศึกษา 

และขอบคุณครอบครัวและเพื่อนๆ ที่คอยเป็นกำลังใจ 

และให้คำปรึกษาตลอดมา ท้ายน้ีขอฝากถึงเพ่ือนนักศึกษา 

ท่ีกำลังศึกษาอยู่ ขอให้รู้จักวางแผนการดำเนินชีวิตและ 

ต้ังใจทำทุกส่ิงอย่างจริงจัง ส่วนน้องๆท่ีจะเข้ามาเรียนใน 

หลักสูตร Pre-degree ขอให้เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ 

ตนเองชอบและถนัดมากที่สุด รวมทั้งต้องเชื่อมั่นใน 

สิ่งที่ทำ ก็จะทำให้รู้สึกรักและสนุกกับการเรียนใน 

มหาวิทยาลัย แต่ต้องรู้จักแบ่งเวลาจากการเรียนและ 

ทำกิจกรรมของโรงเรียนอย่างถูกต้องด้วย ก็จะประสบ 

ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน”

  นิติศาสตร์รับนศ.ฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง วิทยาเขตบางนา อาคาร PRB ชั้น 1 โดย 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ท่ี โทร. 0-2310-8169,  

0-2310-8162, 083-243-4595, 086-532-4595 หรือ  

Website http://www.law.ru.ac.th

มหาบัณฑิต (รุ่นท่ี 16) และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 (รุ่นที่ 11) 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ 

สำนักงานสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ อาคารวิทยบริการ 

และบริหาร ชั้น 1 โทร. 0-2310-8664-5 e-mail:oasc_ 

mm@ru.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. 

ru.ac.th/oasc

  ม.ร. รับนักศึกษาฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

 กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จะจัดงานกีฬาสัมพันธ์ 

ต้านภัยยาเสพติด โดยจัดการแข่งขัน 6 ประเภทกีฬา  

ได้แก่ ฟุตซอล วอลเลย์บอล เปตอง ตะกร้อ 

แบดมินตัน และกรีฑา ระหว่างวันที่ 13 - 15 

พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ 

สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงยิม 2, 

3, 4  สนามกีฬากลางแจ้ง (ตะกร้อ, วอลเลย์บอล, 

เปตอง) 

 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงานได้ 

ตามกำหนดการดังกล่าว

กลุ่มนศ. จังหวัดชายแดนภาคใต้
จัดงานกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด



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 ๑๓ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

   ด้วยรักและผูกพัน             (ต่อจากหน้า 12)

สำเร็จได้ และที่น่าเป็นห่วงนั้นก็คือ พืชพันธ์ุธัญญาหาร 

ทั้งปวงทุกวันนี้นั้น ชาวไร่ชาวสวนเขาจะเอาเม็ดเอาพันธ์ุ 

อะไรต่างๆ ไปปลูกต่อไปทำต่อ ก็จะทำได้โดยการที่จะไป 

ตัดก่ิง ต่อตา อะไรต่างๆน้ันอาจจะยังทำได้ แต่บางอย่าง 

น้ันตัดก่ิง ต่อตาไปแล้วก็กลายพันธุ์ มะขามหวานเป็นมะขาม 

เปร้ียว อย่างน้ีเป็นต้น หรือว่าบางต้นน้ันปลูกไปแล้ว ตอนปลูกใหม่ๆ 

รสชาติอย่างหนึ่ง พอต้นแก่ข้ึนหลายปีเข้าก็เปล่ียนแปลง 

รสชาติไป เปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของต้นอะไรต่างๆ อย่างน้ี 

เป็นต้น อย่างน้ีน้ันมันเกิดจาการท่ีมนุษย์ไปปรุงแต่ง มันก็เลย 

ทำให้ธรรมชาติเปล่ียนแปลงไปพอสมควรเลยทีเดียว เช่น 

ทำให้พืชพันธ์ุธัญญาหารไปเร่งให้ออกผิดฤดูกาลอย่างนี้  

การจัดการของธรรมชาติที่เขาจัดการตัวของเขาเอง ก็จะ 

ผิดไป พืชบางอย่าง ผักบางอย่าง ออกมาไม่ต้องตามฤดูกาล  

มีหลายผักหลายพันธุ์ท่ีครูเห็นครูพบมาต้ังแต่เด็กๆ บางอย่าง 

นั้นเขาจะออกมาเป็นผล เป็นเถา เป็นต้นอะไรต่างๆ ให้ได้ 

รับประทานกันในเดือนไหนๆ ก็หมดฤดูกาลไปก็จะมีพืช 

อย่างอื่นเข้ามาทดแทนอีกอะไรอีก คนโบราณหรือว่าคน 

แต่ก่อน เขาก็รับประทานพวกเหล่านี้ไปตามฤดูกาลที่มี  

แล้วก็มาทราบภายหลังว่าบางอย่างนั้นมันเป็นยา บางต้น  

บางใบ บางผล บางรากมันเป็นยา และก็มียาต่างๆ เท่าที่ครู 

ได้คุยกันกับแพทย์ทางเลือกก็ตาม หรือว่าคุยกับนักวิจัย 

ก็ตาม ส่วนมากนั้นพืชผักในเขตร้อน หรือในเขตร้อนชื้น  

หรืออย่างในเขตประเทศไทย แทบจะทุกต้นไม้ทุกอย่าง 

เรียกได้ว่าเป็นตัวยาท้ังน้ัน แล้วแต่ว่าจะใช้ยาในฤดูกาลไหน  

ขึ้นมาตอนไหน หรือว่าใช้ได้ทั้งปี อย่างนี้เป็นต้น อันนี้ 

ก็เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เกิดจาก 

น้ำมือมนุษย์และความคิดของมนุษย์ หรือไม่เช่นน้ันก็อาจจะ 

เป็นเพราะว่าโลกเปลี่ยนแปลงไป แล้วก็การเกิดการดับของ 

พืชพันธ์ุธัญญาหารก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย 

 ลูกศิษย์ครับ ท่ีเห็นเปล่ียนแปลงมากอีกอย่างหน่ึงก็คือ  

ไม่ใช่เป็นพืชพันธุ์ธัญญาหาร ไม่ใช่เป็นเร่ืองชาติพันธุ์อะไร  

เป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลงนิสัยของมนุษย์ การเปล่ียนแปลง 

ของผู้ที่อยู่ร่วมกันมีมากขึ้นอย่างผิดหูผิดตา จะเห็นได้ว่า 

ข่าวที่เราทราบๆ เห็นๆ อย่างที่เขาล้อเลียนกัน จะไปซื้อ 

ต้มเลือดหมูรับประทาน ปรากฏว่าเจ้าของร้านบอกว่า 

เลือดหมูหมดเหลือแต่เครื่องใน คนที่ไปซื้อก็พูดบอกว่า  

เลือดหมดก็ไม่ต้องเอา เอาแต่เครื่องในก็ได้ เลือดเดี๋ยวจะ 

หาเอาโต๊ะข้างๆก็ได้ คำพูดอย่างนี้มีเยอะแยะมากมายไป 

ล้อเลียนกัน พูดเล่นกัน บ้างก็บอกว่าใช้ศัพท์เฉพาะ มีมุข 

ปล่อยมุข อะไรต่างๆ พูดกันไปพูดกันมาจนทำให้ภาษา 

เพี้ยนก็มี ปล่อยมุขเพี้ยนๆ เช่น คำซ้ำคำ คุณพ่อเป็นอะไร 

เป็นนายพัน อยู่กองทัพไหน ไปทุกกองทัพ ทำไมถึงไป 

ทุกกองทัพ เพราะว่าทุกกองทัพมีไดนาโม เขาให้ไปพันไดนาโม  

ตกลงพ่อเป็นอะไรแน่ สรุปว่าเป็นช่างพันไดนาโม อย่างน้ีก็มี  

น่ีเป็นตัวอย่างเพียงหน่ึงในล้านก็ว่าได้ เพราะฉะน้ัน การพูดตลก  

การฝังมุขอะไรต่างๆ พูดมีมุข ปล่อยมุขอะไรต่างๆ มันเกิด 

เหตุขึ้นได้ เหตุเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน ก็เกิดจากมุข ก็คือ 

ทำให้ส่ือกันไม่ได้ คนท่ีเขาไม่เคยพูดเล่นด้วย คนท่ีเขาไม่เคย 

ทำอย่างนี้ด้วย เขาฟังแล้วเขาอาจจะหมั่นไส้ เขาอาจจะ 

ไม่ทราบว่ามันคืออะไร หรือว่าเขาอาจจะสื่อไปในทางที่ 

ไม่พึงพอใจ แล้วก็ถึงกับฆ่ากันตายได้ อย่างนี้เป็นต้น  

เพราะฉะน้ัน ถ้าหากว่าเทียบการเปล่ียนแปลงภาษา กับความ 

เปล่ียนแปลงทางการตัดต่อสายพันธุ์แล้ว ครูคิดว่าพอกัน 

เลยทีเดียว ถามว่าสองเรื่องนี้โยงกันอย่างไร

 สองเรื่องนี้ที่ครูเอามาพูดคราวเดียวนี้ก็เพราะว่า  

การตัดต่อสายพันธุ์น้ันทำให้พันธุ์มันเพ้ียน ทำให้ไม่ถูกต้อง 

ตามฤดูกาล ทำให้มันใหญ่มันเล็ก ทำให้มันเป็นอย่างอ่ืนไป  

เหมือนกับมนุษย์เราไปทำหน้าทำตา บางคนเขาล้อเลียนกัน 

ถึงขั้นว่าไปทุบหน้าให้เละแล้วก็ตัดแต่งใหม่ที่เกาหลี  

หรือบอกว่าคนเกาหลีหน้าตาเหมือนกันหมดเพราะว่า 

ตัดคาง เสริมดั้ง เสริมกราม เสริมอะไรต่างๆ อันนี้ก็เป็น 

เรื่องที่พูดกันอยู่และเห็นกันอยู่ สิ่งเหล่านี้นั้นมันเกิดขึ้น 

จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไป 

อย่างรวดเร็ว เราจะต้องทำความเข้าใจครับ และในขณะ 

เดียวกันความเปล่ียนแปลงของการใช้เทคโนโลยี ใช้มาก 

เข้ามากเข้า จะเห็นได้ว่าเด็กเราเดี๋ยวนี้เขาจะไม่สนใจใคร  

แต่เขาจะสนใจเกม เขาจะสนใจการเล่นกับจอ คนที่มี 

โทรศัพท์ก็เล่นแชท เล่น skype เล่น facebook เล่นอะไร 

ต่างๆ จนเกิดเร่ืองเกิดราวก็มี บางทีใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์ 

ก็ดีไป ใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะเห็นได้ว่าบางท ี

ผู้หลักผู้ใหญ่เอง ก็ใช้ facebook หรือว่าใช้ถ้อยคำอะไร 

ต่างๆไปโพสต์ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมเยอะแยะ 

มากมาย แล้วก็แสดงให้เห็นธาตุแท้ของคนนั้นด้วยว่า 

ทำตัวเป็นผู้รู้ ทำตัวเป็นนักวิชาการท่ีย่ิงใหญ่ แต่พอโพสต์ 

ออกมาแล้ว ไม่ผิดกับคนท่ีได้รับการศึกษาน้อย ขาดโอกาส 

ทางการศึกษา อย่างนี้เป็นต้น ดังนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่ 

ครูเล่า เอามาปะติดปะต่อกันนี้นั้น อากาศร้อนๆ หาที่ 

เย็นๆนั่ง แล้วลองคิดดูเถิดว่า ที่ครูพูดนั้นเป็นจริงหรือไม่ 

เพียงไร แล้วเราจะแก้ไขอย่างไร ลองเสนอมาดูว่าลูกศิษย์ 

คิดเรื่องต่างๆ มีความเปลี่ยนแปลง ยกเรื่องอุทาหรณ ์

มาดูว่าเร่ืองท่ีมันเกิดข้ึนต่างๆ น้ันมันแปลกหรือไม่แปลก  

มันแปลกเพราะอะไร มันไม่แปลกเพราะอะไร อย่างน้อย 

ก็เป็นการแสดงออกว่าลูกศิษย์เป็นคนที่คิดเป็น แล้วก็ 

มองเห็นเหตุในการเปล่ียนแปลงของสังคมไม่ว่าในบริบทใด 

นั้นนั่นเอง เอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ  สวัสดีครับ

ความเข้าใจได้อย่างทัดเทียม ควบคู่ไปกับการเช่ือมความ 
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ตัดต่อสายพันธ์ุ

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. จัดนิทรรศการ ‘ต้านภัยสิ่งเสพติด’

 ครูข้ึนหัวเร่ืองไว้ว่า ตัดต่อสายพันธุ์ก็เพราะว่า 

ทุกวันนี้อะไรๆ ก็ตัดต่อสายพันธ์ุ จะเห็นได้ว่าทั้งพืช 

ท้ังสัตว์ และอาจจะเป็นคนด้วยก็ได้ คือทุกส่ิงทุกอย่าง 

มนุษย์เราจับมาเปลี่ยนแปลง จับมาปะติดปะต่อ 

ด้วยกรรมวิธีในหลายเร่ือง ด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ 

ก็มี ด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ก็มี ใช้เครื่องไม ้

เคร่ืองมือเข้าไปช่วย ใช้เคร่ืองไม้เคร่ืองมือเข้าไปทำได้ 

ในหลายเรื่อง

 จะเห็นได้ว่าการผสมเทียม ไม่ว่าจะเป็นในมนุษย์ 

หรือในสัตว์ หรือการฝากท้องอุ้มบุญ หรือว่าการ 

เจริญพันธุ์ในเร่ืองอ่ืนๆ ก็จะมีหลายเร่ืองเข้ามาปน เช่น  

หวังในความเฉลียวฉลาดของพันธุ์ท่ีจะสืบสายโลหิต 

ต่อไป หวังในเรื่องความเข้มแข็ง แข็งแรง ให้ตัวโต 

เท่ากับชาติที่เขาตัวโตๆกัน เล่นกีฬาเก่ง หรือถ้าเป็น 

พันธ์ุปลาก็จะต้องทำให้เป็นสายพันธ์ุที่มีเนื้อมากๆ  

มีเนื้อที่น่าจะอร่อยอย่างไรก็จะต้องศึกษากัน ผลไม้ 

ก็เหมือนกัน ก็มีการตัดต่อสายพันธ์ุ ลูกเล็กก็ไปทำ 

ให้เป็นลูกใหญ่ ลูกใหญ่ก็ไปทำให้เป็นลูกเล็ก เน้ือน้อย 

ก็ทำเป็นเน้ือมาก ไม่หวานก็ทำให้หวาน ก็ตัดต่อทำไป 

ตามวิธีการที่มีประสบการณ์  หรือที่ได้มีการวิจัยกัน

 พันธ์ุข้าวต่างๆ ก็มีการผสมข้ามพันธ์ุ ครูเห็น 

ในซอยที่บ้านครู มีสุนัขแปลกๆเป็นสุนัขหลังอาน 

แต่มีผิวเหมือนกับสุนัขพันธ์ุอื่น คล้ายๆกับเป็นสุนัข 

ต่างชาติ แต่พอไปดูใกล้ๆเห็นหลังท่ีเป็นแบบเดียวกัน 

กับสุนัขไทยที่เรียกว่าพันธ์ุหลังอาน อย่างนี้เป็นต้น 

นอกจากนั้นก็ยังมีผสมอะไรแปลกๆ แผลงๆออกมา  

หรือบางทีไม่ได้ตั้งใจผสม แต่ก็อาจจะเกิดเป็นสิ่งที ่

แปลก  สิ่งที่เราไม่คุ้นขึ้นมาได้

 ต้นกล้วยท่ีออกเครือกลางลำต้น แทนท่ีจะออก 

จากทางยอด กระบือมีเขาออกมาเป็นแฉก ลูกสุนัข 

มีลิ้น 2 แฉก ต้นสะเดาออกใบเป็นสีเหลืองทั้งต้น  

ต้นมะพร้าวออกหน่อออกต้นเล็กออกมาเป็นสีขาว  

สัตว์น้ำบางตัวก็ออกมาเป็นตัวเผือก เช่น ปลาไหลเผือก 

งูเหลือมหรืองูบางตัวก็ออกมาเป็นสีขาว จ้ิงจกออกมา 

เป็น 2 หัว อะไรต่างๆนานาเหล่านี้น่ัน ครูคิดว่ามันเป็น 

เร่ืองของธรรมชาติธรรมดาไม่แปลกอะไร เพราะมันมี 

การผสมข้ามพันธุ์ มันมีการตัดต่อสายพันธุ์อย่างน้ัน 

อย่างน้ีอะไรต่างๆมันก็อาจจะมีการหลง การสอดแทรก 

ขึ้นมาได้ มิเช่นนั้นแล้วการผสมข้ามพันธ์ุ การตัดต่อ 

สายพันธ์ุ การทำอย่างโน้นอย่างน้ีก็คงจะไม่เป็นผล 

 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่าน 

การคัดเลือกรอบแรกการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ  

ABU Asia-Pacific Robot Contest 2013 โดยมี 

คะแนนเป็นอันดับหนึ่งในสาย รอบ 32 ทีมจาก 

นักศึกษาของภูมิภาคระดับอุดมศึกษาท่ีเข้าแข่งขัน  

53 ทีม ซึ่งทีมลูกพ่อขุนฯจะเข้าแข่งขันรอบ 8 ทีม 

สุดท้าย ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556  

ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ 

เพื่อคัดเลือกผู้ชนะไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับ 

นักศึกษาอาชีวศึกษา ที่คัดมา 8 ทีม เพื่อหาทีม 

ผู้ชนะเพียงทีมเดียวเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน 

หุ่นยนต์นานาชาติที่ประเทศเวียดนามต่อไป

 สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ หรือ  

ABU Asia-Pacific Robot Contest (ABU Robocon)  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

เปิดนิทรรศการ “รามฯร่วมใจ  ต้านภัยส่ิงเสพติด”  

เผยแพร่ผลงานการรณรงค์แก้ไขปัญหาส่ิงเสพติด 

จากคณะและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ 

บคุลากรชาวรามคำแหง         รว่มในงาน เมือ่วนัที ่     30  

เมษายน 2556  ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานจัดนิทรรศการ 

กล่าวรายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ 

ป้องกันและแก้ปัญหาสังคม ตามระบบกลไกของ 

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่ีบูรณาการ 

ร่วมกับการประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดกิจกรรม 

ครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้และร่วมต่อต้านสิ่งเสพติด  

พร้อมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ

 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการ 

แสดงผลงานการรณรงค์แก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด

ของคณะและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย 

รวมท้ังการดูแลสุขภาพ มีการนวดแพทย์แผนไทยจาก 

คณะวิทยาศาสตร์ และตรวจสุขภาพสายตาจาก 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ การเสวนา เร่ือง “ผลกระทบ 

ของสิ่งเสพติดที่มีต่อชีวิตและครอบครัว” และ 

ช่วงเย็นมีพิธีการประกาศเจตนารมณ์ และการ 

ประกวดเต้นฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพจากหน่วยงาน 

ต่างๆของ ม.ร. และหน่วยงานภายนอกมาร่วมด้วย

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

นิทรรศการ“รามฯร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” เป็นการ 

เผยแพร่ผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงมหันตภัยของส่ิงเสพติด 

ที่สังคมไทยต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงภัยของ 

สิ่งเหล่านี้ ยิ่งถ้ามีชุมชนและหน่วยงานภายนอกต่างๆ 

มาช่วยกันก็จะเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมือง 

อย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังได้เห็นปัญหารอบตัวที่เกิดจาก 

ภัยสิ่งเสพติด ทั้งในกลุ่มเด็กวัยรุ่น และกลุ่มเจ้าหน้าที่ 

ที่ไม่เข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้สังคมไทยต้อง

สูญเสียเยาวชนที่ดีไปแล้วจำนวนมาก

 “ขอขอบคุณคณะกรรมการฯและหน่วยงาน 

ต่างๆที่ร่วมกันจัดงาน “ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัย 

สิ่งเสพติดและสร้างเสริมสุขภาพ” ขึ้นมา ซึ่งจากนี้ไป 

ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันเดินหน้าทำเรื่องดีๆเช่นนี้ เพื่อ 

ให้สังคมไทยมีความเข้มแข็งและช่วยกันรักษาลูกหลาน 

คนไทยให้ห่างไกลยาเสพติดเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของ 

ชาติต่อไป”

เริ่มเมื่อปี 2543 (2000) โดยประเทศสมาชิกม ี

วัตถุประสงค์ร่วมกันในการแข่งขันหุ่นยนต์ท่ีประดิษฐ์ 

โดยนักศึกษาของภูมิภาค ในระดับอุดมศึกษาและอาชีว- 

ศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาทักษะในการประดิษฐ์ 

นวัตกรรมของเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ และ 

ทีมลูกพ่อขุนฯ ผ่านฉลุยแข่งขันหุ่นยนต์
ลุ้นชิงชนะเลิศแข่งระดับนานาชาติ

(อ่านต่อหน้า 11)


