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ปีที่ ๔๓

ปธ.สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 ม.ร.ปัจฉิมนิเทศว่าท่ีบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการฯ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสอบประมวลความรู้ 

ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน มีรองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสุข  อดีตอธิการบดี  รองศาสตราจารย์เริงรัก จำปาเงิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ และ 

นักศึกษาของหลักสูตรฯร่วมในงาน เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2557 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
(อ่านต่อหน้า 2)

 นายวิชัย วลาพล เผยชีวิต 

ทำงานก้าวมาสู่ความสำเร็จ 

ยึดหลักความจริงใจ-ความกตัญญู 

ย้ ำบัณฑิตรามฯต้องมีความ 

มุ่งม่ัน-ต้ังใจ เพ่ือคว้าชัยในการศึกษา  

ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาส่ือสารมวลชน 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 

 นายวิชัย วลาพล เป็นนายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่ง 

ประเทศไทย 2 สมัย รวม 29 ปีถึงปัจจุบันและล่าสุดน่ังตำแหน่ง ประธาน

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2556 

เป็นต้นมา และได้ปฏิบัติหน้าที่ในแวดวงสื่อมวลชนจนถึงปัจจุบัน  

โดยเป็นผู้ยกระดับและพัฒนาวิชาช่างภาพส่ือสารมวลชนให้ก้าวข้ึนมา 

สู่แถวหน้าขององค์กรสื่อสารมวลชน และเป็นผู้นำองค์กรสื่ออื่นๆ 

อย่างเท่าเทียม    อีกท้ัง ยังเป็นผู้ยกระดับการทำงานของช่างภาพส่ือมวลชนไทย 
(อ่านต่อหน้า 9)

   
ม.ร.รับนักศึกษาใหม่ ป.โท
สาขาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ- 

บริหารรัฐกิจ และกฎหมาย รุ่นท่ี 17 ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร 36 หน่วยกิต ไม่ทำวิทยานิพนธ์ คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมศึกษา 

ดูงานที่ฮ่องกง 155,000 บาท แบ่งชำระ 6 งวด  

หรือดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น 170,000 บาท แบ่งชำระ 

7 งวด เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 
(อ่านต่อหน้า 2)

   
 ม. รามคำแหง สุโขทัย
รับ นศ. สาธารณสุขศาสตร์

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 

2557 ระดับปริญญาตร ี 2 หลักสูตรได้แก่

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน	 	

	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

วันพระราชสมภพ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน ๒๕๕๗
 พระราชทานพรรณไม้สุพรรณิการ์
พระราชทานปริญญาแก่บัณฑิต
พระราชทานพระเมตตาอยู่เป็นนิจ	
พระราชทานชีวิตอันดีงาม	
ถึงวันดีวันพระราชสมภพ	
ขอน้อมนบบรมราชกุมารีศรีสยาม	
ขอพระองค์ทรงพระเกษมฯทุกโมงยาม	
ทั่วเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(รองศาสตราจารย์ประทีป		วาทิกทินกร	-	ร้อยกรอง)



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๕๗ 

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

ปัจจุบันประเทศไทยต้องการบุคลากรที่มีความรู้  

เข้ามาบริหารและแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงมีความยินดีที่ 

นักศึกษาจากทุกภูมิภาคเข้ามาเรียนหนังสือท่ีรามคำแหง 

แสดงให้เห็นว่า ท่านมีจิตใจท่ีมุ่งม่ัน และต้ังใจพัฒนาตนเอง 

ในส่วนของการสอบประมวลความรู้มีทั้งผู้ที่สอบผ่าน 

และสอบไม่ผ่าน ถือเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งทุกขั้นตอนใน

การสอบต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 

 ณ ปัจจุบันรามคำแหงเปิดสอนในสาขาวิทยบริการฯ 

23 จังหวัด ว่าท่ีมหาบัณฑิตในวันน้ีทุกคนถือเป็นผู้โชคดี

ท่ีได้เรียนหนังสือในจังหวัดของตนเอง เพราะก่อนหน้าน้ี 

ในต่างจังหวัดการเรียนระดับปริญญาโทยังไม่แพร่หลาย 

รามคำแหงจึงเป็นสถาบันอันดับแรกๆที่ไปเปิดสอน 

ระดับปริญญาโทให้ประชาชนในต่างจังหวัด ทำให้ 

ได้เรียนหนังสือใกล้บ้าน ไม่ต้องห่างไกลครอบครัว และ

ไม่ต้องดิ้นรนมาอาศัยในกรุงเทพฯ 

 ฉะนั้นแล้ว คำว่า ‘เปิดโอกาสทางการศึกษา”  

จึงเป็นปรัชญาที่สำคัญของรามคำแหง และยังสร้าง 

คุณูปการให้แก่บ้านเมืองอย่างมหาศาล โดยเฉพาะ 

ทำให้คนไทยได้มีความรู้มากข้ึน รามคำแหงก่อต้ังข้ึนเป็น 

สถาบันแห่งท่ี 10 ของประเทศไทย เปิดสอนแบบตลาดวิชา  

ถ้ามาเรียนมีครูเข้าสอนในช้ันเรียน ถ้าต้องทำงานก็สามารถ 

เรียนผ่านสื่อด้วยตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศ 

หรือต่างประเทศ ก็สามารถเรียนรามคำแหงได้ อีกทั้ง 

ระบบการเรียนมีความทันสมัยและก้าวล้ำเห็นได้จาก 

มหาวิทยาลัยหลายประเทศ ท่ีเร่ิมหาช่องทางจัดการเรียน

การสอนแบบรามคำแหง เป็นแบบ CourseShare และ 

พัฒนาด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน   

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า รามคำแหง 

ยังคงการให้โอกาสทางการศึกษา  ค่าหน่วยกิตๆละ 25 บาท 

ในทุกๆปีจะมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนประมาณ 5-6 หม่ืนคน 

และยังมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ต้องกู้ยืมเงินจาก กยศ. 

ทำให้คนไทยที่ต้องการเรียนหนังสือไม่ว่าจะยากดีมีจน 

ก็ได้เรียนและสามารถจบไปได้อย่างมีคุณภาพ เหมือนเช่น 

ศิษย์เก่ารามคำแหงหลายคนท่ีประสบความสำเร็จในชีวิต 

อาทิ ผู้พิพากษาลัดดาวรรณ หลวงอาจ ศิษย์เก่าคณะ 

นิติศาสตร์ ที่พลิกชีวิตจากสาวโรงงานมาเป็นผู้พิพากษา 

ศาลแพ่งในปัจจุบัน โดยมีข้อคิดประจำใจ คือ ‘ตราบใด 

ที่ยังมีลมหายใจ ขอให้คิดว่าเรายังมีความหวัง’           

 “การศึกษาเป็นบันไดชีวิต สังคมใดก็ตามไม่ให ้

ความสำคัญเรื่องการศึกษาจะเป็นสังคมที่ล้าหลัง 

ยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ท่ีเพ่ิงเป็นประเทศเอกราช 

เม่ือปี 1965 ผ่านไปไม่ก่ีปีกลายเป็นประเทศท่ีมีค่าครองชีพ 

ท่ีสูงท่ีสุดในโลก และมีประชาชนท่ีจบระดับปริญญาเอก 

มากที่สุดในโลก เพราะผู้นำของสิงคโปร์ให้ความสำคัญ 

กับการศึกษาของคนในประเทศ ออกกฎหมายบังคับให ้

เรียนหนังสือ โดยเฉพาะผู้หญิง ทำให้ประเทศมีการพัฒนา 

และก้าวไปไกลกว่าอีกหลายประเทศที่ เป็นเอกราช 

มายาวนาน”       

 อธิการบดี ม.ร. ฝากว่าที่มหาบัณฑิตทุกคนว่า 

การเรียนรู้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาตลอดชีวิต ถ้าประชาชน 

ได้ศึกษาหาความรู้จำนวนมากขึ้น ปัญหาบ้านเมืองคงไม่ 

เกิดข้ึน ทุกปัญหาท่ีมีอยู่ในประเทศไทย เป็นปัญหาท่ีประเทศ 

เคยผ่านมาแล้วทั้งสิ้น  ถ้าเราสามารถเรียนรู้จากประเทศ

อื่นๆ คงไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ 

 “ขอแนะนำให้อ่านหนังสือเรื่อง ‘ชุดประดาน้ำ 

และผีเส้ือ’ ถ้าได้อ่านแล้วจะทำให้นักศึกษาเห็นถึงความต้ังใจ 

อย่าสิ้นหวัง อย่าท้อแท้ ไม่ว่าจะทำงานอาชีพใดก็ตาม 

ล้วนสามารถทำให้บ้านเมืองเกิดความสันติสุขได้  

แต่เหนือสิ่งอื่นใดการศึกษาเป็นกุญแจดอกสำคัญ 

ที่ทำให้คนมีประสิทธิภาพ ถ้ามีโอกาสอย่าหยุดเรียน 

และต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ท้ายที่สุด ขอให้ช่วยกันรักษา 

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้มีความซื่อสัตย ์

ในการทำงาน ให้มีวินัยในการปฏิบัติหน้าท่ีท้ังต่อตนเอง 

และสังคม  และให้ระลึกถึงคนท่ีอยู่รอบตัว มีจิตสาธารณะ

ออกไปดูแลและรับใช้ประเทศชาติด้วย”

ม.ร.ปัจฉิมนิเทศฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นที่ประจักษ์ 

ต่อทุกคนในสังคมและนานาอารยประเทศด้วย

 นายวิชัย กล่าวในโอกาสเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญากิตติมศักดิ์ว่าตนเองมีความภาคภูมิใจที่ตลอด 

ระยะเวลากว่า 40 ปีท่ีอยู่ในวิชาชีพส่ือสารมวลชน ได้ทุ่มเท 

การทำงานให้แก่สังคม และก้าวมาถึงตำแหน่งสูงสุดใน

อาชีพ ซ่ึงผมเป็นศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ของ ม.รามคำแหง การได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ครั้งนี้  

ถือเป็นรางวัลที่เติมเต็มให้ชีวิต ยิ่งเป็นสถาบันที่สำเร็จ 

การศึกษามายิ่งมีความปลื้มใจและเป็นกำลังใจให้พัฒนา

การทำงานของตนเองให้แก่สังคมยิ่งๆขึ้นไป

 “รามคำแหงเป็นสถาบันท่ีให้โอกาสทางการศึกษา 

ยิ่งอายุมากยิ่งมีคุณภาพมาก เหมือนขิงแก่ที่ยิ่งแก่ยิ่งเผ็ด 

กว่า 10 ปีที่ได้เข้ามาเรียนหนังสือที่นี่ได้เห็นจุดแข็งของ 

สถาบัน ทั้งความเข้มข้นทางวิชาการและความเข้มงวด 

ในการสอบ รามคำแหงจึงเป็นผู้นำในการเป็นตลาดวิชา 

ที่สมบูรณ์แบบ มีนักศึกษาสมัครเข้ามาเรียนมากที่สุด 

ในประเทศไทย ทำให้เห็นว่าคณะผู้บริหารมีความตั้งใจ 

และทุ่มเทให้กับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ 

คณาจารย์ก็เป็นผู้ให้ ให้ความอบอุ่นและดูแลเอาใจใส ่

ลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด เม่ือใดท่ีมหาวิทยาลัยต้องการให้ลูกศิษย์ 

คนนี้รับใช้ ผมก็พร้อมที่จะช่วยดูแลมหาวิทยาลัยในอีก 

ทางหน่ึง” 

 นายวิชัย กล่าวถึงหลักการทำงานว่า การทำงาน 

ต้องยึดหลัก 2 ข้อ คือ ความจริงใจและความกตัญญ ู  

สองสิ่งนี้จะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ทุกเรื่อง ส่วนเรื่อง 

การเรียนหนังสือในรามคำแหง นักศึกษาต้องมีความ 

มุ่งม่ัน-ต้ังใจ อย่าคิดว่า ‘เรียนรามฯยาก’ ถ้าทุกคนต้ังใจแล้ว 

ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล โดยเฉพาะการเข้าปรึกษาเร่ืองต่างๆ 

กับอาจารย์ ซ่ึงผมจำคำพูดของ อธิการบดี ม.ร. ได้เสมอว่า 

ถ้ามาเรียนหนังสือ ลูกศิษย์ต้องทำความรู้จักกับอาจารย ์

เมื่อมีข้อสงสัยใดก็ให้สอบถามกับอาจารย์จะดีที่สุด  

เพราะอาจารย์ทุกท่านพร้อมท่ีจะให้ความเมตตาแก่ลูกศิษย์

ทุกคนอย่างแน่นอน

 ท้ายที่สุด นายวิชัย กล่าวด้วยว่า ด้านการทำงาน 

ปัจจุบันช่างภาพส่ือมวลชน เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและได้รับ 

การยอมรับจากคนทุกระดับ ทำให้มีคนรุ่นใหม่อยาก 

ที่จะเข้ามาทำงานอาชีพนี้มากขึ้น การทำงานช่างภาพ 

ส่ือมวลชนจึงต้องทุ่มเท  ต้ังใจ  และขยัน  อย่าคิดแต่เพียงว่า 

ทำงานเป็นเวรหรือเป็นกะ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีเหตุการณ์ด่วน 

เกิดข้ึนโดยท่ีเราไม่รู้ตัวมาก่อน อีกท้ัง การแข่งขันของอาชีพ 

ก็มีสูง ช่างภาพจึงต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

ความเป็นส่ือท่ียึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณ 

รู้จักเอาตัวรอดและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดด้วย 

ปธ.สมาพันธ์ฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

 นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มเรียนได้ดังน้ี

กลุ่มท่ี 1 เรียนวันจันทร์-วันพุธ  เวลา 17.00-21.00 น. 

กลุ่มท่ี 2 เรียนวันศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. และ 

  วันเสาร์์ เวลา 08.00-17.00 น.

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้ งแต่  

บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 (เว้นวันหยุด- 

นักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 - 16.30 น. ที่สำนักงาน 

โครงการฯ อาคารท่าชัย ชั้น 4 ห้อง 0402 สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4660, 4662 

และ 0-2310-8567 หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

ที่เว็บไซต์ www.pal.ru.ac.th  

ม.ร. รับนักศึกษาฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ- 

นักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและผู้มีจิตอาสาร่วมเป็น 

อาสาสมัครพิมพ์หนังสือและตำราเรียนสำหรับ 

นักศึกษาพิการ ในรูปแบบของ File Word เพื่อ 

เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วไปและผู้มีจิตอาสาได้มี 

ส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาผู้พิการ 

ทุกประเภทที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ผู้สนใจสมัครได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 1 ในวันและเวลาราชการ 

โทร. 0-2310-8306

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

อำนาจเจริญ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

“ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4” เพื่อ 

ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในชั้นเรียน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  เป็นกิจกรรม 

ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เมื่อวันที่ 10 

มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ตำบลศรีแก้ว 

อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

54 คน

รามฯ อำนาจเจริญบริการชุมชน



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 รางวัลทางวรรณกรรมรางวัลหนึ่ง 

ที่ “ข่าวรามคำแหง” ให้ความสนใจใน 

ปัจจุบัน คือ

 “รางวัลมติชน”

 ท่ีจัดโดยนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ 

ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

และ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด  

เนื่องเพราะ

 เป็นรางวัลที่มีประเภทต่างๆและ 

นักเขียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

 แม้ว่าปีน้ีจะมอบรางวัลกันเป็นปีท่ีสอง

 แต่ “ข่าวรามคำแหง” ก็ขอร่วม 

แสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัลประเภท 

ต่างๆ คือ

 ประเภทเรื่องสั้นทั่วไป ผู้ชนะเลิศ 

คือ “สองขา” จากเรื่อง “เครื่องแบบใหม่” 

 ประเภทเร่ืองส้ันวิทยาศาสตร์ ผู้ชนะเลิศ 

ได้แก่ “นทธี ศศิวิมล” จากเรื่อง “ทรงจำ” 

และ

 ประเภทกวีนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศ 

เป็นของ “ชาลี ศิลปรัศมี” จากเรื่อง  

“บทอัศจรรย์”

 ผู้อ่านอาจติดตามอ่านเรื่องที่ได้  

รางวัลชนะเลิศ รวมถึงรางวัลรองชนะเลิศ

และรางวัลชมเชย ได้จาก

 มติชนสุดสัปดาห์

 ตั้งแต่ฉบับกลางเดือนกุมภาพันธ์ 

๒๕๕๗ เป็นต้นไป

 รวมท้ังสามารถส่งผลงานเข้าประกวด 

ปีที่ ๓ ได้จนถึง

 ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ชาวเขาเผ่ามูเซอแดงปลื้ม 

คว้าปริญญาตรีใบท่ีสองจากรามคำแหง หลังมุ่งม่ันเรียนจบ 

สาขารัฐศาสตร์มาแล้วหน่ึงปริญญา แต่เช่ือว่าการศึกษา 

ไม่มีวันสิ้นสุด กลับมาเรียนปริญญาตรีสาขานิติศาสตร ์

อีกหนึ่งใบ วันนี้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมนำความรู้ 

ทุกศาสตร์ที่เรียนมาไปพัฒนาสังคม และมอบโอกาส 

ให้คนรุ่นหลังต่อไป

 นายธานินทร์ หม่ืนจะคา เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอแดง 

หรือ ลาหู่แดง ที่มุ่งมั่นเรียนด้านกฎหมายจนสำเร็จ 

การศึกษาคณะนิติศาสตร์จากสาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปัจจุบันเป็นเสมียนทนาย ประจำอยู่ที่จังหวัดเชียงราย 

กำลังเตรียมสอบตั๋วทนาย และเรียนเนติบัณฑิตยสภา 

ทั้งยังเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอแดงที่สามารถพูดและเขียน

ภาษาไทยได้ชัดเจน

 นายธานินทร์ กล่าวว่า หลังจากที่ผมเรียนจบ 

คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง (ส่วนกลาง) ไปเมื่อปี 2545 

และไปสอบราชการ  อาจจะสอบได้บ้างไม่ได้บ้างก็ส่ังสม 

ประสบการณ์เพ่ิมเติม เม่ือมีโอกาสได้เห็นเพ่ือนหลายคน 

เรียนสาขานิติศาสตร์ หรือเวลาทำงานก็ต้องใช้กฎหมาย 

จึงตั้งข้อสังเกตว่าแท้ที่จริงแล้วกฎหมายคืออะไร  

เป็นอย่างไร การรู้เรื่องกฎหมายจะเป็นประโยชน์อย่างไร 

จึงหันมาหาความรู้ด้านนิติศาสตร์เพิ่มเติมหลังจาก 

ที่จบไปแล้วกว่า 10 ปี โดยใช้เวลาเรียน 4 ปีก็สำเร็จ 

การศึกษา

 “ผมเลือกเรียนสาขารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

เพราะเชื่อว่าการที่คนเรามีความรู้ทั้ งสองสาขานี้  

นอกจากจะสร้างประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวแล้ว 

ยังจะได้ช่วยเหลือสังคมทั้งชาวเขาในหมู่บ้านและ 

คนไทยด้วยกันด้วย ตลอดเวลาที่เรียนที่รามคำแหง 

ผมได้รับส่ิงต่างๆจากรามคำแหงท่ีไม่สามารถบรรยายได้ 

หลักๆ คือ ความรู้ด้านกฎหมาย และจากการที่ทำงาน 

เป็นเสมียนทนายอยู่แล้ว ทำให้เราได้เข้าถึงกฎหมายและ 

ใช้กฎหมายทำงานอย่างแท้จริง อีกท้ัง ยังเป็นการจุดประกาย 

ให้ชาวเขาทุกเผ่าท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยให้หันมา 

เรียนหนังสือมากขึ้นด้วย”

 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ กล่าวต่อไปว่าผมเข้ามา 

เรียนสาขานิติศาสตร์ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดเชียงราย 

เมื่อปี 2551 และจบปี 2555 ใช้เวลาเรียน 4 ปีช่วงเวลา 

ท่ีเรียนด้านกฎหมายอยู่ ต้องทำงานไปด้วย ผมจัดสรรเวลา 

ด้วยการเข้าฟังบรรยายในปีแรกเป็นประจำ พอรู้แนวทาง 

ในการเรียนแล้ว ก็จะยืมซีดีคำบรรยายย้อนหลังมาทบทวน 

และอ่านหนังสือประกอบ โดยช่วงกลางวันก็ทำงานอย่างเต็มท่ี 

ครอบครัวชาวลาหู่แดงร่วมยินดี ‘บัณฑิตธานินทร์’
เป็นปลื้มจบปริญญาตรีใบที่ 2 จากรามคำแหง

ช่วงกลางคืนก็อ่านคำบรรยาย ศึกษาแนวข้อสอบเก่า 

และอ่านหนังสือแต่ละวิชา และตื่นเช้าเพื่อท่องตัวบท 

กฎหมายให้ได้เป็นประจำทุกวัน 

 “ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์รามคำแหงได้เห็นถึงการ 

ให้โอกาสทางการศึกษาและความเป็นมหาวิทยาลัย 

ประชาชนของรามคำแหงอย่างแท้จริง คือ ชาวบ้าน 

ชาวเขาท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถเข้าถึงการศึกษา 

ได้อย่างใกล้ชิด ไม่จำเป็นต้องมีฐานะร่ำรวย เป็นชาวบ้าน 

ธรรมดาที่ต้องการเรียนก็สามารถเรียนรามคำแหงได้ 

เรียนรามฯได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆ

 ผมเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ อยาก

ชวนชาวเขาทุกเผ่ามาเรียนหนังสือ อย่างน้อยให้เรียนถึง 

ระดับอุดมศึกษา ถ้ามีโอกาสอยากให้เรียนกฎหมาย 

เพราะยังมีอีกหลายเร่ืองท่ีชาวเขาต้องรู้เก่ียวกับกฎหมาย 

เช่นกัน วันนี้ผมสำเร็จการศึกษาเป็นปริญญาที่สอง 

จากรามคำแหง รู้สึกตื้นตันใจ ปลื้มใจ รับปริญญา 

ออกมาเจอพี่สาวก็น้ำตาไหล เพราะพี่สาวเป็นคนส่ง 

ให้เรียนจนจบ”

 บัณฑิตชาวลาหู่แดง กล่าวถึงความรู้ที่ได้รับจาก

รามคำแหงว่า ผมจะนำไปใช้ในการสอบตั๋วทนาย เรียน 

เนติบัณฑิตยสภาและเรียนระดับปริญญาโทต่อไป แต่ส่ิง 

ที่ได้นำไปใช้แน่ๆ คือ เป็นเกราะป้องกันให้กับชาวเขา  

รวมถึงคนพ้ืนราบไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ และช่วยเหลือ

ทุกคนได้อย่างเต็มท่ี เพราะสังคมปัจจุบันต้องยอมรับว่า 

ยังมีพื้นที่บางชุมชน บางหมู่บ้านที่กฎหมายยังเข้าไม่ถึง  

คนพ้ืนท่ีจึงต้องมีความรู้และศึกษากฎหมายให้มากข้ึนด้วย

 ความสำเร็จคร้ังน้ี บัณฑิตธานินทร์ ยึดหลักในการ 

ใช้ชีวิตมาเสมอว่า อย่านอนตื่นสาย อย่าอายทำกิน   

อย่าหม่ินเงินน้อย อย่าคอยวาสนา ไปพร้อมกับความคิดท่ีว่า 

คนเราต้องมีความรู้ดี มีความรู้ชอบ นำความรู้ให้เข้าถึง 

ชาวบ้านเท่าที่สามารถทำได้ โดยมอบโอกาสให้กับคน 

ในหมู่บ้านที่ยังไม่มีโอกาสอีกหลายคน สิ่งที่อยากฝาก 

แก่บัณฑิตรามฯ คือ การยึดมั่นใน “ความรู้คู่คุณธรรม” 

และทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ท้ายที่สุด ผมขอ 

ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะผู้บริหาร ท่ีได้ 

ชี้แนวทางการศึกษาให้แก่ลูกศิษย์ทุกคน ผมมีวันนี้ได ้

เพราะความเอาใจใส่ และการดูแลจากครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี

และเพื่อนๆในสาขาวิทยบริการฯจังหวัดเชียงรายด้วย 



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๕๗ 

ได้ความรู้-ได้ประสบการณ์- ได้รับปริญญา

ฝันท่ีเป็นจริงและบทพิสูจน์ความพยายามของนักศึกษาชาวต่างชาติ

 บัณฑิตคนเก่งด้านส่ือสารมวลชน สถาบันการศึกษา 

นานาชาติ ผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ด้วยดีกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง แย้มความ- 

สําเร็จในชีวิต...ต้องเริ่มที่การวางแผน พร้อมเผยความ- 

ประทับใจในรามฯ...“เสริมทักษะชีวิตที่มีคุณค่าที่หา 

ไม่ได้จากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น”

 สะอาด ศรีปานเงิน บัณฑิตสาขาวิทยุและ 

โทรทัศน์ (ภาคภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1  

เหรียญทอง กล่าวว่าตอนแรกที่เลือกเรียนในสาขานี ้

เพราะอยากเป็นนักข่าว และการที่เลือกเรียนในสถาบัน-

การศึกษานานาชาติ เนื่องจากสามารถใช้ภาษาอังกฤษ 

ได้ถนัดและมีความคล่องมากกว่าภาษาไทย ส่วนในตอน 

ท่ีเรียนนั้นเราได้พูดภาษาอังกฤษทุกวันกับเพื่อนๆและ 

อาจารย์ โดยที่อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มาจากยุโรปและ 

อเมริกา ทำให้เราได้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง อีกทั้ง 

อาจารย์ก็ยังเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน 

ทำให้เราประทับใจที่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

 “ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้แค่ทักษะความรู้ 

ความสามารถที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

แต่ยังเปิดโลกกว้างให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

กับเพื่อนชาวต่างประเทศ ดิฉันภาคภูมิใจที่จบจาก 

รามคำแหง การเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้หล่อหลอม

ให้เรามีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย สอนให้เรารู้จัก 

คิดวางแผนและตัดสินใจในการแก้ปัญหาทั้งในด้าน 

การเรียนและการดำเนินชีวิต”

 ดาเนียล ปีเตอร์ คูบัช บัณฑิตสาขาวารสารศาสตร์ 

สื่อประสม (ภาคภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1  

เหรียญทอง จากประเทศเยอรมนี กล่าวว่า ตอนแรกเห็น 

โฆษณาเกี่ยวกับการศึกษาว่าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ และค่าใช้จ่ายที่สามารถเข้ามา 

เรียนได้จึงได้ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ และเมื่อเข้ามาเรียน 

ที่นี่ก็เกิดความชอบหลักสูตรและชอบระบบการจัด 

การเรียนการสอนแบบ Block Course ซึ่งแตกต่าง 

กับระบบการจัดการเรียนการสอนที่ประเทศอื่นๆ 

ที่ใช้เวลาเรียนนาน และยังมีนักศึกษาจำนวนน้อย ทำให ้

สามารถเรียนและสอบถามปัญหาต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

 “สำหรับผมคิดว่าการเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้ฝึกให้ผมเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ความอดทน  

มุ่งมั่นตั้งใจเรียน เพื่อนร่วมชั้นและคณาจารย์ที่คอย 

แนะนำช่วยเหลือในเรื่องการเรียนได้เป็นอย่างดี ทำให ้

ผมประสบความสำเร็จได้ในวันน้ี”

 ไอลดา วงศ์รัตน์กตัญญู บัณฑิตสาขาวารสาร- 

ศาสตร์ส่ือประสม (ภาคภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 

เหรียญทอง กล่าวว่า การเรียนประสบความสำเร็จได้นั้น 

จะต้องมีความต้ังใจ ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ และ 

ต้องทำความเข้าใจในวิชาเหล่านั้นเพื่อที่จะสามารถนำ 

ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงานและการดำเนิน- 

ชีวิตของตนเอง เหตุที่เลือกเรียนที่หลักสูตรนานาชาต ิ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องจากมีความชอบทางด้าน 

ภาษาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และที่สำคัญอาจารย์ที่มาสอน 

ล้วนแต่มาจากต่างประเทศ ยิ่งเป็นการเพิ่มประสบการณ ์

ในการเรียนรู้ให้ตัวเองอีกด้วย

 สำหรับการเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติน้ัน 

ในช่วงแรกจะมีปัญหาในเร่ืองการส่ือสารไม่ว่าจะเป็น 

อาจารย์ผู้สอนหรือเพ่ือนร่วมช้ันท่ีเรียน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น 

ชาวต่างประเทศ แต่ก็ไม่ท้อ พยายามที่จะเรียนรู้และ 

ปรับตัวไปเร่ือยๆ และมีความกล้าในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เร่ืองราวต่างๆ ใช้เวลาปรับตัวอยู่ประมาณ 2 เดือน หลัง 

จากน้ันก็เกิดความสนิทสนมกับนักศึกษาต่างประเทศ 

หลายประเทศ แต่ไม่ค่อยสนิทกับกลุ่มนักศึกษาคนไทย 

“เนื่องจากการเข้ากลุ่มคนไทยก็จะพูดแต่ภาษาไทย  

เรื่องราวหลายๆเรื่องก็จะเป็นเรื่องของประเทศไทย 

ดังน้ันเลยคิดได้ว่าเม่ือเรามีโอกาสท่ีได้เรียนในหลักสูตรน้ี 

ท่ามกลางนักศึกษาหลากหลายประเทศ น่าที่จะใช ้

โอกาสตรงนี้ฝึกฝนในด้านต่างๆ ทั้งการคิด การพูด 

การใช้ชีวิต ในด้านสังคมและวัฒนธรรม แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน”

 “สาขาท่ีเรียนน้ันเป็นด้านวารสารศาสตร์ส่ือ- 

ประสม โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนท่ีชอบอ่านหนังสือ และ 

ชอบออกแบบเลยได้มาเรียนในสาขาน้ี ซ่ึงการเรียนไม่ว่า 

ในด้านใดหรือสาขาใดจะต้องมีความชอบเป็นพ้ืนฐาน 

จึงขอให้รู้จริงๆว่าตัวเองน้ันชอบอะไร ไม่ใช่ว่าเลือกเรียน 

ตามเพ่ือน หรือตามพ่อแม่  เพ่ือตนเองจะได้มีแรงผลักดัน 

ให้เกิดความต้องการเรียนรู้  แสวงหาโอกาสทางการศึกษาและ 

การทำงานต่อไปในอนาคต”

 โอ นันทิยะ บัณฑิตสาขาวารสารศาสตร์ส่ือประสม 

(ภาคภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

กล่าวว่า ตนเป็นชาวไทใหญ่ที่ชอบการเขียน และการ 

เดินทาง รักในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆอยู่เสมอ จึงได้ตัดสินใจ 

เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน 

ความรู้ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

มากขึ้น ถึงแม้ว่าหลักสูตรนี้จะศึกษายากอยู่บ้างแต ่

เนื่องจากเป็นสาขาที่สนใจจึงทำให้รู้สึกว่าความยากนั้น 

ลดน้อยลงไป คิดว่าหลักสูตรน้ีทำให้ตนได้รับความรู้เพ่ิมเติม 

มากข้ึน และท่ีสำคัญยังสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ 

ในการทำงานได้อย่างเต็มที่

 “ในปัจจุบันนี้ตนได้ทำงานด้านจัดวางหน้าของ 

สำนักพิมพ์แห่งหน่ึง ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ โดยสายงานท่ีทำ 

ก็ตรงกับสิ่งที่ตนเองได้เรียนมา ซึ่งต้องขอขอบคุณ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่คัดสรรอาจารย์ผู้สอน 

จากต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถ มาถ่ายทอด 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ เ ก็ บ เ กี่ ย ว 

ประสบการณ์ครั้งนี้ แต่สิ่งที่จะทำให้เราประสบความ- 

สำเร็จได้น้ันก็ข้ึนอยู่กับความอดทน และต้ังใจท่ีจะเรียนรู้ 

ส่ิงต่างๆท่ีอาจารย์ผู้สอนนำมาถ่ายทอด และเม่ือเราต้ังใจ 

ที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จ 

ทั้งด้านการเรียนและการทำงานในอนาคตได้”

 ทิม ยับเคอ บัณฑิตสาขาวารสารศาสตร์สื่อ- 

ประสม (ภาคภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1  

เหรียญทอง จากประเทศเยอรมนี กล่าวว่า ตนได้เห็น 

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงลงโฆษณาในประเทศ 

เยอรมนีว่ามีโครงการนานาชาติที่ประเทศไทยใน 

ราคาที่เหมาะสมสามารถเรียนได้ จึงได้ตัดสินใจมาเรียน 

ในด้านวารสารศาสตร์สื่อประสม เพราะมีความสนใจ 

ทางด้านการเขียนและการผลิตสื่อ ส่วนการปรับตัวใน 

การเรียนนั้นถือเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับตนเอง อีกทั้งยัง 

รู้สึกมีความสุขที่ได้เจอเพื่อนร่วมชั้น

 สิ่งที่ประทับใจในการเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

คือมีเพื่อนที่มาจากประเทศต่างๆทำให้เห็นมุมมองจาก

หลายคนหลายรูปแบบ ทั้งในด้านการใช้ภาษา ท่าทาง 

วัฒนธรรมประเพณี และการใช้ชีวิต ซึ่งสามารถนำมา 

ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองได้ อีกทั้งคณาจารย ์

ที่มาจากต่างประเทศเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  

มีประสบการณ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้แก่  

นักศึกษาได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน 

ต่อไปในภายภาคหน้า”

สะอาด  ศรีปานเงิน ดาเนียล  ปีเตอร์  คูบัช ไอลดา  วงศ์รัตน์กตัญญู โอ  นันทิยะ ทิม  ยับเคอ



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๕๗ 
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 อาจารย์ ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล           aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ผลไมเ้วียดนาม

 หากจะดูไปแล้ว ผลไม้ของประเทศเวียดนามไม่แตกต่างมากนักกับประเทศไทย 

แต่ในประเทศเวียดนามทางภาคเหนือจะมีผลไม้ให้รับประทานคล้ายกับประเทศจีน 

ผลไม้บางอย่างที่มีในภาคใต้ จะหารับประทานได้ยาก และมีรสชาติไม่ดีเท่ากับ 

ทางภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลไม้เมืองร้อน เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ เป็นต้น

 

 

 การซื้อหาผลไม้ในประเทศเวียดนาม สามารถหาซื้อได้ทั่วไป ทั้งจากแผง 

ขายผลไม้ในตลาด หาบเร่ที่วางขายชั่วคราวข้างทาง หรือแม้แต่การบรรทุกใส ่

จักรยานตระเวนขายโดยท่ัวไป ผู้ซ้ือสามารถเลือกผลไม้ได้ตามความพอใจ ในสนนราคา 

ที่พึงใจกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย นับเป็นเสน่ห์อีกประการหนึ่งของประเทศเวียดนาม

̀

ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม คำอ่านภาษาเวียดนาม

เงาะ Chôm chôm โจม โจม

ทุเรียน sâu  riêng โส่ว เซียง

มังคุด măng cụt มัง กุด

ส้ม com กาม

ส้มโอ bưởi เบื่อย

กล้วย chuối จ๋วย

มะม่วง xoài ซว่าย

ลำไย nhãn หยาน

ขนุน mít มิท

มะพร้าว dừa เสื่อ

มะนาว chanh จาญ

มะขาม me แม

แอปเปิ้ล táo ต๋าว

สาล่ี lê เล

แก้วมังกร thanh long ทาญ ลอง

สตรอเบอร์ร่ี dâu เซิว

พุทรา táo xanh ต๋าว ซาญ

ลูกท้อ đào ด่าว

ทับทิม lựu ลื่ว

น้อยหน่า mãng câu หมาง โก่ว̀

 สวัสดี...ท่านผู้อ่าน ศัพท์เศรษฐศาสตร์สัปดาห์ละคำ สัปดาห์น้ี ขอเสนอคำว่า....

อรรถประโยชน์

 คำว่า “อรรถประโยชน์” ทางเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นจากภาษา 

อังกฤษว่า utility ซึ่งที่มาของคำน้ีแม้จะหมายถึงความสามารถของสินค้าหรือบริการ 

ที่จะทำให้เกิดประโยชน์สนองความต้องการของผู้บริโภค แต่ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่าย 

กว่าน้ัน “อรรถประโยชน์” ควรจะใช้ในความหมายว่า “ความพอใจท่ีผู้บริโภคได้รับจาก 

การบริโภคสินค้าหรือบริการ” หรือสรุปส้ัน ๆ ได้ว่าอรรถประโยชน์ก็คือความพอใจน่ันเอง

 เนื่องจากเรื่องอะไรก็ตามทางเศรษฐศาสตร์มักจะต้องวัดค่าเป็นตัวเลขเสมอ 

เพ่ือจะได้เอาไปวิเคราะห์เป็นตารางค่า รูปกราฟ หรือสมการทางคณิตศาสตร์ได้ ในกรณี 

ของอรรถประโยชน์หรือความพอใจนี้ก็เช่นกัน นักเศรษฐศาสตร์กำหนดให้วัดค่า 

เป็นตัวเลขได้ (ท้ัง ๆ ท่ีในความเป็นจริงวัดไม่ได้) โดยให้มีหน่วยของความพอใจเป็น util 

 ว่ากันว่าคนที่สมมุติให้วัดอรรถประโยชน์หรือความพอใจเป็นตัวเลขได้นั้น 

เป็นเพราะต้องการจะหาทางอธิบายกฎอุปสงค์ที่ว่า ทำไมเมื่อราคาสินค้าลดลงคนจึง 

ซื้อสินค้ามากขึ้น และทำไมเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้น คนจึงซื้อสินค้าลดลงนั่นเอง

 ถึงตอนนี้ท่านผู้อ่านก็อาจสงสัยว่าการที่สมมุติให้วัดอรรถประโยชน์หรือ 

ความพอใจเป็นตัวเลขได้นั้นจะมาอธิบายกฎอุปสงค์ได้อย่างไร การจะอธิบายเรื่องนี ้

เขาสมมุติเพ่ิมอีกด้วยว่าเงิน 1 บาท (หรือสกุลอะไรก็แล้วแต่) ให้ความพอใจ 1 util พอดี 

เพราะฉะนั้นการจ่ายเงินแต่ละบาทไปเพื่อซื้อสินค้าจึงเท่ากับต้องยอมเสียสละความ 

พอใจหรืออรรถประโยชน์ไป 1 util

 นักเศรษฐศาสตร์ยังได้สร้างกฎขึ้นมากฎหนึ่งด้วยโดยสังเกตมาจากพฤติกรรม 

ของผู้บริโภค กฎน้ีบอกไว้ว่าเม่ือบุคคลบริโภค (หมายถึงกินหรือใช้) สินค้าหรือบริการ 

มากหน่วยข้ึนเร่ือย ๆ อรรถประโยชน์หรือความพอใจท่ีได้รับจากสินค้าหรือบริการน้ัน 

หน่วยหลัง ๆ จะลดลงเป็นลำดับ กฎนี้อาจอธิบายได้ง่าย ๆ โดยให้ท่านผู้อ่านลองคิด 

ตามตัวอย่างต่อไปนี้ดูนะครับ

 ถ้าเจมส์ ซึ่งกำลังหิวมาก มาเจอร้านปาท่องโก๋ก็สั่งซื้อมาแล้วกินไป 1 คู่ทันที  

สมมุติว่าปาท่องโก๋คู่แรกท่ีกินน้ีสร้างอรรถประโยชน์หรือความพอใจให้เขาสูงถึง 30 util  

แต่เนื่องจากกินไปคู่หนึ่งแล้วก็ยังหิวอยู่เขาจึงกินคู่ที่ 2 ตามไปทันที ท่านผู้อ่านลองคิด

ดูว่าอรรถประโยชน์จากปาท่องโก๋คู่ที่ 2 นี้ควรมากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 util?  

 เฉลยตามหลักเหตุผลได้ว่าปาท่องโก๋คู่ท่ี 2 ควรให้ความพอใจน้อยกว่า 30 เพราะ 

ความหิวลดลงไปบ้างแล้ว ความพอใจที่ได้จากการกินปาท่องโก๋คู่ที่ 2 จึงไม่ควรสูง 

เท่าการกินคู่แรกซึ่งกินตอนกำลังหิวที่สุด และทำนองเดียวกัน การกินปาท่องโก๋คู ่

ถัด ๆ ไปก็จะสร้างความพอใจให้น้อยลงไปเรื่อย ๆ สมมุติว่าอรรถประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

จากการกินคู่ที่ 2 เท่ากับ 20  จากคู่ที่ 3 เท่ากับ 10 จากคู่ที่ 4 เท่ากับ 3 จนในที่สุดเมื่อถึง 

คู่ท่ี 5 การกินปาท่องโก๋ไม่อาจสร้างความพอใจให้ได้อีกต่อไป (สร้างอรรถประโยชน์ได้  

0 util) ซ่ึงแปลว่าการจะให้กินคู่ท่ี 6 อาจต้องข่มขู่บังคับให้กินและอาจอาเจียนออกมาก็ได้

 จากตัวอย่างน้ีหมายความว่าถ้าปาท่องโก๋ราคาคู่ละ 30 บาท เจมส์จะกินแค่คู่เดียว 

เพราะให้ความพอใจคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป (สูญเสียอรรถประโยชน์จากเงินไป 30 บาท)

พอดี เขาจะไม่กินคู่ที่ 2 เพราะเขาได้ความพอใจเพิ่มขึ้นแค่ 20 util แต่ต้องเสียไปถึง 30 

จึงไม่คุ้ม และถ้าจะให้เขากินคู่ที่ 2 ราคาต้องลดลงเป็น 20 บาท เพื่อให้ความพอใจที่ 

เสียไปจากการจ่ายเงินพอคุ้มกับที่ได้รับเพิ่มจากปาท่องโก๋พอดี เห็นหรือยังครับจะซื้อ

มากขึ้นถ้าราคาลดลง  สวัสดี

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา แจ้งว่า ขณะนี้กองทุนให้กู้ยืม 

เพ่ือการศึกษา กยศ. (สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าท่ีจะขอกู้ต่อเน่ืองในปีการศึกษา 2557) 

ได้เปิดระบบ e-studentloan ให้นักศึกษาบันทึกแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ และย่ืนเร่ือง 

ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ แล้ว 

 นักศึกษาผู้กู้รายเก่าท่ีประสงค์จะขอกู้ให้อ่านประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และรายละเอียดได้ที่บอร์ดงานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการ- 

นักศึกษา (อาคารศิลาบาตรชั้นล่าง) หรือ www.ru.ac.th/scholarship และติดต่อ 

ส่งเอกสารขอกู้ด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่กำหนดในประกาศ

 
 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ขอเชิญ 

นักศึกษาพิการและนักศึกษาทั่วไปที่มีจิตอาสาเข้าร่วม “โครงการนันทนาการ 

สำหรับนักศึกษาพิการและอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน” เพื่อพบปะสังสรรค์และ 

ทำกิจกรรมกับนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 2 เมษายน 2557 

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสโมสร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  ผู้สนใจสมัครได้ท่ีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 1 ในวันและเวลาราชการ สอบถาม 

รายละเอียดทีห่มายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8306 



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๕๗ 

แนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารการพัฒนาเชิงสังคมศาสตร์เบื้องต้น: 
ตามกระบวนทัศน์ทางปรัชญาหลังนวยุค (Postmodernization)

ดร.รัษฎากร วินิจกุล

 เรื่องราวที่ขอนำเสนอต่อไปนี้ ถือเป็นหลัก 

สากลด้านวิชาการ ซึ่งเราสามารถนำมาเป็นแนวทาง 

ในการบริหารการพัฒนาด้านต่างๆ ได้หลากหลาย 

สาขาวิชา เนื่องด้วยปรัชญาคือศาสตร์ของศาสตร ์

ทั้งหลาย ถือเป็นศาสตร์แห่งความรู้ทั้งปวง รวมถึง 

การวิพากษ์วิจารณ์ความรู้ โดยเฉพาะด้านสังคมศาสตร์ 

ทั้งสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

สาขานิติศาสตร์และกฎหมาย เป็นต้น เพราะว่าหากเรา 

พิเคราะห์และย้อนเวลากลับไปก่อนกระบวนทัศน์ 

ยุคปัจจุบัน เราต้องกลับไปยังกระบวนทัศน์ยุคใหม่  

หรือเรียกกระบวนทัศน์นวยุค คือเมื่อประมาณช่วง 

ปี ค.ศ. 1600 เป็นต้นมา ด้วยมนุษย์ทั้งหลายต่างก ็

มีความเชื่อว่าโลกของเราใบนี้มีกฎเกณฑ์ สามารถ 

พิสูจน์ด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์จากเหตุผลเห็นว่า 

ที่มีความน่าเชื่อถือได้ ซึ่งความก้าวหน้าทางด้าน 

วิทยาศาสตร์ได้สร้างมนุษย์ให้รู้จักเหตุและผล  

มนุษย์มีความเชื่อมั่นตัวเองในการรู้จักวิเคราะห์จาก 

เหตุการณ์ต่างๆ มาเป็นแนวทางเหตุผลอันน่าเชื่อถือ 

เพื่อยืนยันหลักตรรกศาสตร์และคำสอนของทุก- 

ศาสนา ด้วยความเช่ือของกระบวนทัศน์น้ี นักวิชาการ 

หลายท่านล้วนแต่มีความคิดเห็นตรงกันหลายประการ 

โดยเฉพาะทุกสิ่งทุกอย่างต้องสมเหตุสมผล มีการ 

พิสูจน์อย่างมีเหตุมีผล จากผลของการศึกษาและ 

ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์นี้ จึงมีความเกี่ยวโยงกับ 

ความเจริญด้านต่างๆ นำสู่ความเจริญและพัฒนาการ 

ต่างๆ มาสู่ประเทศชาติและโลก มนุษย์จึงนำความ- 

เจริญเหล่านั้นมาเป็นแนวคิดในการบริหารการ 

พัฒนา และเปรียบเทียบกับกระบวนทัศน์ด้านการ 

บริหารงาน เมื่อช่วงปี ค.ศ. 1956-1970 ได้เน้น 

ความสำคัญต่อการค้นคว้าเชิงทฤษฎีหรือรูปแบบ 

องค์การ 

 จนกระทั่งมาถึงกระบวนทัศน์หลังนวยุคซึ่ง 

เป็นยุคปัจจุบัน หรือเรียกว่าแนวคิดหลังยุคสมัยใหม ่

การศึกษาเริ่มต้นขึ้นในความสงสัยของมนุษย์  

ภายหลังจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองแล้ว  

ท่ีว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์น้ันมีคุณประโยชน์ 

จริงหรือไม่ หรือเราควรจะดำเนินการอย่างไร เพื่อ 

ทำให้หลายกระบวนทัศน์แทรกอยู่ในสังคมอย่าง 

เดียวกัน โดยแนวคิดกระบวนทัศน์หลังนวยุค กล่าว 

คือ สามารถนำมาเปรียบเทียบกับความสนใจในการ

วิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางศาสนาจากผู้นับถือ 

ศาสนาที่แตกต่างกัน ทั้งความเชื่อและความศรัทธา  

โดยมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันทั้งทฤษฎีหรือลัทธิได้ 

ให้ความร่วมมือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 

ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าและประโยชน์ ตามความ- 

จำเป็นเพื่อพัฒนาและความเข้าใจใหม่ หรือการเน้น 

ส่งเสริมแนวทางเดิมให้ดียิ่งขึ้น จากนั้นสามารถนำ 

มาเปรียบเทียบกับกระบวนทัศน์ตามแนวทาง 

บริหารงานปี ค.ศ. 1970 ท่ีให้ความสำคัญในเชิงทฤษฎี 

องค์การดังกล่าว จนกระท่ังปัจจุบัน เห็นว่าแนวความคิด 

เพื่อสังเคราะห์ความรู้มีความแตกต่างในสาขา 

หลากหลายให้ความสำคัญการดำเนินชีวิตแบบเมือง 

ความสัมพันธ์การบริหารงานระหว่างหน่วยงานรัฐบาล 

หน่วยงานเอกชนและให้ความร่วมมือทางเทคโนโลยี 

และสังคม ความสนใจนโยบายศาสตร์ และการ- 

ดำเนินงานของรัฐบาลให้ดีมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือ 

ด้านเอกชน การนำเทคนิคด้านวิธีการบริหารงานโดย 

นำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารงานเพื่อกำหนดนโยบาย 

และการบริหารงานนโยบายสาธารณะ มีความพยายาม 

ทำการค้นหาวิธีการใหม่ ๆ  มาตอบสนองความต้องการ 

การดำรงชีวิตของตนเองมุ่งสู่ความสงบความสุข 

และเพ่ือสันติภาพบนโลก ซ่ึงเห็นได้จากการทำให้เกิด 

แนวโน้มความประหยัดโดยไม่ได้สร้างความเดือดร้อน 

ให้กับใครและสิ่งแวดล้อมใด 

  ตามกระบวนทัศน์หลังนวยุค เป็นแนวคิด 

การผสมผสานระหว่างแนวคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

ทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับจิตสำนึกทางศีลธรรม 

อย่างมีเหตุผลในทิศทางเดียวกันและไม่ขัดแย้ง เพื่อ 

หาคุณค่าที่ดีของชีวิตมาพัฒนาศักยภาพชีวิต และ 

อาศัยสิ่งวิวัฒนาการยุคใหม่ใช้ให้ เหมาะสมแก่  

อัตภาพชีวิต นำมาซึ่งความสุขและสันติภาพของ 

มนุษยชาติ สำหรับการประเมินในประโยชน์ท่ีสังคม 

ได้รับต้องผ่านความเชื่ออันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ 

สังคม การเคารพเหตุและผลของผู้อื่น ไม่จ้องทำร้าย 

เหมือนสมัยก่อน เป็นจุดเริ่มต้นการนำมาซึ่งกระแส 

การอนุรักษ์และคัดสรรการใช้ทรัพยากรโดยเป็น 

มิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์และ 

เกิดผลดีสูงสุดอย่างยั่งยืนกับแนวคิดของกระบวน- 

ทัศน์หลังนวยุคนี้ อันเห็นควรว่าการคำนึงถึงหลัก 

วิจารณญาณ การวิเคราะห์ การประเมินค่าในการ 

รู้จักเลือกเก็บคุณค่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อาศัย 

วิจารณญาณอย่างแท้จริงเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม  

จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องให้อภัยซึ่งกันและกัน เมตตา  

ไม่สร้างความขัดแย้ง เอาชนะในเรื่องที่ไม่สมควร 

ไม่ลุ่มหลงอำนาจ การนำปรัชญาสร้างประโยชน ์

พอเพียงโดยไม่สร้างความเดือดร้อน อดทนและรู้จัก 

การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

ผู้ เขียนมีความเห็นว่าแนวทางปรัชญาหลังยุค 

สมัยใหม่ (Postmodern) ได้มีความพยายามสร้าง 

บรรยากาศของสังคมและโลกของความรู้ ให้รู้จัก 

การลดการตอบโต้ โดยการเผชิญหน้า หรือการยึดม่ัน 

เฉพาะกรอบความคิดของตนหรือความเป็นตัวเอง 

แต่มีความพยายามสร้างความเข้าใจ สร้างพื้นที่ให ้

กับแนวความคิดของแต่ละสถาบันหรือชุดความรู้ 

ในแต่ละแบบซึ่งผ่านการสะท้อนจากมุมมองใน 

แบบอัตตาของยุคสมัยใหม่ ให้หันกลับพิจารณาเป็น

ภาพกว้างเป็นภาพรวม หรือการสร้างองค์ความรู้ใน 

แต่ละสาขาวิชานั้นๆ ตลอดจนการพิจารณาและ 

การมีมุมมองความหลากหลายเชิงวิพากษ์ 

 ฉะน้ันความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเห็นว่า 

ปรัชญาหลังยุคสมัยใหม่ได้มีการพยายามทำให้  

หลุดพ้นจากการยึดมั่นแต่เฉพาะความคิดของตนเอง 

แต่ให้พิจารณาสังคมรอบด้าน องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้ 

สมควรมาจากความคิดหลากหลายที่ไม่ใช่มาจาก 

คนเดียว ปรัชญายุคหลังสมัยใหม่ทำให้รู้จักการยอมรับ 

ความคิดเห็นของผู้อื่น อย่างน้อยรู้จักการรับฟังการ

วิพากษ์วิจารณ์และการตรวจสอบ แม้ปรัชญาหลัง 

สมัยใหม่ไม่ได้สร้างชุดความรู้ใดมากมายนัก แต่จุด 

ประกายแนวคิดให้กับมนุษย์เพื่อหลุดพ้นออกจาก 

ความคิดบางอย่างที่ยึดติดกับความเชื่อมั่นใน 

ความคิดของตนทั้งอำนาจ และกระบวนทัศน ์

บางอย่าง เพื่อนำมาสู่การปลดปล่อยและการสร้าง 

สังคมนี้ให้น่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น ในเบื้องต้นจึงควร 

ทำความเข้าใจแนวคิดนี้ว่า ไม่ได้ล้มเลิกของเก่าหรือ 

แนวความคิดแบบเดิมๆ แต่ควรให้ความสนใจของใหม่ 

ความคิดใหม่ ส่วนสำคัญคือความไม่ยึดมั่นถือมั่น  

เมื่อพิจารณาหัวใจปรัชญาหลังนวยุค ย่อมจะเห็นว่า 

แนวความคิดสอดคล้องกับหลายแนวทางอย่าง 

ไม่ต้องสงสัย มีความเป็นสากลและความเหมือน 

ดังนั้นการศึกษาทำความเข้าใจในการบริหารการ- 

พัฒนาประเทศชาติ ควรหันมาเปิดใจ สนใจรองรับ 

สิ่งใหม่ๆ ตามแนวทางปรัชญาหลังนวยุคบ้าง  หรือ 

จะศึกษาเพื่อทำความเข้าใจปรัชญาอย่างชัดแจ้ง 

คิดว่าคงไม่เสียหายอะไรมาก ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิด 

ความเข้าใจลึกซึ้งและการพิจารณาความสัมพันธ์ 

เป็นทิศทางเดียวกันในการตีความหมายโดยทั่วไป  

เพ่ือนำมาใช้เปรียบเทียบให้เข้าใจมากข้ึน และขยายองค์ 

ความรู้ของเรื่องนี้ให้กว้างขวางเป็นประโยชน์แก่ 

สังคมและประเทศชาติต่อไป



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๕๗ 

 เปิดใจรุ่นพี่คณะนิติศาสตร์ นำประสบการณ์และประโยชน์ที่ได้รับ 

จากการฝึกงานด้านกฎหมายในองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ 

กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงในแต่ละปีมีนักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์เป็นจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ และออกมาทำงานในองค์กร 

ได้จริง 

      ในปีการศึกษา 2557 คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม 

โครงการนักศึกษาฝึกงานคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 27 โดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     นางสาวจุฑามาศ ผาสุขฤทธิ์ นักศึกษา 

ฝึกงานรุ่นที่ 24 นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง 

เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 65 ผ่านการฝึกอบรมวิชา 

ว่าความ รุ่น 39 กำลังศึกษาระดับปริญญาโท  

คณะนิติศาสตร์  สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ฝึกงานที่สำนักงานอัยการสูงสุด 

   ดิฉันเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานที่  

คณะนิติศาสตร์  สิ่งแรกที่ได้รับ คือ ประสบการณ์ 

ในการทำงานทางด้านกฎหมาย  ได้เรียนรู้การทำงานของพนักงานอัยการ นิติกร 

อัยการ ตลอดจนงานด้านอื่นๆที่จำเป็นในองค์กร ได้รู้ถึงกระบวนการทาง 

ยุติธรรมทั้งในส่วนของศาลและอัยการว่ามีขั้นตอนอย่างไร  มีการนำกฎหมายไป 

ใช้อย่างไร เป็นการเรียนรู้นอกตำราที่ดีทำให้เราสามารถใช้กฎหมายได้อย่างเป็น

ระบบเป็นขั้นตอน ทำให้เข้าใจกฎหมายได้อย่างถ่องแท้ขึ้น นอกจากจะได้ความรู ้

ในทางวิชาการแล้วยังได้เรียนรู้การเข้ากับสังคมใหม่ๆ  สังคมของการทำงาน   

สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆพี่ๆร่วมงานได้เป็นอย่างดี  และยังเป็นแรงผลักดัน 

ให้เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำในสิ่งที่เรามุ่งหวังในอนาคตด้วย

 หากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนที่กำลังสนใจในโครงการนักศึกษา 

ฝึกงานของคณะนิติศาสตร์ ขอแนะนำว่าเมื่อได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วเราจะได ้

รับประโยชน์ทั้งทางวิชาการและสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่หาจากหนังสือไม่ได้ เมื่อเรา 

มีโอกาสนี้แล้วเราก็ควรที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้

   นายอานนท์ ม่วงอุ้ม นักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 20 

นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง เคยฝึกงานที ่

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

  ผมสมัครเป็นนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 20 และ 

ฝึกงานที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา การฝึกงาน 

ตามโครงการนักศึกษาฝึกงานได้จัดขึ้น ทำให้ได้รับ 

ประสบการณ์ด้านการทำงานร่วมกันเป็นองค์กร 

ชีวิตหลังจากที่ เราจบการศึกษานั้นเป็นอย่างไร 

ในองค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรที่ถือว่าใหญ่เพราะผมทำงานที่ต้องเจอกับ 

นักวิชาการในประเทศไทย นักการเมืองท่ีได้เข้ามาเป็นคณะกรรมาธิการร่างกฎหมาย 

ซ่ึงองค์กรท่ีผมทำก็ได้ทำในส่วนของการพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ ก่อนจะผ่าน 

วาระของสภาผู้แทนราษฎร ทำให้ได้รับความรู้การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย 

เป็นอย่างดี

 แต่ที่สำคัญมากกว่าการได้ฝึกงาน คือ มิตรภาพของเพื่อนร่วมรุ่น 

ฝึกงานราวกว่าร้อยคน ที่ปัจจุบันก็ยังคงเหนียวแน่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

จัดงานเลี้ยงรุ่นกันทุกๆปี และคิดว่าคงจะเป็นประสบการณ์ที่ดี ประสบการณ ์

ต่างๆเราได้แบ่งปันมาจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่ตัดสินใจฝึกงาน เป็นสิ่งคุ้มค่าที่ทำให ้

ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆและคนดีๆ

  ว่าที่ร้อยตรีอนันตฤทธิ์ ขันเศรษฐพงศ์ เรียน 

ระบบ Pre-degree และใช้เวลาเรียนอีก 2 ปี จบ 

นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง เกียรตินิยมอันดับ 2 

อายุ 20 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับเนติบัณฑิตยสภา 

รับราชการตำแหน่งนิติกร สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร 

และเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน กำลังสำรอง 

ของกองทัพไทย เป็นนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 24 เคย 

ฝึกงานที่ศาลจังหวัดพระโขนง 

 การศึกษาด้านกฎหมาย นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ส่วนใหญ่จะศึกษา 

แต่ตัวบทกฎหมาย ตำราเรียน หรือการเข้าฟังคำบรรยายของอาจารย์ในชั้นเรียน 

ซึ่งเป็นการศึกษาแต่เพียงในภาคทฤษฎีเท่านั้น ทำให้ไม่มีโอกาสได้เห็นภาพรวม 

ของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการฝึกงานเป็น 

โอกาสที่ดีที่ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าใจกระบวนการยุติธรรมได้อย่างชัดเจน

ยิ่งกว่าการอ่านหนังสือ หรือการเข้าฟังคำบรรยายของอาจารย์ 

     สำหรับผมเลือกฝึกงานท่ีศาลจังหวัดพระโขนง เน่ืองจากเป็นศาลจังหวัด 

ที่อยู่ใกล้บ้าน และทราบจากการเรียนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรมว่า เป็นศาลที ่

มีการพิจารณาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่งจะทำให้ผมสามารถศึกษากระบวนการ 

ยุติธรรมได้ครบถ้วน โดยในการฝึกงานทำให้ผมเข้าใจกระบวนการต่างๆในศาล 

ว่ามีวิธีปฏิบัติอย่างไร การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา ตั้งแต่เริ่มต้นจนคดีถึงที่สุด  

ทำให้สามารถเชื่อมโยงกับภาคทฤษฎีที่ได้เรียนมาแล้วในห้องเรียนหรือจากการ 

อ่านหนังสือในเชิงปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

     ที่สำคัญสำหรับผมแล้ว ความสำเร็จที่ได้มีโอกาสสอบเข้ารับราชการ 

ในหน่วยงานของรัฐ ส่วนหนึ่งก็มีส่วนมาจากการได้เข้าร่วมโครงการนักศึกษา 

ฝึกงาน คณะนิติศาสตร์ เพราะการฝึกงานส่งผลให้การเรียนกฎหมายมีความ- 

สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง สุดท้ายนี้ ผมขอกล่าวว่า..“การฝึกงานได้อะไรมากกว่า 

ที่คิด เป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาจากที่ไหนไม่ได้”

   นางสาวมนฤดี เหล่าประดิษฐ ์ นิติศาสตร- 

บัณฑิต ม.รามคำแหง นักศึกษาฝึกงานรุ่นที่  17 

เคยฝึกงานที่ศาลอาญา 

     ดิฉันเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 17 

เพราะอยากมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย 

ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ เราไม่สามารถหาได้จาก 

ห้องเรียน ดิฉันเลือกสถานที่ฝึกงานคือ ศาลอาญา      

รัชดา เพราะส่วนตัวชอบกฎหมายอาญามากกว่า 

กฎหมายแพ่ง และอยากเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยตรง ดิฉันยังจำ 

วันแรกของการเข้าไปเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ศาลอาญาได้ไม่ลืม ทั้งการต้อนรับ 

และคำช่ืนชมนักศึกษาฝึกงานจากรามคำแหงว่า เป็นผู้ต้ังใจเรียนรู้งาน มีความขยัน 

อดทน และการแต่งกายเรียบร้อย ดิฉันจึงมีความตั้งใจในการฝึกงานมาก และ 

จำแนวปฏิบัติที่ดีของรุ่นพี่ๆ และนำมาปฏิบัติในการเข้าฝึกงาน 

 การเข้าฝึกงานท่ีศาลอาญาทำให้เห็นข้ันตอนและกระบวนการทางอาญา 

ได้ชัดเจน ตั้งแต่การรับฟ้อง การขอฝากขัง การขอปล่อยตัวชั่วคราว การขอ 

ออกหมาย การส่งหมายนัดพยาน ห้องนัดความ หน้าบัลลังก์ แม้แต่การเข้าร่วมฟัง 

การพิจารณาคดีหรือการฟังคำพิพากษา ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีเราได้จากการฝึกงานไม่ใช่ 

เพียงแต่ได้ทราบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพียงอย่างเดียว ยังได้เห็นผู้ที่มา 

ติดต่อราชการ  มาเป็นคู่ความ ทั้งฝ่ายโจทก์  จำเลย  ทนายความ  นายประกันอาชีพ   

การท่ีเราได้เห็นภาพของผู้ท่ีเดือดร้อนจากการมีคดีความทำให้เรายึดม่ันในกระบวน 

การยุติธรรมว่า ถ้าเราสำเร็จการศึกษาและได้มีโอกาสประกอบวิชาชีพทางด้าน 

กฎหมายเราจะยึดมั่นทำงานเพื่อความยุติธรรม

นางสาวจุฑามาศ  ผาสุขฤทธิ์

นายอานนท์  ม่วงอุ้ม

นางสาวมนฤดี เหล่าประดิษฐ์

ว่าท่ีร้อยตรีอนันตฤทธ์ิ ขันเศรษฐพงศ์

เปิดใจรุ่นพี่นิติศาสตร์ฝึกงานด้านกฎหมาย



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
 

 คณะสื่อสารมวลชน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ 

นักศึกษา โดยมีศิษย์เก่าด้านสื่อสารมวลชนมาแนะนำ

ประสบการณ์ในการทำงาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 

ที่ผ่านมา ณ อาคารท่าชัย ชั้น 2  

 นายจิรายุตม์  รักรัง 

ปั จ จุ บั น ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง 

พิธีกรรายการ “ลุยไม่รู้โรย” 

ทางสถานีโทรทัศน์ไทย 

พีบีเอส กล่าวว่า เหตุที่ 

เลือกเรียนที่คณะสื่อสาร- 

มวลชน (คณะเทคโนโลยี- 

การสื่อสารมวลชน) นั้น 

เพราะตนมีความต้องการที่จะทำงานในสายงานนี้ 

จึงเริ่มไขว่คว้าหาโอกาสในการทำงาน โดยเริ่มจาก 

ตอนท่ีเรียนอยู่ปี 1 ได้ไปสมัครเป็นนักแสดงในรายการ 

“คดีเด็ด” และรายการ “จ้อจี้” ตั้งใจว่าจะทำงานด้านนี ้

ในอนาคต จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ให้มากๆโดยที่ไม่ต้อง 

เรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยอย่างเดียว และการที่เราทำงาน 

ไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยน้ันไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด”

 “ในตอนท่ีเรียนเร่ิมแรกมีความต้องการท่ีจะ 

ทำงานเป็นดีเจ และมุ่งมั่นที่จะสอบใบผู้ประกาศข่าว 

ฝึกอ่านข่าวทุกวัน อ่านซ้ำๆกันอย่างต่อเนื่องจนแทบ 

จะท่องออกมาได้ โดยส่วนตัวนั้นมีความมุ่งมั่นในการ 

ฝึกฝนการพูดเป็นอย่างมาก แม้กระท่ังเดินบนสะพานลอย 

ก็พูด เจออะไรรอบด้านก็พูดแต่เป็นการพูดแบบเล่าเร่ือง 

ให้เกิดความเข้าใจ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมปฏิบัต ิ

มาโดยตลอด”

  สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานด้านสื่อจะมีอยู่  

หลายตำแหน่งให้เลือก อาทิ ฝ่ายตัดต่อ โปรดิวเซอร์ 

ไดเรคเตอร์ ฯลฯ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องหาตัวเองให้เจอ 

แล้วฝึกฝนในสิ่งเหล่านั้นอย่างจริงจัง นอกจากนั้น 

ยังควรจะหาประสบการณ์ควบคู่ไปด้วย ด้วยความ 

ที่ เราเป็นเด็กที่จบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

คล้ายเป็นน้องใหม่ในวงการ ยังไม่มีใครรู้จักต้องพยายาม 

ที่จะกรุยทางในวงการสื่อด้วยเริ่มจากที่ฝึกงาน 

จากบริษัท GTH การที่เราเข้ามาทำงานแล้วยังไม่เป็น 

ท่ีรู้จักก็ถือเป็นเร่ืองดีอย่างหน่ึงเพราะว่าทุกคนจะไม่ได้ 

คาดหวังกับผลงานของเรา  แต่ถ้าเราทำทุกคำส่ังท่ีได้รับ 

อย่างจริงจังมันจะเป็นผลงานที่พิสูจน์ตัวเราเองได้  

“เด็กรามคำแหงมีภาษีตรงความอดทนต่อการทำงาน 

ต่างๆจึงไม่มีปัญหา เพราะฉะน้ันจึงไม่ใช่เร่ืองยากในการ 

ทำงาน ในสมัยท่ีผมเป็นนักศึกษาได้พยายามล่ารางวัล 

ด้วยการเข้าประกวดผลงานต่างๆ  สร้างช่ือของมหาวิทยาลัย

รามคำแหงให้อยู่ในวงการของวงการสื่อ”

  นายจิรายุตม์  กล่าวต่อไปว่าในวงการสื่อ 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง “การขาย 

งานในวงการไม่ใช่ว่าจะขายได้ง่ายๆมันต้องใช้เวลา 

เพราะงานท่ีเราคิดมานั้นใช่ว่าจะถูกตาต้องใจเจ้านาย 

ดังนั้นเมื่อครั้งแรกงานไม่ผ่านไม่ต้องท้อ ให้สู้ต่อไป 

พยายามเสนอเข้าไปเร่ือยๆ จะทำให้เรามีความแข็งแกร่ง 

เข้มแข็งและมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย  

สำหรับบัณฑิตควรพยายามสร้างเครือข่ายติดต่อกัน 

เพื่อจะได้ช่วยเหลือกันในอนาคต”

 “ช่วงจังหวะชีวิตโอกาสจะพัดมาสู่เราเสมอ 

ถ้าเราพร้อม เราหยิบโอกาสน้ันมาใช้ได้อย่างเต็มท่ีจะเป็น 

สิ่งที่เชิดหน้าชูตาได้ แต่ถ้ามีโอกาสมาแล้วแต่เราไม่ม ี

ความพร้อมก็จะทำให้เสียโอกาสนั้นไป ดังนั้นถ้าเราม ี

โอกาสท่ีดีหยิบย่ืนเข้ามาให้รีบคว้าไว้อย่าผัดวันประกันพรุ่ง 

โดยเด็ดขาดในวงการส่ือ การท่ีเราทำตัวให้พร้อมอยู่เสมอ 

จะทำให้เรามีชัยมากกว่าคร่ึง  อย่ากลัวท่ีจะเดินเหยียบหนาม 

เหยียบบ่อยๆเท้าเราก็จะด้าน เราก็จะสามารถไปได้รอด 

ในหนทางที่เราเลือก”

 น.ส.สุวรรณี  กรรณสูต 

บรรณาธิการโต๊ะข่าวสังคม 

และบรรณาธิการรายการ 

“ประเด็นเด็ดเจ็ดสี” ช่อง 7 

กล่าวว่า ตนเริ่มเรียนใน 

ส า ข า สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น 

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์  

และวิชาโทโฆษณาของ 

คณะบริหารธุรกิจ ขณะที่เรียนได้ฝึกงานในตำแหน่ง 

เจ้าหน้าท่ีประสานงานของศูนย์วิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทย 

รับผิดชอบการสัมภาษณ์ หาข่าว ข้อมูล ตัดข่าวจาก 

หนังสือพิมพ์ เม่ือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

แล้วจึงได้เข้าไปสมัครงานที่ ITV โดยงานแรกที่ทำ 

คือเป็นเจ้าหน้าท่ีมอนิเตอร์ ทำหน้าท่ีรวบรวมข่าวจาก 

สถานีต่างๆ นำเสนอกองบรรณาธิการกลาง ว่าในแต่ละ 

สถานีได้มีการนำเสนอข่าวอะไรบ้าง“เรื่องของ 

สถาบันไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ใดในการทำงานแต่ขึ้นอยู่ 

กับว่าคุณทำงานได้มากน้อยแค่ไหน  เมื่อไรก็ตามที่คุณ 

พร้อมในการทำงานด้านอื่นนอกจากทำข่าว ไม่ว่าจะ 

เป็นการเขียนข่าว ทำสกู๊ป เปิดหน้า นั่นคือโอกาส 

ท่ีคุณจะพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนในตำแหน่ง

ที่สูงขึ้น”

 หลังจากนั้นได้ เลื่อนมาเป็นผู้สื่อข่าวโต๊ะ 

ภูมิภาค ซึ่งรับผิดชอบครอบคลุมเนื้อข่าวทุกด้าน 

งานที่รับผิดชอบเช่นการทำข่าว ทำสกู๊ป เปิดหน้า 

การลงสปอตโฆษณา การเขียนสกู๊ป ลงเสียง รายงานสด 

(OB) รวมทั้งเป็นผู้ประกาศ

 น.ส.สุวรรณี  กล่าวต่อไปว่าตนทำงานประจำท่ี 

ITV มาตั้งแต่ปี 2545 จนวันสุดท้ายที่ ITV ถูกปิด 

หลังจากนั้นย้ายไปอยู่ที่มีเดียสตูดิโอ โดยเริ่มต้นจาก 

การทำงานในห้องท่ีไม่มีโต๊ะ ไม่มีคอมพิวเตอร์ มีแต่เส่ือ 

และโน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง เพื่อใช้ทำข่าว ดาวน์โหลดภาพ 

จนวันนี้ที่มีเดียสตูดิโอได้ผลิตรายการป้อนช่องฟรีทีวี 

โดยมีรายการ “เช้านี้ที่หมอชิต” “ประเด็นเด็ดเจ็ดสี” 

ที่ออนแอร์ทางช่อง 7 และอีกสื่อหนึ่งคือ “มีเดีย 

นิวส์ชาแนล”  คือช่องข่าวท่ีออนแอร์ผ่านทางดาวเทียม

 “จากประสบการณ์การทำงานต่างๆที่ผ่านมา 

จะเห็นว่าเราต้องบ่มเพาะตัวเราเองข้ึนมาทีละเล็กละน้อย 

จากท่ีเราเป็นแค่นักข่าวคนหน่ึงจนวันหน่ึงเราสามารถ 

ทำรายงานได้ สกู๊ปได้ เปิดหน้าได้ อ่านข่าวได้ เร่ิมมอง 

ประเด็นออก ว่าเราควรเขียนข่าวอย่างไร หรือควรสัมภาษณ์ 

ใครเพิ่มเติม ทำให้เราสามารถเขียนข่าวได้รวดเร็วกว่า 

อย่าปฏิเสธโอกาสท่ีคุณจะได้รับ ทุกส่ิงทุกอย่างข้ึนกับ 

ความมั่นใจที่เราคิดว่าเราทำได้”

 

  

คณะสื่อสารมวลชน จัดปัจฉิมนิเทศ รามคำแหงร่วมกับ ม.ประเทศญี่ปุ่่น

แลกเปลี่ยนภาษา - วัฒนธรรม

 สาขาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและภาษา 

ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น 

กับมหาวิทยาลัยฮิเมจิ ดกเคียว และมหาวิทยาลัยโอบิริน 

ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 โดยมีรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ 

ป่ินทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมพวงแสด  

อาคาร 2 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์

 ภายในงานมี Professor Masakazu Osaki, Ph.D. 

Faculty of Law, Himeji Dokkyo University Takuya 

Hayashi,Ph.D. Associate Professor of Economic  

History and Business History, J.F. Oberlin University 

อาจารย์ ดร.นพธร ปัจจัยคุณธรรม หัวหน้าภาควิชา 

ภาษาไทยและภาษาตะวันออก        ผศ.ดร.พจนี     ศิริอักษรสาสน์ 

หัวหน้าสาขาภาษาญี่ปุ่น พร้อมด้วยอาจารย์ประจำ 

สาขาภาษาญี่ปุ่น นักศึกษา ม.ร. และนักศึกษาญี่ปุ่น 

จากมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง เข้าร่วมงาน 

 โอกาสนี้ รศ.ทวีศักดิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

กล่าวว่า ในนามของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ขอต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มหาวิทยาลัยฮิเมจิ ดกเคียว และมหาวิทยาลัย 

โอบิริน ประเทศญี่ปุ่น เข้าสู่โครงการแลกเปลี่ยนภาษา 

และวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3

 “การจัดโครงการน้ี จัดข้ึนเพ่ือเผยแพร่และกระชับ 

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมญ่ีปุ่นและวัฒนธรรมไทย  

ที่เป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันมายาวนาน และมุ่งหวังให้ 

นักศึกษาจากท้ังสองประเทศได้เรียนรู้ภาษาระหว่างกัน 

อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังการใช้ภาษา การพูดคุย การท่องเท่ียว 

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและบอกเล่าเอกลักษณ์ของ 

ท้ังสองประเทศให้แต่ละฝ่ายได้รับทราบ จึงเช่ือว่ากิจกรรมน้ี 

จะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  

และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษา 

ทั้งสองประเทศด้วย” (อ่านต่อหน้า 11)

Professor Masakazu Osaki รศ. ทวีศักด์ิ   ป่ินทอง



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๕๗ 

   ดำเนินการในวันลงทะเบียนหรือวันสุดท้าย 

   ของกำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาค 

   น้ัน ๆ เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะเข้าสอบ 

   ซ้ำซ้อนได้

 3.  การจัดสอบและแจกข้อสอบ

 ดังนั้น ในวันที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนและใน 

ใบเสร็จลงทะเบียนได้มีการกากบาทขอจบในใบเสร็จ 

ลงทะเบียนแล้ว ให้นักศึกษานำใบเสร็จดังกล่าวไปติดต่อ 

ณ ท่ีทำการคณะของนักศึกษาเพ่ือทำเร่ืองขอสอบซ้ำซ้อน 

นักศึกษาต้องไปดำเนินการในวันลงทะเบียนเรียนหรือ 

อย่างช้าไม่เกินวันสุดท้ายของกำหนดการลงทะเบียนเรียน

ในภาคนั้น

ถาม ดิฉันกำลังจะเรียนครบ 8 ปี และคิดว่าคงไม่จบ 

การศึกษา ดิฉันต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เม่ือครบ 8 ปี 

หรือไม่ และต้องขอเทียบโอนวิชาในวันสมัครใหม่หรือไม่  

และวิชาที่เทียบโอนได้จะเทียบโอนได้เฉพาะวิชาทั่วไป 

เท่านั้นแล้วเริ่มเก็บวิชาหลัก และวิชาเลือกใหม่ทั้งหมด

ด้วยหรือไม่  หรือวิชาท่ีเรียนผ่านมาแล้วไม่ต้องเรียนใหม่ 

ตอบ เมื่อนักศึกษาเรียนครบ 8 ปีแล้วไม่จบการศึกษา 

และนักศึกษามีความประสงค์จะกลับมาเรียนอีก 

นักศึกษาต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ตามวันเวลาที่ 

มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร ส่วนการเทียบโอนวิชาท่ีนักศึกษา

เคยสอบผ่านมาแล้ว ให้นักศึกษาขอ Transcript ที่ One 

Stop Service (อาคาร KLB ช้ัน 1) เพ่ือใช้ในการเทียบโอน 

วิชาท่ีเคยสอบผ่านมาแล้ว การเทียบโอนวิชาท่ีเทียบโอนได้ 

คณะท่ีนักศึกษาสมัครเรียนจะตรวจสอบจาก Transcript  

ของนักศึกษาว่ามีวิชาใดบ้างท่ีตรงกับหลักสูตร หรือสาขา 

ที่นักศึกษาสมัครเรียนใหม่ ถ้าวิชาใดเป็นวิชาเดียวกัน 

หรือใช้กันได้ ไม่ว่าจะเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปหรือวิชา

อื่นใดก็ตาม เช่น วิชาเอกบังคับ, วิชาเอกเลือก, วิชาโท 

หรือวิชาเลือกเสรี ถ้าใช้กับสาขาท่ีนักศึกษาเรียนใหม่ได้ 

นักศึกษาสามารถโอนได้ทุกกระบวนวิชา

กองบรรณาธิการ

ถาม ดิฉันเป็นนักศึกษารหัส 5302.... ซึ่งผลสอบเดิม 

ของดิฉันเป็น P กับ G ก่อนจะได้ผลสอบใหม่ ตั้งแต่ 

ภาค 1/2555 เป็น A B C D เนื่องจากมีวิชาที่ดิฉันสอบได ้

เกรด P แต่ดิฉันต้องการลงทะเบียนเรียนและสอบใหม ่

ในวิชาที่ได้เกรด P นั้น เพื่อจะทำให้ได้เกรด A หรือ B  

ดิฉันจะลงทะเบียนในเทอมต่อไปได้หรือไม่ 

ตอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ประกาศ 

ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ข้อ 16.3 กำหนดไว้ว่า  

“การประเมินผลในแต่ละรายกระบวนวิชาให้ใช้ระดับ 

คะแนนตัวอักษรตามข้อ 16.7”

 บทเฉพาะกาล

 ข้อ 8  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2547 เป็นต้นไปโดยอนุโลม

 จากข้อบังคับข้างต้น ข้อ 16.7 ว่าด้วยเรื่องเกรด 

คือ เป็นเกรด A B C D ดังนั้น ตามข้อบังคับนักศึกษา 

ตั้งแต่รหัส 47 ถึงปัจจุบัน จึงต้องได้เกรดในวิชาที่สอบ 

ผ่านเป็น A B C D ซึ่งนักศึกษาที่มีรหัสก่อนรหัส 55 

และมีผลสอบเป็น P กับ G มหาวิทยาลัยจึงต้องเปลี่ยน 

จาก P เป็น C+ และ G เป็น A ตามบทเฉพาะกาลข้างต้น 

และเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยได้มีมต ิ

ที่ประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 4.3 ครั้งที่ 25/2556 เรื่อง  

นักศึกษาเทียบโอนหรือปรับผลสอบกระบวนวิชาแล้ว 

ขอ Regrade ได้มีมติว่า “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมต ิ

ไม่อนุมัติ ให้นักศึกษาเทียบโอนหรือปรับผลสอบ 

กระบวนวิชาแล้วขอ Regrade ตามที่รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอ”

 เมื่อมีมติมหาวิทยาลัย เรื่องการ Regrade ใน 

กรณีนี้นักศึกษาจึงไม่สามารถนำวิชาที่ได้ P มาทำการ 

Regrade ได้ เพราะมหาวิทยาลัยปรับเกรดให้นักศึกษา 

เป็น C+ แล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับฯ และมติดังกล่าว

ถาม ถ้านักศึกษาขอจบแล้วจะลงทะเบียนสอบ 

ซ้ำซ้อน ต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ ตามประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมกับ 

วันและเวลาสอบไล่ (ม.ร.30) ได้กำหนดเร่ืองการขอสอบ

ซ้ำซ้อนไว้ ดังนี้

 “เฉพาะนักศึกษาที่ขอจบการศึกษาเท่านั้น โดย 

ดำเนินการท่ีคณะซ่ึงนักศึกษาสังกัดอยู่ภายในวันท่ีนักศึกษา 

ลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให ้

สอบซ้ำซ้อน

 เงื่อนไขของการขอสอบซ้ำซ้อน

 1.  คุณสมบัติ

      1.1  เป็นผู้ที่ขอจบการศึกษาในภาคนี้

      1.2  กระบวนวิชาท่ีขอสอบซ้ำซ้อนต้องไม่เป็น 

   วิชาเลือกที่สามารถเลือกวิชาอื่นแทนได้

 2.  การยื่นขอสอบซ้ำซ้อน

  2.1 กรอกแบบฟอร์มขอสอบซ้ำซ้อนตามที่ 

   คณะกำหนดต่อคณบดีหรือผู้แทน โดย 

  
            

ภาคฤดูร้อน/2556

 วัน-เวลา-สถานที่เรียน (ตาม ม.ร. 30) อังคาร 

พฤหัสบดี เสาร์ 11.30-13.20 น. อาคาร SLB ห้อง 606 

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ให้ด ู

ประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

 ตำราเรียน FR 201 (S) ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3  

ซื้อได้ที่ศูนย์ตำรา

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา (ตามหลักสูตร) ศึกษา 

ภาษาฝรั่งเศสต่อจาก FRE 1002 โดยฝึกความเข้าใจ 

และการใช้ภาษาฝรั่งเศสด้านการอ่าน ฟัง พูด เขียน 

ในระดับที่สูงขึ้น 

 การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อใหญ่ เวลาสอบ  

2 ชั่วโมงครึ่ง  วัน-เวลาสอบตาม ม.ร.30  

 ข้อแนะนำ ควรทบทวนพื้นฐานไวยากรณ์ที ่

เรียนรู้มา  ฝึกการใช้ภาษาอย่างสม่ำเสมอ  ด้วยการทำ 

แบบฝึกหัดทั้งอ่าน เขียน ฟัง พูด

 วัน-เวลา-สถานที่เรียน (ตาม ม.ร. 30) อังคาร 

พฤหัสบดี เสาร์ 15.30-17.20 น. อาคาร SBB ห้อง 305 

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ให้ดู 

ประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

 ตำราเรียน FR 301 (S) ซื้อได้ที่ศูนย์ตำรา

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา (ตามหลักสูตร) ศึกษา 

ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เรียนระดับกลาง โดยศึกษา 

ลักษณะโครงสร้างประโยค ศัพท์ สำนวน และฝึก 

การอ่าน ฟัง พูด เขียน ต่อจากภาษาฝรั่งเศส  

ระดับพื้นฐานทั้งสี่เล่ม (FRE 1001-2002)

 การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อใหญ่ เวลาสอบ 

 2 ชั่วโมงครึ่ง  วัน- เวลาสอบตาม ม.ร.30  

 ข้อแนะนำ ควรทบทวนพื้นฐานไวยากรณ์ที ่

เรียนรู้มา ฝึกการใช้ภาษาอย่างสม่ำเสมอ  ด้วยการทำ 

แบบฝึกหัดทั้งอ่าน เขียน ฟัง พูด

FRE 2001
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3

รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์

รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์

FRE 3001
ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1

ม.รามคำแหงฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย

 ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร- 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข เรียนวันเสาร์ 

เวลา 08.00 - 17.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 12.00 น.  

ที่สาขาวิทยบริการฯ 6 จังหวัด (สุโขทัย นครพนม 

ศรีสะเกษ นครราชสีมา เชียงราย และพังงา) คัดเลือก 

โดยการสอบสัมภาษณ์

 ผู้สนใจสมัครศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ 

ปริญญาโท สมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคารสุโขทัย ช้ัน 13 

โทร. 0-2310-8928, หรือสาขาวิทยบริการฯ 

	จังหวัดสุโขทัย  โทร. 055-945-112, 094-706-2298

	จังหวัดนครพนม  โทร. 042-571-409 

	จังหวัดศรีสะเกษ  โทร. 045-814-652, 045-814-654

	จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-756-505-6, 081-068-6894

	จังหวัดเชียงราย โทร. 053-152-082, 053-602-536

	จังหวัดพังงา โทร. 076-428-400



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๕๗ 
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 ด้วยในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเก่า 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 นี้ อาจมีนักศึกษา 

จำนวนมากลงทะเบียนเรียนผิดพลาดอันเน่ืองมาจาก 

สาเหตุต่างๆกัน ซึ่งมีผลทำให้นักศึกษามีความประสงค ์

จะขอแก้ไขข้อมูล ขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชาและ 

ขอลงทะเบียนเรียนเพ่ิมบางกระบวนวิชา

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ผิดพลาดในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 สามารถ 

แก้ไขข้อมูล โดยแจ้งขอจบการศึกษาได้ ขอสับเปล่ียน 

กระบวนวิชา และลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมได ้

1 ครั้ง รวมหน่วยกิตแล้วไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 

ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต สำหรับ 

ผู้ขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต 

โดยนำเอกสารมาดำเนินการดังนี้

 1. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2556 พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

 2. บัตรประจำตัวนักศึกษา

 3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) พร้อม 

แ ถ บ ร หั ส ก ร ะ บ ว น วิ ช า ที่ ต้ อ ง ก า ร สั บ เ ป ลี่ ย น  

หรือลงทะเบียนเรียนเพิ่มกระบวนวิชา

 4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท 

(ชำระเงินที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี)

 5.  นำเอกสาร ข้อ 1- 4 ไปติดต่อท่ีหน่วยบอกเลิก-

บอกเพ่ิมกระบวนวิชา อาคารกงไกรลาศ (KLB) ช้ัน 1 

เคาน์เตอร์ที่ 11-13 ในวันที่ 8 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 

9 เมษายน 2557 

 กรณีลงทะเบียนเรียนผิดพลาด นักศึกษาสามารถ 

แก้ไขข้อมูล โดยขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชาและขอ 

ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมได้ 1 ครั้ง รวมหน่วยกิต 

แล้วต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือ 12 หน่วยกิต 

กรณีขอจบการศึกษา ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียน 

ได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

หลักฐานที่ใช้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ใบเสร็จรับเงิน (ม.ร.18) ฉบับจริง พร้อม 

ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ

 2. บัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมตัดแถบรหัส 

กระบวนวิชาที่ บอกเลิก - บอกเพิ่มใส่มาในสมุด 

ลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) หรือบาร์โค้ดที่ปริ้นจาก  

Internet (e-Service) 

 3. รับคำร้องที่ KLB ชั้น 1 ช่อง 11-13 กรอก 

ข้อความให้ครบถ้วน

 4. กรณีขอลงทะเบียนเรียนเพ่ิม (ต้องชำระเงิน 

ค่าหน่วยกิตเพิ่มที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี) 

การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนักศึกษาเก่า
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

 นักกีฬาลูกพ่อขุนฯฉลองความสำเร็จ หลังเป็น 

ตัวแทนมหาวิทยาลัยรามคำแหงและประเทศไทยออก

ไปคว้าชัยชนะการแข่งขันกีฬาหลายรายการทั้งระดับ

ประเทศและระดับโลก รามคำแหงอัดฉีดทุนการศึกษา 

เป็นกำลังใจ นักกีฬาเฮมีแรงสู้การแข่งขันทุกแมทช ์

อย่างแน่นอน

 นางสาวปราญชลี มูลเกษม นักศึกษาปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ นักกีฬาทีมชาติเรือพาย กล่าวว่า  

ดิฉันเล่นกีฬาเรือพายมาตั้งแต่เรียนอยู่ ม.1 ถึงตอนนี ้

ก็ 14 ปี แล้ว เลือกเล่นกีฬาเรือพาย เพราะเป็นกีฬาพ้ืนบ้าน 

ที่ไม่ค่อยมีคนนิยม และมองว่าเป็นวิถีของคนไทยที่เป็น

มรดกไทยและมรดกโลก จึงต้ังใจจะเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆ

ช่วยกันผลักดันให้กีฬาเรือพายมีชื่อเสียงขึ้นมา 

 “ขอบคุณ ม.รามคำแหงที่มอบทุนการศึกษา 

เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาได้มีแรงใจออกไปสู้กับการ 

แข่งขันในครั้งต่อๆไป ภูมิใจที่ได้สร้างชื่อให้ประเทศไทย

สร้างรอยยิ้มให้คนไทยและภูมิใจที่ ได้สร้างชื่อให้  

รามคำแหงในอีกทางหน่ึงและขอชวนเพ่ือนๆมาเล่นกีฬา  

เพราะกีฬาช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ 

ร่างกายผ่อนคลายและสร้างความสุขให้เราด้วย”

 นายสหชัย ชัชวาลย ์ นักศึกษาปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ นักกีฬาทีมชาติยูโด กล่าวว่า ภูมิใจ 

ที่ได้เป็นคนหนึ่งที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้ ม.รามคำแหง  

แม้ว่าบางรายการอาจทำไม่ได้ถึงจุดสูงสุด แต่จากนี้จะ 

พยายามฝึกซ้อมเพ่ือรักษาแชมป์และเล่นยูโดให้มหาวิทยาลัย 

จนเรียนจบให้ได้

 “ผมเองเล่นยูโดมาตั้งแต่ ม.1 และพัฒนาการ 

เล่นมาเรื่อยๆ ถึงตอนนี้เล่นมา 7 ปี  โดยมีแรงบันดาลใจ 

จาก “เหรียญทอง” เพราะคร้ังแรกท่ีไปแข่งยูโด ก็สามารถ 

คว้าเหรียญทองมาได้ทันที ผมขอบคุณ ม.รามคำแหง 

ที่มอบทุนเป็นกำลังใจให้พวกเรา มีแรงกาย และแรงใจ 

ในการฝึกซ้อมกันต่อไป อยากชวนเพ่ือนๆมาเล่นกีฬาให้มากข้ึน 

วันหนึ่งอาจเล่นเพื่อออกกำลังกาย วันหนึ่งเล่นเก่งแล้ว 

อาจก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติก็เป็นได้ ที่สำคัญ 

ยังช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง รูปร่างดี และชีวิต 

ก็มีความสุขด้วย”

 นางสาวริบะคา วงศ์ชูแก้ว นักศึกษาปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจ นักกีฬาหมากกระดาน กล่าวว่า เป็น 

ครั้งแรกที่ได้เป็นตัวแทนลงแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคว้ามาได้ 

2 เหรียญทอง จากหมากล้อมบุคคล และหมากล้อมทีม 

รู้สึกดีใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและขอบคุณ

ที่มอบสิ่งดีๆให้นักกีฬา ทั้งการสนับสนุนการฝึกซ้อม 

และทุนการศึกษาต่างๆ ถือว่าเป็นกำลังใจท่ีดีสำหรับพวกเรา

 “ดิฉันเล่นหมากล้อมมา 7 ปีแล้ว หมากล้อม 

เป็นกีฬาที่ถนัด ทำให้เราได้ฝึกการวางแผน ฝึกสมาธ ิ

และสร้างความรอบคอบให้ผู้เล่น อยากให้เพื่อนๆ 

หันมาเล่นกีฬา นอกจากกีฬาท่ีเป็นการบริหารร่างกายแล้ว 

หมากล้อมเป็นกีฬาที่น่าสนใจเพราะช่วยบริหารจิตใจ 

รู้จักการคิดวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน เมื่อเรา 

มาเจอปัญหาในชีวิต ก็สามารถนำกระบวนการคิดเหล่าน้ัน

มาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้”

 นางสาวเมวดี ว่องไวพนานิจ นักศึกษาปริญญาโท 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Y-MBA คณะบริหารธุรกิจ 

นักกีฬาดาบสากล กล่าวว่า ดีใจที่ได้สร้างผลงานให ้

มหาวิทยาลัยและสามารถรักษาแชมป์ในกีฬามหาวิทยาลัยฯ 

ไว้ได้ คาดหวังไว้แต่แรกแล้วว่าจะต้องได้เหรียญทองแน่ๆ 

และเราก็ทำได้ ส่วนตัวแล้วเล่นดาบสากล เพราะคุณแม่ 

แนะนำ อยากให้ลองเล่นจึงเล่นมาต้ังแต่เรียน ม.5 ประมาณ  

7 ปี และตลอดเวลาท่ีเล่นมาทำให้รู้ว่า ดาบสากลมีเสน่ห์ 

เล่นสนุก ได้ฝึกคิด รู้จักแก้เกม มีสมาธิ จดจ่อกับเกม 

และรู้จักการต่อสู้ไม่ถอย 

 “อยากชวนเพ่ือนๆมาเล่นกีฬา เพราะในรามคำแหง 

มีหลายชมรมให้เพ่ือนๆเข้ามาร่วมกิจกรรม และมหาวิทยาลัย 

ก็ให้ทั้งทุนการศึกษาและสนับสนุนหลายด้าน ที่แน่ๆ 

กีฬาสร้างความสุข ได้มิตรภาพใหม่ๆและสอนให้เรารู้แพ ้

รู้ชนะ และรู้อภัยด้วย”

 นายสุทธิพงษ์ ดิบแดง นักศึกษาปริญญาโท 

คณะรัฐศาสตร์ นักกีฬาดาบไทย กล่าวว่า ผมเป็นคนหน่ึง 

ท่ีเล่นกีฬาดาบไทยให้มหาวิทยาลัยมาหลายปี ต้ังแต่เรียน 

ชั้นปริญญาตรี รู้สึกภูมิใจที่ได้รักษาแชมป์และคว้า 

เหรียญได้เพิ่มขึ้นทุกปี ผมเล่นกีฬาดาบไทยมา 8 ปี 

เพราะเป็นกีฬาท่ีจำลองการต่อสู้ เล่นแล้วสนุก ฝึกสมาธิ 

และสร้างความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวได้มาก 

 “ขอบคุณรามคำแหงที่สร้างให้ผมโตจากที่นี่   

ก้าวมาถึงวันน้ีด้วยความแข็งแกร่งด้านกีฬาและวิชาการ 

ขอบคุณกำลังใจและความไว้ใจที่ให้ผมเป็นตัวแทนของ

มหาวิทยาลัยมาตลอด อยากชวนเพ่ือนๆให้แบ่งเวลาว่าง 

จากการเรียนมาเล่นกีฬา จากเล่นเพื่อสุขภาพ วันหนึ่ง 

อาจจะก้าวไปเป็นนักกีฬาทีมชาติเหมือนรุ่นพี่หลายๆ 

คนที่ประสบความสำเร็จ”

นักกีฬาลูกพ่อขุนฯ ขอบคุณรามคำแหง
มอบทุนการศึกษาเป็นกำลังใจ

(อ่านต่อหน้า 11)

น.ส.ปราญชลี มูลเกษม นายสหชัย  ชัชวาลย์ น.ส.ริบะคา  วงศ์ชูแก้ว น.ส.เมวดี  ว่องไวพนานิิจ นายสุทธิพงษ์  ดิบแดง

คำแนะนำการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
กรณีนักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียนผิดพลาด ภาค S/2556
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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

 นักศึกษาปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท, นักศึกษา 

Pre-degree หน่วยกิตละ 50 บาท ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร 

ให้พร้อม แล้วยื่นได้ที่ อาคาร KLB ชั้น 1 ช่อง 11-13 

ต้ังแต่วันท่ี 8 - 9 เมษายน 2557

 หมายเหตุ ให้นักศึกษาเข้าเรียนกระบวนวิชา 

ที่ ต้ อ ง ก า ร สั บ เ ป ลี่ ย น ห รื อ ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น เ พิ่ ม 

กระบวนวิชาได้ล่วงหน้า ติดต่อสอบถามได้ที่หน่วย 

บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา โทร. 0-2310-8616

รามคำแหงร่วมกับฯ                      (ต่อจากหน้า 8)

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

 ด้าน Professor Masakazu Osaki, Ph.D. Himeji 

Dokkyo University กล่าวในงานว่า ขอขอบคุณที่ให ้

การต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกครั้งที่มาเยือนมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และคร้ังน้ีก็เป็นคร้ังท่ีสามแล้วท่ีได้มาร่วมกิจกรรม 

ซึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาญี่ปุ่นเตรียมมามีหลายรูปแบบ 

เช่น การแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น แนะนำตนเอง 

ด้วยภาษาไทย และเกมต่างๆ คิดว่ากิจกรรมที่จัดขึ้น 

เป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยในไทยและ 

มหาวิทยาลัยจากญ่ีปุ่น ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา- 

คนไทย เป็นแรงกระตุ้นให้คนไทยสนใจเรียนภาษาญ่ีปุ่น 

และอยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น 

คำแนะนำฯ                                (ต่อจากหน้า 10)

 สําหรับกิจกรรม เริ่มตั้งแต่เวลา 07.29 น. พิธี 

ทางศาสนา “พิธีสืบชะตาไหว้สาพระธาตุเจ้าประจำปีเกิด” 

พร้อมถวายภัตตาหารเพล  09.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 

การละเล่นไทย ณ บริเวณด้านข้างและถนนใต้อาคาร 

หอประชุม 13.30 น. เคล่ือนขบวนแห่พระพุทธรูปสรงน้ำพระ 

จากลานพ่อขุนฯถึงหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนราม- 

คำแหงมหาราช  และ 14.30 น. พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน 

การละเล่นกีฬาพื้นบ้านไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธาน ต่อด้วย พิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากอธิการบดี

และอาจารย์อาวุโส

   ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

ร่วมแสดงพลังชาวรามคําแหงในการร่วมสืบสานศิลป- 

วัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจําปี 2557  

และแข่งขันการละเล่นกีฬาพื้นบ้านไทย ตลอดจนร่วม 

เป็นกำลังใจและเชียร์นักกีฬา ในวันที่ 9 เมษายน 2557 

ตามกำหนดการดังกล่าว

มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ           (ต่อจากหน้า 12)

 ห้ า ม นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ส อ บ วิ ช า ที่ บ อ ก เ ลิ ก 

กระบวนวิชาไปแล้วโดยเด็ดขาด วิชาที่ลงทะเบียน 

e-Testing หากเข้าสอบ หรือเลยวันเวลาเข้าสอบ 

ไม่สามารถ บอกเลิก-บอกเพิ่มฯได้

 รองศาสตราจารย์อติ  ไทยานันท์ ประธานกรรมการ 

บริหารโครงการฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง นำคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาโครงการฯ 

รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงานการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์  

ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  เมื่อวันที่ 21 - 23  

กุมภาพันธ์  2557

หรือถ้ากล่าวถึงประเทศไทยก็กล่าวถึงความยิ้มแย้ม 

แจ่มใส ความมีน้ำใจที่เอื้ออาทรต่อกัน ลูกศิษย์ครับ 

หันมาดูตัวเราเองเนี่ยแหละ ไม่ต้องไปดูอื่นไกล ดูสิว่า 

ตัวเราเองมีความสามารถที่จะทำเรื่องอะไรบ้าง จัดทำ 

หรือเขียนไว้เป็นลำดับว่ามีความสามารถในการที่จะทำ 

อะไรบ้าง และได้ทดลองทำแล้วหรือไม่ ถ้าได้ทดลองทำ 

แล้วเคยเอาไปเผยแพร่ เคยเอาไปนำเสนอต่อใครเขาแล้ว 

หรือไม่ เอาไปให้คนอื่นใช้ เอาไปให้คนอื่นดู เอาไปให ้

คนอ่ืนเห็นแล้วหรือไม่และมีคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างไร  

อันน้ีก็จะเป็นการสำรวจตนเองถึงต้นทุนง่าย ๆ ท่ีมีเป็นพิเศษ 

มีเป็นจุดเด่น

 ครูเห็นนักกีฬามีการแข่งขันกันมากในระยะนี้ 

จะเห็นได้ว่า นักกีฬาจากประเทศไทย มีเด่น ๆ อยู่หลายชนิด 

เช่น แบดมินตัน ก็นับว่าเด่นถึงขั้นที่จะชิงแชมป์โลกได ้

มวยก็นับว่าเด่น กอล์ฟก็ติดอันดับ 1 - 100 หลายคน 

กีฬาอื่น ๆ ก็มีชื่อเสียงไม่น้อยเหมือนกัน เช่น ยกน้ำหนัก 

ก็มีชื่อเสียงมาโดยตลอด เทควันโด ก็มีชื่อเสียง แต่อยาก 

จะเห็นอยู่อย่างหน่ึงก็คือ ฟุตบอลของเราเข้าไปติดอันดับโลก 

กับเขาบ้าง หรือเก่ง มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเกรงขามอย่าง 

วอลเลย์บอลบ้าง ในขณะเดียวกัน ถ้ามองไปทางการวิ่ง 

พวกกรีฑา แต่ก่อนน้ันเราก็มีช่ือเสียงอยู่ในระดับอาเซียน

ในหลายชนิด โดยเฉพาะการวิ่งเร็ว

 เมื่อพูดถึงการวิ่ง มีชื่อเสียงมากที่สุดในขณะนี้ 

น่าจะเป็นนักว่ิงจากเอธิโอเปีย ท่ีบอกว่ามีช่ือเสียงท่ีสุดน้ัน 

ก็เพราะว่า วิ่งระยะยาวเป็น 10,000 เมตร ส่วนมากก็จะ 

ได้นักวิ่งจากเอธิโอเปียเป็นผู้ชนะเลิศ ครูเห็นข่าวการ 

ฝึกซ้อมและการฝึกตน การเตรียมนักกีฬาของเอธิโอเปีย 

ไม่น่าสงสัยเลยว่าเหตุใดจึงเก่งกล้าสามารถ พวกเขาฝึก 

กันเป็นล่ำเป็นสัน ฝึกกันอย่างเป็นชนิดที่เรียกว่าจะต้อง

เอาดีให้ได้ในกีฬาประเภทนี้ แล้วเขาก็ทำได้

 ถ้าปัจจุบันมีคนถามว่า พวกมนุษย์ท่ีมีกล้ามเน้ือท่ีดี 

กล้ามเน้ือท่ีเหมาะสมกับการว่ิง การออกกำลังกาย การใช้แรง 

ก็ตอบได้เลยว่าเป็นพวกแอฟริกา และพวกแอฟริกาโดย

เฉพาะเอธิโอเปียนั้น กล้ามเนื้อที่ใช้วิ่งวิเศษมาก 

 ของดีของแต่ละที่ ของแต่ละแห่ง ก็น่าจะลอง 

คิดค้นดู บางทีก็อาจจะไม่ไกลตัวเราเอง อยู่ที่ว่าเรา 

รู้จักคิด รู้จักเสาะหา รู้จักลำดับหรือไม่ เท่านั้นเอง 

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร

การใช้คอมพิวเตอร์ ในสำนักงาน สำหรับบุคคลทั่วไป 

ครั้งที่ 6/57 รุ่นที่ 72 อบรมวันเสาร์ - วันอาทิตย์  

เวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวน 42 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 

15 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2557 ท่ีห้องอบรม ICB 301 

ค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมเอกสาร 1,800 บาท มีหัวข้อ 

อบรมดังนี้

Ms Windows 7  15 มิถุนายน 2557 (ทั้งวัน)  

 21 มิถุนายน 2557 (เช้า) 

Ms Office Word  21 มิถุนายน 2557 (บ่าย) 

 22 มิถุนายน 2557 (ทั้งวัน) 

Ms Office Excel  28 มิถุนายน 2557 (ทั้งวัน)  

 29 มิถุนายน 2557 (เช้า) 

Ms Office Power Point 29 มิถุนายน 2557 (บ่าย)  

 5 กรกฎาคม 2557 (ทั้งวัน) 

Internet  6 กรกฎาคม 2557 (ทั้งวัน) 

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

ที่สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร.ชั้น 1 โทร. 0-2310-8851, 

0-2310-8853 ห้องรับสมัคร 0-2310-8800 ต่อ 2269 

      อบรมการใช้
คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

   
 รับนักศึกษาปริญญาโท M.B.A.
 มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครผู้สำเร็จ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (Business law) รุ่นท่ี 14 
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ไม่ทำวิทยานิพนธ ์
เรียนวันศุกร์เวลา 17.00 - 21.00 น. และวันเสาร ์
เวลา 08.00 - 17.00 น. 
 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี 
ถึงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2557 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
ณ ห้องโครงการ M.B.A. กฎหมายธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
ม.รามคำแหง (รามฯ 1) ชั้น 2  (วันจันทร์ - ศุกร์) 
และชั้น 3 (วันเสาร์ - อาทิตย์) เวลา 09.00-17.00 น. 
โทร.0-2310-8220, 089-656-3783, 086-049-1767 หรือ 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bl-mba.ru.ac.th



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๕๐) วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๕๗ 

    

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดปัจฉิมนิเทศ “บริหารการศึกษา” 

ปีการศึกษา 2556  เพื่อแนะนำการเตรียมตัวสู่การเป็น 

ผู้บริหารสถานศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย 

ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นวิทยากร มีคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ  

ประมาณ 1,800 คน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ส ถ า บั น ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชาวรามคําแหง นักศึกษา 

ประชาชน และชุมชนโดยรอบ ม.ร. ร่วมงาน “สืบสาน 

ประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจําปี 2557” เพื่อ 

สืบสานประเพณีไทย และร่วม ‘พิธีสืบชะตาไหว้สา 

พระธาตุเจ้าประจำปีเกิด’ รวมทั้งแข่งขันการละเล่น 

กีฬาพื้นบ้านไทย ขบวนแห่สรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำ 

ขอพรผู้ใหญ่ ในวันที่ 9 เมษายน นี้

     รศ.สุธินี  รัตนวราห 

รองอธิการบดีฝ่ ายศิลป- 

วัฒนธรรม ม.ร.เปิดเผยว่า 

ส ถ า บั น ศิ ล ป วัฒนธรรม 

เฉลิมพระเกียรต ิ ม.รามคำแหง 

จะจัดงานสืบสานประเพณี 

วันสงกรานต์ปี ใหม่ ไทย 

ประจําปี 2557 ในวันที่ 

9 เมษายน 2557 เพื่อเป็น 

การเชื่ อมความสัมพันธ์  

ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้เห็นถึงความสําคัญ 

ของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้สืบทอดเป็น 

มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะเทศกาล 

วันสงกรานต์ ที่ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย 

มาแต่โบราณ ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงาม และเป็นโอกาส 

ที่ ค น ไ ท ย จ ะ ไ ด้ แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม ก ตั ญ ญู ก ต เ ว ที ต่ อ 

บรรพบุรุษและบุพการี รวมทั้ง สะท้อนถึงเอกลักษณ ์

ของความเป็นไทยที่ เป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนเองและ 

ครอบครัว โดยในปีนี้คณะกรรมการฯ จัดงานได้จัดพิธ ี

ทางศาสนา ‘พิธีสืบชะตาไหว้สาพระธาตุเจ้าประจำปีเกิด’ 

เพื่อร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ 

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคี 

ระหว่างกันในองค์กร อีกทั้งได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน 

การละเล่นกีฬาพื้นบ้านไทยระหว่างหน่วยงาน คือ 

“การโยนลูกช่วง”  เพื่อเพิ่มสีสัน สร้างความสนุกสนาน 

และสานความสัมพันธ์ของหน่วยงานภายใน ม.ร. 

นักศึกษา และประชาชน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัด 

สถานที่ เตรียมไว้ให้ผู้ร่วมงานได้เล่นน้ำสงกรานต์ 

หลังเสร็จพิธีด้วย

    
 
 
 
 
 

สิ่งที่ดีของเรา
 วั น ก่ อ น ค รู เ ค ย พู ด ถึ ง เ รื่ อ ง ทุ น ม นุ ษ ย์  

ว่ามนุษย์เรามีตัวเองเป็นทุน มีความสามารถเป็นทุน 

มีความคิดสติปัญญาเป็นทุน มีความซื่อสัตย์สุจริต 

มีความขยันหม่ันเพียร มีอะไรต่าง ๆ เหล่าน้ีก็เป็นทุน 

ทั้งสิ้น

 ตอนนี้มีหลายที่ หลายแห่ง หลายสถานที่ 

มีการแข่งขัน มีการประกวด โดยเฉพาะประกวด 

ร้องเพลง มีประกวดการแสดงอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ 

มากมาย ซึ่งการประกวดเหล่านี้เป็นการคัดสรร 

คัดเลือก เอาบุคคลท่ีมีความสามารถในการแสดงออก 

มีความสามารถในการกระทำ มีความสามารถในการ 

สร้างสรรค์อะไรต่าง ๆ นานา เม่ือชนะการประกวด 

ก็มีการคัดกันเป็นรอบ ๆ  ไปจนถึงชนะเลิศก็มีรางวัลให้ 

หรือมีรางวัลเป็นเงิน เป็นถ้วยรางวัล เป็นโล่รางวัล

 การประกวดก็ดี การท่ีเราแสดงความสามารถ 

ก็ตาม หรือการที่เราคิดสร้างสรรค์ เราทำอะไรได้ 

ก็ตาม เป็นเรื่องที่ดีดีทั้งนั้น และที่บอกว่าเป็นเรื่อง 

ที่ดีดีนั้นก็เพราะว่า มนุษย์เป็นผู้ที่มีสมองประเสริฐ 

กว่าสัตว์ทั้งปวง ดังนั้นสิ่งที่มนุษย์แสดงถึงความด ี

แสดงถึงความที่ดีกว่าสัตว์ทั้งปวงได้นั้น ก็จะต้อง 

แสดงออกโดยการใช้สมองคิดตริตรอง ไตร่ตรอง 

แล้วก็สั่งให้ร่างกาย สั่งให้ตัวตนของมนุษย์ได้ 

แสดงออก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกาย วาจา ใจ ก็ตาม 

ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมโดยทั่วไป หรือพฤติกรรม 

จำเพาะเจาะจงว่าจะทำเรื่องอะไร เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

โดยเฉพาะก็ตาม ความที่มนุษย์มีสมองเป็นเลิศ 

กว่าสัตว์ทั้งปวงนั้น จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมาก 

และสมองนี้นั่นเอง เป็นต้นทุนสำคัญที่สุด ที่มีอยู่ 

ในร่างกายของมนุษย์ จากร่างกายส่วนต่าง ๆ อวัยวะ 

ส่วนต่าง ๆ สมองน้ันเป็นส่ิงท่ีถือว่าสำคัญต่อร่างกาย 

ที่สุด 

 ลูกศิษย์ครับ ในประเทศของเราก็เหมือนกัน 

ในหมู่บ้านของเราก็เหมือนกัน ในครอบครัวของเรา 

ก็เหมือนกัน ลองคิดเหมือนที่ครูเคยยกตัวอย่างไว ้

ทวนซ้ำดูอีกสักครั้งว่า ในตำบลของฉัน ในอำเภอ 

ของฉัน ในจังหวัดของฉัน ในประเทศของฉัน มีอะไร 

ดีบ้าง มีอะไรท่ีเป็นจุดเด่น มีอะไรท่ีเรียกว่าเป็นต้นทุน 

มีอะไรที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ มีอะไรที่เรียกว่า 

เป็นสิ่งที่เมื่อเอ่ยถึง กล่าวถึง ก็นึกถึงได้ทันที เช่น 

กล่าวถึงทุเรียน แต่ก่อนนั้นก็จะพูดกันว่าทุเรียน- 

นนทบุรี แต่เดี๋ยวนี้ ก็กลายเป็นเมืองจันทบุรีเสียแล้ว 

อย่างนี้เป็นต้น หรือถ้าพูดถึงมะขามหวาน ก็ต้อง 

บอกว่าหล่มเก่า หล่มสัก หรือไม่ก็กล่าวโดยรวบยอด 

เป็นจังหวัดว่ามะขามหวานเพชรบูรณ์ อย่างน้ีเป็นต้น 
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คณะนิติฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ 
“ความรับผิดทางแพ่งและอาญา”

มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมสืบสาน 
ประเพณีสงกรานต์ 9 เมษายน นี้

ปัจฉิมนิเทศ “บริหารการศึกษา”

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมกับสถาบันรพีพัฒนศักด์ิ สำนักงานศาลยุติธรรม 

จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและรับฟังความคิดเห็น 

เรื่องแนวทางการพิจารณาคดีความทางแพ่งและ 

ทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ : กรณีศึกษา 

วิชาชีพทนายความและแพทย์ โดยมรีองศาสตราจารย์ 

ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

เป็นประธาน เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม ท่ีผ่านมา ณ ห้อง 2501 

ชั้น 5 อาคาร 2 คณะนิติศาสตร์

 ภายในงาน มีการนำเสนอโครงการวิจัย หัวข้อ 

“ความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาของผู้ประกอบ 

วิชาชีพทนายความและแพทย์”  โดยมี รศ. ดร. ภูมิ   โชคเหมาะ 

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย 

พร้อมด้วยนายสมจิตร์ ทองศรี ผู้พิพากษาศาลฎีกา 

นายอุทัย, โสภาโชติ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา, น.ส.สุจิตรา 

พัฒนภักดี ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา, นายเสง่ียม บุญจันทร์ 

ทนายความ, ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณบุณย์ ท่ีปรึกษากฎหมาย, 

ผศ.นายแพทย์พรเลิศ  ฉัตรแก้ว ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และ 

นายแพทย์อนันต์  มโนมัยพิบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ระดับวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล , 

ร่วมอภิปรายและระดมความคิดเห็น (อ่านต่อหน้า 11)


