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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
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

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 ฉบับที่ ๕๒ 

วันที่ ๑๔ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗

ปีที่ ๔๓

ม.ร.กำหนดเลือกตั้ง ส.ม.ร.-อ.ศ.ม.ร. 1 พ.ค.นี้

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 ม.ร.จัดประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

   
ม.ร. เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี (ภาคพิเศษ) 
สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers 

รุ่นที่ 8 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป แผน ก 

ทำวทิยานพินธ ์และ แผน ข ไมท่ำวทิยานพินธ ์

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ค่าธรรมเนียม 

การศึกษาตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงาน 

ท่ีฮ่องกง 155,000 บาท หรือดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ่น 

175,000 บาท 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธานเปิดการ

ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ 

ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย  เร่ือง 

“เวที ระดมความคิดเห็นรวบรวม 

ข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนปฏิรูป 

การศึกษากลุ่มเครือข่ายคณบดี  

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย”  จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. ร่วมกับ ส.ค.ศ.ท. โดยมี รองศาสตราจารย์  

ดร. มนตรี  แย้มกสิกร ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณบดี 

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

   
 

ม.รามคำแหงลงนามร่วมมือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงนามความร่วมมือเครือข่ายการพัฒนา

การประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและสถาบัน- 

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ.

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายการพัฒนา 

การประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง 3 สถาบัน เพื่อพัฒนาระบบการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐาน 

ตามเกณฑ์ สกอ. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และรองศาสตราจารย์กฤษดา วิศวธีรานนท์ 

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 

2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า 

การลงนามความร่วมมือด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ 3 สถาบันในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง 

กับมาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ.  และเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ ระหว่างกัน 

รับสมัครนักศึกษา M.B.A.
Smart Managers รุ่น 8

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดการเลือกต้ัง ส.ม.ร. และ อ.ศ.ม.ร. 

ประจำปีการศึกษา  2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดย 

เปิดรับสมัครนักศึกษารับเลือกตั้งในวันที่ 8-9 เมษายนนี้ เวลา 09.30- 

15.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.รามคำแหง เปิดเผยว่า 

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดให้ 

มี ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม า ชิ ก ส ภ า นั ก ศึ ก ษ า 

(ส.ม.ร.) และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 

(อ.ศ.ม.ร.) ประจำปีการศึกษา 2557 ใน 

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 ทั้งที่ 

หัวหมาก วิทยาเขตบางนา และสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติทุกแห่งนั้น 

 มหาวิทยาลัยกำหนดรับสมัครในวันที่ 8-9 เมษายน 2557 ตั้งแต ่

เวลา 09.30 - 15.00 น. และกำหนดจับฉลากหมายเลขประจำพรรค 

และหรือประจำตัวผู้สมัคร ในวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 15.30 น.      

ณ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 

 ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นไปตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบัญชี 

และการเงิน รุ่นที่ 7 หลักสูตร 133 หน่วยกิต จำนวน            

2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 (ในเวลาราชการ) วันจันทร์ - 

วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 17.00 น. และกลุ่มที่ 2 

(นอกเวลาราชการ) วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 

17.30 - 21.30 น. คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 152,360 บาท (แบ่งชำระ 

12 งวด) 



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ 

ม.รามคำแหงลงนามฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. กำหนดเลือกตั้งฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.เปิดรับนักศึกษาฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

แบ่งชำระ 7 งวด เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 

กลุ่มท่ี 1 เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น.        

กลุ่มที่ 2 เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00-21.30 น.

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

ได้ตั้งแต่บัดนี้-30 เมษายน 2557 ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 5 

ห้อง 506 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เวลา 

09.00-19.00 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครทาง

อินเทอร์เน็ตที่ http://3ms.ru.ac.th, www.mmm.ru.ac.th 

สอบถามรายละเอียด โทร.0-2310-8686, 0-2310-8593, 

081-826-2030, 081-920-2595

รับสมัครนักศึกษา M.B.A.ฯ         (ต่อจากหน้า 1)

(อ่านต่อหน้า 11)

โดยหวังอย่างยิ่งว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเกิดผลเป็น 

รูปธรรม และก่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รวมทั้งเอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลัก 

ท้ัง 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

แก่ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วย

 “ต้ังแต่ก่อต้ังมหาวิทยาลัยรามคำแหง เม่ือปี 2514 

มหาวิทยาลัยถูกสังคมจับตามองเรื่องคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษามาโดยตลอด ทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ตระหนักถึงความสำคัญและพยายามคงไว้ซึ่งมาตรฐาน

และคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์รังสรรค์  

แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. ได้ก่อตั้ง “สำนักประกัน 

คุณภาพการศึกษา” ข้ึน เพ่ือบริหารและดำเนินการในการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับคณะและสำนักให้เป็น 

ไปตามมาตรฐานที่กำหนด นำไปสู่การรับรองคุณภาพ 

โดยม.ร.มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการประกัน 

คุณภาพทุกระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อย่างต่อเนื่อง”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มีความพร้อมเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับแนวหน้าสถาบันหนึ่ง โดยยินดีให้ความร่วมมือ 

กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและสถาบันเทคโนโลยีไทย-

ญี่ปุ่น ที่จะร่วมกันพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 

ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ สกอ. และหวังว่าทั้ง 2 

สถาบัน จะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันสะท้อนความคิดเห็น 

เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตรต่างๆ  

เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางวิชาการและนวัตกรรม 

การศึกษา  เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างย่ังยืนต่อไป

 ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

เกษมบัณฑิต กล่าวว่า ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น ท่ีให้เกียรติเป็นเครือข่าย

สำคัญร่วมกันพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ถือเป็นอีกมิติหนึ่งที่อยู่ในเกณฑ์บังคับของการศึกษา 

ปัจจุบัน เพราะการจัดการเรียนการสอน ต้องมีการประเมิน

และประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการรับรองต่อ 

สาธารณชนว่า สถาบันการศึกษาแห่งน้ี สามารถผลิตบัณฑิต 

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่สังคมต้องการ

 “มหาวิทยาลัย ท้ัง 3 แห่ง มีคุณสมบัติเร่ืองสถานท่ี

ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ส่งผลให้การร่วมมือกันใน 

เรื่องต่างๆ ทำได้ง่ายและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น  จึงหวัง 

อย่างย่ิงว่านอกเหนือจากความต้ังใจร่วมมือด้านการประกัน 

คุณภาพการศึกษาแล้ว จะสามารถร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจ 

อ่ืนๆ ท้ังการพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงาน และกิจกรรม 

พัฒนาชุมชนโดยรอบต่อไป” 

 ทางด้านรองศาสตราจารย์กฤษดา วิศวธีรานนท์ 

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นกล่าวว่า 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันการศึกษา 

ขนาดเล็ก มีนักศึกษาประมาณ 3,000 คน เปิดการเรียน 

การสอนใน 3 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ มุ่งผลิต

บัณฑิตออกไปเสริมสร้างด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

เป็นหลัก สำหรับความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ 

การศึกษากับ 2 สถาบันในครั้งน้ี หวังอย่างยิ่งว่าจะเกิด 

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการฝึกอบรม

บุคลากรให้เป็นผู้ประเมินสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีประสบการณ์ด้านการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับแนวหน้า ซ่ึงจะสามารถ 

เข้ามาช่วยกันสร้างบุคลากรของแต่ละสถาบันให้เป็น 

ผู้ประเมินท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังความร่วมมือระหว่าง 

3 สถาบันยังทำให้สามารถจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ตลอดจนการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน กิจกรรม 

ส่งเสริมและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบ 

มหาวิทยาลัยอีกด้วย ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่สำคัญ

อีกข้อหนึ่งของ สกอ. ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

สนใจระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต 

หวังว่าจะได้รับคำแนะนำท่ีดีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ต่อไป

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ขอรับใบสมัครได้ทีง่านกิจกรรม 

นักศึกษา หรือดาวน์โหลดได้ท่ี www. stdaffair.ru.ac.th และ

ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

 สำหรับสถานที่เลือกตั้ง ณ วิทยาเขตบางนา  

เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เฉพาะนักศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 ต้ังแต่เวลา 13.00-16.00 น. และนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 

ข้ึนไป ต้ังแต่เวลา 08.30-16.00 น. และสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติท้ัง 23 แห่ง ทุกช้ันปี ต้ังแต่เวลา 08.30-16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานกิจกรรมนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 โทร.0-2310-8074 หรือ 

www.stdaffair.ru.ac.th

 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 

ถึง 25 เมษายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 

สำนักงานโครงการฯ ห้อง 402 ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจ 

โทร. 086-306-5173, 086-521-0033, 0-2310-8237, 

0-2310-8214-7 ต่อ 2401และ 2404, 0-2310-8226-8 ต่อ 

2401 และ 2404 หรือที่ www.acctfin.ru.ac.th

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม 

ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยมี   

นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้ 

 1. แต่งตั้งรองอธิการบดี

 - ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง 

รองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ์ ดำรงตำแหน่ง             

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุดรธานี 

 - ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง 

รองศาสตราจารย์สุกัญญา ตันธนวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี โดย 

ให้พ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดเชียงราย

 2. แต่งตั้งคณบดี

 - ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ ดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

 3. ลาออกจากตำแหน่ง

 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ อาจารย ์

พรชัย วงศ์วาสนา ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ 

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน

 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ อาจารย ์

ชุติมา ผิวเรืองนนท์ ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้า 

ภาควิชาส่ือสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 

16 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

 4. แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ

 - ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง 

อาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 5. อนุมัติโครงการวิจัยฯ

 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการวิจัย 

ผลิตพืชอาหารสัตว์เขตร้อนในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

จังหวัดนครนายก - ปราจีนบุรี เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ 

การผลิตทางการเกษตรพัฒนา       และจัดการองค์ความรู้ 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา 

เศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างย่ังยืน 

และสร้างองค์ความรู้เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม 

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น แ ล ะ เ พื่ อ ใ ห้ พื้ น ที่ ดิ น ข อ ง 

มหาวิทยา ลัยรามคำแหงไ ด้ใ ช้ประโยชน์แ ล ะ 

เพ่ิมมูลค่า  รวมท้ังเพ่ือป้องกันการบุกรุกของประชาชน 

บริเวณโดยรอบ

 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ 

วิจัยศูนย์ เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงชุดปัจจุบัน 

เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ 

อย่างดียิ่งผู้หนึ่ง

 ท่ีเห็นได้ชัดเจนและ “ข่าวรามคำแหง” 

ต้องร่วมแสดงความยินดีด้วยอย่างหนึ่ง 

ก็คือ 

 บริษัทท่ีคุณสุทธิเกียรติเป็นประธาน 

กรรมการ คือ

 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด 

(มหาชน) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานตราตั้งพระครุฑพ่าห์

 ในฐานะองค์กรเอกชนที่ประกอบ 

ธุรกิจการค้าโดยซื่อสัตย์สุจริต ตั้งอยู่ 

ในศีลธรรม 

 มีหลักฐานม่ันคง มีความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม และติดต่อค้าขายกับราชสำนัก 

ด้วยความจงรักภักดี 

 คุณสุทธิเกียรติได้เข้ารับพระราชทาน 

ตราตั้งพระครุฑพ่าห์นี้ต่อหน้าพระบรม 

ฉ า ย า ลั ก ษ ณ์ ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 

พระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาว่าการพระราชวัง 

พระบรมมหาราชวัง 

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความยินดี 

ต่อคุณสุทธิเกียรติ ในฐานะกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยและในฐานะ

 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง

 กลุ่มโรงแรมของคุณเป็นกลุ่ม 

โ ร ง แ ร ม แ ร ก แ ล ะ โ ร ง แ ร ม เ ดี ย ว ใ น 

ประเทศไทย ที่ได้รับพระราชทานตราตั้ง

พระครุฑพ่าห์

 นายชำนิ  ศักดิเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเมือง เป็นส.ส.มา 

ต้ังแต่ปี 2518 และตลอดระยะเวลาในเส้นทางนักการเมือง 

ได้สร้างผลงานดีเด่นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

 ก่อนเข้าพิธี นายชำนิ 

ศักดิเศรษฐ์ ได้ร่วมถ่ายภาพ 

กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี ม.รามคำแหง 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์  

ม.รามคำแหงและผู้ท่ี  

ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิในวันเดียวกัน อาทิ นายฐนนท์ศรณ์ 

เลิศฤทธิ์ศิริกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวง 

นายวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินเพลงอมตะ นายวรภัค ธันยาวงษ์ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทั้งยังม ี

นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และ 

ครอบครัวมาร่วมแสดงความยินดี 

      นายชำนิ  ศักดิเศรษฐ์  กล่าว 

ในโอกาสนี้ว่า การได้รับปริญญา 

กิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ เป็นความ 

ภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตการทำงาน 

ท้ังในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารกระทรวง 

มหาดไทย 2 คร้ัง เป็นสมาชิกสภา- 

ผู้แทนราษฎรมา 10 สมัย และ 

เป็นผู้ร่วมบริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงในตำแหน่ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมาตลอด 12 ปี 

จึงเป็นความปลื้มใจที่มหาวิทยาลัยได้มอบปริญญา 

กิตติมศักด์ิให้ ซ่ึงต้ังใจไว้ว่าการทำงานทางการเมืองจะเคารพ 

ในหลักวิชาการและเคารพในความเป็นมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงอย่างถึงที่สุด

 “รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาท่ีได้พัฒนา

มาต้ังแต่เร่ิมก่อต้ัง ผมเคยเรียน ม.รามคำแหง  เม่ือปี 2514 

รามคำแหงได้เปิดโอกาสให้ทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียน

หนังสือ ให้พวกเขาได้มีจุดเร่ิมต้นในชีวิต และยังให้โอกาส 

แก่คนท่ีอยู่ต่างจังหวัด คนไทยท่ีอยู่ต่างประเทศ  รามคำแหง

จึงพัฒนาจากมหาวิทยาลัยตลาดวิชา มาเป็นมหาวิทยาลัย

แห่งชาติที่ให้โอกาสทุกคน โดยผมตั้งใจจะสนับสนุนใน

บทบาทของรามคำแหงที่ดีเช่นนี้ให้คงอยู่ตลอดไป”

 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อไปว่า  

หลักวิชาการของรามคำแหงเป็นหลักเบื้องต้นที่ให้ 

โอกาสในการทำงานทางการเมืองแก่ตนเอง ท้ังความเข้าใจ 

อุดมการณ์ทางการเมือง เป้าหมายในการทำงานทางการเมือง 

และเคารพในหลักนิติรัฐ นิติธรรมของรามคำแหงที่ได้

พร่ำสอนน้ัน เป็นส่ิงท่ีได้ยึดถือต่อการทำงานทางการเมือง 

มาตลอด 

 ในฐานะที่เคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ร. นายชำน ิ ฝากถึงบัณฑิตรามคำแหง 

ด้วยว่า “บัณฑิตรามฯเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องออก 

ไปสู่ตลาดแรงงานและเข้าไปมีบทบาทในทุกภาคส่วน 

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ กระบวนการยุติธรรม 

รวมทั้ง องค์กรอื่นๆในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการ 

พัฒนาประเทศ วันนี้รามคำแหงได้ผลิตบัณฑิตออกไป 

ทุกที่ เข้าไปทำงานอย่างเข้มข้น อย่างเต็มที่ และยัง 

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเรียนหนังสือถึงแม้จะจบ 

ปริญญาตรีแล้ว ก็สามารถเรียนในสาขาวิชาอ่ืนเพ่ิมเติมได้ 

ผมขอฝากลูกศิษย์รามฯในทุกๆรุ่นให้เรียนหนังสือ 

อย่างมีเป้าหมาย มีความตั้งใจคิดค้นและพัฒนาตนเอง 

อยู่ตลอดเวลา ให้สมกับส่ิงท่ีรามคำแหงยึดม่ัน คือ การให้

การศึกษาตลอดชีวิตแก่ทุกคนด้วย”

รามคำแหงมอบปริญญากิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์แก่ ‘รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์’

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 /2557
วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม และ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2557 (ทุกวัน) 

ทั้งส่วนกลาง (ม.ร. หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด)
พร้อมรับนักเรียน ม.ปลาย เรียน Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า
รายละเอียดโทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ 

 บัณฑิตนิติศาสตร์ก้าวสู่ 

ความสำเร็จจบปริญญาตรีอายุไม่ถึง 

20 เชื่อเริ่มต้นเรียนมหาวิทยาลัย 

ล่วงหน้าด้วยระบบ Pre-degree 

ทำให้มีโอกาสเรียนก่อนจบก่อน 

เพื่อนในวัยเดียวกัน ทั้งสามารถ 

ต่อยอดความรู้ ด้ านกฎหมาย 

เรียนระดับเนติบัณฑิตได้เร็ว

 นายพักตรชัย  เจนจบวงษ์ บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ 

เข้าเรียนระบบ Pre-degree ตอนเรียน ม.5 อายุ 16 ปี 

จบ ม.6 จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กทม. สะสมหน่วยกิตได้ 110 หน่วยกิต     ใช้เวลาเรียนรวม 

3 ปี สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ปัจจุบันสอบไล่ 

ผ่านเนติบัณฑิตไทย สมัย 66 และกำลังจะศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ระบบ Pre-degree เป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียน 

ในสาขาที่ต้องการ และเปิดโอกาสให้เรียนจบเร็วอย่าง 

ที่ต้องการ สิ่งที่ได้จากการเรียน คือ ทำให้จบเร็ว มีความ 

กระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเองเพ่ือจะเป็นกำลังในการ 

พัฒนาประเทศ เพราะอยากเป็นอาจารย์ ผมเชื่อว่า  

การที่เราเลือกเรียนคณะใดหรือสาขาใดแล้วต้องเต็มที่ 

ทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้เป็นชั้นแนวหน้าของสาขานั้น 

หรือหากเวลาที่ล้มหรือท้อ ขอแค่อย่าถอย เพราะทุกคน

มีประสิทธิภาพที่จะทำได้เท่าๆกัน

 การอ่านหนังสือจะต้ังไว้ว่าจะอ่านอย่างน้อยวันละ 

2 ช่ัวโมง ซ่ึงจะต้องทำให้ได้ทุกวัน ทำให้ไม่ต้องอ่านมาก 

ในเวลาใกล้สอบ ส่วนการเตรียมการสอบ ผมจะเน้น 

การอ่านตัวบทกฎหมายเป็นหลัก เพราะการเรียนกฎหมาย 

ตัวบทกฎหมายเป็นหัวใจสำคัญ ประกอบกับการอ่าน 

คำพิพากษาฎีกา และข้อสอบเก่าเพื่อที่จะได้รู้แนวทาง 

การเขียนข้อสอบ สำนวนโวหารในการเขียน ซ่ึงจะทำให้

การเขียนข้อสอบเป็นไปตามเกณฑ์ด้วย

 “รู้สึกภูมิใจที่เรียนจบเป็นลูกพ่อขุนฯ รามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเกียรติ อาจารย์ทุกท่านล้วนเป็นผู้ม ี

ความรู้ความสามารถ เพื่อนๆก็ให้ความอบอุ่น ผมอยาก 

จะฝากข้อคิดว่าการลงมือทำอะไรต้องทำให้สุดๆโดย 

วัดจากความสามารถของตนเอง ไม่ใช่จากผู้อ่ืน ต้องถามใจ 

ตัวเองว่าทำเต็มท่ีแล้วหรือยังและไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 

แล้วสิ่งที่คุณต้องการจะมาเอง”

 นายบดินทร์ เมธานวกุล บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ 

เข้าเรียนระบบ Pre-degree ตอนเรียน ม.5 อายุ 16 ปี 

จบ ม.6 จากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 เกรดเฉลี่ยรวม 3.24 

สะสมหน่วยกิตได้ 120 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียนรวม  

2 ปีครึ่ง สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี เมื่ออายุ 18 ป ี

ด้วยเกรดเฉล่ีย  3.17  ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับช้ันเนติบัณฑิต 

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และ 

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

 สมัยท่ีเรียนอยู่ช้ัน ม.5 ผมได้ทราบข่าว ม.รามคำแหง 

มีระบบ Pre-degree จึงสนใจและได้เริ่มเรียนคู่ไปกับ 

ที่โรงเรียน หลังจากที่เริ่มเรียนนิติศาสตร์ได้ระยะหนึ่ง 

แล้วรู้สึกชอบด้านกฎหมายและผลการเรียนก็เป็นท่ีพอใจ 

 จึงตัดสินใจไม่แอดมิชชั่น และตั้งใจเรียนที่รามฯมากขึ้น 

โดยเรียนไม่หักโหม ไม่เครียด  ทำให้ไม่เบ่ือหน่ายการเรียนนัก

 ระบบ Pre-degree นับว่าเป็นระบบที่เปิดโอกาส

ให้นักศึกษา เป็นเส้นทางหน่ึงท่ีให้นักศึกษาได้รู้ว่าตนเอง

ชอบคณะใดหรือสนใจทางด้านไหน ได้เร่ิมศึกษาในระดับ 

มหาวิทยาลัยได้ทันที โดยไม่ต้องรอการแอดมิชชั่น สิ่งที ่

ได้รับจากการเรียน Pre-degree คือทำให้จบมหาวิทยาลัยได้เร็ว 

และมีคุณภาพ ผมจึงมีเวลาเลือกที่จะศึกษาต่อในระดับ

ที่สูงต่อไป

 “รู้สึกภูมิใจที่เรียนจบชั้นปริญญาตรีเร็ว ทำให้ 

มีโอกาสเรียนต่อได้เร็ว ความรู้และโอกาสที่รามคำแหง 

มอบให้  ทำให้ผมมีสิทธิศึกษาในระดับสูงข้ึนต้ังแต่อายุยังน้อย 

สามารถสร้างอนาคตได้ไว ผมมีหลักในการเรียนว่า ต้อง

แบ่งเวลาให้เป็นและไม่เครียดจนเกินไป ผมไม่ไช่คนเก่ง 

แต่อยากแนะนำให้ทุกคนเรียนแบบไม่เครียดและแบ่ง 

เวลาให้เป็น เท่านี้ก็จะประสบความสำเร็จ”

     นายพัชรพล คงถาวร เข้าเรียนระบบ Pre-degree 

ตอนเรียน ม.4 จบ ม.6 จากโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เกรดเฉลี่ย 3.94 

สะสมหน่วยกิตได้ 122 หน่วยกิต ใช้เวลาเพ่ิมอีกหน่ึงเทอม 

สำเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี เม่ืออายุ 19 ปี ด้วยเกรดเฉล่ีย 

3.01 ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับช้ันเนติบัณฑิต สำนัก- 

อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

     ตั้งแต่ยังเด็กผมเป็นคนที่สนใจกฎหมาย เวลาด ู

ตามสื่อต่างๆหรือชาวบ้านพูดเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิ- 

เสรีภาพ ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆ ด้วยความอยากรู้ว่าถูก

หรือผิดอย่างไร จึงเร่ิมคิดถึงอนาคตว่าอยากเรียนกฎหมาย 

เม่ือจบช้ัน ม.3 มีรุ่นพ่ีของโรงเรียนและกำลังศึกษานิติศาสตร์ 

ม.ร.ไปเยี่ยมโรงเรียน และพูดถึงการเรียน Pre-degree 

ของรามคำแหง ผมรู้สึกตื่นเต้นและสนใจ ประกอบกับ 

ได้พบสิ่งที่ตนเองสนใจเรียนแล้ว จึงมาเรียนระบบ  

Pre-degree ในคณะนิติศาสตร์

 “ขณะกำลังศึกษาต้องเรียนชั้น ม.ปลาย และชั้น 

ปริญญาตรีไปด้วย ผมจะใช้เวลาศึกษาที่โรงเรียนโดย 

อ่านหนังสือล่วงหน้าและเรียนในห้องเรียนอย่างเต็มที่ 

เรียนให้เข้าใจจะได้ไม่ต้องใช้เวลาทบทวนมาก การเรียน 

ที่รามฯก็อ่านตำรา และนำข้อสอบเก่าของมหาวิทยาลัย 

มาฝึกทำ วิชาเรียนทั่วไปบางวิชาของมหาวิทยาลัยก็ม ี

เนื้อหาที่สามารถไปใช้ได้ใน 

การเรียน ม.ปลาย อีกทั้ง ยังใช้ 

ความรู้กฎหมายไปเป็นตัวแทน 

ของโรงเรียนในการแข่งขัน 

ตอบปัญหากฎหมายวันรพีท่ีศาล 

จังหวัดสมุทรสาคร และได้รับ 

รางวัลชนะเลิศทั้งปี 2553 และ 

2554 ด้วย”

     ทั้งนี้ ระบบ Pre-degree เป็นระบบที่เปิดโอกาส 

ให้กับนักเรียนโดยเชื่อในความสามารถของนักเรียน    

ม.ปลายที่สามารถเรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้  

ซ่ึงบางคนอาจคิดว่าเร็วไปหรือไม่  ในความคิดของผมแล้ว 

การเรียนแบบน้ี คือการให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ มาเตรียม 

ความพร้อมในระดับอุดมศึกษา ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชา ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะออกแบบการเรียนด้วย

ตนเองได้   

     บัณฑิตพัชรพล กล่าวต่อไปว่า หากนักเรียนเห็นว่า 

เป็นสาขาวิชาที่เหมาะกับตนเองแล้วก็สามารถที่จะ 

เรียนต่อให้ประสบความสำเร็จได้ หรือ จบ ม.6 แล้วไป 

เรียนต่อสาขาวิชาอื่นที่สนใจอีกแล้วจบที่รามคำแหง 

ด้วยก็จะทำให้ได้ปริญญาสองใบ หรือนักเรียนบางคน

ที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ทำให้สามารถเรียนจบได้เร็ว 

ซ่ึงผมมีหลักว่า คนทุกคนมีความเท่าเทียมกันในเร่ืองของเวลา 

ไม่มีใครได้เวลามากกว่าใคร ใน 1 วัน แต่ละคนจะใช้เวลา 

อย่างไรใ ห้ เ กิดประโยชน์กับตนเองใ ห้มาก ท่ีสุด 

จากต้นทุนเวลาที่ได้เท่ากัน

 “การเรียน Pre-degree ทำให้มีระเบียบวินัยในตนเอง  

เพราะต้องแบ่งเวลาอ่านหนังสือ มีความขยัน ความรับผิดชอบ 

ความเพียรพยายามและอดทนท่ีจะต้องทำให้ได้ดังเป้าหมาย 

หลายครั้งที่ท้อและรู้สึกเหนื่อยแต่ก็ให้กำลังใจตนเอง 

เสมอว่า ต้องทำได้ อีกทั้งยังเป็นประสบการณ์ในชีวิต 

ที่ได้มีโอกาสมาเรียนมาสอบที่มหาวิทยาลัยในขณะที่ยัง 

แต่งชุดนักเรียน และสิ่งที่สำคัญทำให้ผมสามารถจบ 

นิติศาสตรบัณฑิตได้เร็ว ทำให้สามารถศึกษาต่อในระดับ

ที่สูงขึ้น มีโอกาสแสวงหาประสบการณ์ในการทำงาน 

และยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและญาติ 

พี่น้องด้วย” 

 นางสาวพรรษมน หอรุ่งเรือง เข้าเรียนระบบ 

Pre-degree ตอนเรียน ม.4 จบ ม.6 จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ 

คอนเวนต์ สะสมหน่วยกิตได้ 140 หน่วยกิต มาเทียบโอน 

เรียนเต็มตัว รวมใช้เวลา 2 ปีครึ่ง สำเร็จการศึกษาชั้น 

ปริญญาตรี ปัจจุบันอายุ 19 ปี กำลังศึกษาปริญญาตร ี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกหน่ึงปริญญา 

 ดิฉันเลือกเรียนระบบ Pre-degree เพราะมีความ 

สนใจในการศึกษาวิชากฎหมาย โดยได้แรงบันดาลใจ 

มาจากคุณแม่ และได้รับคำแนะนำจากครอบครัวพี่พิ้งค์ 

สิรพิชญ์ สินมา ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระบบ  Pre-degree 

มาก่อนหน้านี้ 

บัณฑิตนิติศาสตร์ จบปริญญาตรีอายุน้อย

มุ่งต่อยอดความรู้ระดับเนติบัณฑิต

นายพักตรชัย  เจนจบวงษ์ นายบดินทร์  เมธานวกุล นายพัชรพล  คงถาวร น.ส.พรรษมน  หอรุ่งเรือง

(อ่านต่อหน้า 5)



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ 

  

ตอน  ขับรถ 2 เดือนรายได้กว่าล้านบาท

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 ในภาวะเศรษฐกิจท่ีบางคนบ่นว่า 

ค่อนข้างฝืดเคืองเช่นน้ี การหางานท่ีทำรายได้ดี ๆ  

คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไร แต่ทุกอย่าง 

ย่อมมีข้อยกเว้นเพราะผมเพ่ิงดูรายงานข่าว 

ที่ไปสัมภาษณ์คนที่เมื่อปีที่แล้วทำรายได ้

1 ล้านกว่าบาทในช่วงเวลาเพียง 2 เดือน 

และในปีน้ีก็คาดว่าจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าน้ัน 

คนที่บอกว่าได้รายได้มากอย่างที่ว่านี้ 

ก็ไม่ใช่นักธุรกิจหรือนักลงทุนท่ีเช่ียวชาญ 

แต่อย่างใด เขามีรถปิคอัพ 1 คัน และ 

งานท่ีทำรายได้กว่า 1 ล้านบาทน่ีก็เป็นเพียง 

งานอดิเรก เพราะอาชีพหลักของเขาคือ 

ทำสวนครับ

 ท่านผู้อ่านคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่างานอะไรถึงทำรายได้มากขนาดนั้น 

งานนี้คือการขับรถพาคนขึ้นเขาคิชฌกูฏที่จันทบุรี ซึ่งทุกปีทางจังหวัดจะกำหนด 

ช่วงเวลาให้ขึ้นเขาได้เพียง 60 วันเท่านั้น โดยในปี 2557 จะเป็นตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 

ถึง 30 มีนาคม วันที่กำหนดแต่ละปีอาจไม่ตรงกันถ้าเป็นวันทางสุริยคติแต่ถ้าทาง 

จันทรคติ(บอกขึ้นแรม)จะตายตัวคือระหว่างวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 จนถึงแรม 15 ค่ำ 

เดือน 4 แต่ละปีคนที่ขึ้นเขาในช่วงนี้มีกว่าล้านคน ค่าโดยสาร (ขึ้นและลง) ประมาณ 

200 บาทต่อคนสำหรับระยะ 8 กิโลเมตร คนที่นั่งรถต้องต่อรถ 2 ต่อ ซึ่งแปลว่ารถ 

แต่ละคันจะขับเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร นี่คือที่มาของรายได้เกินล้านบาท 

เพราะคนมากจนขนาดที่ว่าเมื่อซื้อตั๋วแล้วต้องรออีกไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงจึงจะถึงคิว

 แต่ไม่ใช่ว่าใคร ๆ ก็มารับจ้างขับรถพาคนข้ึนเขากันได้ง่าย ๆ นะครับเพราะเส้นทาง 

เป็นลูกรังที่ทั้งลาดชันและคดเคี้ยวมาก มีรถขับขึ้นและลงสวนทางที่ค่อนข้างแคบ 

เกือบตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนกลางคืน (คนเดินทางมาท้ังวันท้ังคืน) การจะขับรถได้ 

ต้องรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี และจุดที่รถพาไปส่งนั้นก็ยังไม่ถึงที่จุดหมายปลายทางที่

คนต้องการจะไปอีกด้วย ต้องเดินกันอีกราว 1.2 กิโลเมตร(เดินข้ึนเขานะครับไม่ใช่พ้ืนราบ) 

ถ้าใครเดินไม่ไหวก็จะขึ้นแคร่หามก็ได้แต่ต้องจ่ายอีกเที่ยวละ 400 บาท

 คนข้ึนเขาไปทำไม? เขาข้ึนไปนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏกันครับ 

และเนื่องจากยอดเขาคิชฌกูฏมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร ที่นี่จึง 

ถือได้ว่าเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่รู้จักกัน 

ในชื่อรอยพระพุทธบาทพลวง พุทธศาสนิกชนต่างศรัทธาและเชื่อว่าหากได้เดิน 

ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงบนยอดเขาคิชฌกูฏจะได้บุญอันใหญ่หลวง 

แล้วสามารถขอพรได้ 1 ข้อ โดยส่วนใหญ่ผู้ท่ีไปขอพรทุกคนก็มักจะประสบความสำเร็จ

ดังใจหวัง จึงทำให้มีผู้เลื่อมใส และศรัทธาเดินทางมาสักการะไม่ขาดสาย

 เขาคิชฌกูฏนั้นอันที่จริงอยู่ที่กรุงราชคฤห์ประเทศอินเดีย และเป็นสถานที่ซึ่ง 

พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาแรกหลังจากท่ีทรงตรัสรู้ ส่วนท่ีจันทบุรีน้ันเดิมช่ือ 

เขาพลวง ซ่ึงก็จะเห็นได้ว่าช่ือของรอยพระพุทธบาทคือพระบาทเขาพลวง ช่ือเขาคิชฌกูฏนั้น

เพิ่งตั้งกันใหม่เมื่อปี 2515 นี่เอง

 เล่ามาเสียยืดยาวนี่ผมเองยังไม่เคยไปนะครับคนเล่าให้ฟังทั้งนั้น เพราะฉะนั้น 

ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขออภัย เมื่อ 2 ปีที่แล้วไปสอนที่จันทบุรีมีนักศึกษา 

แนะนำว่าควรจะไป แต่พอเขาเล่าให้ฟังถึงวิธีการเดินทางก็ถอดใจเสียแล้วเพราะ 

สังขารไม่อำนวย

 อาจารย์ตูซาร์ นวย                                  aseanlang_ram@yahoo.co.th

ดอกไม้ ในภาษาเมียนมา

 ดอกไม้ที่หาได้ในประเทศเมียนมามักไม่ต่างจากประเทศไทยเท่าไร 

คำว่าดอกไม้ในภาษาเมียนมาคือ  (ป้าน) คำเรียกดอกไม้ต่างๆคือดังนี้

 ดอกประดู่   ปะ เดาะ ป้าน

 ดอกบัว   จา บ้าน

 ดอกจำปา   กั่น กอ ป้าน

 ดอกจำปี   ซะ ก้า ป้าน

 ดอกมะลิ  ซะ แบ ป้าน

 ดอกกุหลาบ   นี้น ซี ป้าน

 ดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูน  งุ วา ป้าน

 ดอกพิกุล    คะ เย ป้าน

 ดอกลีลาวดี  ตะ โยะ ซะ ก้า ป้าน

 ดอกมะลิวัลย์   ซุน ป้าน

 ดอกกล้วยไม้   ติ ควะ ป้าน

 ดอกชวา   เบ ดา ป้าน

 ดอกเฟื่องฟ้า   แซะ กู ป้าน

 ดอกทานตะวัน    เน จา ป้าน

 ดอกมหาหงส์  ชเว ป้าน

 ยอดหว้าอ่อน   ตะ บเย ป้าน

 ดอกชบา    เคา ย้าน ป้าน

 ดอกประดู่ (ปะ เดาะ ป้าน) เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศ 

เมียนมา และ ยอดหว้าอ่อน  (ตะ บเย ป้าน) เป็นไม้มงคลของชาวเมียนมา 

ถึงแม้ว่ายอดหว้าอ่อนเป็นใบไม้แต่ในวัฒนธรรมเมียนมานับเป็นดอกไม้ชนิดหน่ึง 

ที่ใช้ในงานมงคลทั้งหลาย

 ส่วนดอกชบา  (เคา ย้าน ป้าน) เป็นดอกไม้อัปมงคลของชาว 

เมียนมาที่ไม่ใช้ในงานต่างๆหรือตกแต่งประดับ

 ขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดสรรเวลาเรียน โดยเข้าเรียน 

ตามปกติทุกวัน เน่ืองจากการสอบท่ี ม.รามคำแหงส่วนใหญ่จะตรงกับท่ีโรงเรียน จึงจัดสรร 

เวลาในการอ่านหนังสือสอบให้เป็นระบบ และเพ่ือนท่ีโรงเรียนช่วยติวและเก็งข้อสอบ 

ที่โรงเรียนให้ก่อนสอบ ส่วนการสอบแอดมิชชั่น ดิฉันสอบตรงเข้าคณะนิติศาตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสอบตรงนั้นได้ใช้ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย 

ภาษาอังกฤษ และได้นำความรู้ทางด้านกฎหมายที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ช่วยในการสอบด้วย

 “ระบบ Pre-degree เป็นระบบที่ให้โอกาสทางการศึกษาเมื่อเราจบก็มีโอกาส 

ที่จะสอบในสนามสอบต่างๆได้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นเนติบัณฑิต หรือ ตั๋วทนาย ทำให้ 

ได้พัฒนาตัวเอง ได้นำความรู้ทางกฎหมายไปต่อยอดตั้งแต่อายุน้อย สิ่งที่ได้รับจาก 

การเรียนระบบ Pre-degree คือ ได้ความรู้ซ่ึงจะนำไปต่อยอดและเปิดโอกาสทางการศึกษา 

ฝึกความรับผิดชอบ และจัดสรรเวลาให้เป็นประโยชน์สูงสุด ทำให้เป็นผู้ใหญ ่

มากขึ้นด้วย

     รู้สึกภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติแห่งนี้   

รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทุกๆคน โดยไม่จำกัดความรู้ความสามารถ 

ในตอนเข้า แต่สามารถจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ทุกคน ‘เปลวเทียนให้แสง 

รามคำแหงให้ทาง’ ขอขอบพระคุณรามคำแหงที่ให้ทางแก่ดิฉัน”

บัณฑิตนิติศาสตรฯ์                                                                 (ต่อจากหน้า 4)



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ 

 ในอดีตเชื่อกันว่าคลื่นสมองและสารที่หลั่งจาก 

สมองนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถบังคับหรือควบคุม 

กระบวนการได้แต่ปัจจุบันได้มีการทดลองและตรวจวัด 

คล่ืนสมองด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เช่น  การตรวจด้วย 

Electroencephalo graphy (EEG) พบว่ามนุษย์สามารถ 

ควบคุมคลื่นสมองและสารที่หลั่งจากสมองด้วยการ 

ฝึกฝนทางจิตเพ่ือควบคุมสภาวะทางอารมณ์และทางจิตใจ 

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติหรือเร้นลับแต่เป็น 

เรื่องที่สามารถฝึกฝนได้ในขณะที่มนุษย์ดำเนินชีวิต 

ประจำวันตามปรกติ[1]

 พ้ืนฐานความเข้าใจเร่ืองคล่ืนสมองและกลไกการทำงาน 

ที่เกี่ยวข้องเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มองเห็นประโยชน์ 

ของการจัดการอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดซ่ึงนับว่า 

มีประโยชน์ในการดำรงชีวิต ภาวะของคล่ืนสมองท่ีเหมาะสม 

จะช่วยเปิดพ้ืนท่ีการเรียนรู้ในสมองซ่ึงส่งผลต่อความคิด 

สร้างสรรค์ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและ 

รับข้อมูลปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มนุษย์ม ี

ประสิทธิภาพสูงในการทำกิจกรรมหรือสร้างสรรค์ผลงาน 

ดังนั้นพื้นฐานและความเข้าใจถึงประเภทและหน้าที่ 

การทำงานของคลื่นสมองจึงเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่ง

 การทำงานของคลื่นสมอง

 คล่ืนสมองเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าซ่ึงได้มาจาก 

การส่งสัญญาณทางชีวเคมีในร่างกายมนุษย์ จากการ 

วัดพลังงานไฟฟ้าบริเวณสมองด้วย EEG ทำให้นักวิจัย 

ทางประสาทวิทยาและนักวิทยาศาสตร์พบว่าการตอบสนอง 

ต่อปัจจัยภายนอกเช่น อารมณ์ของมนุษย์มีผลโดยตรง 

ต่อคลื่นสมองซึ่งสามารถแบ่งตามความถี่ออกเป็น  

4 กลุ่มคือ

 1. กลุ่มเบต้า มีความถี่ประมาณ 13-40 Hz เป็น 

ช่วงของคล่ืนสมองท่ีมีความถ่ีสูงสุดซ่ึงจะเกิดข้ึนในขณะ

ท่ีสมองอยู่ในสภาวะของการทำงานและควบคุมจิตใต้สำนึก 

(Conscious Mind) ในขณะต่ืนและรู้ตัว เช่น การน่ัง การยืน 

การเดิน การทำงาน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ในกรณี

ที่จิตมีความคิดมากมายหลายอย่างจากภารกิจประจำวัน 

วุ่นวายใจ สับสน หรือฟุ้งซ่าน และสั่งการสมองอย่าง 

ไม่เป็นระเบียบความถี่ของคลื่นช่วงนี้อาจสูงถึง 40 Hz  

โดยเฉพาะคนที่มีความเครียดมากหรืออยู่ในภาวะเร่งรีบ

หรือบีบค้ัน ต่ืนเต้นตกใจ อารมณ์ไม่ดี โกรธหรือดีใจมาก ๆ 

สมองจะมีการทำงานในช่วงคล่ืนเบต้าท่ีมีความถ่ีสูงมาก 

ในสภาวะดังกล่าวสมองจะหลั่งฮอร์โมนด้านลบออกมา 

มากเกินไปนำไปสู่ปฏิกิริยาเคมีที่ทำร้ายส่วนอื่นๆ 

ของร่างกายเป็นลูกโซ่ต่อไป เช่น อะดรีนาลีน คอร์ติซอล 

เป็นต้น

รูปท่ี 1 รูปคล่ืนสมองเบต้าในสภาวะการทำงาน

 2. กลุ่มอัลฟา มีความถี่ประมาณ 7.5-13 Hz  

ความถ่ีน้ีปรากฏได้บ่อยในเด็กท่ีมีความสุขและในผู้ใหญ่

ที่มีการฝึกฝนตนเองให้สงบนิ่งมากขึ้นอาจหมายถึง 

สภาวะที่จิตสมดุลอยู่ในสภาวะสบายๆ มีการใคร่ครวญ 

ไม่ด่วนตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยอารมณ์อันรวดเร็ว 

ที่คลื่นอัลฟาความถี่ต่ำหมายถึง การคิดช้าลงเป็นจังหวะ 

เป็นท่วงทำนอง จิตอยู่ในสภาวะของการไตร่ตรองและ 

มีความคิดเป็นระบบขึ้น สภาวะที่สมองทำงานอยู่ใน 

คล่ืนอัลฟายังพบอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น ขณะท่ีกล้ามเน้ือ 

หรือร่างกายผ่อนคลาย ช่วงเวลาที่ง่วงนอน ก่อนหลับ 

หรือหลับใหม่ เวลาทำอะไรเพลินๆ จนลืมสิ่งรอบตัว 

เวลาสบายใจ เวลาอ่านหนังสือ หรือจดจ่อกับกิจกรรมใดๆ 

อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งและการเข้าสมาธิ  

ในระดับภวังค์ท่ีไม่ลึกมากจากลักษณะดังกล่าว ช่วงคล่ืน 

อัลฟาจะเป็นประตูไปสู่การทำสมาธิในระดับลึกและ 

ถือว่าเป็นช่วงท่ีดีท่ีสุดในการป้อนข้อมูลให้แก่จิตใต้สำนึก 

สมองสามารถเปิดรับข้อมูลได้อย่างเต็มที่และเรียนรู้ 

ได้อย่างรวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์เป็นสภาวะที่จิตมี 

ประสิทธิภาพสูง ในทางการแพทย์และจิตศาสตร์ถือว่า

สภาวะนี้เป็นหัวใจของการสะกดจิตเพื่อการบำบัดโรค  

โดยหากจะตั้งโปรแกรมให้กับจิตใต้สำนึกก็ควรทำ 

ในช่วงที่คลื่นสมองเป็นอัลฟา ในคนทั่วไปก็ควรฝึกฝน 

ตนเองให้สมองทำงานอยู่ในช่วงคลื่นอัลฟาเป็นประจำ 

เช่นเดียวกันเพราะจะช่วยสร้างความผ่อนคลายต่อร่างกาย 

โดยมนุษย์จะไม่ทำงานอยู่บนพื้นฐานแห่งความกลัว 

หรือวิตกกังวลแต่จะมองชีวิตอย่างสนุกสนาน มีความรู้สึก

อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรืออยากสำรวจโลกแบบเด็กๆ

 

รูปท่ี 2 รูปคล่ืนสมองอัลฟาในสภาวะพักผ่อน 
หรือกำลังทำสมาธิ

 3. กลุ่มธีต้า มีคลื่นความถี่ประมาณ 4-11 Hz  

เป็นช่วงคล่ืนท่ีสมองทำงานช้าลงมาก พบในช่วงท่ีคนเรา 

หลับหรือมีความผ่อนคลายอย่างสูง แต่ในสภาวะท่ีไม่หลับ 

คล่ืนชนิดน้ีก็เกิดข้ึนได้เช่นกัน เช่น ขณะอยู่ในการภาวนา 

สมาธิท่ีลึกในระดับหน่ึง การเข้าสู่สภาวะน้ีจะใกล้เคียงกับ 

คล่ืนสมองในสภาวะอัลฟาคือ มีความสุข สบาย ลืมความทุกข์ 

แต่จะมีความปิติสุขมากกว่า สภาวะนี้มีความเชื่อมโยงกับ 

การเห็นภาพต่างๆสมองในช่วงคล่ืนธีต้าจะเปรียบเสมือน 

แหล่งเก็บแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์ท่ีอยู่ในจิตใจ 

ส่วนลึกจึงเป็นคลื่นสมองที่สะท้อนการทำงานของ 

จิตใต้สำนึก (Subconscious Mind) อันเป็นการทำงาน 

ของเนื้อสมองส่วนใหญ่ของมนุษย์ ระดับพฤติกรรม 

ภายใต้ความถี่ของของคลื่นธีต้าเป็นลักษณะที่บุคคล 

คิดคำนึงเพื่อแก้ปัญหา พบได้ทั้งลักษณะที่รู้สำนึกและ 

ไร้สำนึกปรากฏออกมาเป็นความคิดสร้างสรรค์ เกิดความคิด 

หย่ังเห็น (Insight) มีความสงบทางจิตและมองโลกในแง่ดี 

เกิดสมาธิแน่วแน่และเกิดปัญญาญาณมีศักยภาพสำหรับ

ความจำระยะยาวและการระลึกรู้

รูปท่ี 3 รูปคล่ืนสมองธีต้าในสภาวะหลับ
และเกิดภาพหรือเข้าสมาธิลึก

 4. กลุ่มเดลต้า มีความถี่ประมาณ 0.5-3 Hz เป็น

คลื่นสมองที่ช้าที่สุดสภาวะนี้จะทำให้ร่างกายเกิดความ 

ผ่อนคลายในระดับที่สูงมากเป็นคลื่นสมองที่ทำงาน 

เชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นจิตไร้สำนึก(Unconscious Mind)

เช่น ในขณะที่ร่างกายหลับลึกโดยไม่มีการฝันหรือเกิด 

จากการเข้าสมาธิลึกในระดับฌาน ในช่วงนี้คลื่นสมอง

แสดงให้เห็นว่าร่างกายกำลังด่ืมด่ำกับการพักผ่อนลงลึก 

อย่างเต็มท่ีเปรียบได้กับการประจุพลังงานเข้าสู่ร่างกายใหม่ 

ผู้ท่ีผ่านการหลับลึกในช่วงเวลาท่ีพอเหมาะพอดีจะรู้สึก 

ได้ถึงความสดชื่นกระปรี้กระเปร่ามากเป็นพิเศษเมื่อ 

เปรียบเทียบกับผู้ที่นอนหลับไม่ค่อยสนิทและสำหรับ 

ผู้ที่ทำสมาธิอยู่ในระดับฌานลึก เมื่อออกจากสมาธิแล้ว

ก็จะยังคงติดรสแห่งปิติสุขทำให้เกิดความสุขใจ มีใบหน้า

ผ่องใสเต็มอิ่มไปด้วยความสุขสดชื่นเช่นเดียวกัน

รูปท่ี 4 รูปคล่ืนสมองเดลต้าในสภาวะหลับอย่างเต็มท่ี

 การวิจัยและการออกแบบพัฒนา

 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือหรือวิธีการ 

วัดคล่ืนสมองยังคงยังเป็นส่ิงท่ีท้าทายต่อนักวิทยาศาสตร์ 

และวิศวกรซึ่งผลที่ได้จากการตรวจวัดคลื่นสมองของ 

บุคคลสามารถนำมาใช้วิเคราะห์และวิจัยในหลากหลายด้าน 

อาทิ การบำบัด การพัฒนาศักยภาพในด้านการเรียน 

หรือการพัฒนาของนักเรียน นักศึกษา การวิเคราะห์และ

วินิจฉัยผู้ป่วยในทางการแพทย์ เช่น เพื่อการวินิจฉัย 

ผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชัก ช่วยในการวินิจฉัยโรคทางสมอง 

และบอกตำแหน่งของพยาธิสภาพในสมอง  บอกระดับ 

การต่ืนของสมอง ในผู้ป่วยท่ีมีความรู้สึกตัวเปล่ียนแปลง 

โรคง่วงหลับ (Narcolepsy) ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวช 

เป็นต้น [2]

การทำงานของคลื่นสมองกับศักยภาพในการทำงาน
อาจารย์ ดร.สุรพงษ์  พงษ์ยุพินพานิช                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 10)



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ 

 ประชาธิปไตยน้ัน มาจากรากศัพท์คำในภาษากรีกว่า 

demokratia เป็นการผสมกันระหว่างคำว่าประชาชน 

(demo) กับการปกครอง (kratos) ดังนั้น ในภาษากรีกว่า 

demokratia จึงหมายถึง การปกครองโดยปวงชน ซึ่งมิติ 

แต่ดั้งเดิมของประชาธิปไตยจึงเรียบง่าย และสามารถ 

แบ่งแยกออกจากการปกครองรูปแบบอื่นที่ไม่เป็น 

ประชาธิปไตย เช่น ระบอบอัตตาธิปไตย (Autocracy) 

การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาดเพียงผู้เดียว ระบอบ 

คณาธิปไตย (Oligarchy) การปกครองโดยกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ 

กลุ่มหนึ่ง ระบอบอภิชนาธิปไตย (Aristocracy) เป็น 

ระบอบการปกครองซึ่งมีพลเมืองอภิชนจำนวนน้อย 

เป็นผู้ปกครอง เป็นต้น

 ดังนั้น ลักษณะและแนวทางการปฏิบัติของ 

ประชาธิปไตยจึงมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

 ประการแรก ประชาธิปไตยเป็นการจัดการทาง 

สถาบันท่ีให้เป็นช่องทางสำหรับการตัดสินใจทางการเมือง

ที่ประชาชนมีอำนาจผ่านการเลือกตั้ง

 ประการท่ีสอง ประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครอง

ท่ีผู้ปกครองจะมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง 

ผ่านทางการแข่งขันและความร่วมมือของระบบตัวแทน

ทางอ้อมของประชาชน 

 ประการที่สาม ประชาธิปไตยเป็นบรรทัดฐาน 

ทางการเมืองท่ีบ่งบอกถึงความเสมอภาคและความยุติธรรม

     จากองค์ประกอบเหล่าน้ี แสดงให้เห็นว่า ประชาธิปไตย

ที่แท้จริงย่อมไม่ใช่เป็นแต่เพียงการเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตยเท่านั้น หากแต่หัวใจสำคัญจะเป็นการที่

ประชาชนจะต้องสามารถควบคุมกิจกรรมทางการเมือง 

หลังจากช่วงเวลาที่การเลือกตั้งแล้ว 

     นอกจากน้ีประชาธิปไตยไม่ได้ยึดโยงอยู่แต่เพียงว่า 

ใครได้รับความนิยมจากประชาชนมากกว่ากัน แต่ยังจะ 

ต้องครอบคลุมถึงความรับผิดชอบและความรับผิด 

(Responsibility and Accountability) อีกด้วย 

 แนวคิดของประชาธิปไตยจึงไม่ได้ยึดโยงไว้กับ 

บริบททางวัฒนธรรมใดเป็นพิเศษ แม้ว่าคุณค่าประชาธิปไตย 

จะคล้ายคลึงกันแต่ก็แตกต่างกันไปตามแต่ละบริบท 

โดยสิ่งที่เห็นพ้องกันโดยสากล คือการเคารพในสิทธิ 

ของประชาชน และส่ิงน้ีจะประสบความสำเร็จได้ดีท่ีสุด 

ในรัฐที่มีการเคารพประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติธรรม

 แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบของประชาธิปไตยจึงไม่ใช่

เป็นส่ิงท่ีจะสามารถคัดลอกจากรัฐหน่ึงไปสู่อีกรัฐหน่ึงได้ 

แต่เป้าหมายที่แท้จริงจะสามารถบรรลุได้โดยขึ้นอยู่กับ 

ลักษณะและสถานการณ์ของสังคมนั้นๆ ประกอบกับ 

กลไกการตรวจสอบและการถ่วงดุลจึงมีความจำเป็นท่ีจะ

ให้สาระสำคัญแก่ประชาธิปไตยและการใช้อำนาจท่ีเหมาะสม 

 เพื่อความกระจ่างให้กับองค์ประกอบของ 

ประชาธิปไตย สหประชาชาติจึงได้ออกมติท่ีประชุมใหญ่ 

แห่งสหประชาชาติท่ี 59/201 เร่ืองการเสริมสร้างบทบาท 

ขององค์กรระดับภูมิภาค องค์กรระดับอนุภูมิภาค และ 

องค์กรอื่น ๆ และการเตรียมการในการส่งเสริมและการ

ทำให้ระบอบประชาธิปไตยมั่นคง (Enhancing the role 

of regional, subregional and other organizations and 

arrangements in promoting and consolidating democracy) 

ในปี ค.ศ. 2004 โดยมีรัฐเห็นด้วย 172 รัฐ และมี 15 รัฐ 

ท่ีงดออกเสียง แต่ก็ไม่มีรัฐใดคัดค้าน จึงถือได้ว่าเป็นการ 

ให้องค์ประกอบของประชาธิปไตยได้อย่างสากลที่สุด 

โดยระบุว่า 

     “องค์ประกอบท่ีสำคัญของการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและ 

เสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมถึง เสรีภาพในการสมาคมและ 

การชุมนุมอย่างสงบและในการแสดงออกและความคิด

และสิทธิในการมีส่วนร่วมในดำเนินการของกิจการ 

สาธารณะโดยตรงหรือผ่านผู้แทนท่ีถูกเลือกอย่างอิสระ 

การออกเสียงลงคะแนนและได้รับการ เลือกตั้ ง 

จากการเลือกตั้งโดยเสรีอย่างแท้จริงโดยที่มีสิทธิ  

ในการลงคะแนนเสียงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และ 

โดยการลงคะแนนลับที่รับประกันถึงการแสดงออก 

ที่เป็นอิสระตามความประสงค์ของประชาชน รวมทั้ง 

ระบบพหุนิยมของพรรคการเมืองและองค์กรต่างๆ 

ท่ีเคารพกฎต่อหลักนิติรัฐ การแบ่งแยกอำนาจ ความเป็น 

อิสระของตุลาการ ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ 

ในการบริหารงานของภาครัฐ และเสรีภาพ ความเป็นอิสระ 

และความหลากหลายของสื่อ”

     ซึ่งการให้องค์ประกอบนี้ของสหประชาชาติ  

ก็มิได้ปิดกั้นมิให้รัฐสมาชิกแสวงหาองค์ประกอบ 

ท่ีสำคัญอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบุอยู่ในมติสหประชาชาติข้างต้น 

กล่าวโดยสรุปก็คือองค์ประกอบของประชาธิปไตยนี้ 

เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ำของความเป็นประชาธิปไตย 

เท่านั้น 

     องค์กรรายงานความเป็นประชาธิปไตยสากล 

(Democracy Reporting International) ซึ่งเป็นองค์กร 

พัฒนาภาคเอกชนระหว่างประเทศได้ออกรายงานเรื่อง 

ฉันทานุมัติสากล:องค์ประกอบสำคัญของประชาธิปไตย 

(International Consensus: Essential Elements of  

Democracy) โดยยึดมติสหประชาชาติดังกล่าวเป็นหลัก

และได้วางองค์ประกอบสำคัญของประชาธิปไตยเอาไว้ 

7 ประการ ดังนี้ 

 - การแบ่งแยกและถ่วงดุลอำนาจ (Separation 

and balance of power) คือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร 

และอำนาจตุลาการของการปกครองท่ีเป็นประชาธิปไตย 

ไม่ควรที่จะมากระจุกอยู่ที่อำนาจใดอำนาจหนึ่ง แต่ควร 

ที่จะกระจายอำนาจในแต่ละส่วนให้สามารถทำหน้าที่ 

ของตนเองได้อย่างอิสระ ภายใต้หลักสำคัญ คือ อำนาจ

ทั้งสามส่วนจะต้องถูกจำกัดและแบ่งแยกอย่างชัดเจน  

และอำนาจทุกส่วนต้องผูกพันตามหลักนิติธรรม

     - ความเป็นอิสระของตุลาการ (Independence  

of the judiciary) คือ ความเป็นอิสระทั้งในทางกฎหมาย 

และในทางข้อเท็จจริง เพื่อให้อำนาจตุลาการแยกออก 

มาจากอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารได้อย่าง 

แท้จริง จึงจะเป็นการให้ศาลมีบทบาทในการยืนยัน 

ความรับผิดชอบสามารถใช้อำนาจทางการปกครอง 

รวมถึงการยุติข้อพิพาทต่างๆ 

     - ระบบพรรคการเมืองและองค์กรที่มีความ 

หลากหลาย (A pluralistic system of political parties 

and organisations) เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันว่าระบบ 

พรรคการเมืองเดียวไม่สามารถตอบสนองต่อเสรีภาพ 

ในการรวมกลุ่มและเสรีภาพอื่นๆได้ ระบบพรรคที่ม ี

ความหลากหลายจึงไม่ใช่การมีหลายพรรคการเมือง 

แต่เป็นการมีระบบการเมืองที่หลากหลาย โดยตัวชี้วัด 

ความหลากหลายจึงไม่ได้มีแต่เพียงหลายพรรคการเมือง 

แต่จะมีแนวทางการเมืองที่หลากหลายด้วย สำหรับ 

องค์กรภาคประชาสังคมจึงเป็นส่วนท่ีเช่ือมโยงทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และความสนใจอื่นๆ ระหว่างรัฐ 

กับรัฐบาล

 - การเคารพในหลักนิติธรรม (Respect for the 

rule of law) คือ การท่ีหน่วยงานของภาครัฐท้ังหมดจะต้อง 

เคารพต่อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันเป็น 

เคร่ืองยืนยันว่าจะไม่มีปัจเจกชนหรือหน่วยงานท้ังภาครัฐ

และเอกชนจะอยู่เหนือกฎหมายได้ 

 - ความรับผิดและความโปร่งใส (Accountability 

and transparency) เป็นสาระสำคัญของประชาธิปไตย 

ในระบบการบริหารงานภาครัฐ และปรับใช้กับหน่วยงาน 

ของรัฐทุกภาคส่วน เป็นการให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของรัฐบาล และบังคับใช ้

กฎหมายลงโทษผู้ท่ีกระทำผิด ซ่ึงการจะให้มีความรับผิดน้ีได้ 

จึงจำต้องมีความโปร่งใสอันเป็นส่วนหน่ึงของเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในข้อมูลข่าวสารด้วย

 -  เสรีภาพ  ความเป็นอิสระและความหลากหลาย 

ของสื่อ (Free, independent and pluralistic media) เมื่อ 

ส่ือเป็นส่วนท่ีสร้างความหลากหลายให้กับสังคมก่อให้เกิด 

ความรับผิด ให้กลไกของรัฐมีความโปร่งใส รวมไปถึง 

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

 -  การเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางการเมือง 

(Respect for human and political rights) อาทิ เสรีภาพ 

ในการสมาคมและการแสดงออกทางการเมืองเป็นศูนย์กลาง 

ของแนวคิดประชาธิปไตย ซึ่งรวมไปถึงการแสดงออก

ของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล หรือสิทธิในการ 

ลงคะแนนเสียงและการลงเลือกตั้งอันเป็นแก่นของ 

ประชาธิปไตยท่ีเป็นเวทีให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ทางการเมือง

 ดังนั้น ถ้าจะเปรียบว่าน้ำก็สามารถมีรูปร่างได ้

หลากหลายที่อุณหภูมิปกติก็เป็นของเหลว ถ้าร้อน 

ก็เป็นไอน้ำ ถ้าเย็นก็เป็นน้ำแข็ง แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง 

คือ องค์ประกอบของน้ำท่ียังคงเป็น H
2
O ประชาธิปไตย 

ก็เช่นกัน ท่ีสามารถมีรูปร่างของมันได้หลากหลายรูปแบบ 

เพราะประเทศต่างๆ ก็มีรูปแบบของประชาธิปไตยอย่าง 

หลากหลาย จึงเกิดเป็นแนวคิดท่ีแตกต่างกันและมีมุมมอง 

ท่ีหลายหลากในการทำความเข้าใจเน้ือหาของประชาธิปไตย 

ซ่ึงการขาดความเป็นเอกฉันท์เก่ียวกับแนวคิดของ 

ประชาธิปไตย แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือองค์ประกอบ 

 องค์ประกอบของประชาธิปไตยของไทยจะเป็น 

เช่นไร ย่อมไม่ห่างไปจากพื้นฐานขององค์ประกอบ 

ประชาธิปไตยสากลที่กล่าวมาข้างต้น 

 ดังนั้น คำถามที่สังคมควรจะถามว่าประเทศไทย 

มีองค์ประกอบประชาธิปไตยได้ตามมาตรฐานสากล 

แล้วหรือยัง 

ประชาธิปไตยตามหลักสากล
อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ 

   สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร Implement And Support 

Computer Network ครั้งที่ 9/57 รุ่นที่ 22 อบรมวันเสาร์-

อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ที่ห้อง ICB 704 เริ่มวันที่ 

19, 20, 26, 27  กรกฎาคม  และ  2, 3 สิงหาคม 2557 ค่าลงทะเบียน 

พร้อมเอกสาร นักศึกษา ม.ร. 2,000 บาท บุคคลทั่วไป 

3,000 บาท ประกอบด้วย

 - Introduction to Cisco Certified

 - Open System Interconnection (OSI)

 - Introduction to TCP/IP

 - IP Address and Sub netting

 - Variable Length Subnet Mask (VLSM)

 - Route Summarization

 - Classless Inter Domain Routing (CIDR)

 - Internetworking Operating System (IOS)

 - Managing a Cisco Internetwork

 - Introduction to Switching

 - Virtual LANs (VLANs)

 - Trunking/Dynamic Trunking

 - Virtual Trunking Protocol (VTP)

 - Spanning Tree Protocol (STP)

 - Wide Area Network (WAN)

 - Encapsulation HDLC 

 - Encapsulation PPP

 - Digital Subscriber Line (DSL)

 - Introduction to Routing

 - Static Route

 - Default Route

 - Dynamic Route

 - Routing Information Protocol (RIP)

 - Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) 

 - Enhanced IGRP (EIGRP)

 - Open Shortest Path First (OSPF)

 - Access Control List (ACL)

 - Standard ACL

 - Extended ACL

 - Named ACL

 - Network Address Translation (NAT)

 - Static NAT

 - Dynamic NAT

 - NAT Overloading 

 - Frame Relay

 - Cisco’s Wireless Technology

 - Internet Protocol Version 6 (IPV6)

    ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร. ชั้น 1 

(ตรงจุดตรวจ Barcode) โทร. 0-2310-8851,  0-2310-8853, 

0-2310-8800 ต่อ 2269, www.ctc.ru.ac.th

    อนึ่ง ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% และผ่าน 

การทดสอบตามหลักสูตรท่ีกำหนดจะได้รับวุฒิบัตรจาก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ม.ร.จัดอบรมคอมพิวเตอร์

 มหาบัณฑิตลูกพ่อขุนฯ คณะมนุษยศาสตร์ 

สาขาการสื่อสารพัฒนาการ และ 1 ใน 4 คนสุดท้าย 

ของรายการ Dance Your Fat Off Season 1 เผยเคล็ดลับ 

เร่ืองการเรียน และการลดน้ำหนัก ด้วยคติท่ีว่า “ไม่มีอะไร 

ได้มาด้วยความฝัน ต้องมีความหวัง ความต้ังใจ และสุดท้าย 

คือ ลงมือทำ”

 นายชนะกุล  แย้มบุบผา  หรือ ณัฐ สำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการสื่อสาร 

พัฒนาการ พร้อมกับสามารถลดน้ำหนักจาก 110 กิโลกรัม 

มาเป็น 81 กิโลกรัม ปัจจุบันเป็นนักแสดง นายแบบ 

พิธีกร วีเจ Freelance

 “ในระหว่างท่ีเรียนอยู่น้ันผมได้ทำงานท่ีเคเบ้ิล TV 

( Pop Live ) Live TV ควบคู่กันไปด้วย ดังน้ันการจัดสรร 

เวลาจึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ผมจะจัดสรร 

เวลาเรียนและเวลาทำงานอย่างชัดเจน การทำงาน 

กับเวลาเรียนจะต้องไม่ตรงกัน แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ก็จะขอเข้าพบอาจารย์วิชานั้นๆเพื่อปรึกษาเนื้อหาที่ 

ไม่เข้าใจ และพยายามนำเน้ือหาท่ีเรียนมาทบทวนอยู่เร่ือยๆ 

เพ่ือในช่วงสอบจะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือหนักจนเกินไป

 “ผมคิดว่าผมตัดสินใจถูกท่ีเลือกเรียนในสาขา 

ที่ตรงกับสายงานที่ทำอยู่ ทำให้ได้รับทั้งความรู้และ 

ประสบการณ์ในการเรียน ได้ทราบข้อมูลเชิงลึก เช่น 

แนวโน้มของวงการโทรทัศน์ การเผยแพร่ข้อมูลในสื่อ 

โซเชียลมีเดีย ในรูปแบบของดิจิตอลทีวี รวมถึงความ 

ต้องการของผู้ผลิต และผู้บริโภคในส่ือท่ีชัดเจนมากย่ิงข้ึน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที ่

เปิดกว้างสำหรับผู้ที่อยากจะศึกษา จึงสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาได้อย่างง่ายดาย  แต่ความท้าทาย คือ ช่วงที่เรา 

กำลังศึกษาอยู่ เพราะเป็นเรียนการสอนแบบอิสระ 

จะมาหรือไม่มาเรียนก็ได้ ดังน้ันผู้เรียนจะต้องมีระเบียบ 

วินัยในตนเอง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีทำให้ผมรู้สึกภูมิใจท่ีสามารถ 

ผ่านความท้าทายน้ันมาได้ ผมภูมิใจในความเป็นลูกพ่อขุนฯ 

ตั้งแต่ครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาจนถึงปัจจุบัน”

 ชนะกุล ยังได้พูดถึงการเข้าแข่งขันรายการเต้น 

เปลี่ยนชีวิตด้วยว่า 

 “ผมเป็นคนร่างใหญ่อวบอ้วนมาตั้งแต่เด็ก 

สิ่งนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความคิดของผม แต่ด้วย 

รูปร่างทำให้ผมไม่มั่นใจในตัวเอง ผมพยายามที่จะ 

ลดน้ำหนักและดูแลตัวเองมาตลอด จนมีเพื่อนชวนให้ 

ลองเข้าแข่งขันในรายการ Dance Your Fat Off  เต้น 

เปลี่ยนชีวิต ของทางช่อง 3 รายการนี้เป็นรายการที่จะ 

ให้ผู้เข้าแข่งขันที่มีน้ำหนักมาก มาแข่งขันกันลด 

น้ำหนักรวมถึงพัฒนาทักษะในด้านการเต้น ซึ่งผมว่า 

มันเป็นรายการที่ตอบโจทย์ผมในช่วงเวลานั้นพอดี 

จึงไปสมัครเข้าแข่งขัน เรียกได้ว่าชีวิตผมเปลี่ยนไป 

จากเดิมจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของโภชนาการ การเลือก 

รับประทานของท่ีมีประโยชน์ การดูแลสุขภาพ การออกกำลัง 

อย่างสม่ำเสมอ จนถึงเรื่องของการเต้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผม 

ไม่ถนัด แต่ผมก็สู้ จนติด 1 ใน 4 คนสุดท้ายของรายการ 

จากเริ่มแรกน้ำหนักตอนเข้าแข่งขันอยู่ที่ 110 กิโลกรัม 

ปัจจุบัน น้ำหนักผมอยู่ที่ 81 กิโลกรัม เป็นการเปลี่ยน 

ชีวิตคน 1 คนได้จริงๆครับ 

 กว่าจะผ่านมาได้ยอมรับว่าเหนื่อย และท้อมาก 

ในช่วงแรกด้วยการที่ต้องปรับตัวหลายๆ อย่าง และ 

อยู่ในสภาวะที่กดดันมากเพราะเป็นรายการที่ต้อง 

แข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 12 คนไม่ได้แข่งกันเอง 

แต่ทุกคนต้องแข่งกับตัวเอง ในทุกสัปดาห์ต้องมีคน 

ที่ไม่ได้ไปต่อ และเดินออกจากบ้านไป ส่วนตัวผม 

ส่ิงท่ีเป็นปัญหาคือ หลายๆคร้ังเรารู้สึกถอดใจ ไม่อยากจะสู้ 

แต่เม่ือนึกถึงคนท่ีเป็นกำลังใจ คนท่ีอยู่ข้างหลังท่ีคอยเชียร์ 

และเป้าหมายของเราที่ครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะผอม  

จึงเป็นแรงฮึดที่จะให้สู้ต่อไปได้ครับ

 ส่ิงท่ีอยากจะฝากไว้คือ อยากให้ลองจินตนาการ 

ถึงวันที่เราประสบความสำเร็จ คิดถึงใบหน้าของคนที ่

เรารัก บุคคลท่ีคาดหวังในตัวเรา อยากเห็นเราประสบ- 

ความสำเร็จในชีวิต แรงบันดาลใจแรกในการที่จะ 

เข้ามาเรียน นำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันให้เรา 

ทำฝนัใหส้ำเรจ็           สูแ้ละลยุไปกบัมนั “ไมม่อีะไรไดม้าดว้ย 

ความฝัน แต่ส่ิงท่ีจะทำให้เราสู้ได้คือ ความหวัง ความต้ังใจ 

และสุดท้ายคือ ลงมือทำ”

มหาบัณฑิตลูกพ่อขุนฯ เผยเคล็ดลับ 

ความสำเร็จการเรียน-ลดน้ำหนัก 



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ 

กองบรรณาธิการ

หลักการคูณเลขเร็ว (1)

 การคูณจำนวน 2 จำนวน แต่ละจำนวนเป็น 

เลขก่ีหลักก็ได้ โดยท่ัวๆไปจะใช้วิธีต้ังคูณแต่มีลักษณะ 

ของปัญหาหลายแบบท่ีสามารถหาคำตอบได้รวดเร็ว 

บางแบบอาจหาคำตอบได้แบบคิดในใจ การคูณเลข 

เร็วท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นกรณีเฉพาะซ่ึงหลักการคิด 

ก็จะข้ึนอยู่กับลักษณะปัญหาเหล่าน้ัน นักคณิตศาสตร์ 

ได้คิดหลักการคูณเลขเร็วไว้มากมาย ที่นำมาให้ท่าน

ผู้อ่านดูเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

 พิจารณาหลักการคูณเลขเร็วต่อไปนี้

แบบที่ 1  การคูณเลข 2 หลักที่ใกล้เคียง 100

วิธีการ (1) ใช้เลขทั้ง 2 จำนวนลบออกจาก 100

 (2) ใช้ผลลัพธ์จากข้อ (1) คูณกัน

 (3) ใช้ตัวต้ังลบด้วยผลต่างจาก 100 ของตัวคูณ

คำตอบ นำตัวเลขจาก (3) และ (2) มาเรียงกันเป็นคำตอบ

ตัวอย่าง ผลคูณ 97 x 94

วิธีทำ    (1) 100 - 97  =  3,  100 - 94  =  6

             (2)  3 x 6  =  18

             (3)  97 - 6  = 91 หรือ 94 - 3  = 91

คำตอบ คือ  9118    (อย่าลืมตรวจสอบคำตอบ)

หมายเหต ุ ถ้าผลลัพธ์ในข้อ (2) เป็นเลขหลักเดียว 

ให้เติม 0 ข้างหน้าก่อนนำมาเรียง

ตัวอย่าง ผลคูณ 98 x 96

วิธีทำ    (1) 100 - 98  =  2,  100 - 96  =  4

             (2)  2 x 4  =  8

             (3)  98 - 4  = 94 หรือ 96 - 2  = 94

คำตอบ คือ  9408    (อย่าลืมตรวจสอบคำตอบ)

แบบที่ 2 การยกกำลังสองเลข 2 หลักท่ีลงท้ายด้วย 5

วิธีการ ใช้เลขหลักสิบคูณเลขถัดไป

คำตอบ คือ ผลคูณต่อด้วย 25

ตัวอย่าง ผลคูณ (1)   35 x 35         (2)    75 x 75

วิธีทำ   (1) 3 x 4  =  12  คำตอบ คือ 1225  

 (2) 7 x 8  =  56  คำตอบ คือ 5625

 พบกันใหม่ฉบับหน้า

คณิตคิดสนุก
 รศ.ทศพร คล้ายอุดม        ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

ถาม  เปล่ียนท่ีอยู่ต้องไปแจ้งท่ีไหน ย้ายคณะต้องเตรียม 
เอกสารอะไรบ้าง และต้องไปแจ้งท่ีไหน  ถ้าเรียนครบ 8 ปี 
ไม่จบต้องเสียค่าอะไรหรือเปล่า
ตอบ  การเปลี่ยนที่อยู่ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาบัตร 
ประจำตัวนักศึกษาและสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 
ภาคปัจจุบันไปติดต่อท่ี งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย 
ชั้น 2
  การย้ายคณะนักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัว 
นักศึกษา, ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน และ 
ค่าธรรมเนียม 200 บาท ไปติดต่อท่ี งาน One Stop Service 
(อาคาร KLB ชั้น 1)
  นักศึกษาเรียนครบ 8 ปีแล้วไม่จบการศึกษา และ
มีความประสงค์จะกลับมาเรียนใหม่ นักศึกษาต้องสมัคร 
เป็นนักศึกษาใหม่ในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร 
นักศึกษาใหม่ และกระบวนวิชาท่ีจะโอนกลับมา นักศึกษา 
ต้องเสียค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท แต่นักศึกษา 
อาจจะชำระหลังจากการรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วก็ได้ 
ส่วนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่นักศึกษาต้องชำระ 
ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 3,000 บาท 
ถาม  ดิฉันเป็นนักศึกษาภูมิภาค  ปกติดิฉันสอบท่ีศูนย์สอบ 
จังหวัดเชียงใหม่แต่ดิฉันมีความจำเป็นต้องย้ายที่อยู่ 
ไปอยู่จังหวัดพิษณุโลก ดังน้ันดิฉันสามารถทำเร่ืองขอย้าย 
ไปสอบท่ีศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลกได้หรือไม่ 
ตอบ  นักศึกษาท่ีสมัครสอบส่วนภูมิภาคสามารถย้าย 
ศูนย์สอบได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
  1.  การย้ายศูนย์สอบพร้อมการลงทะเบียนเรียน
 เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดให้มีการลงทะเบียนเรียน 
ประจำแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถแจ้งชื่อ 
ศูนย์สอบลงใน ม.ร.34 (บัตรลงทะเบียนเรียน) ซ่ึงช่ือศูนย์สอบ 
ที่ระบุไว้นี้อาจเหมือนหรือแตกต่างกันในแต่ละภาค 
การศึกษาขึ้นอยู่กับความประสงค์ของนักศึกษาว่าจะ 
เข้าสอบที่ศูนย์สอบใด ดังนั้นในการลงทะเบียนเรียน 
ทุกคร้ังนักศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องของช่ือศูนย์สอบ 
เพราะถ้าเขียนศูนย์สอบผิดจะทำให้เอกสารการสอบไล่
ทุกประเภทผิดไปด้วย
  2. การย้ายศูนย์สอบหลังการลงทะเบียนเรียน 
ก่อนการสอบไล่
  นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายศูนย์สอบหลังจาก 
ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งจดหมาย  
แจ้งความประสงค์ขอย้ายศูนย์สอบโดยด่วนก่อนที่จะมี
การจัดสอบ พร้อมส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินและคำร้อง 
ถึงฝ่ายจัดตารางสอบและกรรมการคุมสอบ เพื่อดำเนิน
การย้ายศูนย์สอบให้นักศึกษา
  3. การแจ้งย้ายศูนย์สอบก่อนการสอบไล่น้อย 
กว่า 2 สัปดาห์ หรือในระหว่างการสอบไล่
    ในกรณีที่นักศึกษาแจ้งย้ายศูนย์สอบกระชั้นชิด 
หรือไม่ได้แจ้งขอย้ายศูนย์สอบมายังฝ่ายจัดตารางสอบ 
และกรรมการคุมสอบ ทำให้นักศึกษาไม่ได้รับหนังสือ
แจ้งเรื่องสถานที่สอบใหม่ ในกรณีดังกล่าวให้นักศึกษา
ปฏิบัติดังนี้
      3.1 นักศึกษาต้องตรวจหาห้องสอบจาก 
ตารางสอบไล่ประจำศูนย์สอบนั้น ๆ
   3.2 ให้นักศึกษาไปติดต่อผู้ประสานงาน 

การสอบไล่ประจำศูนย์สอบที่นักศึกษาประสงค์จะย้าย 
ไปเข้าสอบ เพื่อแจ้งการย้ายศูนย์สอบดังกล่าว
      3.3 นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์ม 
ม.ร.ศ.10 (แบบขออนุมัติย้ายศูนย์การสอบของนักศึกษา 
ส่วนภูมิภาค) พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน
   3.4  การเซ็นชื่อเข้าสอบ นักศึกษาจะต้อง 
เซ็นชื่อในบัญชีเซ็นชื่อเข้าสอบที่กรรมการคุมสอบ 
ประจำห้องสอบได้แทรกชื่อสอบไว้ให้ โดยนักศึกษา 
ต้องตรวจสอบว่าตรงกับกระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ลง
ทะเบียนเรียนไว้หรือไม่

วัน เวลา และสถานที่เรียน  ภาคฤดูร้อน /2556   

TTS 14.30-16.20 น.

อาคาร  KTB 401

ตำรา 1. รศ.ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์,

  ตรรกวิทยาเบื้องต้น (PHI 1005)

  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554

  หมายเลขการพิมพ์ 54046

 2.  รศ.ดร.ลักษณวัต ปาละรัตน์, 

  ส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

  วิชาตรรกวิทยาเบ้ืองต้น PHI 1005 (PY 105),  

  ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545 ซึ่งผู้เรียน 

  จะเข้าดูได้ที่ www.ram.edu

 3. รศ.ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์,

   ตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) วิชาตรรกวิทยา

  เบ้ืองต้น (PHI 1005),  มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  

  2554

ขอบเขตเนื้อหา  ศึกษาความหมายและขอบเขตของ 

วิชาตรรกวิทยา การคิดหาเหตุผลและเหตุผลวิบัติ  

ทั้งในแบบตรรกวิทยาอุปนัยและตรรกวิทยานิรนัย 

พร้อมท้ังฝึกใช้การคิดหาเหตุผล และพิจารณาประเมิน

การคิดหาเหตุผลทั้ง 2 รูปแบบ

ข้อแนะนำในการเรียน ให้ศึกษาตำราอย่างละเอียดทั้ง 

12 บท เนื่องจากกระบวนวิชา PHI 1005 เป็นวิชา 

ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจตรรกวิทยาทั้งในส่วนที่เป็น 

อปุนัยและนิรนัย สามารถคิดหาเหตุผลได้อย่างถูกต้อง 

ท้ังในสองรูปแบบ การเรียนท่ีจะให้ได้ผลดีน้ัน นอกจาก 

ผู้เรียนจะต้องจดจำกฎและข้อห้ามต่างๆในการคิดหาเหตุผล 

ได้อย่างแม่นยำ และสามารถนำไปใช้การพิจารณาคิดหา 

เหตุผลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วแล้ว ผู้เรียนจะต้อง 

ทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมการเรียนที่กำหนดให้อย่าง 

สม่ำเสมอ เพื่อจะให้เกิดความเข้าใจ และความชำนาญ 

ในการใช้กฎต่างๆในการคิดหาเหตุผลได้อย่างถูกต้อง

การวัดผล สอบปลายภาค ข้อสอบเป็นปรนัย 100 ข้อ 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ข้อแนะนำในการสอบ ข้อสอบจะออกครอบคลุม 

เนื้อหาทั้ง 12 บท ในตำราตรรกวิทยาเบื้องต้นและ  

/หรือตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-book), สื่อการสอน 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) วิชาตรรกวิทยาเบื้องต้น 

PHI 1005 ของ รศ.ดร.ลักษณวัต ปาละรัตน์ ซึ่งเป็น 

ผู้สอนในภาคฤดูร้อน /2556 โดยข้อสอบจะเป็นการทดสอบ 

และวัดผลในส่วนของความเข้าใจความสามารถในการ 

ใช้เหตุผล และการประเมินการใช้เหตุผลทั้งในแบบ 

อุปนัยและนิรนัย  

ภาคฤดูร้อน /2556
 PHI 1005  

ตรรกวิทยาเบื้องต้น (INTRODUCTION  TO  LOGIC)

รองศาสตราจารย์ ดร.ลักษณวัต ปาละรัตน์
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 สรุป

 จากข้อมูลข้างต้นขณะที่สมองทำงานอยู่ในช่วง 

คลื่นอัลฟา ธีต้า และเดลต้าจะทำให้มนุษย์ผ่อนคลาย 

และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น อย่างไรก็ด ี

สมองยังแบ่งการทำงานออกเป็นซีกซ้ายและซีกขวา  

และคล่ืนสมองท้ังสองด้านยังมีการข้ึนลงเป็นอิสระต่อกัน 

ทำให้มีความถี่แตกต่างกัน นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร ์

ได้ค้นพบว่าในระหว่างการฝึกจิตทำสมาธิจะส่งผลต่อ

การปรับความถ่ีของสมองท้ังสองด้านให้ข้ึนลงท่ีเรียกว่า  

Synchronization ซึ่งการเกิด Synchronization นี้  

จะทำให้เกิดพลังจิตที่เพิ่มขึ้นในมนุษย์ เป็นภาวะพิเศษ 

แห่งการตื่นรู้ของจิต (Awakened Mind) 

เอกสารอ้างอิง

[1]. ปาริฉัตต์ ศังขะนันทน์, .“คลื่นสมองกับพลังพิเศษ 

 ในตัวคุณ”, สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ- 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[2]. รศ.นพ.สมศักด์ิ เทียมเก่า, “การตรวจคล่ืนไฟฟ้าสมอง  

 การตรวจอีอีจี”, http://haamor.com/

การทำงานของคลื่นสมองฯ          (ต่อจากหน้า 6)

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรีประเภทเทียบโอน 

หน่วยกิต  ประจำภาค  1  ปีการศึกษา  2557 ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 1. กำหนดการจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

และรับสมัครนักศึกษาใหม่

  1.1 จำหน่ายท่ีมหาวิทยาลัย (รามฯ 1) ชุดสมัคร 

ด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม  2557  ถึงวันที่ 12 

พฤษภาคม 2557 (เว้นวันที่ 13 - 16 เมษายน 2557)  

ราคาชุดละ 120.- บาท ที่อาคาร สวป.ชั้น 1 

  1.2 สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย  (รามฯ 1) 

ระหว่างวันท่ี  3-12  พฤษภาคม  2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   

ท่ีอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โดยดำเนินการสมัครได้ 2 กรณี  ดังนี้

   1.2.1 กรณีซื้อเล่มระเบียบการรับสมัคร  

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร) 

แล้วนำมาสมัคร

            1.2.2  กรณี ไม่เสียค่าใบสมัคร  ให้กรอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต   ผ่านเว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th ผู้สมัครต้องพิมพ ์

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำแหง 

ออกมา แล้วนำมาสมัคร

 2. ประเภทของนักศึกษาท่ีได้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

  2.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ครบ  8  ปีการศึกษาแล้ว  แต่ผลการศึกษายังไม่เพียงพอ 

ที่จะได้รับเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา  ตามข้อ 14 วรรค 3 

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551

  2.2 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงท่ี

หมดสถานภาพนักศึกษา เพราะเรียนไม่ครบระยะเวลา 

การศึกษา  8  ปี  หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนและ 

ค้างชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา 2 ภาค 

การศึกษาปกติติดต่อกัน ตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนเรียน  และค่าบำรุงการศึกษาช้ันปริญญาตรี  

พ.ศ. 2543  หรือหมดสถานภาพจากการเป็นนักศึกษา 

เพราะลาออกจากการเป็นนักศึกษาแล้วหรือหมดสถานภาพ

กรณีอื่น ๆ

  2.3 เปน็ผูส้มคัรทีเ่คยมหีนว่ยกติสะสม  เพราะ 

เคยสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษา 

เป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2548  ข้อ 8 วรรค 2 และปัจจุบันหมดสถานภาพแล้ว

  2.4 เป็นผู้สมัครท่ีเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงท่ีหมดสถานภาพนักศึกษา ตามข้อ 2.1 และ 2.2 

แต่ได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอ่ืนในระดับอนุปริญญา 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จ 

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นสมัครใหม่และ 

ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต รวมกับผลการเรียนของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้  โดยให้เทียบโอนกระบวนวิชา 

ของสถาบันการศึกษาอ่ืนก่อน แล้วจึงนำวิชาท่ีสอบผ่าน 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปเทียบโอนหน่วยกิตเพิ่ม 

เพื่อไม่ให้วิชาซ้ำซ้อนกัน

  2.5 เป็นผู้สมัครท่ีใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา 

ตอนปลาย หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า  หรือปริญญาตรี 

ข้ึนไปจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน

 3.  การกำหนดอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิต

  3.1 ผู้สมัครท่ีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตตาม 

ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3  ประสงค์จะสมัครกลับเข้ามาเป็น 

นักศึกษาใหม่  จะต้องเป็นหน่วยกิตสะสมเดิมท่ีเทียบโอน 

ได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษากำหนดไว้  

และต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ  50.- บาท

  3.2 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิอนุปริญญา หรือปริญญาตรี 

ข้ึนไป จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องชำระค่าเทียบโอน

หน่วยกิต ๆ ละ 50.- บาท

  3.3 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา- 

ตอนปลาย หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีขึ้นไป 

จากสถาบันการศึกษาอ่ืนต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต 

หน่วยกิตละ 100.- บาท

 4. ข้อปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต และ 

การชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต

  4.1 ให้ผู้สมัครนำสำเนาคุณวุฒิ หรือสำเนา 

ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  แล้วแต่กรณี หรือ 

เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครเข้าเป็น

นักศึกษา ไปขอดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิต  และชำระ 

เงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้ครบเต็มจำนวนที่ได้สิทธิ 

เทียบโอนท้ังหมด  ในวันเดียวกับท่ีย่ืนสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

  4.2 ในกรณีผู้สมัครท่ีได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ไว้แล้วนั้น ไม่อาจดำเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จ 

ภายในวันที่ยื่นสมัคร มหาวิทยาลัยอาจผ่อนผันให้มา 

ดำเนินการภายหลังได้  โดยเฉพาะผู้สมัครท่ียังรอผลสอบ 

ในภาคสุดท้าย  หรืออยู่ระหว่างการรอใบรับรองผลการศึกษา 

(Transcript) ของภาคสุดท้ายเพ่ือนำมาเทียบโอนหน่วยกิต 

จะต้องรีบไปดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิตกับคณะที่

สมัครทันทีที่ได้รับใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)   

และจะต้องไม่เกินระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเสร็จสิ้น 

การสมัครของภาคการศึกษาที่สมัคร หากพ้นกำหนด 

ไปแล้วจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกภาคการศึกษาละ 300 บาท

 4.3 ผู้สมัครที่ไม่ได้ดำเนินการให้ครบขั้นตอน 

ตามข้อ  4.1  และข้อ  4.2  มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษา 

ผู้น้ันสละสิทธิการเทียบโอนหน่วยกิต  และมหาวิทยาลัย 

จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้สมัคร

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต
ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

 4.4 ผู้สมัครท่ีดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิตไว้แล้ว 

แต่จะยกเลิกการเทียบโอนหน่วยกิตไม่ว่าสาเหตุจาก 

กรณีใด ๆ   มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้ 

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร  สำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3)  มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 

10240  โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623

ข่าวกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน/2556
 GER 2103 German Writing 1 
 อาจารย์ผู้สอน Reiner Meissner
 คำแนะนำรายวิชา เป็นวิชาท่ีสอนเก่ียวกับโครงสร้าง 
การเขียนภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน
 เอกสารประกอบการเรียน สามารถติดต่อขอได้
ที่อาจารย์ไรเนอร์ ห้อง HOB 2303
 GER 2401 Introduction  to  German  Literature
 อาจารย์ผู้สอน  Reiner Meissner
 คำแนะนำรายวิชา เป็นวิชาท่ีสอนให้เห็นภาพรวม
ของพัฒนาการด้านวรรณคดีเยอรมันและเน้นศึกษา 
ยุคทางวรรณคดีที่สำคัญ
 เอกสารประกอบการเรียน สามารถติดต่อขอได้ 

ที่อาจารย์ไรเนอร์ ห้อง HOB 2303

การงดสอนกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2556
 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการไม่สามารถ 

เปิดสอนกระบวนวิชา BIO3701 EDF3114 ECO4605 

ECO3103 ECO4106 MTH3107 PSY3304 CEN3102 

ECO3805 ECO3403 (EC343) ที่ประกาศเปิดสอน 

ใน ม.ร. 30 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 น้ีได้

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา 

ดังกล่าวในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 นี้ 



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ 

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

ม.ร.ประชุมคณบดีฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี  แย้มกสิกร 

ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  

แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) กล่าวว่า สภาคณบดี 

คณะครุศาสตร์ / ศึ กษาศาสตร์แห่ งประ เทศไทย  

เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีหน้าที่ประสานความร่วมมือ 

ระหว่างคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ  

ในเชิงนโยบายกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัณฑิตครูทั่วประเทศ 

ให้มีแนวคิดสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

กับทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและการประชุมสภาคณบดี

ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตต่อไป  

 “การประชุมสภาคณบดีในวันน้ี มีกิจกรรมท่ีสำคัญ 

ได้แก่ เวทีเสวนาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและ 

เครือข่ายการศึกษาทางเลือกและการประชุมสภา 

คณบดีเร่ือง “แนวทางการปรับหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้อง 

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่” และแนวทางการดำเนินงาน 

“ครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557” ท้ังน้ี ขอขอบคุณ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใน

ครั้งนี้ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ด้วย”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า ขอต้อนรับ 

คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

และแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา 

ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นความสำคัญ 

ในการร่วมมือกันของสถาบันการศึกษาต่างๆ และบทบาท 

สำคัญของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

แห่งประเทศไทยที่จะสะท้อนข้อคิดเห็นให้กับแวดวง 

การศึกษาไทยไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด 

การพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 

 “ในฐานะกรรมการสภาการศึกษาได้ติดตาม 

ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษามาโดยตลอด จึงขอฝากท่ีประชุม

สภาคณบดีช่วยกันคิดและพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิรูป 

การศึกษาไทย ใน 4 เรื่อง คือ 1) การประเมินระบบต่างๆ 

ของการศึกษา ที่ยังมีข้อบกพร่อง 2) หมวดวิชาในระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลายและผลผลิตทางการศึกษา  

3) การกระจายอำนาจทางการศึกษาที่ถูกควบคุมมากขึ้น 

และ4) ช่วยกันเป็นเสียงสะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องไปสู่ 

หน่วยงานต่างๆ ในแวดวงการศึกษา ในฐานะผู้ผลิต 

บุคลากรทางด้านการศึกษาโดยตรง เพื่อช่วยกันพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาไทยให้เกิดการต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น”

ผลการประชุมสภาฯ                     (ต่อจากหน้า 2)

สำนักแก้ไขปัญหาหลอกลวง (กระทรวงการท่องเที่ยว)  

กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 1 กองตำรวจส่ือสาร 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โต๊ะข่าวบันเทิง สถานีโทรทัศน์ 

ไทยทีวีสี ช่อง 3 สถานีโทรทัศน์บลูสกายแชนแนล  

โรงแรมเซ็นทาราขอนแก่น  สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร.   ศูนย์วิจัย 

และพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการ 

การเลือกต้ัง กรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สภาผู้แทนราษฎร  ท่ีทำการ- 

จังหวัดปทุมธานี  ศาลจังหวัดสมุทรปราการ  บริษัท ซีพี 

ออล์ จำกัด  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จำกัด  ศูนย์บ่มเพาะ 

วิสาหกิจฯ ม.ร.  บริษัท ทรูวิช่ัน จำกัด  บริษัท สำนักข่าว 

INN  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.  และโรงพยาบาล 

เทพธารินทร์ 

ม.ร. ปัจฉิมนิเทศฯ                      (ต่อจากหน้า 12)

 

 

 คณะส่ือสารมวลชน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 

สาขาวิชาส่ือสารมวลชน รุ่นท่ี 3 ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 

โดยจำหน่ายใบสมัคร วันท่ี 1 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2557 

(เว้นวันหยุดราชการ) รับสมัคร วันที่ 9 มิถุนายน -  

20 มิถุนายน 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และ 

เริ่มการบรรยาย วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 โดยเรียน 

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 10 (www.

mac.ru.ac.th) โทร.0-2310-8980, 081-562-7411, 

086-025-8388, 091-551-3268

คณะสื่อสารฯ รับนศ.ภาคพิเศษ ม.ร.จัดอบรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตร PHP&MySQL

รับสมัคร ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เข้าศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 36 หน่วยกิต 

แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) ได้แกจ่ังหวัดระยอง  

เรียนที่โรงเรียนระยองวิทยาคมและมหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง (หัวหมาก) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 

พฤษภาคม 2557 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการฯ 

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โทร. 0-2310-8007, 

0-2310-8030, 081-400-8816, 087-497-6009 หรือที่ 

www.mpa.ru.ac.th

ตามแนวพระราชดำริ ณ ที่ทำการของมหาวิทยาลัย 

จังหวัดนครนายก - ปราจีนบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลาง 

การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรแก่ 

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและเป็นแหล่ง 

ข้อมูลด้านงานวิจัยการบริการวิชาการด้านการเกษตร  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม         สร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

กับหน่วยงานด้านการเกษตร รวมถึงการบริการวิชาการ 

แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง

 6. ร่างระเบียบ

 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.........

 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดี 

แก่นักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ..............

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดอบรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร PHP&MySQL ครั้งที่ 8/57 รุ่นที่ 26 

อบรมวันเสาร์-วันอาทิตย์ ที่ห้องอบรม ICB 301 

ค่าลงทะเบียนพร้อมเอกสาร นักศึกษา ม.ร. 1,800 บาท 

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท รายละเอียดดังนี้

    

 

 

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปที่  

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

0-2310-8800 ต่อ 2269, www.ctc.ru.ac.th 

 อน่ึง ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% และผ่านการ 

ทดสอบตามหลักสูตรที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตร 

รับรองการอบรมจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวข้ออบรม วันอบรม

Introduction and

Service Installation

19 กรกฎาคม 2557 (บ่าย)

Getting Start to PHP 20 กรกฎาคม 2557 (ท้ังวัน)

Getting Start to MySQL 26 กรกฎาคม 2557 (ท้ังวัน)

Beginning to first step to 

Web-Form

27 กรกฎาคม 2557 (เช้า)

Web Database Applications 

with PHP&MySQL

27 กรกฎาคม 2557 (บ่าย)

2 สิงหาคม 2557 (เช้า)

Authentication and 

security

2 สิงหาคม 2557 (บ่าย)

Tips & Trick to Develop 3 สิงหาคม 2557 (ท้ังวัน)

Work Shop 9 สิงหาคม 2557 (ท้ังวัน)



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๕๒) วันที่ ๑๔ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ 

  

  

    
 
 
 
 
 

รามฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2557

สมาคมศิษย์เก่า ม.ร. มอบเงินช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม

 คณะสื่อสารมวลชน ม.ร. จัดโครงการ 

อบมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “มคอ.: กรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” โดยมีผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบด ี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนคณบดี 

คณะส่ือสารมวลชนเป็นประธานเปิดการอบรม 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม  

อาคารท่าชัย ชั้น 2

 การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาได้ถูกต้อง 

ตามเกณฑ์ของ สมศ.โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร เป็นวิทยากร

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสำนักจัดหางาน 

กรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 9 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

และบริษัท สรรพสาร จำกัด ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน 

“มหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพ” เสริมสร้าง 

รายได้ ขยายโอกาสทำงาน ในวันที่ 29-30 เมษายน 

2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน

รามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะ 

สำเร็จการศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ 

กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้รับทราบแนวโน้ม 

ความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน ์

ต่อการเลือกแนวทางการประกอบอาชีพ และเตรียม 

เข้าสู่การทำงานที่เหมาะสมกับตนเอง อีกทั้ง เป็นการ 

ส่งเสริมการมีงานทำและบรรเทาปัญหาการว่างงาน 

เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้หางาน ผู้ว่างงาน 

ผู้ถูกเลิกจ้าง เปิดโอกาสให้นายจ้างและสถานประกอบการ 

กับผู้สมัครได้พบกันโดยตรง ทำให้ประหยัดเวลา 

ค่าใช้จ่าย และช่วยลดปัญหาการว่างงานตามนโยบาย

ของรัฐด้วย

 กิจกรรมภายในงานมีทั้งกิจกรรมบนเวที 

มีบริษัทช้ันนำท่ีมารับสมัครงาน และบริการฝากประวัติ 

หางานฟรีกับเว็บไซต์ www.mrthaijob.com  การฝึกอาชีพ 

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานหรือผู้ที่สนใจ 

สามารถฝึกอาชีพเสริมได้ และบริการให้คำปรึกษา 

ในการประกอบอาชีพ (คลินิกอาชีพ) โดยบริษัท 

ในเครือสรรพสาร นิตยสาร Job Request  นิตยสารงาน 

การศึกษาและอาชีพ นิตยสาร job Cyber หนังสือพิมพ์ 

สมัครด่วน และสมัครด่วน Extra นิตยสาร Job Fair 

นิตยสาร Enroll นิตยสาร JOB PLUS และเว็บไซต์ 

www.mrthaijob.com และสถานประกอบการกว่า  

80 แห่ง

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา 

ม.รามคำแหง โทร.0-2310-8503

คณะสื่อสารมวลชน จัดอบรม มคอ.แก่คณาจารย์

ม.ร.จัดมหกรรมนัดพบแรงงาน
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ท้ังส่วนกลาง 

(หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จังหวัด) ระหว่างวันท่ี 

3-12 พฤษภาคม และ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2557 

(ทุกวัน) โดยจำหน่ายใบสมัครที่ ม.ร. (หัวหมาก) และ 

สาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด พร้อมเปิด 

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.iregis.ru.ac.th ต้ังแต่ 

บัดนี้เป็นต้นไป รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสม 

หน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอน 

ได้เมื่อจบ ม.6

 ทั้งนี้  เปิดรับสมัครนักศึกษาใน 12 คณะ ได้แก ่

คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร ์

คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะทัศนมาตรศาสตร ์

และคณะส่ือสารมวลชน สำหรับส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัคร 

ใน 4 คณะ ได้แก่คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ          

คณะสื่อสารมวลชนและคณะรัฐศาสตร์ ณ สาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด 

ปราจีนบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย 

จังหวัดตรัง จังหวัดแพร่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดหนองบัวลำภ ู

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุรินทร์ 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา 

และจังหวัดพังงา

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ีฝ่ายรับสมัคร 

อาคาร สวป.ชัน้ 3 มหาวทิยาลยัรามคำแหง  โทร. 0-2310 

-8614-24 หรือ www.ru.ac.th

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้โอวาทนักศึกษาในพิธีปัจฉิมนิเทศ 

นักศึกษา วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา รุ่นที่ 12 

ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 73 คน จาก 36  

สถานประกอบการ จัดโดยสำนักสหกิจศึกษาและพัฒนา 

อาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เม่ือวันท่ี 2 เมษายน  2557 ณ ห้องประชุม 301 ช้ัน 2 

อาคารสวรรคโลก 

 โอกาสนี้  อาจารย์สมหมาย  สุระชัย กล่าวว่า 

วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา เป็นวิชาท่ีเปิดโอกาส 

ให้นักศึกษาท่ีเก็บหน่วยกิตสะสมได้มากกว่า 75 หน่วยกิต 

และต้องการฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการต่างๆ 

ท้ังภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพ่ือพัฒนา 

ศักยภาพของตนเองให้พร้อมออกไปสู่ตลาดแรงงาน  

และเม่ือนักศึกษาเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษาจนครบตาม 

ระยะเวลาท่ีกำหนดแล้วน้ัน นักศึกษาจะได้รับความรู้ 

ทางวิชาชีพจากสายงานท่ีปฏิบัติ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 

ในองค์กรและประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

ในองค์กร รวมท้ังการปรับเปล่ียนตัวเองให้เหมาะสมกับ 

สังคมการทำงาน และรู้จักแก้ไขปัญหาหรือเหตุการณ์ 

เฉพาะหน้าได้ ถือเป็นประโยชน์อย่างย่ิง อีกท้ังสามารถ 

นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันหลังจากสำเร็จ 

การศึกษาเป็นบัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาท่ีผ่านการฝึก 

สหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึก 

ปฏิบัติงานจริง นักศึกษาจะต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ 

และประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างฝึกสหกิจศึกษาให้  

เพ่ือนนักศึกษาท่ีฝึกสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ 

อื่นๆ และอาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้รับรู้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาทั้ง

ด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิต 

ของนักศึกษาในสังคมการทำงานจริงในอนาคตต่อไป 

ท้ายนี้ ขอให้นักศึกษาทุกคนสำเร็จการศึกษา  

ออกไปประกอบอาชีพในสายงานที่ตั้งใจด้วยความรู้ 

คู่คุณธรรม และสามารถใช้ชีวิตในสังคม ทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 สำหรับ สถานประกอบการที่เปิดโอกาสให ้

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าไปฝึกปฏิบัติงานจริง 

ตามหลักสูตรวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา รุ่นท่ี 12 

จำนวน 36 แห่ง ได้แก่ ศาลปกครอง  กรมสอบสวน 

คดีพิเศษ (DSI)  อัยการสูงสุด  ศาลอาญา  สำนักกฎหมาย 

ม.ร. ปัจฉิมนิเทศ 
นักศึกษา RAM 3000

อรุณอมรินทร์ จำกัด  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ศาลมีนบุรี 

กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2  ศาลฎีกา  สภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์  ศาลอาญาธนบุรี  สำนักกฎหมาย 

วีระกานต์ มุสิกพงศ์  สถานทูตกัมพูชา  บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด 

บริษัท เฟตเตลรัล เอ็กซ์เพรส จำกัด
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