
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

                                            
             
 

            
   
         
 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๑๔

วันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๖

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘ (น�งวัฒน�  อัติโชติ)

หัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์จัดงาน “สัปดาห์รพี 59”

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เชิญชวนบุคลากร 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ‘งานสัปดาห์รพี 59’ เพื่อ

น้อมร�าลึกถึงพระคุณของพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ 

กรมหลวงราชบรุดีเิรกฤทธิ ์ (พระบดิาแห่งกฎหมายไทย) เผยแพร่ความรู ้

ด้านกฎหมายและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ระหว่างวันที่ 1 - 7 

สิงหาคม 2559 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 รายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้

 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น. พิธีเปิด

โครงการ ‘สปัดาห์รพ ี 59’ โดย ผศ.ดร.วณิฏัฐา แสงสขุ คณบดคีณะนติิศาสตร์  

ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 2 คณะนิติศาสตร์ 

 เวลา 13.00 - 16.00 น. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  

ณ ห้องประชุม 1303 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์

 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559  เวลา 13.00 - 16.00 น.  กิจกรรม

อบรมวิธีการเขียนค�าตอบข้อสอบแบบอัตนัยส�าหรับนักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1303 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์

 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น.  การอภิปราย

ทางวชิาการ เรือ่ง “การปฏริปูกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม : การป้องกนั

และปราบปรามทจุรติ” ณ ห้องประชมุ 1303 ชัน้ 3 อาคาร 1 คณะนติิศาสตร์ 

โดยพลต�ารวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. และ 

นายธานิศ เกศวพิทักษ์  ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เป็นผู้อภิปราย 

 

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นประธานให้โอวาท

ในการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่ ประจ�าปีการศกึษา 2559 

เพื่อให้ค�าแนะน�าการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

รับทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน 

และสร้างแรงบันดาลใจสู่ความส�าเร็จ โดยถ่ายทอดสด

ผ่านดาวเทียมจากอาคาร KTB ชั้น 2 วิทยาเขตบางนา 

ไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทั้ง 23 จังหวัด 

ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 

 ภายในงานมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากทุกคณะ 

ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และมี “บ่าววี”    พันจ่าอากาศเอกวีรยุทธิ์   นานช้า ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ นักร้องสังกัดบริษัท อาร์ สยาม จ�ากัด  (มหาชน)  

เล่าถึงประสบการณ์ความมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จ และความภูมิใจที่ได้เป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวต้อนรับว่าในนามของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง     ขอต้อนรับนักศึกษาสู่ความเป็นลูกพ่อขุนฯด้วยความยินดี  

ขอชี้แจงว่ารามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นตลาดวิชา คือเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยสองระบบ

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
             

   
 

   
 อบรมการตอบข้อสอบกฎหมาย รับสมัครนศ.ป.โทบริหารธุรกิจ

 คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

รับสมัครผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

เข้าศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธรุกจิ-

มหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ส�าหรบัผูบ้รหิาร รุน่ที ่19 ประจ�าภาค 1 ปีการศกึษา 2559 

หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ข ไม่ท�าวิทยานิพนธ์ 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนวันเสาร์ 

เวลา 08.00-21.00 น. ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(หวัหมาก) ค่าธรรมเนียมการศกึษาตลอดหลกัสตูร 

รวมศึกษาดูงานในประเทศ 125,000 บาท หรือ

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง รบัรางวลัไทย 

(Thai Award)ในโครงการหนึง่ล้านกล้าความดถีวายในหลวง และโล่ประกาศเกยีรตคิณุ “นกับรหิาร

ดีเด่นแห่งปี” ประจ�าปี 2559 “EXECUTIVE OF THE YEAR 2016” สาขาบริหารจัดการ 

องค์กรการศกึษา จาก ฯพณฯ พลอากาศเอกชลติ พกุผาสขุ องคมนตร ี จดัโดย มลูนธิเิพือ่สงัคมไทย 

ร่วมกับคณะกรรมการรางวัลไทย และบริษัท เส้นทาง จ�ากัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559  

ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

 ภาควิชากฎหมาย คณะนิติศาสตร์  

จัดอบรมวธิกีารเขยีนค�าตอบข้อสอบกฎหมาย

แบบอัตนัย ส�าหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ในวนัที ่2 สงิหาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชมุ 1303 ชัน้ 3 อาคาร 1 คณะนติิศาสตร์ 

ม.ร. (หวัหมาก) ลงทะเบียนเข้าอบรม เวลา 12.30 น. 

โดยอาจารย์กิตติยา พฤกษารุ่งเรือง อาจารย์

ประจ�าภาควชิากฎหมายทัว่ไป คณะนติิศาสตร์ 

เป็นวิทยากร 

 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมฟังตาม

วันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

อธิการบดี ม.รามฯ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี“

(อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                 

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559                                                              (ต่อจากหน้า 1) คณะนิติศาสตร์ฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

 วนัพฤหสับดทีี ่ 4 สงิหาคม 2559  เวลา 13.00-16.00 น. 

พิธีไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2559  

ณ ห้องประชุม 1303 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์

 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559  เวลา 13.00-16.00 น.  

การแสดงศาลจ�าลอง โดยนกัศกึษาปรญิญาโท ณ ห้องประชมุ 

1303 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์ 

 วันอาทติย์ที ่7 สงิหาคม 2559 เวลา 06.00-12.00 น. 

วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปกรมหลวง-

ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ส�านักงานศาลยุติธรรม สนามหลวง 

กรุงเทพฯ

  ตลอดการจัดงานทั้ง 7 วัน ณ บริเวณชั้น 1 

อาคาร 2 คณะนิติศาสตร์  จัดแสดงนิทรรศการวิชาการ

และนิทรรศการพระราชประวัติพระบิดากฎหมายไทย 

จัดจ�าหน่ายหนังสือกฎหมายราคาถูก และของที่ระลึก 

หลายรายการ  คณะนิติศาสตร์ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา 

และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ‘งานสัปดาห์รพี 59’ 

ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวมีระบบการเรียนการสอนทั้งระบบเปิดและระบบปิด 

ถ้านักศึกษามีความประสงค์มาเรียนมีคณาจารย์สอน 

ในทกุวชิา เหมอืนมหาวทิยาลยัปิด ส่วนนกัศกึษาทีไ่ม่สะดวก

เข้าเรยีนหรอืต้องท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วย มสีือ่การสอนต่างๆ 

ผ่านทางอินเทอร์เน็ต การเรียนการสอนทางไกล หรือ 

สื่อการสอนที่บันทึกไว ้ให ้นักศึกษาได ้ยืมไปเรียน 

เมื่อนักศึกษาสะดวก

 ที่ผ่านมา รามค�าแหงมีแบบอย่างความส�าเร็จ

ของศิษย์เก่าหลายคน ท้ังท่ีก้าวสู่ต�าแหน่งสูงสุดของ

ข้าราชการประจ�า เป็นปลัดกระทรวง 6 แห่ง เป็น

ผู้ว่าราชการจงัหวดักว่า 40 แห่ง ล่าสดุบณัฑติคณะรัฐศาสตร์ 

สอบเป็นเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอ�าเภอ) 

ปี 2559 ได้ถึง 34 คนจากจ�านวนท่ีเปิดรับ 100 คน  

ในสนามสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 66 สอบได้ 43 คน 

และผูท้ีส่อบได้คะแนนอนัดบัที ่ 1 คอื บณัฑติคณะนติศิาสตร์ 

นายวิริยะบัณฑิต คีรีธีรกุล เป็นชาวม้งอ�าเภอทุ่งช้าง 

จังหวัดน่าน ที่มีความมุ่งมั่นฟันฝ่าชีวิตที่ล�าบากก้าวมา

เป็นนักกฎหมาย

 “ขอให้นกัศกึษามีความม่ันใจในคุณภาพการศึกษา

ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงทีห่ยิบย่ืนให้ทกุคน อยากให้ 

ลกูศษิย์มองไปถึงวนัข้างหน้า  เมือ่ตดัสินใจมาเรยีนรามฯ 

แล้วต้องเรียนให้จบ รามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีให ้

โอกาสทางการศกึษา ไม่อยากให้ใครมองข้าม เพราะคนเรา 

เลือกเกิดไม่ได้ แต่รามฯ เชื่อเสมอว่าทุกคนเป็นคนรักดี 

ฝันทีอ่ยากจะสร้างอนาคตทีด่ ี อยากช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง

ท�ามาหากนิ รามฯจงึมุง่มัน่ให้การศกึษาแก่ลกูศษิย์อย่างดทีีส่ดุ 

โดยครูอาจารย์มุ่งเขียนต�าราเพ่ือให้นักศึกษาได้มีต�ารา

เรียนอ่านในทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอน” 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวถึงรามค�าแหงในอดีตว่า 

สมัยก่อนที่จะมีรามค�าแหง บ้านเมืองมีมหาวิทยาลัย 

อยู่ไม่กี่แห่ง คนที่จบ ม.ปลายในแต่ละปีมีจ�านวนมาก 

แต่มหาวิทยาลัยที่มีอยู่ไม่สามารถรับนักศึกษาเข้าเรียน

ได้ทั้งหมด ขณะเดียวกันมีผู้ใหญ่ของบ้านเมืองช่วยคิด 

หาทางแก้ไขปัญหานี ้โดยได้จดัตัง้มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ขึ้นมาให้นักศึกษาได้มีที่เรียนหนังสือ เป็นมหาวิทยาลัย

ตลาดวิชาแห่งทีส่อง ต่อจากมหาวทิยาลยัตลาดวชิาแห่งแรก 

คอื มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมือง ท่ีเปลีย่นสถานะ

ไปเป็นมหาวิทยาลัยปิด 

 ดงันัน้ มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจึงก่อต้ังขึน้เม่ือปี 2514 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค�าแหง พ.ศ.2514 

โดยเปิดรับนักศึกษาและเปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกขึ้น 

รองรับคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้เรียนในมหาวิทยาลัย รวมถึง 

คนทีท่�างานแล้วแต่ยงัไม่จบช้ันปรญิญาตร ี และมุง่พฒันา

คนที่อยู่ในตลาดแรงงาน และใครก็ตามที่จบ ม.ปลาย

สามารถสมคัรเรยีนได้โดยไม่จ�ากดัจ�านวน รามฯ ก่อตัง้ขึน้ 

เพื่อแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาของชาติอย่างแท้จริง 

 อธกิารบด ีม.ร. กล่าวอกีว่าตลอดระยะเวลา 45 ปี 

ที่รามฯจัดการศึกษาแบบนี้เป็นการศึกษาที่มีคุณค่า ดังที่ 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวไว้ว่า  

“ถ้าประเทศไทยจะปฏิรูปการศึกษาต้องให้การศึกษา

แก่คนไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” ซ่ึงรามฯเชื่อว่า

ไม่มีสถาบันการศึกษาแห่งใดที่จะท�าได้เช่นรามค�าแหง 

ทัง้ผู้คนทีอ่ยู่ต่างจังหวดัไม่ว่าจะอยู่บนดอย บนเกาะ สามารถ

เรียนได้ใกล้บ้าน หรือใครก็ตามที่เป็นคนไทยอาศัยอยู ่

ต่างประเทศ รามฯขยายการศึกษาไปต่างประเทศ 30 

กว่าประเทศทุกทวีปทั่วโลก โดยได้ความร่วมมือจาก

กระทรวงการต่างประเทศ 

 นอกจากนี้ ยังมีระบบ Pre-degree ที่เปิดโอกาส

ให้นกัเรียน ม.ปลายได้เข้ามาเรียนปริญญาตรีสะสมหน่วยกิต

ไว้ล่วงหน้า เมื่อเรียนจบ ม.ปลาย ก็สามารถเทียบโอน

หน่วยกิตเข้าหลักสูตรภาคปกติได้ทั้งหมด ปัจจุบันมีผู ้

ส�าเร็จการศึกษาจากระบบนี้ไปจ�านวนมากต้ังแต่พวกเขา

อายุยังน้อย อาทิ  นางสาวมนสินี  ชูสุวรรณ บัณฑิต

คณะรัฐศาสตร์ อายุ 19 ปี สอบเป็นข้าราชการกลาโหม

พลเรอืนช้ันสญัญาบตัร ติด 1 ใน 5 จากจ�านวนผูเ้ข้าสอบ 

กว่า 5,000 คน และนายกฤตกร พาใจธรรม  บัณฑิต 

คณะนิติศาสตร์ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดเชียงราย  

ขณะที่อายุ 19 ปี และจบชั้นเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 68 

ขณะที่อายุ 20 ปี

 “ขอเป็นก�าลังใจให้นกัเรียน Pre-degree ว่าอย่าท้อแท้ 

แบ่งเวลาเรียนให้ดี อย่ากดดันตัวเอง อย่าทิ้งกลางคัน 

ขอให้เรียนอย่างต่อเนื่อง อย่ามองว่าค่าหน่วยกิตราคา

ถูกแล้วละเลย ขอให้ค�านึงว่าเงินทุกบาททุกสตางค์

มคีณุค่า และการเรยีนระบบนีเ้ป็นสิง่ทีท้่าทายความสามารถ 

ให้จ�าวนัทีม่าสมคัรเรยีน วนัทีฝั่นอยากมอีาชพีทีอ่ยากเป็น 

แล้วพาตวัเองไปให้ถงึจดุนัน้ให้ได้ นกึถงึพ่อแม่ผูป้กครอง

ท่ีเหนด็เหนือ่ยเพือ่ลกูและเฝ้าคอยดคูวามส�าเรจ็ของลกูหลาน 

เม่ือถึงวันที่เราส�าเร็จแล้วให้กราบเท้าท่านเพ่ือตอบแทน

บุญคุณที่ส่งเสียให้จนถึงจุดหมาย 

 ครอูาจารย์จะช่วยส่งเสรมิให้ลกูศษิย์ได้ด ีโดยเฉพาะ

ลูกศษิย์ทีเ่พิง่เข้ามาอยูก่รงุเทพฯ ขอให้ใช้ชวีติอย่างมสีต ิ

และระมดัระวงั คบเพือ่นให้ด ีคบคนพาลพาลพาไปหาผดิ 

คบบณัฑติบณัฑติพาไปหาผล ครอูาจารย์จะดแูลลกูศษิย์ 

ให้เหมือนลูกหลาน ท่านผู้ปกครองไม่ต้องกังวลใจเมื่อ

ท่านฝากลกูหลานมาเรยีนทีร่ามฯ              ครอูาจารย์จะดแูลทัง้ให้ 

การศกึษาและชวีติความเป็นอยูใ่นหอพกั โดยมโีครงการ 

หอพักเครอืข่าย “หอพักตดิดาว” ร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการ

หอพักให้ช่วยดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลานเช่นเดียวกับ

มหาวิทยาลัย”

 อธกิารบด ี ม.ร. กล่าวด้วยความห่วงใยว่าลกูศษิย์ 

หลายคนเมื่อเข้ามาเรียนใหม่ๆ อาจจะรู้สึกเหงา เมื่อเจอ 

สิง่แวดล้อมใหม่ ขอให้เข้าท�ากิจกรรมในกลุม่หรอืชมรมต่างๆ 

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก�าชับอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องการ

รบัน้องให้อยูใ่นขอบเขต มคีวามเอือ้อาทรต่อกนั ต้องสร้าง

สายสมัพนัธ์ทีด่ใีนฐานะพีแ่ละน้อง ให้มเีมตตากรณุาต่อกนั 

 และไม่ให้มีการดื่มสุราโดยเด็ดขาด 

 “ลูกศิษย์ต้องตระหนักในหน้าที่ของตนเองควร

มาเข้าเรียนหนังสือ มารู้จักครูอาจารย์ที่ให้วิชาความรู ้

และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประหยัด รู้คุณค่าของเงิน 

ให้นึกถึงยามที่เราไม่มี อย่าอยากได้อยากมีเกินตัวหรือ

ตามกระแส ขอให้ลกูศษิย์เป็นคนทีซ่ือ่สตัย์ และไม่คดโกง 

 ท้ายทีสุ่ด ขอต้อนรับลูกศษิย์ทกุคนสู่มหาวทิยาลัย-

รามค�าแหงด้วยความอบอุ่นใจ ขอให้พบแต่ความส�าเร็จ 

คดิสิง่ใดให้สมปรารถนา ขอบารมอีงค์พ่อขนุรามค�าแหง-

มหาราชปกป้องให้ลูกศิษย์มีสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลม 

เรียนหนังสืออย่างมีความสุข ส�าเร็จการศึกษาแล้วให้น�า

ความรู้ไปสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมือง”  



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ปีพทุธศกัราช ๒๕๕๙ เป็นปีทีอ่งค์การ

การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 

แห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) 

ยกย่องให้ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

เป็นบุคคลส�าคัญของโลก

 ในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล “อาจารย์ป๋วย” 

ยังคงมีกลิ่นอายของการจัดงานเฉลิมฉลอง

ให้ท่านอย่างต่อเนื่อง

 เป็นกิจกรรมร�าลึกถึงเกียรติประวัติ

คุณงามความดี และผลงานของท่าน

 นอกจากมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม การศึกษา แนวคิดพัฒนาชนบท

 ศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นอีกมิติหนึ่ง 

ที่อาจารย์ป๋วยให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

 โดยเฉพาะดนตรีไทย

 อาจารย์ป๋วยชื่นชอบดนตรีไทยและ

เพลงไทยเดิมมาก

 ขณะด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทย หรือแบงก์ชาติ อาจารย์- 

ป๋วยร่วมเล่นดนตรีกบัวงดนตรีไทยธนาคาร

แห่งประเทศไทยเสมอ เคร่ืองดนตรีทีท่่านเล่น 

คือ ขลุ่ย

 น้องสาวของท่านเคยเล่าว่า เมือ่ตอนเดก็ 

อาจารย์ป๋วยมักจะเป่าขลุ่ยเล่นเป็นประจ�า

 เมื่อมีวงดนตรีสมัครเล่น บรรเลง- 

เพลงไทยเดิม ท่านก็จะร่วมวงด้วยเสมอๆ

 การเล่นดนตรีไทย คือการเป่าขลุ่ย

เป็นกิจกรรมที่อาจารย์ป๋วยชื่นชอบ

 จึงมีกิจกรรมที่ผู้ร�าลึกถึงท่านจัดขึ้น

ในโอกาส 

 ๑๐๐ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์

 บัณฑิตนิ ติรามฯผู ้พลิกชีวิตจากเด็กชาวดอยสู ่อาชีพนักกฎหมาย  

นายวิริยะบัณฑิต คีรีธีรกุล หรือ เคียว ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต และ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง จบเนตบิณัฑติยสภา ใช้เวลาเรยีน 1 ปีครึง่ ฮดึสูส้อบเป็นผูผ้ดงุความยตุธิรรม

ขึ้นแท่นสอบได้คะแนนสงูสดุเป็นอนัดบัที ่1 ในสนามสอบผูช่้วยผูพ้พิากษา รุน่ที ่66

 วริยิะบณัฑติ  เล่าว่าผมเป็นชาวเขาเผ่าม้ง อาศัยอยู่

หมูบ้่านมณพีฤกษ์ ต�าบลงอบ อ�าเภอทุง่ช้าง จงัหวดัน่าน 

ซึ่งหมู ่บ ้านอยู ่ห ่างจากอ�าเภอเมืองน่านประมาณ 

หนึ่งร้อยกว่ากิโลเมตร ผมใช้ชีวิตอยู่บนเขาจนเรียนจบระดับประถมศึกษา 

แต่ทางบ้านไม่มเีงนิส่งเสยีให้เรยีนต่อเลยออกจากหมู่บ้านลงมาเรียนหนังสือ 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น บวชเรยีนอยูโ่รงเรยีนพระปรยัิตธิรรม แผนกสามญัศกึษา 

วัดสว่างภพ จังหวัดปทุมธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนท่ีโรงเรียน

พระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา วดัปรางค์ จงัหวดัน่าน ซึง่การทีต้่องบวชเรยีน

เพราะว่าทางบ้านไม่มีเงนิส่งเสีย การบวชเรยีนท่ีไม่มค่ีาใช้จ่ายใดๆ ถอืเป็นความโชคดี

ของเด็กดอยอย่างผมเพราะไม่ต้องรบกวนทางบ้าน

 “เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาปีที ่ 6 มคีวามคดิว่า

บวชเรียนมาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว น่าจะไปศึกษาวิชาความรู้ทางโลก

ภายนอกเพ่ือให้เรารู้มากขึ้น จึงมองว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

น่าจะเหมาะที่สุดเพราะค่าหน่วยกิตไม่แพง ค่าลงทะเบียนเรียน

เทอมแรก ถ้าลง 24 หน่วยกิตเต็ม ก็ไม่เกินสี่พันบาท และระบบ

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ไม่ได้บังคับให้เข้าห้องเรียน 

เราสามารถท�างานเพื่อหาเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายควบคู่ 

ไปกับการเรียนได้ด้วย”

 บัณฑิตคนเก่ง เล่าย้อนถึงสมัยเรียนว่าครั้งแรกที่เข้าศึกษา 

ทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง ผมไม่ได้เรยีนคณะนติศิาสตร์ แต่เรยีน 

คณะมนษุยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ ตอนนัน้คดิว่าเมือ่เรยีนจบ

อาจจะไปเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครู แล้วกลับไปเป็นครูบ้านนอก แต่หลังจากเรียนจบผมไปท�างาน 

อยูบ่รษิทัซึง่เป็นตวัแทนการเดนิเรอื โดยอยูฝ่่ายสนิไหม มหีน้าท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีท่ีสินค้าท่ีขนส่ง

สูญหายหรือเสียหาย มีบางกรณีกลายเป็นคดีขึ้นสู่ศาล และผมต้องดูส�านวนคดีเพื่อท�ารายงานเสนอผู้บริหาร 

แต่ผมไม่มีความรู้ทางกฎหมายเลย ต้องอ่านส�านวนคดีหลายรอบและอ่านก็ไม่เข้าใจ ต้องขอค�าปรึกษา 

จากทนายความและให้ทนายท�ารายงานเสนอความเห็นทางกฎหมายมาให้ดู 

  อกีทัง้ ยงัมโีอกาสไปเบกิความเป็นพยานทีศ่าล ท�าให้ได้เหน็การพิจารณาพิพากษาคดขีองศาล ซ่ึงดแูล้ว

น่าเลื่อมใส สมเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน จึงตัดสินใจเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์ ซึ่งการเรียนปริญญาตรี

ใบทีส่องสามารถโอนหน่วยกติพืน้ฐานได้ ท�าให้ประหยดัเวลาเรยีนได้หน่ึงปี ผมเรยีนนิตศิาสตร์ภาคปกติ เรยีนไปด้วย

ท�างานไปด้วย ซือ้หนงัสอืมาอ่านเอง ไม่ได้เข้าเรยีน อ่านหนงัสอืหลงัเลกิงาน ใช้เวลาเรยีนสองปี กส็�าเรจ็การศกึษา

 กว่าจะมาถึงจดุน้ีในชวีติ เคยีว บอกถงึแรงบนัดาลใจจากคณุแม่ว่า ตอนเดก็ๆเหน็คณุแม่ท�างานหนกัทกุวนั 

จึงคิดว่าอยากเรียนจบสูงๆและมีงานท�าสามารถเลี้ยงดูคุณแม่เพื่อตอบแทนพระคุณท่าน ก็ตั้งใจเรียนหนังสือ 

โดยใช้หลักธรรม “วิริยะ” คือ ความเพียรพยายาม ผมไม่เที่ยวเตร่ หลีกเล่ียงอบายมุขทั้งหลาย ผมคิดว่า 

เป็นความโชคดทีีไ่ด้เรยีนทัง้ทางธรรมและทางโลก แม้ไม่ได้เป็นคนทีเ่รยีนเก่ง แต่เวลาท�าอะไรจะท�าอย่างตัง้ใจ 

ถ้าตัดสินใจท�าอะไรก็จะท�าเต็มที่ 

 “ช่วงที่เรียนคณะนิติศาสตร์ ต้องอ่านหนังสือเยอะมาก ทั้งอ่านต�าราและท่องตัวบท จะอ่านหนังสือ

สะสมไปเรื่อยๆ และทบทวนหลายครั้ง ส�าหรับการศึกษาวิชากฎหมายที่เนติบัณฑิตยสภาใช้เวลาปีคร่ึง  

การสอบของเนตบิณัฑติยสภาไม่เหมอืนตอนเรยีนในมหาวทิยาลัย ท�าให้ต้องมีการปรบัตวั วธิเีรยีนของผมก็คอื

จะพกประมวลกฎหมายติดตัวไปตลอดเวลา  ว่างเมื่อไรก็อ่าน  อ่านให้ได้มากที่สุด 

 ส่วนการอ่านหนังสือสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาจะเข้มข้นกว่ามาก ผมอ่านหนังสือโดยยึดที่ “คะแนนเต็ม” 

เป็นเป้าหมาย ไม่ได้อยูท่ี ่ “ผ่านกพ็อ” เราต้องตัง้เป้าหมายให้สงูๆไว้ก่อนเพือ่สร้างแรงผลกัดนัให้กบัตวัเอง ส่วนเวลาท�างาน

ต้องเอาใจใส่ ท�าเต็มที่ ท�าให้ดีที่สุด และคติการด�าเนินชีวิต คือ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย” (อ่านต่อหน้า 11)

จากชาวดอย...สู่เส้นทางสายตุลาการ
บัณฑิตนิติศาสตร์ขึ้นแท่นอันดับ 1 ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 66



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

เปิดใจเฟรชชี่ลูกพ่อขุนฯ ปี 59 ก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย

 “อบอุ่นต้ังแต่ก้าวแรกท่ีเข้ามาในร้ัวรามค�าแหง” เป็นเสียงยืนยันจากน้องใหม่

ปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 2559 

เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยรามค�าแหง พร้อมทั้งให้ความรู ้

ข้อมูลเก่ียวกับการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ท้ังน้ียังมีกิจกรรม

จากรุ่นพ่ีชมรมต่างๆ มาร่วมสร้างสีสันต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น ซ่ึงน้องใหม่ 

ก็เข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าชมรมกันอย่างสนุกสนาน ณ วิทยาเขตบางนา (รามฯ2)

 “ข่าวรามค�าแหง” ได้มีโอกาสพูดคุยกับเฟรชช่ีลูกพ่อขุนฯถึงความประทับใจ 

ส่ิงท่ีได้รับจากการปฐมนิเทศ  และการวางแผนชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยในคร้ังน้ีด้วย

  นางสาวนิษฐเนตร  ฉัตรบริรัชกูล  นักศึกษาใหม่คณะ- 

สื่อสารมวลชน  กล่าวว่าตั้งใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

โดยไม่ได้แอดมิชช่ันท่ีอ่ืนเลย  เพราะหลังจากท่ีได้ลองศึกษาหาข้อมูล

เก่ียวกับการเรียนการสอนของคณะต่างๆ แล้ว  มหาวิทยาลัยแห่งน้ี 

น่าสนใจมาก  และที่น่าสนใจมากที่สุดคือห้องปฏิบัติการของ

คณะสื่อสารมวลชนที่อยากลองฝึกเป็นดีเจด้วย  

 “รู้จัก ม.รามค�าแหงมาระดับหน่ึง  เคยคิดว่านักศึกษาคงจะได้รับความใส่ใจ 

ไม่ท่ัวถึง  เน่ืองจากจ�านวนนักศึกษาเยอะมาก  แต่พอได้ลองก้าวเข้ามาแล้ว  ท่ีน่ีอบอุ่น 

เกินบรรยายจริงๆ  ตั้งใจว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากคณะสื่อสารมวลชน 

และในร้ัวมหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้มากท่ีสุด  เพ่ือจะน�าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ 

และน�ามาพัฒนาตนเองต่อไป”

 นายณัชพล  ชีวะปัญญาโรจน์   นักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  กล่าวว่าภาษาอังกฤษนับว่าเป็นสิ่งส�าคัญ 

และจ�าเป็นในปัจจุบัน  เน่ืองจากประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนแล้ว  และการเรียนภาษาอังกฤษท�าให้สามารถน�าไป

ต่อยอดการเป็นสจ๊วต  อาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคตได้อีกด้วย  

 “ผมตั้งใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  โดยสมัครเรียนตั้งแต่วันแรก 

รอบแรก (4 พ.ค. 59) ของการรับสมัคร  เมื่อก้าวเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว 

สัมผัสได้ถึงความอบอุ่น  ท้ังจากรุ่นพ่ีและเพ่ือนใหม่  อีกท้ังยังสัมผัสได้ว่า ม.รามค�าแหง

มีดีกว่าที่ผมเคยคิดไว้เยอะเลย”

 นางสาวณัฐชลัย  ขอจิตต์เมตต์  นักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์  

สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค  กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงนอกจาก

จะสอนความรู้จากในต�าราเรียนแล้ว  ยังสอนเราใช้ชีวิตให้มีวินัย  

มีความรับผิดชอบต่อตัวเองด้วย  ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในการใช้ชีวิตที่ด ี

นอกจากน้ีสาขาวิชาจิตวิทยาสอนให้เรารู้จักตัวเอง  และรู้จักนิสัย 

ใจคอของคนอ่ืน  สามารถช่วยเหลือคนท่ีอยู่ในช่วงสภาวะบกพร่องทางจิตใจได้อีกด้วย

 “เม่ือเลือกมาเรียนท่ีสถาบันแห่งน้ีแล้ว  ต้องไม่กลัวว่าจะเรียนไม่จบ  เพราะเรา

มีเป้าหมายท่ีส�าคัญ  มีพ่อแม่ท่ีคอยมองดูความส�าเร็จของเราอยู่  ซ่ึงถ้าเรามีความพยายาม  

มีความตั้งใจจริง  ความส�าเร็จก็จะมาอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือ”

         นายจุฑา  กุลจนะ  นักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์  กล่าวว่า

เลือกเรียนคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  เพราะเป็น

อาชีพที่ยุติธรรม  และต้องใช้ความพยายามก่อนเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ความส�าเร็จ  ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาอย่างง่ายๆ    หลังจากจบปริญญาตรี

แล้วตั้งใจจะเรียนต่อเนติบัณฑิตยสภา  พร้อมมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย

เป็นอัยการ อาชีพที่ใฝ่ฝันทันที  ไม่กลัวกิตติศัพท์ “รามฯเข้าง่ายแต่ออกยาก”  

 “รามค�าแหงเข้าง่ายแต่ออกยากจริง  แต่ถ้าตั้งใจ  ท�าตามหลักสูตรพิเศษ 

ทีผ่มคดิค้นขึน้มาด้วยตวัเองคือ  เข้าเรยีน  ตัง้ใจ  ค�าว่าเข้าง่ายแต่ออกยากกก็ลายเป็นเพยีง 

ค�าพูดธรรมดา  และการมาเข้าร่วมกจิกรรมกบัมหาวทิยาลยัทกุคร้ังทีม่โีอกาส  ท�าให้ 

เรารู้แนวทางการเรียน  ได้รับค�าแนะน�าจากรุ่นพี่  ขอย�้าว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

อบอุ่นมาก  ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้มาสัมผัสอาจจะหลงรักมหาวิทยาลัยแห่งนี้”

 นางสาวฟ้าสวย  นะภาสนธ์ิ  นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  กล่าวว่าครอบครัวจบจากมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงเกือบทุกคน  ด้วยมาตรฐานที่ดี  ค่าเทอมราคาถูก 

สามารถช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวได้  และเป็น

มหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคน  จึงตัดสินใจเลือกเรียน

ปริญญาตรีที่สถาบันแห่งนี้

 “ดิฉันเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  เพราะอาหาร 

เป็นส่ิงส�าคัญในชีวิตประจ�าวันของเรา  และสามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดกับอาชีพ 

ในอนาคตได้  ส่วนเร่ืองวางแผนการเรียนจะปรึกษารุ่นพ่ี  และอาจารย์  ซ่ึงคอยดูแล 

นักศึกษาทุกคนอย่างอบอุ่น  ประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย”

 นางสาวฐาปนี  ยิ้มนุ้ย น้องใหม่คณะศึกษาศาสตร์ วิชา-

เอกภาษาอังกฤษ กล่าวว่ารามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้

โอกาสเรียนได้อย่างอิสระกับคนทุกวัย จัดการเรียนการสอบได้เอง 

ตนต้ังใจอยากเป็นครู เพราะชอบสอนและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อ่ืน 

เมื่อได้ทราบชื่อเสียงของคณะศึกษาศาสตร์จึงต้ังใจสมัครเรียน

สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งคิดว่าต้องส�าเร็จ

การศึกษาตามแผนการเรียนอย่างแน่นอน 

 “อยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเด็กๆ และสอนให้เด็กๆ เป็นคนดี มีคุณภาพ 

เมื่อเด็กๆ โตขึ้นก็จะไปท�าหน้าท่ีพัฒนาประเทศต่อไป เพราะเชื่อมั่นว่าการศึกษา

เป็นสิ่งที่พัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ดีที่สุด ทั้งนี้ การเป็นครูไม่ได้สอน

เฉพาะวิชาที่เราเรียนจบไปเป็นครูเท่านั้น แต่เป็นครู จริงๆ แล้วยิ่งใหญ่ เป็นคร ู

ในทุกๆ อาชีพ เพราะเด็กท่ีโตข้ึนไปน้ัน จะออกไปประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย .. 

จึงภูมิใจมาก หากจบไปแล้วได้ไปเป็นครูอย่างที่ตั้งใจ”

 นางสาวปภาวรินท์  รุ่งเรือง  นักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กล่าวว่าชื่นชมการเรียนภาษามาตั้งแต่

เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงตั้งใจเรียนด้านนี้โดยตรงและ 

เลือกมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เพราะให้โอกาสทางการศึกษา

กับผู้ท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีคุณภาพมาตรฐานเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

ท่ีส�าคัญคือสอนท้ังวิชาการและประสบการณ์ชีวิต ซ่ึงท�าให้ตนเองได้ฝึกฝนวิชาชีพ

ด้านภาษาดีย่ิงข้ึน อีกท้ังยังได้ท�ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับเพ่ือนๆ รวมท้ังได้รับ 

ค�าแนะน�าจากรุ่นพ่ีในด้านการเรียนวิชาต่างๆ และช่วยวางแผนการลงทะเบียนเรียน

ให้ด้วย

 “ก้าวแรกท่ีเข้ามาในร้ัวรามค�าแหง รู้สึกประทับใจรุ่นพ่ีจากคณะและชมรมต่างๆ 

ท่ีมาร่วมต้อนรับ และยังคอยช่วยแนะน�าในด้านต่างๆ และท�าให้ตนเองมีความมุ่งม่ัน 

มากกว่าเดิมที่จะตั้งใจเรียนให้ส�าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม” 

 นายวุฒิพงษ์  ติแก้ว นักศึกษาใหม่คณะสื่อสารมวลชน 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นทางเลือกที่ส�าคัญส�าหรับ

คนที่ต้องท�างานไปด้วยเรียนด้วย เช่นเดียวกับตนเองที่ขณะนี้

รับงาน part time ที่ไม่เป็นเวลา แต่ตนเองคิดเสมอว่า การเรียน

เป็นสิ่งส�าคัญ จึงตัดสินใจมาเรียนที่รามค�าแหงเพื่อให้ไม่กระทบ

เรื่องงาน และมั่นใจว่าสามารถแบ่งเวลามาเรียนได้ ทั้งยังรู้เวลาเรียนและวันสอบ

ล่วงหน้าด้วย (อ่านต่อหน้า 11)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

   

อาจารย์ ดร.วิเชียร  อ�าพนรักษ์                                        aseanlang_ram@yahoo.co.th

ประเพณีเกี่ยวกับการเกิดของชาวลาว
ตอน มันเกิดจากความหงุดหงิด

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

  ในแต่ละวันคนเราอาจจะมีเร่ืองให้ต้องหงุดหงิดใจแตกต่างกันออกไป  

ย่ิงคนท่ีอยู่ในวัยท�างาน มีภารกิจท่ีต้องท�าหลาย ๆ  อย่างพร้อมกันหรือในเวลาใกล้ ๆ  กัน 

ก็จะยิ่งมีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดใจมากกว่าคนอื่น ลองคิดดูนะครับว่าเรื่องที่ท�าให ้

เราต้องหงุดหงิดใจบ่อย ๆ มีอะไรบ้าง ถ้ายังนึกไม่ออก ผมขอยกตัวอย่างเรื่องที่มัก

จะแชร์กันทาง  social media ประเภท Facebook หรือ Twitter บ่อยให้ดูนะครับ

 - เรียกแท็กซี่ไม่ได้ นาน ๆ จะมีผ่านมาสักคัน แถมพอเรียกจอดแล้วก็บอก 

ไม่ไปเสียอีก อาจอ้างว่าต้องส่งรถ หรือแก๊สหมด อะไรก็แล้วแต่

 - ต้องส่งเอกสารด่วนในเขตกทม.ภายในวันนั้นซึ่งส่งไปรษณีย์ไม่ทันแน่   

ถ้าจะส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษก็ยังต้องเดินทางไปที่ท�าการไปรษณีย์ซึ่งก็ไม่ว่างไป  

โธ่ถ้าว่างละกไ็ปส่งเองไม่ดกีว่าหรอื และสถานทีท่ีจ่ะส่งนัน้กอ็ยูใ่นเขตรถติดทีไ่ม่อยาก 

เข้าไปถ้าไม่จ�าเป็น

 - อยากกนิอาหารอร่อย ๆ จากร้านยอดนยิมบางแห่ง  แต่ไม่มเีวลาไป  หรอืไปไม่ถกู 

 - อยากซื้อของหลายอย่างที่เห็นจากโฆษณา แต่อยู่ในที่ซ่ึงไม่มีห้างใหญ่ ๆ 

ไปเปิดเลย จะสัง่ซือ้กย็ุง่ยากเร่ืองจ่ายเงนิ จะโอนเงนิก่อนกก็ลวัไม่ได้ของ กลวัถกูหลอกขาย

ของปลอม หรือถ้าจะใช้บัตรเครดิตก็ไม่ไว้ใจ 

 ถ้าเป็นในยคุก่อนจะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ไอแพด แทบ็เลต็ หรอืสมาร์ทโฟน 

ซึ่งมาพร้อมกับการสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทต่าง ๆ (ขอให้สังเกตว่า 

ชือ่ต่าง ๆ ทีผ่มเขยีนเป็นภาษาไทยเหล่านี ้ไม่มชีือ่ไหนเป็นภาษาไทยจรงิ ๆ สกัชือ่เดยีว) 

ความหงุดหงิดที่ว่านี้ก็จะคงอยู่ต่อไป หรือคนที่หงุดหงิดต้องท�าใจปล่อยวางไปเอง 

แต่ในยุคนี้ไม่ใช่แล้ว

 คนที่หงุดหงิดเองบางคน หรือคนหัวใสท่ีมองทะลุปัญหาความหงุดหงิด

ของคนอืน่ได้ หาทางแก้ความหงดุหงดินีด้้วยการตัง้ธรุกจิใหม่ ๆ อย่างทีเ่ขาเรียกกนัว่า 

start up (ภาษาต่างด้าวอีกแล้ว) ขึ้นมา เช่น ความหงุดหงิดเรื่องเรียกแท็กซี่ไม่ได้

ท�าให้เกิดธุรกิจที่เป็นตัวกลางเรียกแท็กซี่ผ่านมือถือ เช่น Uber  หรือ Grab เป็นต้น 

ท�าให้เราติดต่อเรียกแท็กซ่ีที่จะมารับได้โดยเสียค่าบริการให้กับคนกลางเล็กน้อย  

ก็พอให้หายหงุดหงิดไปได้ 

 ส่วนใครทีห่งดุหงดิเรือ่งการจะส่งเอกสาร กม็บีรกิารรับส่งเอกสารให้ในกรุงเทพฯ  

อย่างรวดเรว็ทัง้น�าส่งด้วยรถจกัรยานยนต์ และจกัรยานธรรมดา โดยมกีารรบัประกนั

ให้ด้วย ซึ่งบริการพวกนี้ต้อง search หาเอาทางอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น (ไม่ใช่

โฆษณานะครับ) บริการ Rushbike และ  Skootar เป็นต้น

 ถ้าอยากกนิอาหารอร่อย ๆ  เขากม็บีรกิารจดัส่งทนัใจให้หายหงดุหงดิได้เช่นกนั 

แต่เห็นส่วนใหญ่มักจะเป็นอาหารทะเล ธุรกิจจัดส่งเขาตั้งชื่อไว้ชัดเจน คือ Seafood 

express delivery  หรือ Box of fish  ซึ่งพอมีตัวอย่างให้เห็นก็จะมีธุรกิจแบบเดียวกัน

เกิดตามมาอีกมาก

 ที่ผมยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้นเป็นธุรกิจที่เปิดบริการแล้วในประเทศไทย  

แต่ถ้าจะให้รวมถึงธรุกจิประเภทอ�านวยความสะดวกให้หายหงุดหงิดในประเทศอืน่ ๆ 

ด้วยแล้วกจ็ะมมีากมายนบัไม่ถ้วน เช่นเป็นสือ่กลางรบัจองโรงแรม จองต๋ัวเคร่ืองบนิ ฯลฯ 

ซึ่งจะช่วยให้เราเสียค่าใช้จ่ายถูกลงกว่าติดต่อเอง เช่นผมเคยติดต่อจะจองท่ีพัก 

ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ทีแรกคิดว่าถ้าเราติดต่อกับโรงแรม

โดยตรงและไม่ใช่ฤดกูาลท่องเทีย่วน่าจะได้ส่วนลดบ้าง แต่พอน�าราคา (ทีเ่ขาบอกว่า 

ให้ส่วนลดแล้ว) ไปเปรียบเทยีบกบัการจองผ่านธุรกจิทีเ่ป็นสือ่กลางรบัจองให้ ปรากฏว่า 

ที่ติดต่อเองแพงกว่ากันมาก 

 ธรุกจิทีท่�าหน้าทีค่นกลางช่วยแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคเหล่านี ้ ท�าก�าไรและเติบโต

ได้ดีในยุคปัจจุบันซึ่งการสื่อสารผ่านทาง social network ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 

ทีน่่าอจิฉาทีส่ดุคอื Alibaba ซ่ึงให้บริการขายสินค้าทางอนิเทอร์เนต็และจัดส่งให้ถงึที่  

น่าอิจฉาเพราะธุรกิจนี้ท�าให้ผู้ก่อตั้งคือ แจ็ค หม่า กลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับ 1 

ของจีนที่มีทรัพย์สินมูลค่ากว่า 8 แสนล้านไปเลยทีเดียว    

 ปะเพนีก๋านเกิด  คือการให้ก�าเนิดชีวิต  มีประเพณี

เก่ียวกับวิถีชีวิตในกลุ่มสังคมชาวลาวแบบเรียบง่าย  ไม่มีพิธีกรรมยุ่งยากมากนัก 

ที่ปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน     ก๋านเกิด   ระหว่างตั้งครรภ์  หญิงที่ตั้งครรภ์

จะปฏิบัติตนตามค�าแนะน�าของมารดาหรือผู้ใหญ่ซึ่งมีความเชื่อทางไสยศาสตร ์

และทางพุทธศาสตร์  เพื่อเกิดสิริมงคลแก่ตนให้คลอดลูกง่ายและปลอดภัย

  ก๋านออกลกู  หมายถงึการคลอดบตุร  แต่เดมิมาจนถงึปัจจบุนั

ก็ยังนิยมใช้  หมอต�าแย บางครอบครัวก็ใช้นางผดุงครรภ์และแพทย์

เป็นผู้ท�าคลอด   ส่วนสามีและญาติพ่ีน้องจะมาช่วยให้ก�าลังใจ  และช่วยกันเตรียม

อุปกรณ์ต่างๆ  เช่น  ต้มน�้า   เตรียมถังใส่น�้า   กะละมัง    ผ้าอ้อม     กระด้ง 

คอืทีส่�าหรบัเดก็อ่อนนอน   ส่วนเขม็  ด้าย   สมุด  ปากกา  เตรียมไว้วางไว้ใกล้หัวเด็กอ่อน

บนกระด้ง  เพราะเชื่อว่าเด็กโตเป็นผู้ใหญ่จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเฉียบแหลม 

ถ้าลกูเป็นเพศหญงิจะเยบ็ปักถกัร้อยได้ด ี   ก๋านตดัสายแฮ่  หมายถงึ 

การตัดสายรก  แต่เดิมใช้     ผิวไม่ไผ่เฮี้ย  หมายถึงผ่าเปลือกไม้ไผ ่

ให้ได้ขนาดบางจนใช้แทนใบมดีโกนได้  ก่อนตดัสายรกจะใช้ด้ายฝ้ายมดัสายรกให้แน่น 

ห่างจากร่างทารกออกมาประมาณหนึง่ข้อนิว้มอื  แล้วจงึน�าสายรกวางพาดบนหนิลบัมดี 

ที่สะอาด  ใช้เปลือกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ตัดเลื่อยจนสายรกขาดแล้วน�าสายรกที่ตัดทิ้ง

ไปฝังไว้ใต้บนัไดบ้านของตน  หรอืน�าไปฝังไว้ทีร่มิรัว้บ้านแล้วสมุไฟบนหลมุไม่ลกุช่วง 

เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์มาคุ้ยเขี่ยกินเป็นอาหาร    หลังอาบน�้าท�าความสะอาดให้ทารก 

แล้วจะจัดให้แม่และลูกอ่อน    อยู่ไฟ  หรืออยู่ค�า   หมายถึงการนอน 

อยู่บนเตียงแคร่ท�าด้วยไม้ไผ่ ใต้เตียงจะมีถาดสังกะสีถ่านไฟร้อนพอประมาณที่น�า

ถ่านไฟมาจากกองไฟข้างเคยีงน�ามาวางเรยีงรายตลอดเนือ้ทีใ่ต้เตยีง  สถานทีส่่วนมาก

จะจัดไว้ในครัว  เพราะสะดวกในหลายด้าน  เช่น  การต้มน�้าร้อนใส่สมุนไพรเพื่อให้

แม่เดก็ดืม่ตลอดเมือ่ต้องการ  ส่วนพธิสี�าคญัในการอยูไ่ฟกม็พีธิป้ีองกนั   ผพีาย  

หมายถึงผีพราย       ผีโพง     หมายถึงผีโพง    ผีปอบ   หมายถึงผีกินตับ

กินไตไส้พุงคนที่มีขวัญอ่อนโดยเฉพาะเด็กทารก  การอยู่ไฟจะอยู่ประมาณ   29  วัน 

15  วนั    หรือ  7  วนั   ขึน้อยู่กับสุขภาพของผูค้ลอดบตุร  ถ้ามสีขุภาพแขง็แรงดจีะไม่อยูไ่ฟนาน 

ในระหว่างอยู่ไฟจะปฏิบัติตนเกี่ยวกับอาหารการกินตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด

ของหมอต�าแยและญาติผูใ้หญ่ทีม่ปีระสบการณ์ในการคลอดบตุรมาก่อน  เช่น  รบัประทาน

ข้าวเหนียวนึ่งกับปลาที่มีเกล็ดทาเกลือน�ามา      ปิ้ง   คือย่างถ่านไฟจนสุก  ถ้าไม่ม ี

ปลาดงักล่าวกใ็ห้รบัประทานข้าวกบัเกลอืเท่านัน้  ปัจจบุนัมหีลายครอบครวัทีภ่รรยาตัง้ครรภ์ 

จะพาไปฝากครรภ์กบัแพทย์  หรอืนางพยาบาล (นางผดุงครรภ์)  ทีโ่รงพยาบาลหรอืคลนิกิหมอ 

เพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ด้วย นอกจากนี ้

แล้วยงัจะทราบก�าหนดวนัคลอดทีแ่น่นอน  หรอืวนัใกล้เคียงและเพศเด็กทารกได้ล่วงหน้าด้วย  

       ก๋านออกไฟ คือพิธีกรรมง่าย ๆ เมื่อเสร็จพิธีออกไฟแล้วก ็

จะก�าหนดวันที่เชื่อว่าจะเป็นวันมงคลก็จะเชิญหมอขวัญมาท�าพิธี    บาสี   คือ

บายศรสีูข่วญัแม่และ     แอน้อย  คอืทารกทีเ่กดิใหม่  หมอขวญักจ็ะมาท�าพธิี   

  สูดขวัน   หมายถึงมงคลสูตรและมีการผูกแขนแอน้อย  คือการมาให้พร 

แก่เด็กเกิดใหม่            

 การเลี้ยงลูกอ่อนแรกเกิดนิยมเลี้ยงด้วยข้าวหมก      คือน�าข้าวเหนียวที่น่ึงสุก 

ให้แม่ทารกเคีย้วจนละเอยีดห่อใส่ใบตองกล้วยน�าไปหมกเถ้าไฟจนสกุแล้วจงึน�ามาป้อน 

ให้ลกูอ่อน  หยอดน�า้ทีต้่มสกุตามข้าวทีป้่อนไปด้วย   เว้นระยะห่างพอสมควรจงึให้ลกู 

ดดูนมจากแม่  ปัจจบุนัชาวลาวรูจั้กการใช้กล้วยน�า้ว้าสุกมาบดเป็นอาหารเสรมิให้ลกูแล้ว 

การขึ้นอู่ชาวลาวก็มีประเพณีน�าลูกขึ้นอู่คล้ายกับชาวไทยทางภาคตะวันออกเฉียง

เหนือและมีเพลงหรือค�าร้องที่ใช้กล่อมลูกในระหว่างที่ไกวอู ่ให้เด็กนอนหลับ 

 ก๋านป่ินปัวแอน้อย หมายถงึ การรกัษาเดก็อ่อนยามเจบ็ป่วย   

แม้ชาวลาวส่วนใหญ่จะนบัถอืศาสนาพทุธแต่กย็งัมคีวามเชือ่ในเรือ่งผอียู ่ การรกัษาเดก็อ่อน

จึงผสมผสานกันทั้งทางด้านไสยศาสตร์และการใช้ยาสมุนไพรโดยหมอยาชาวบ้าน

ท่ีมีประสบการณ์  ปัจจุบันผู้มีฐานะการเงินจะน�าเด็กอ่อนไปรักษาที่โรงพยาบาล 

และคลินิกแพทย์เฉพาะทางในเมือง



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 โดยทัว่ไปเมือ่มคี�าถามหรอืข้อสงสยั แหล่งหาค�าตอบ 

ที่แรกที่คิดได้ ถามกูเกิ้ล (ค้นหาค�าตอบจากการใช้เว็บ 

ค้นหาข้อมลูทีด่งัเป็นอนัดบัหนึง่ของโลก: www.google.com) 

จนกระทัง่มวีลเีดด็ทีว่่า “สงสยัอะไร? ให้ไปถามอาจารย์กร”ู 

แต่เมือ่ย้อนกลบัไปถามผูใ้ช้บรกิารจากกเูกิล้ว่า รูเ้รือ่งอะไร

เกี่ยวกับเบื้องหลังเบื้องลึกของกูเกิ้ลมากแค่ไหน ค�าตอบ

ที่ได้คงจะทราบกันดี ตอนนี้มาท�าความรู้จักกับ 11 เรื่อง

น่ารู้ของกูเกิ้ลกัน

 1. เวบ็ไซต์กเูกิล้เกดิขึน้จากความบังเอญิจริงหรือ ?

 เซอร์เก บริน (Sergey Mikhaylovich Brin) และ 

ลาร์รี ่เพจ (Lawrence “Larry” Page) ผูร่้วมกนัก่อตัง้ Google 

พบกนัโดยบงัเอญิทีง่าน Open House ของมหาวทิยาลยั- 

สแตนฟอร์ด (Stanford) โดยเพจ ตอนนั้นอายุ 22 ป ี

เพิง่จบการศกึษาตรวีทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรม- 

คอมพวิเตอร์จากมหาวทิยาลยัมชิแิกน วทิยาเขตแอนอาร์เบอร์ 

(Michigan Ann Arbor) และเข้ามาสมัครเรียนต่อระดับ 

ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งในขณะนั้น 

กไ็ด้เข้าร่วมทวัร์มหาวทิยาลยัในงาน Open House โดยบรนิ 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์เป็นหัวหน้าทีม

พาทัวร์มหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าบ้าน

     ทั้ง 2 คนมีประเด็นให้ถกเถียงและแลกเปลี่ยน 

ความคิดกันอยู่ตลอด มีท่าทีเถียงกันด้วยความรู้สึก 

ท่ีติดลบกันอยู่ แต่ถึงกระนั้นเม่ือแยกกันแล้วก็ยังสลัด 

ความคิดถึงเรื่องที่ถกเถียงกันไม่ได้ จนในที่สุดก็ต้อง 

ติดต่อกันเรื่อยมา จวบจนช่วยกันริเริ่มเว็บไซต์ Google 

ในปี 1998 มาด้วยกัน

      

 2. BackRup คือ ชื่อเดิมของกูเกิ้ล (Google)

 หลงัจากตดัสนิใจก่อตัง้บริษัทด้วยกันเม่ือปี 1998 

หน่ึงปีถัดมาบรินและเพจก็เร่ิมโชว์ฝีมือด้วยการสร้าง

เว็บไซต์ค้นหาข้อมูล (Search Engine) ตัวแรก โดยใช้

ชื่อว่า BackRup ซึ่งจุดประสงค์หลักก็สร้างขึ้นเพื่อเป็น

เครื่องมือค้นหาและ BackRup ตัวนี้ก็ท�างานอยู่บน

เซิร์ฟเวอร์ของสแตนฟอร์ดมากว่าหนึ่งปี ทว่าต่อมาก็ม ี

การใช้แบนด์วิดท์ (ช่วงความถี่) ที่มากเกินไปส�าหรับ

การใช้ในมหาวิทยาลัย และเป็นจุดเร่ิมต้นของการ

เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

11 เรื่องน่ารู้ของกูเกิ้ล (11 Interesting Facts About Google)
 6. พ่อครัวคนแรกของบริษัทคือ อดีตพ่อครัว

ของวงร็อกชื่อดัง

 เหมือนรู ้ว่ากูเกิ้ลจะเติบโตเป็นเว็บไซต์ค้นหา

ข้อมูลอันดับหนึ่งของโลก ชาร์ลี เอเยอร์ เลยลาออกจาก

การเป็นพ่อครัวของวงร็อกชื่อดัง The Grateful Dead 

มาสมคัรเป็นพ่อครวัของ Google โดยเขาได้ผ่านเข้ามาท�างาน

จากการตัดสินใจของพนักงานและผูบ้ริหารจ�านวน 40 คน

หลงัจากลองรบัประทานอาหารฝีมอืของเขา และกอ็ยูโ่ยง

เป็นพ่อครัวใหญ่ของ Google มายาวนานถึง 7 ปี

          

    

 7. นิวยอร์กรู้จัก  Google  คร้ังแรกท่ีร้าน  Starbucks

 ปี 2000 บรษิทักเูกิล้ลองเปิดตวัอย่างไม่เป็นทางการ

ในนาม New York arm น�าทมีโดยเซลส์คนหนึง่ของบรษิทั 

จนกระทัง่ทกุวนันีใ้นนวิยอร์กและทัว่โลกไม่มใีครไม่รูจ้กักูเกิ้ล 

อกีทัง้ส�านักงานกเูกิล้ในมหานครนิวยอร์กกส็วยงามมาก 

โดยตั้งอยู่ที่อาคาร Port Authority building ชั้น 111 

Eighth Avenue

 8. Swedish Chef กลายเป็นค่าก�าหนดทางภาษา

 ค ่าก�าหนดทางภาษาของเว็บไซต์ระดับโลก 

คงคิดว่าซับซ้อนและดูจริงจัง แต่เรื่องจริง กูเกิ้ลกลับใช้

ภาษา Swedish Chef เป็นค่าก�าหนดทางภาษามาตั้งแต่

ปี 2001 ซึ่งนอกจากนี้แล้ว Google ก็ยังใช้ Elmer Fudd, 

Pirate, Klingon, Pig Latin and และ Hacker ซึ่งล้วนแต่

เป็นภาษาที่แปลก และตลกเป็นการก�าหนดค่าทางภาษา

 9. Gmail ถูกสร้างขึ้นในวันโกหกโลก

 Google เริม่สร้างอเีมลของตวัเองขึน้มาในนามของ 

Gmail โดยเปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม ปี 2004 

ซ่ึงเป็นวนั April Fool's Day (วนัโกหกโลก) และปัจจบุนัน้ี 

ก็มีคนใช้ Gmail กว่าล้านคนทัว่โลก นบัว่าเป็นความส�าเรจ็

อีกก้าวหนึ่งของ Google 

 3. กว่าจะมาเป็นกูเกิ้ล (Google)

 หลังจากคิดดูแล้วว่าช่ือ BackRup ไม่น่าเวิร์ก 

สองหนุม่หัวเห็ดกเ็ปลีย่นช่ือใหม่เป็น Google โดย ผนั

จากค�าว่า googol ซึ่งเป็นศัพท์ทางคณิตศาสตร์ส�าหรับ

ตัวเลข 1 ที่มีเลขศูนย์ 100 ตัวตามหลัง และชื่อนี้ก็ดูจะ

ตรงกับความต้องการที่อยากให้เว็บไซต์สามารถจัดการ

ข้อมูลที่มีอยู่จ�านวนมากบนอินเทอร์เน็ต ทั้งที่จริงแล้ว 

ยงัมคีนจ�านวนมากทีม่นึอยูว่่าจาก googol มาเป็น Google 

ได้อย่างไร ตกลงว่าสะกดถูกจริงหรือไม่ ?

     

 4. ดเูดลิ (doodle) อนัแรกของกเูกิล้ ได้แรงบนัดาลใจ

จากเทศกาล Burning Man

 ดเูดลิ (doodle) คอื การเปลีย่นแปลงโลโก้ Google 

เพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดตามเทศกาลที่ทั่วโลกรู ้ จัก 

วันคล้ายวันเกิดและชีวิตของศิลปิน นักบุกเบิก และ 

นกัวทิยาศาสตร์ทีม่ชีือ่เสยีง ซึง่กถ็อืเป็นจดุเด่นของเวบ็ไซต์

ท่ียงัไม่มใีครเหมอืน โดยดเูดลิแรกของ Google กเ็กดิขึน้ 

เมือ่ปี 1998 ในช่วงเวลาทีม่เีทศกาล Burning Man เทศกาล 

ทีร่วมเหล่าคนหลดุโลกไว้ด้วยกนั ซึง่ในตอนนัน้ Google 

เปลี่ยนตัว “o” ตัวที่ 2 ของค�าว่า Goo เป็นการ์ตูนรูปคน 

แสดงสัญลักษณ์ของเทศกาล Burning Man 

 5. ส�านักงานที่แรกอยู่ในโรงรถ

 ในปี 1998 กูเก้ิลได้ต้ังส�านกังานแห่งแรกของบริษทัขึน้ 

ในโรงจอดรถของซซูาน โวจสิค ีโดยม ีแอนนา โวจิสคเีป็น 1 

ในพนกังานท�างานในต�าแหน่งฝ่ายการตลาดคนแรกของ Google 

ซึ่งในขณะนี้เธอก็ก้าวหน้าไปเป็น CEO ของ Youtube 

(อ่านต่อหน้า 7)

ประหยัด  เลวัน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

สัญลักษณ์รูปแบบหนึ่งของเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล
อันดับหนึ่งในโลกออนไลน์

เซอร์เก บริน (Sergey Brin) และลาร์ร่ี เพจ (Larry Page) 
ผู้ร่วมกันก่อตั้ง Google

หน้าเพจของเว็บค้นหาข้อมูลตัวแรก ก่อนจะเปล่ียนช่ือมาเป็น Google

ดูเดิลอันแรกของกูเกิ้ล เกิดขึ้นเมื่อปี 1998 
ในช่วงเวลาที่มีเทศกาล Burning Man

สำานักงานแห่งแรกของกูเกิ้ลในโรงจอดรถ
 (Google Garage) และบรรยากาศการทำางาน

 อาคารสำานักงานของกูเกิ้ลในมหานครนิวยอร์ก 
ที่ Port Authority building ชั้น 111

หน้าต่างการกำาหนดค่าทางภาษา Swedish Chef 
เป็นค่ากำาหนดทางภาษามาตั้งแต่ปี 2001



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

จักรยานหลากสีที่มีไว้ให้พนักงานใช้เดินทาง
ระหว่างตึกของแต่ละฝ่ายชื่อ Gbike

 10. Gbike  อกีหนึง่สวสัดกิารสดุเอก็ซ์คลซูฟีจาก  Google

 Googleplex เป็นเหมือนอาณาจักรของ Google ซ่ึงตัง้อยู่

ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยความโดดเด่นของที่นี่ไม่ได้อยู่ที่

ความอลงัการกว้างใหญ่ของ Googleplex เท่านัน้ หากแต่ 

Google ยงัมอบสวสัดกิารทีด่ทีีส่ดุให้แก่พนักงานของบริษทั  

โดยหนึง่ในนัน้กค็อื เจ้าจกัรยานหลากสทีีม่ไีว้ให้พนกังาน 

ใช้เดินทางระหว่างตึกของแต่ละฝ่าย พนักงานที่มีบัตร 

แสดงตนจะสามารถขับขีไ่ปทีภ่ายใน Googleplex ได้ จอดตรงไหน 

ก็ตามสะดวก หรือใครอยากใช้จักรยานก็คว้าคันไหนได้

ก็ขับไปได้เลยโดยไม่ต้องกลัวจะถูกจับในข้อหาขโมย 

ยกเว้นแต่ถ้าคุณเป็นคนนอกก็ไม่มีสิทธิ์ใช้ Gbike 

 11. การเจรจาธุรกิจใหญ่ระหว่าง Google และ 

Youtube เต็มไปด้วยชีสมอซซาเรลลา

 ภาพการเจรจาธุรกิจมูลค่านับพันล้านในหัว 

ของทุกคนคงเป็นภาพบรรยากาศที่เคร่งเครียดจริงจัง 

แต่กับ Google และ Youtube แตกต่างออกไป โดยการ

เจรจาธุรกิจในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ร้าน Dennys ร้านอาหาร

ขนาดกลางในอเมริกาที่เปิด 24 ชั่วโมง และบนโต๊ะก็มี

แต่ชีสสติ๊กไว้ให้กินกับเอกสารนิดหน่อย แต่ทีเด็ดก็คือ 

ก่อนจบัมอืเซน็สญัญาธรุกจิร่วมกนั มอืของแต่ละคนมัน

เพราะเต็มไปด้วยชีสมอซซาเรลลา

 สรุปว่าทั้งหมดนี้ คือ 11 เรื่องราวน่ารู้ของกูเกิ้ล

ทีห่ลายคนยงัไม่เคยทราบมาก่อน ซ่ึงก็ปฏเิสธไม่ได้เลยว่า 

เบือ้งหลังของกูเก้ิลก็มทีัง้เรือ่งทีด่ยูิง่ใหญ่และดรูาบเรยีบ

จนบางครั้งก็นึกไม่ถึง 
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 ในปัจจบัุนมักมีคดสีะเทือนขวญัเกดิข้ึนบ่อยครัง้ในหน้าหนงัสอืพมิพ์

และหนึง่ในคดทีีม่กัได้รบัความสนใจจากสงัคมในวงกว้างคอืคดข่ีมขนืกระท�าช�าเรา 

เมื่อมีข่าวการข่มขืนกระท�าช�าเราเกิดขึ้นในครั้งใด ก็มักมีกระแสเรียกร้อง

ให้มีการประหารชีวิตผู้กระท�าความผิดทุกครั้ง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว

เราอาจไม่มคีวามจ�าเป็นจะต้องเรยีกร้องให้มกีารประหารชวีติส�าหรบัผูก้ระท�า

ความผดิฐานข่มขนืกระท�าช�าเราในทกุกรณ ี เหตผุลมหีลายประการด้วยกนั 

อนัดบัแรก เหตเุนือ่งมาจากเจตนารมณ์ของกฎหมายได้วางหลกัให้การข่มขนื 

กระท�าช�าเราเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้เสียหายโดยแท้ เพื่อรักษาชื่อเสียง

และเกยีรตยิศของผูเ้สยีหาย เพราะในกระบวนการยตุธิรรมผูเ้สยีหายจะต้อง 

ถกูสอบถามเกีย่วกบัเหตกุารณ์ทีต่นถกูข่มขนืกระท�าช�าเราซ�า้ไปซ�า้มา จากข้ันตอนของพนกังานสอบสวน (ต�ารวจ) 

พนักงานอัยการ รวมทั้งกระบวนพิจารณาคดีในชั้นศาล จึงอาจเปรียบได้ว่าเสมือนเป็นการข่มขืนผู้เสียหาย

ไม่รูต่้อกีค่รัง้ซึง่ท�าให้ผูเ้สยีหายได้รบัความกระทบกระเทอืนทางจติใจ นอกเหนอืจากนัน้ผูเ้สยีหายยงัถูกสงัคม

ตีตราว่า เป็นผู้ถูกข่มขืน สร้างความอับอายทั้งต่อส่วนตัวและต่อชื่อเสียงวงศ์ตระกูล อีกทั้งเหตุผลส�าคัญ 

อีกประการหนึ่งคือ การก�าหนดโทษในกฎหมายต้องก�าหนดให้ได้สัดส่วนระหว่างการกระท�าความผิด 

(ความชั่ว) และโทษที่ผู้กระท�าความผิดจะได้รับ เช่น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 อันเป็นความผิด

เกีย่วกบัชวีติได้วางหลกัไว้ว่า “ผูใ้ดฆ่าผูอ้ืน่ ต้องระวางโทษประหารชวีติ...” จากมาตราดงักล่าวแสดงให้เหน็ได้ว่า 

เจตนารมณ์ของกฎหมายมุ่งคุ้มครองชีวิตมนุษย์ คือไม่ว่ามนุษย์คนใดฆ่ามนุษย์อีกคนหนึ่ง ผู้นั้นจะต้อง 

ได้รับโทษอย่างสาสมคือต้องตายตกไปตามกัน ซึ่งจะแตกต่างจากโทษของการข่มขืนกระท�าช�าเราเนื่องจาก

ผู้กระท�าความผิดไม่ได้มเีจตนามุง่หมายต่อชีวติของเหย่ือ แต่ถ้าหากมกีารแก้ไขโดยการเพิม่โทษของความผดิ

ฐานข่มขนืกระท�าช�าเราให้รบัโทษถงึประหารชวีติทกุกรณซีึง่เท่ากบัอตัราโทษในความผดิฐานฆ่าคนตายแล้ว 

กเ็ท่ากบัเป็นการกระตุน้ให้ผูก้ระท�าความผดิเลอืกทีจ่ะฆ่าเหยือ่ทีต่นข่มขนืทกุครัง้เพือ่ให้สมกบัโทษทีจ่ะได้รบั

หากถูกจับและถูกด�าเนินคดีก็เป็นได้

 ในปัจจบุนัมผีูเ้ข้าใจสบัสนอยูม่าก เกีย่วกบัประเดน็การกระท�าความผดิระหว่าง 1. การข่มขนืจนเหยือ่

ถึงแก่ความตาย (มาตรา 277 ทวิ) 2. การข่มขืนและฆ่า (มาตรา 276 ประกอบมาตรา 289 (7)) 3. การฆ่าเพื่อ

ช�าเรา (มาตรา 288 หรือ 289 (6) ประกอบมาตรา 366/1) ซึ่งจะแยกอธิบายตามประเด็นได้ดังนี้คือ

 1. กรณข่ีมขนืกระท�าช�าเราจนเหยือ่ถงึแก่ความตายตามมาตรา 277 ทว ิ (2) คอืการท่ีผูก้ระท�าความผดิ

ท�าการข่มขืนกระท�าช�าเราเหยื่อจนถึงแก่ความตาย ซึ่งการถึงแก่ความตายของผู้เสียหายนั้นต้องเป็นผลที ่

ย่อมเกิดขึ้นได้ตามธรรมดา ตามมาตรา 63 เช่นการที่ผู้กระท�าความผิดน�ามีดไปขู่ให้ผู้ตายยอมให้ตนข่มขืน

แต่ผู้ตายขัดขืนจึงแทงไปท่ีท้องผู้ตายเพ่ือข่มขู่และท�าการข่มขืนกระท�าช�าเราผู้ตาย ในอีก 30 นาทีต่อมา  

ผู้ตายก็ถึงแก่ความตาย ดังนี้ผู้กระท�าความผิดมีความผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเราจนผู้อื่นถึงแก่ความตาย 

ตามมาตรา 277 ทวิ (2) ซึ่งมีอัตราโทษถึงประหารชีวิต

 2. กรณีการข่มขืนและฆ่าตามมาตรา 276 ประกอบมาตรา 289 (7) คือการที่ผู้กระท�าความผิดมีเจตนา 

ที่จะข่มขืนกระท�าช�าเราผู้เสียหายเมื่อได้ลงมือข่มขืนกระท�าช�าเราผู้เสียหายเรียบร้อยแล้ว เกิดกลัวความผิด 

จึงฆ่าผู้เสียหายเพ่ือปกปิดการกระท�าความผิดของตน กรณีข้างต้นต้องแยกเจตนาออกเป็น 2 เจตนา คือ 

เจตนาข่มขนืกระท�าช�าเรา (มาตรา 276) และเจตนาฆ่าเพือ่ปกปิดการกระท�าความผดิของตน (มาตรา289 (7)) ซึ่ง

มาตรา 289 (7) มีโทษสถานเดยีวคอืประหารชวีติ ดงัน้ันการข่มขนืแล้วฆ่าจึงมโีทษสถานเดยีวคอื ประหารชีวติ

 3. กรณีฆ่าเพื่อช�าเรา มาตรา 288 หรือ 289 (6) ประกอบมาตรา 366/1 อาจแยกออกได้เป็น 2 กรณีคือ

3.1 เจตนาฆ่าเพือ่ช�าเราศพ มาตรา 289 (6) ประกอบมาตรา 366/1 คอืกรณท่ีีผูก้ระท�าความผดิประสงค์จะข่มขนืศพ 

ของผู้ตายจึงฆ่าผู้ตายและท�าการช�าเราศพของผู้ตาย การกระท�าของผู้กระท�าถือเป็นการฆ่าเพื่อตระเตรียม 

การกระท�าความผิดอื่นดังนี้ ผู้กระท�าความผิดจึงมีความผิดฐานฆ่าเพ่ือตระเตรียมการในการช�าเราศพ 

(มาตรา289 (6)) มโีทษสถานเดยีวคอืประหารชวีติ ดงัน้ันการฆ่าเพือ่ช�าเราจึงมโีทษสถานเดยีวคอื ประหารชีวติ 

3.2 เจตนาฆ่าแล้วจึงเกิดเจตนาช�าเราศพในภายหลัง ตามมาตรา 288 ประกอบมาตรา 366/1 คือกรณีที ่

ผูก้ระท�าความผดิไม่ได้ประสงค์ทีจ่ะช�าเราศพของผูต้ายตัง้แต่แรก เพราะเจตนาในขณะนัน้คอืเจตนาฆ่าเท่านัน้ 

แต่ด้วยอารมณ์ช่ัววบูคึกคะนองในภายหลังจงึช�าเราศพของผูต้ายด้วย ดงันีผู้้กระท�ามคีวามผดิฐานฆ่าคนตาย

โดยเจตนาตามมาตรา 288 ประกอบฐานช�าเราศพตามมาตรา 366/1 ซึ่งมาตรา 288 มีอัตราโทษสูงสุดคือ 

โทษประหารชวีติ และยงัมโีทษจ�าคกุตลอดชวีติ หรอืจ�าคกุตัง้แต่สบิห้าปีถงึยีส่บิปีก�าหนดไว้ในฐานดงักล่าวด้วย

11 เรือ่งน่ารู้ของกเูกิล้ฯ (ต่อจากหน้า 6)

(อ่านต่อหน้า 9)

ข่มขืนกับโทษประหารชีวิต
อาจารย์กุลทิตา  ยุวะหงษ์ คณะนิติศาสตร์



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

แม่บ้านแดนอิเหนากับการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในอาเซียน (ตอนจบ)

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

 คณะกรรมการอาเซียนเพื่อติดตามการด�าเนินงานตามปฏิญญาฯ (ASEAN 

Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection 

and Promotion of the Rights of Migrant Workers) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาให้อาเซียนมีเครื่องมือในการส่งเสริมและปกป้อง 

สทิธิของแรงงานข้ามชาติ คณะกรรมการจะมาจากผูแ้ทนอาวโุสจากประเทศสมาชกิ 

ประเทศละหนึง่คน และผูแ้ทนหนึง่คนจากฝ่ายเลขาธกิารอาเซียน โดยมีเลขานุการ

จากกองเลขาธกิารอาเซยีนคอยช่วยเหลอืและอ�านวยความสะดวก คณะกรรมการ

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. แสวงหาวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

ของปฏิญญา

 2. อ�านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนรปูแบบการปฏบิตังิานทีด่ทีีส่ดุ

ส�าหรบัอาเซยีน ทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิและปกป้องสทิธขิองแรงงานข้ามชาติ

 3. ส่งเสรมิการท�างานร่วมกนัในภมูภิาคและทวภิาค ีและช่วยเหลอืในเรือ่ง

ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของแรงงานข้ามชาติ

 4. อ�านวยความสะดวกการแบ่งปันข้อมูลเร่ืองแรงงานข้ามชาติ โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและปกป้อง 

สิทธิแรงงานข้ามชาติทั้งในประเทศที่ส่งและรับแรงงาน

 5. กระตุ้นองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรนานาชาติ และประเทศอื่นๆ 

ให้เคารพหลักการและเพิ่มการสนับสนุนและช่วยเหลือการด�าเนินการ 

ของมาตรการต่างๆที่มีอยู่ในปฏิญญา

 6. ส่งเสริมความกลมกลืนของกลไกการท�างานร่วมกันระหว่างประเทศ

ทีส่่งแรงงานและรบัแรงงาน ในการส่งเสรมิและปกป้องสทิธขิองแรงงานข้ามชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงของอาเซียนที่ระบุไว้ในข้อที่ 17 ของปฏิญญา

 7. ท�างานอย่างใกล้ชดิกบักองเลขานกุารอาเซยีน ในการเตรยีมการรายงาน

ของเลขาธิการอาเซียนต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน

 8. ท�างานเพือ่การพฒันาเครือ่งมือของอาเซยีนในการปกป้องและส่งเสรมิ

สิทธิแรงงานข้ามชาติ

 อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยและประเทศอื่นๆในอาเซียนจะรับปฏิญญา

สมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ว่าด้วยการคุม้ครองและการส่งเสรมิสทิธิ

ของแรงงานข้ามชาตินี้แล้วก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศต่างๆของภูมิภาคนี้จะหมดไปหรือไม่เกิดขึ้น 

 เนือ่งในเบือ้งต้นก่อนว่า ปฏญิญาไม่ใช่กฎหมายทีม่ผีลผูกพันต้องปฏบิตัติาม 

อย่างเคร่งครดั ปฏญิญาไม่มพีนัธะผกูพนัในแง่กฎหมายระหว่างประเทศ ปฏญิญา

เป็นเพยีงการให้ค�ามัน่สญัญาหรอืแสดงการยืนยันร่วมกนัเพือ่ประกาศเจตนารมณ์

ของบรรดารัฐต่างๆ เพื่อที่จะก�าหนดมาตรฐานแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ของมวลมนษุยชาตเิท่าน้ัน เป็นความตกลงระหว่างประเทศร่วมกนั ฉะนัน้แม้รฐัใดๆ

ที่ลงนามจะไม่ปฏิบัติตาม ก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดปฏิญญานี้ หรือเป็นความผิด

ทางกฎหมาย รวมถึงไม่ถือว่าเป็นมาตรการเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ

ต่อแรงงานข้ามชาติด้วย สิ่งที่รัฐหรือประชาคมในอาเซียนอื่นๆจะกระท�าได้ คือ 

การเรียกร้อง กดดัน ให้มีการปฏิบัติตาม พูดง่ายๆคือ สามารถประณามประเทศ

ที่ไม่ปฏิบัติตามได้ หยิบยกประเด็นที่เกิดขึ้นมากดดันรัฐบาลนั้นๆได้ แต่เอาผิด

ทางกฎหมายไม่ได้ เป็นเพียงประเด็นเชิงจริยธรรมทางการเมือง

     แม้ปฏิญญาไม่ได้มีฐานะเป็นกฎหมาย แต่ปฏิญญามีความส�าคัญในฐานะที่

ที่มา http// theaseannewsblog. blogspot.com/2012/12/asean-migrant-workers-rally-over-hong-html

เป็นหลักการส�าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนโลกใบนี้ เราต้องไม่ลืมว่า 

จนบัดนี้ยังมีประเทศอีกหลายประเทศในอาเซียน เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการ

คุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว 1990 (International 

Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and  

Members of Their Families) ทีป่ระเทศไทยยอมรับเป็นรัฐภาคแีล้ว โดยอนสุญัญา 

มีฐานะเทียบเท่ากฎหมายที่รัฐต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยรัฐบาลจะต้อง 

น�าบทบญัญตัทิีร่ะบไุว้ในอนสุญัญามาใช้ในประเทศของตนเอง เมือ่รฐัใดๆ กต็าม 

เป็นภาคีอนุสัญญาต่างๆ หมายความว่ารัฐยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักการของ

อนุสัญญานั้นๆ จะไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา จะค�านึงถึง 

ความเสมอภาคในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงพันธะสัญญาที่รัฐต้องด�าเนินการ 

จงึท�าให้มรีฐัจ�านวนมากเลอืกทีจ่ะมองไม่เหน็การมอียูข่องอนสุญัญาหลายๆ ฉบบั 

ฉะนั้นเมื่อรัฐยังไม่ยอมรับอนุสัญญา ปฏิญญาจึงถือเป็นก้าวแรกที่ส�าคัญและ 

ท้าทายอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้รัฐบาลประเทศต่างๆยอมรับกฎหมายหรือ

อนุสญัญาฉบบัอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องต่อไป ถอืได้ว่าปฏญิญาเป็นความพยายามทางการเมอืง

ของรฐัต่างๆเพือ่แสวงหาแนวทางการอยูร่่วมกนัอย่างสงบสขุ เป็นหลักประกนัว่า 

แรงงานข้ามชาติของแต่ละประเทศจะได้รับความคุ้มครองเมื่อมีการย้ายถ่ิน 

ไปท�างานในอีกประเทศหนึ่ง

     นับตั้งแต่ที่มีการประกาศใช้ปฏิญญาสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก-

เฉียงใต้ว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (ASEAN 

Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant  

Workers) และน�าไปสูก่ารจดัตัง้คณะกรรมการอาเซยีนเพ่ือติดตามการด�าเนนิงาน 

ตามปฏิญญาฯ (ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN 

Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) 

แต่ก็ไม่สามารถท�าให้รัฐสมาชิกอาเซียนสามารถไว้วางใจในกลไกการคุ้มครอง 

แรงงานของตนที่ไปท�างานยังรัฐสมาชิกอื่นได้  โดยไม่สามารถปฏิเสธได้จาก 

ที่รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศใช้มาตรการห้ามการส่งแม่บ้านออกไปต่างประเทศ

เนื่องมาจากกังวลในสวัสดิภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานที่ถูกนายจ้าง

ต่างชาติทารุณ 

      คณะกรรมการอาเซียนเพื่อติดตามการด�าเนินงานตามปฏิญญาฯ ย่อม

ต้องพิสูจน์ให้สังคมในอาเซียนเห็นถึงความสามารถในการคุ้มครองและการ 

ส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติได้จริง มิฉะนั้นก็จะยิ่งเป็นการตอกย�้าให้เห็น

ถึงความไร้ประสิทธิภาพของกลไกต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งเรามากันไกลกว่าที่จะ 

back to the future แล้ว

     



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ถาม ผมมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนสอบซ่อม  

ขอความกรุณาชี้แจงให้ทราบด้วย

 1.  ถ้าผมสอบได้ในวิชา A ในภาค 1 ได้เกรด F 

และผมลงทะเบียนสอบซ่อมวิชานั้น ในภาค 1 และ 

ได้ผลสอบเป็นเกรด F อกี ผมจะน�าวชิานัน้ ไปลงทะเบยีน

สอบซ่อมในภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน ในปีการศึกษานั้น  

ได้หรือไม่ 

 2. ถ้าผมลงไม่ได้ตามข้อ 1 ผมจะน�าวิชานั้น 

ที่ได้เกรด F ไปลงทะเบียนในเทอมใดได้

ตอบ ข้อ 1. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 16.9.1 

กระบวนวชิาทีส่อบตกในภาค 1 ของภาคปกต ินกัศึกษา

ที่จะใช้สิทธิ์สอบซ่อม ต้องด�าเนินการลงทะเบียนและ

สอบซ่อมในภาค 2 ของปีการศกึษาเดยีวกนั ส่วนกระบวนวชิา 

ท่ีสอบตก ในภาค  2  ของภาคปกต ิหรอืภาคฤดรู้อน นกัศกึษา

ที่จะใช้สิทธิ์สอบซ่อม ต้องด�าเนินการลงทะเบียนและ

สอบซ่อมในภาค 1 ของปีการศึกษาถัดไปเท่านั้น เมื่อ

นักศึกษาได้ใช้สิทธิ์สอบซ่อมไปแล้ว ถือว่าสิทธิ์ในการ

สอบซ่อมสิ้นสุดลง

 นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรียนในภาค 1 และสอบตก 

เมือ่ไปลงซ่อมในภาค 1 กส็อบตกอกี นกัศกึษาไม่สามารถ

น�าไปลงทะเบียนสอบซ่อมของเทอม 2, ฤดูร้อนได้  

ตามข้อบงัคบัฯข้างต้น ถ้าจะลงได้ นกัศกึษาต้องลงทะเบยีน

วชิาดงักล่าวในเทอม 2 หรอืเทอมฤดรู้อนนัน้ แล้วสอบตกอีก

จึงจะสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้

 2. มหาวทิยาลยัไม่มข้ีอจ�ากดัในการลงทะเบยีน 

ดังนั้นนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกกระบวนวิชา 

ทีเ่ปิดสอบในเทอมนัน้ๆ เพราะการทีน่กัศกึษาจะลงทะเบยีน 

นกัศกึษาต้องตรวจสอบจาก ม.ร.30 ในเทอมนัน้ๆ ก่อน 

ตรวจสอบทั้งวัน เวลา เรียน และวันเวลาสอบ ซึ่งถ้าม ี

ข้อจ�ากดัอย่างไร ในวชิาทีมี่อยู่ใน ม.ร. 30 นกัศึกษาต้อง 

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่ได้แจ้งไว้ใน ม.ร. 30 ซึ่งเป็นไป

ตามปกติ

ถาม	ดฉินัเป็นนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 

5 ปี ดิฉันยังไม่เข้าใจว่า ดิฉันสามารถลงทะเบียนเรียน

ได้เตม็ทีใ่นแต่ละเทอมได้กีห่น่วยกติกนัแน่ เพราะเหน็เพือ่น

ที่เรียนอยู่คณะอื่นลงได้ถึง 24 หน่วยกิต และถ้าดิฉัน 

จะขอลงทะเบยีนแจ้งจบการศกึษา ดฉินัจะลงทะเบยีนได้ 

30 หน่วยกติเหมอืนนกัศกึษาคณะอืน่หรอืไม่ ขอความกรณุา

ชี้แจงให้ทราบด้วยจะได้ลงทะเบียนเรียนได้ถูกต้อง

ตอบ มตทิีป่ระชมุ ก.บ.ม.ร. วาระที ่5.2 ครัง้ที ่34/2556 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับ

การรับรองสัญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 

(คณะศึกษาศาสตร์)

 มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้
กองบรรณาธิการ

 1. ในการรับสมัครนักศึกษา ให้เพิ่มเติมระบบ

ให้ค�าปรกึษาและสมัภาษณ์คดักรองบคุลกิภาพความเป็นครู

ก่อนรับสมัคร

 2. ให้นักศึกษาลงทะเบียนในภาคปกติไม่เกิน 

22 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต

 3. ให้ใส่ชื่อเรื่องที่นักศึกษาผ่านการอบรมใน 

Transcript 

 4. ให้ตรวจสอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าจ�าเป็นต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าจ�าเป็นมอบรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัยด�าเนินการ

 5...................................................................... 

 ตามมติดังกล่าว นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต 

รวมถึงการขอจบการศึกษาด้วยก็ลงได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต 

เช่นกัน และในภาคฤดูร้อนทั้งการลงทะเบียนปกติหรือ 

ขอแจ้งจบการศกึษากล็งทะเบยีนเรยีนได้ไม่เกนิ 9 หน่วยกติ 

ซึง่ต่างจากนกัศกึษาคณะอืน่หรอืสาขาอืน่ทัง้ในภาคปกติ

ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต และถ้าขอจบ

การศึกษาลงได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต ส่วนในภาคฤดูร้อน

ลงได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตและถ้าขอจบการศึกษาลงได้

ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาปริญญาโท

    

พิธีเปิดพระบรมรูป

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช
สุพัตรา ศิริวัฒน์

 หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยได ้ประดิษฐานพระบรมรูปพ ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราชไว้ที่ประดิษฐานเหนือห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

เป็นการถาวรแล้ว มหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเชิญเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาประกอบพิธีเปิดพระบรมรูป 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รุ่นที่ 1 

 โดยเมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2518 เวลา 15.00 น. 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

เสด็จประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามค�าแหง ดังนี้ พระราชด�าเนิน

ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมแผ่นค�าจารึกที่ฐานพระบรมรูป พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงาน

กระท่ังแตรมโหรทึก กองลูกเสือเกียรติยศส�าหรับพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชถวายความเคารพ แตรวง

บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

 จากน้ันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปยังพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุหร่ายพระบรมรูปและทรงเจิมแผ่นค�าจารึก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงวางพวงมาลา แล้วทรง

จุดธูปเทียน เครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช     

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. ( 2518). มหาวิทยาลัยรามค�าแหง: พิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 พธิทีลูเกล้าฯ ถวายปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิแ์ละพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร. กรงุเทพมหานคร:  

 มหาวิทยาลัย.

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่สังคมก�าลังเรียกร้อง

ให้ผูก้ระท�าความผดิฐานข่มขืนต้องรับโทษประหารชวีติ

จึงเป็นสิ่งที่ไม่จ�าเป็นแต่อย่างใด และอาจไม่ได ้

ท�าให้จ�านวนคดีข่มขืนกระท�าช�าเราลดลง เพราะ

กฎหมายได้บัญญัติให้มีโทษประหารชีวิตส�าหรับ

ความผิดฐานข่มขืนและเหยื่อถึงแก่ความตายเอาไว้แล้ว 

แต่ปัญหาที่แท้จริงคือการใช้ดุลพินิจในการลงโทษ 

หรือหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาให้มีการอภัยโทษ

แก่ผู ้กระท�าความผิดที่เป็นข้อกังขาว่าอาจท�าให้ 

ผู้กระท�าความผิดไม่ได้รับโทษที่สาสมกับความผิด 

ที่ได้กระท�าไว้ แต่อย่างไรก็ดีเรื่องดังกล่าวก็เป็นเพียง 

การแก้ปัญหาทีป่ลายเหตุทัง้ส้ิน การแก้ปัญหาทีแ่ท้จรงิคอื 

ควรมองถึงสภาพสงัคมในปัจจบุันและช่วยกันคดิว่า 

เราจะใช้วิธีการเช่นไรในการปลูกฝังจิตส�านึกของ

บุคคลในสังคมให้เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน  

ในขณะเดียวกันก็ควรพิจารณาถึงการสร้างสภาพ-

แวดล้อมอย่างไรให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของสุจริตชนให้มากที่สุดอีกทางหนึ่ง

ควบคู่กันไปด้วย...          

ข่มขนืกบัโทษประหารชวีติ (ต่อจากหน้า 7)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

	เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาความหมาย ความส�าคัญ 

ลักษณะ ประเภท องค์ประกอบ กลวิธีการประพันธ์

และการน�าเสนอเกี่ยวกับวรรณคดี เรียนรู้และฝึก

การวิเคราะห์ภาษาวรรณศิลป์ ภาพพจน์ และคุณค่า

ของแต่ละวรรณคดีนิราศ การอภิปรายเนื้อหาด้าน

สังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ปรากฏในวรรณคดี

นิราศแต่ละเรื่อง

	ต�ารา/เอกสารประกอบการสอน ต�ารา THA 3203 

วรรณคดีนิราศ โดย รศ. น้อมนิจ วงศ์สุทธิธรรม 

ตดิต่อศนูย์หนังสอืมหาวทิยาลยัรามค�าแหง และเอกสาร 

ประกอบการสอน THA 3203 วรรณคดีนิราศ โดย 

อ.สิรศิริะ โชคทวกีจิ  ติดต่อศนูย์ถ่ายเอกสารคณะมนษุยศาสตร์  

หรือในชั้นเรียน

	แนวทางในการเรียนการสอน

 - การบรรยายเนื้อหา แนวคิด และทฤษฎี

 - การอธบิาย แสดงความคดิเหน็ ความร่วมมอื- 

  ในชั้นเรียน

 - การฝึกวิเคราะห์ภาษา เนื้อหา และคุณค่า 

  ของวรรณคดีนิราศ

	แนวทางการวัดผล

 - การสอบปลายภาค อาจเป็นทัง้ปรนยัและอตันยั 

(ควรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง)

	วนัเวลา-สถานทีบ่รรยาย: วนัพธุ 09.30 - 11.20 น. 

ห้อง SWB 504 

	การติดต่อ: อาจารย์สิริศิระ โชคทวีกิจ ภาควิชา-

ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

(ติดต่ออย่างสุภาพและเหมาะสม หรือมีเรื่องส�าคัญ

เขียนเป็นบันทึกข้อความประกอบมาด้วย)  

THA 3203 

(วรรณคดีนิราศ) Niras

THA 2103

(วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย)

Evolution of Thai Textbooks

ภาค 1/2559 

	เน้ือหาโดยสรุป ศึกษาวิวัฒนาการ (การเปล่ียนแปลง 

การปรับปรุง การก�าหนดใช้) หนังสือ ต�ารา แบบเรียน

ภาษาไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 

และแนวทางการพัฒนาแบบเรียนภาษาไทยในสมัย-

ปัจจุบัน โดยศึกษาจากหนังสือ ต�ารา และแบบเรียนที่

ได้รับความนิยมหรือประกาศใช้ในแต่ละสมัย วิเคราะห์

และเปรียบเทียบเน้ือหาของแต่ละแบบเรียนอย่างเป็นระบบ 

โดยเน้นการศึกษาการวิเคราะห์ภาษา กลวิธีการน�าเสนอ 

และประวัติ

	ต�ารา/เอกสารประกอบการสอน ต�ารา THA 2103 

วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย โดย ศ. ธวัช ปุณโณทก 

ติดต่อศนูย์หนงัสอืมหาวทิยาลยัรามค�าแหง และเอกสาร 

ประกอบการสอน THA 2103 วิวัฒนาการแบบเรียน

ภาษาไทย โดย อ.สริศิริะ โชคทวกีจิ ตดิต่อศนูย์ถ่ายเอกสาร

คณะมนุษยศาสตร์ หรือในชั้นเรียน

อาจารย์สิริศิระ  โชคทวีกิจ

อาจารย์สิริศิระ  โชคทวีกิจ

	อาจารย์ผู้บรรยาย รศ. เอมอร ดิสปัญญา

	เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาลักษณะการเขียนในต�ารา 

วารสารและรายงานในสาขานิติศาสตร์และฝึกอ่าน

บทตัดตอนจากข้อเขียนประเภทนี้ เพื่อให้คุ้นเคยกับ 

แนวการเขียนรูปแบบของประโยค ศัพท์เฉพาะและ 

ศัพท์ทั่วไปที่ใช้กันอยู่เป็นปกติในข้อเขียนเหล่านี้ 

และสามารถท�าความเข้าใจเนือ้หาได้โดยถกูต้องและรวดเรว็

	ต�าราเรยีน EN 328  English  in  the  Field  of  Law 

*ติดต่อร้านถ่ายเอกสารที่คณะมนุษยศาสตร์

	ข้อแนะน�าในการเรียน นักศึกษาควรฝึกการอ่าน 

เนื้อเรื่องทางด้านนิติศาสตร์ที่ เป็นภาษาอังกฤษ 

ในต�ารา (และข้างนอก) เป็นประจ�า ส่วนนักศึกษา

ที่ท�างานแล้ว ควรติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อซักถาม

ข้อข้องใจหรอืขอค�าแนะน�าในการเรยีน แม้ว่าต�าราเรยีน

จะเป็นแบบเรียนได้ด้วยตนเอง

	ก�าหนดการบรรยาย

12, 26 ก.ค. บทน�า และทบทวนโครงสร้าง 

  ประโยคภาษาองักฤษส�าหรบัการอ่าน 

2, 9 ส.ค. บทที่ 1

16 ส.ค., 6 ก.ย. บทที่ 2

*23 ส.ค. *นักศึกษาเข้าห้องสมุดค้นคว้าใน 

  หัวข้อที่ก�าหนดให้

13, 20 ก.ย. บทที่ 3

27 ก.ย., 4 ต.ค. บทที่ 4

11, 18 ต.ค. บทที่ 5 และสรุปบทเรียน

	การวัดผล ข้อสอบกระบวนวิชานี้จะแบ่งเป็น  

3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้

Part I:  Vocabulary  (25 คะแนน) …ข้อสอบอตันยั

Part II:  Grammar Points (25 คะแนน) …ข้อสอบอตันยั

Part III:  Reading Comprehension (50 คะแนน)… 

   ข้อสอบปรนัย

	การประเมินผล ตัดเกรด A, B+, B, C+, C, D+, 

D หรือ F ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

	ข้อแนะน�าในการสอบ นกัศกึษาควรทบทวนเนือ้หา 

ในต�าราและฝึกหาค�าตอบจากเนื้อเรื่องที่อ่านด้วย

กลวธิกีารอ่านทีไ่ด้เรยีนในห้องเรยีน เช่น Skimming, 

Scanning, Reference, Main Idea และ Inference ฯลฯ 

นักศึกษาที่ศึกษาด้วยตนเองหรือไม่สามารถเข้าเรียน

ตามปกตไิด้ จะสามารถศกึษากลวธิกีารอ่านนีไ้ด้จาก 

ต�าราวิชา ENG2002 (EN202) (โดยไปอ่านได้จาก

เว็บไซต์ e-book ของมหาวิทยาลัย) เพื่อจะช่วยให้

นักศึกษาท�าข้อสอบได้ดีขึ้นและประสบความส�าเร็จ

ในการเรียนวิชานี้

ENS3105 (EN328)  

(ภาษาอังกฤษในสาขานิติศาสตร์)

English in the Field of Law

รศ. เอมอร  ดิสปัญญา

	เน้ือหาโดยสรุป ศึกษาความหมายและความส�าคัญ

ของภาษาถ่ินของไทย ศึกษาวิธีการเปรียบเทียบ (Comparative 

method) ระหว่างภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถ่ินต่างๆ 

ซึ่งสอดคล้องกับภูมิศาสตร์ ได้แก่ ถิ่นกลาง ถิ่นเหนือ 

ถิ่นอีสาน และถิ่นใต้ วิเคราะห์ลักษณะและโครงสร้าง

ทางภาษาของแต่ละถ่ิน  เช่น  ระบบเสียง  ระบบค�า  ระบบประโยค 

	ต�ารา/เอกสารประกอบการสอน ต�ารา FOL3101 

ภาษาถิ่นของไทย โดย ผศ. ดร.พจนี ศิริอักษรสาสน์ 

ติดต่อศนูย์หนงัสอืมหาวทิยาลยัรามค�าแหง และ เอกสาร 

ประกอบการสอน FOL3101 ภาษาถิน่ของไทย โดย อ.สริศิริะ 

โชคทวีกิจ ติดต่อศูนย์ถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์ 

หรือในชั้นเรียน

	แนวทางในการเรียนการสอน

 -  การบรรยายเนื้อหา แนวคิด และทฤษฎี

 -  การอธิบาย แสดงความคิดเห็น ความร่วมมือ- 

   ในชั้นเรียน

 -  การฝึกปฏิบัติการออกเสียงภาษาไทยถิ่นต่างๆ

 -  การเน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางในฐานะผู ้ให้ 

   ข้อมูล/ผู้บอกภาษา

	แนวทางการวัดผล

 -  การสอบปลายภาค อาจเป็นทัง้ปรนยัและอตันยั 

(ควรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง)

	วนัเวลา-สถานทีบ่รรยาย: วนัองัคาร 11.30-13.20 น. 

ห้อง SWB 501 (เปลีย่นจากก�าหนดการเดมิตาม ม.ร. 30)

	การติดต่อ: อาจารย์สิริศิระ โชคทวีกิจ ภาควิชา 

ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

(ติดต่ออย่างสภุาพและเหมาะสม หรอืมเีรือ่งส�าคญัเขยีน

เป็นบนัทกึข้อความประกอบมาด้วย)

FOL 3101 

(ภาษาถิ่นของไทย) 

Thai Dialects 

อาจารย์สิริศิระ  โชคทวีกิจ

	แนวทางในการเรียนการสอน

 - การบรรยายเนื้อหา แนวคิด และทฤษฎี

 - การอธิบาย แสดงความคิดเห็น ความร่วมมือ- 

  ในชั้นเรียน

 - การฝึกวิเคราะห์ภาษา กลวิธีการน�าเสนอของ 

  แต่ละแบบเรียน

	แนวทางการวัดผล

 - การสอบปลายภาค อาจเป็นทัง้ปรนยัและอตันยั  

(ควรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง)

	วันเวลา-สถานที่บรรยาย: วนัองัคาร 07.30-09.20  น. 

 ห้อง SWB 504 

	การตดิต่อ: อาจารย์สริศิริะ โชคทวกีจิ ภาควชิาภาษาไทย

และภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร์ (ตดิต่ออย่างสภุาพ 

และเหมาะสม หรอืมเีรือ่งส�าคญัเขยีนเป็นบนัทกึข้อความ

ประกอบมาด้วย)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางรัชนี	โคตรพรหม		 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	
	 นางปุญญิสา	อรพินท์	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			นายภาณุพงศ์	พิงไธสง		 นายสยุมพล	ศรพรหม

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

 ผู้ช่วยผู้พิพากษานักสู ้ บอกด้วยว่า เมื่อเข้ามา 

ท�างานเป็นผูช่้วยผูพิ้พากษา ผมดีใจมากท่ีได้มาท�างาน

อยูใ่นสถาบนัอนัทรงเกยีรตแิห่งนี ้ผมจะตัง้ใจท�าหน้าที่

ให้ดีที่สุดเต็มก�าลังความสามารถไม่ได้หวังต�าแหน่ง

อะไรไปมากกว่านี ้ ในระหว่างฝึกอบรมผูช่้วยผูพ้พิากษาน้ี 

จะพยายามเกบ็เกีย่วความรูใ้ห้ได้มากทีส่ดุ เพือ่ให้พร้อม

ในการปฏิบัติหน้าที่ ในอนาคตอยากศึกษาหาความรู ้

เพ่ิมเติม เพ่ือมาสนับสนุนให้การท�างานของตนมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 “อยากท�างานให้ดีที่สุดตามค�าสั่งสอนของ

ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นบรรพตุลาการผู้ประเสริฐและ

เทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันตุลาการ” 

 ที่มา : วารสารศาลยุติธรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 

ประจ�าเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2559

จากชาวดอย...สูเ่ส้นทางฯ (ต่อจากหน้า 3)

 รางวลัไทย “Thai Award” คอืกจิกรรมเพือ่สงัคม 

ที่ด�าเนินการโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เป็นกิจกรรม

เพื่อสังคมและเป็นกิจกรรมที่แตกต่างจากธุรกิจ

ทัว่ไปท่ีมุง่หวังเพยีงผลก�าไร แต่มเีป้าหมายเพือ่สงัคม 

และส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคคล และองค์กร 

ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบ

ของคณุความด ี มวีนิยั มคีวามสามารถในการแข่งขนั 

และเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป เพื่อร่วมกัน

ยกระดับสังคมไทยให้มีความน่าอยู่ มีความมั่นคง 

มั่งคั่งและยั่งยืน

 ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว มอบให้เพื่อเป็นการ

ให้ก�าลังใจ ยกย่องบุคคล และองค์กร ที่ประสบ

ความส�าเร็จในหน้าที่การงานและมีส่วนร่วมหรือ

อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม 

สาธารณประโยชน์ และประเทศชาติ สมควรได้รับ 

การยกย่องให้เป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอสาธารณชนสบืไป 

โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จ�านวน 155 คน แบ่ง

ออกเป็น 21 สาขา ได้แก่ การแพทย์และสาธารณสุข 

การศึกษา การวิจัยและพัฒนา บริหารจัดการองค์กร

ภาครฐั/องค์กรเอกชน /องค์กรรฐัวสิาหกจิ/การศกึษา/

สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ปราชญ์ชาวบ้าน บ�าเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคมและประเทศชาติ บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อ

พุทธศาสนา ป้องกันปราบปราม บริหารและพัฒนา

องค์กร การปกครอง ความมั่นคงแห่งชาติ ส่งเสริม

ความมั่นคงแห่งชาติ บริการประชาชน บริหารและ 

พัฒนาท้องถิ่น  บริหารงานบุคคล  บริการวิชาการ 

ส่งเสรมิและพฒันาสาขาอาชพีต่างๆ เช่น การท่องเท่ียว/

การศึกษา/การกีฬา/การเกษตร/การอุตสาหกรรม/

พลังงานและสิ่งแวดล้อม/การสื่อสารโทรคมนาคม/ฯลฯ 

นวตักรรมทกุประเภท ผู้เชีย่วชาญทุกประเภท วศิวกรรม

ทุกประเภท และนักธุรกิจทุกประเภท

อธกิารบด ีม.รามฯ (ต่อจากหน้า 1)

ศกึษาดงูานประเทศญีปุ่น่ 175,000 บาท หรอืศกึษาดงูาน

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 255,000 บาท แบ่งช�าระ 6 งวด

 ผู ้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้

ตัง้แต่บดันี ้- 30 กรกฎาคม 2559 (ทกุวนั เวลา 09.00-16.00 น.) 

ที่ส�านักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ส�าหรบัผูบ้รหิาร คณะบริหารธรุกจิ ชัน้ 2 โทร. 0-2310-

8230-1, 086-037-5855 หรือสมัครทางเว็บไซต ์

ของโครงการฯ www.xmba.ru.ac.th

รบัสมคัร นศ. ป.โทฯ (ต่อจากหน้า 1)

 “การมาปฐมนิเทศวันน้ีได้รับค�าแนะน�าจากรุ่นพ่ี 

ทั้งในเรื่องการลงทะเบียนเรียน การแบ่งเวลาเรียน 

และเตรียมตัวสอบ รวมทั้งการท�ากิจกรรมต่างๆ 

ร่วมกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยด้วย”

 นายสุรชัย  ปลอดกระโทก 

นักศึกษาใหม่คณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า 

อาชีพรับราชการเป็นอาชีพท่ีใฝ่ฝัน

มาต้ังแต่เด็กเพราะผมเป็นเด็กต่างจังหวัด

และมีฐานะปานกลาง จึงมุ่งม่ันต้ังใจ

จะเรียนหนังสือให้เก่ง เพ่ือให้จบปริญญาตรีจะได้ไปสอบ 

เป็นปลัดและรับราชการ เพ่ือท�าให้ครอบครัว ประชาชน-

ในชุมชน และสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น และ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้โอกาสผมได้เรียนหนังสือ

ด้วยค่าหน่วยกิตที่ถูก และสามารถท�างานพิเศษ

ระหว่างเรียนได้ท�าให้แบ่งเบาภาระครอบครัวได้ด้วย

 “เม่ือมีโอกาสได้เรียนหนังสือ ขอให้ต้ังใจเรียน

อย่างเต็มที่ กตัญญูต่อบิดามารดาที่ส่งเสียให้ได้เรียน 

ให้ท่านได้ภูมิใจ แม้รามค�าแหงจะไม่บังคับให้เข้าเรียน 

สามารถใช้เวลาไปท�าส่ิงต่างๆ รวมท้ังหาประสบการณ์ชีวิตได้ 

แต่ก็ต้องไม่ทิ้งการเรียน รู้จักแบ่งเวลาให้เป็น และท�า

สิ่งที่ฝันไว้ให้ส�าเร็จ”

 นายสุภเวช   สุ่มเล็ก  นักศึกษาใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่าการมา

ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ท�าให้

ได้รู้ว่า มีนักเรียน นักศึกษาที่เก่ง

มากมายอยู่รอบตัว ฉะนั้นต้องขยัน

และต้ังใจเรียน รวมท้ังมีระเบียบแบบแผนในการใช้ชีวิต

และการเรียน ยิ่งต้องท�างานควบคู่กับการเรียนแล้ว 

ย่ิงต้องขยันเป็นสองเท่าท้ังการแบ่งเวลามาเรียนและ

อ่านหนังสือทบทวน

 “การเงินเป็นเร่ืองท่ีอยู่รอบๆ ตัวเรา เพราะฉะน้ัน 

การท่ีเรารู้จักบริหารจัดการการเงิน จึงเป็นส่ิงท่ีส�าคัญย่ิง 

และถ้าอยากบริหารจัดการการเงินให้เป็นก็ต้อง 

มาเรียนท่ี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เช่นเดียวกับผมครับ”

 นางสาวสุชาดา  ยะถาการ 

นักศึกษาใหม่คณะสื่อสารมวลชน 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ท่ีมีคุณภาพ- 

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 

มีรุ่นพ่ีท่ีส�าเร็จการศึกษาและประสบความส�าเร็จ 

เปิดใจเฟรชชีล่กูพ่อขนุฯ (ต่อจากหน้า 4)

ในอาชีพการงานจ�านวนมาก จึงเลือกมาเรียนที ่

มหาวิทยาลัยแห่งน้ี อีกท้ังรุ่นพ่ีท่ีชมรมก็ดูแลน้องใหม่

อย่างอบอุ่น แนะน�าส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียน

และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

 “ฝันอยากเป็นพิธีกร ที่พูดเก่ง มีไหวพริบ 

บุคลิกภาพดี และกล้าแสดงออก ซึ่งเชื่อมั่นว่าคณะ

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จะสามารถ

สอนทั้งวิชาความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ที่จะ

ออกไปประกอบอาชีพพิธีกรได้อย่างแน่นอน”

อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุผลลัพธ์ได้นั้น รูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนถือเป็นเครื่องมือส�าคัญ 

ที่ผลักดันไปสู่ความส�า เร็จของเกณฑ์ดังกล่าว  

คณะผู้จัดท�าจึงได้ผนวกเรื่องการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ด้วย 

 ทั้งนี้ การอบรมจัดขึ้น 2 ช่วง คือ วันที่ 7 

กรกฎาคม 2559  การบรรยาย เร่ือง “การจัดการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 21 “โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ 

คล้ายสังข์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาเทคโนโลยีและ 

สื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย และวันท่ี 12-13 กรกฎาคม 2559 การบรรยาย 

เร่ือง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือด�าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

(EdPEx)” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ  

ผู้อ�านวยการส�านักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นติฯิเพิม่ความรู้ให้อาจารย์ฯ (ต่อจากหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๔) วันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 ผศ. วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีไหว้พระ 

รับศีล พ่อแม่ครูอาจารย์เจริญพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารพ่อแม่ครูอาจารย์ ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  หลังจากนั้นร่วมกันตักบาตร ณ ลานพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เมื่อวันที่  

   8  กรกฎาคม 2559 จัดโดยกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ปฐมนิเทศนักศึกษา

(อ่านต่อหน้า 11)

ทำาบุญตักบาตรพระกรรมฐาน

  สวดมนต์ทำาวัตรเย็น ผศ.ดร.บุญชาล  

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน-

คุณภาพ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการสวดมนต์

ท�าวัตรเย็น และร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา โดย 

หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์ 

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เมื่อวันที่ 7 

กรกฎาคม 2559 จัดโดยกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 โดยมี

รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข อดีตอธิการบดี

และผู้ก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์ 

ดร.สมศักด์ิ เกตุแก่นจันทร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

เป็นผู้ให้โอวาท พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

และนักศึกษา จ�านวน 50  คน เข้าร่วมงาน เม่ือวันท่ี 

1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 17 

อาคารสุโขทัย

  การปฐมนิเทศนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับ

และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย แนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา

ด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความส�าเร็จ

ในอนาคตต่อไป 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการ

อบรม เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนิน

การที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ประจ�าปีการศึกษา 2559  

ให้แก่อาจารย์ประจ�าคณะและบุคลากรสายสนับสนุน-

วิชาการ คณะนิติศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย 

กษิติประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ 

เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559  

ณ ห้อง LOB 1511  ชั้น  5  อาคาร 1  คณะนิติศาสตร์

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร กล่าวว่าตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มีนโยบายให้สถานศึกษามีอิสระในการเลือกระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลัก

เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด�าเนินการ

ของสถานศึกษา รวมถึงคณะกรรมการด�าเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์มีมติจัด

อบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนิน

การที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 (The 2013 - 2014 และ 

2015 - 2016 Education Criteria for Performance  

Excellence : EdPEx) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับในระดับ

สากลแก่บุคลากรทางการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับรู้

และเข้าใจโครงสร้างของเกณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนใช้เป็น 

กรอบในการพัฒนาองค์กรเพ่ือก้าวสู่ความเป็นสถาบัน

ชั้นเลิศในระดับนานาชาติต่อไป 

 ดังน้ัน งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงจัดโครงการ

ฝึกอบรม เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด�าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้างของเกณฑ์ฯ และแนวทาง

การประยุกต์ใช้เกณฑ์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือน

การบริหารและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสถาบันการ

ศึกษาชั้นน�าในระดับนานาชาติ 

 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จัดโครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน 

และเปิดจุด Book Corner ต�าราเรียนใช้แล้ว ให้บริการ 

หนังสือเรียน ต�าราเรียน ชีทประกอบการบรรยาย

ให้แก่นักศึกษาฟรี  โดยมี นายคมสัน  บุ้งทอง นายก- 

องค์การนักศึกษา เป็นประธาน เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2559 

ณ ท่ีท�าการองค์การนักศึกษา  อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 

  ท้ังน้ี นักศึกษาท่ีสนใจสามารถขอรับต�าราเรียน 

และต้องการแบ่งปันหนังสือให้รุ่นน้องใช้ต่อในเทอม

ถัดไป สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ Book Corner 

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30 - 15.30 น.

นิติฯเพิ่มความรู้ ให้อาจารย์-บุคลากร

สู่การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
อ.ศ.ม.ร.ให้บริการตำาราเรียนใช้แล้ว


