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ปที่ ๔๘ ฉบับท่ี ๑๐

วันท่ี ๑๘ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

สปค.จัดอบรมเกณฑคุณภาพ EdPEx สปค.จัดอบรมเกณฑคุณภาพ EdPEx 
  

             
มอบทุนการศึกษาและเงินรางวัลมอบทุนการศึกษาและเงินรางวัล
เชิดชูทัพนักกีฬา ม.รามคําแหงเชิดชูทัพนักกีฬา ม.รามคําแหง

(อานตอหนา 2)(อานตอหนา 2)

 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา จดัอบรมเกณฑคณุภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินงานท่ีเปนเลิศหรือ EdPEx เพื่อสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับเกณฑพัฒนาคุณภาพการศึกษาระบบใหม ใหแกผูบริหาร
และบุคลากร เพือ่สรางความเขาใจเก่ียวกบัเกณฑคุณภาพการศึกษา
โดยมี ผศ.ดร.ปรียกมล รัชนกุล รองคณบดีฝายวางแผนและ
พัฒนาคุณภาพ  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนวทิยากร เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ณ หอง 802 อาคารทาชัย 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชาล ทองประยรู รองอธิการบดี
ฝายวิชาการและประกันคุณภาพ กลาวถึงความเปนมาของโครงการ
อบรมวา ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอดุมศึกษา
ประกาศใหสถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบประกัน-
คุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ
ความมีอสิระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงการเลือกใชอาจ
เปนระบบที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเองหรือเปนระบบที่ยอมรับ
ในระดับสากลท่ีสามารถประกันคุณภาพไดต้ังแตระบบหลักสูตร
คณะ และสถาบัน โดยตองไดรบัความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ทัง้น้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีแนวทาง
ใหสถาบันอดุมศึกษาทุกแหงมุงใชเกณฑมาตรฐานในระดับสากล
หนึ่งในน้ัน คือ เกณฑคุณภาพการศึกษา

(อานตอหนา 2)

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดงาน RU Road  Show 2018
นํา เสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมของคณะต างๆ 
ผานนิทรรศการมีชีวิต พรอมเปดรับสมัครนักศึกษาใหมโดยใช
หลักฐานเพียงบัตรประจําตัวประชาชนใบเดียว ณ ศูนยการคา-
เซ็นทรัล พระราม 2 พรอมชิมอาหารจากครัวรามคําแหงและ
ชมการแสดงบนเวทีจากนักเรียน นักศึกษาและศิลปนรับเชิญ
 ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝายวิชาการ
และประกันคุณภาพ เปนประธานเปดงาน “RU Road Show 
2018” เพื่อแนะนําหลักสูตรการเรียนการสอนและรับสมัคร
นักศึกษาใหมนอกสถานท่ี  ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล พระราม 2 
เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 โดยมี คณะผูบริหาร คณาจารย 
เจาหนาท่ี และนักศึกษา ตลอดจนศิลปนรับเชิญ รวมในพิธี

 ม.รามคําแหง เชิดชูทัพนักกีฬา ม.ร. หลังควาชัยจาก 4 การแขงขันระดับชาติและ
นานาชาติ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและเงินรางวัล เพื่อเปนกําลังใจตอบแทนความทุมเทของ
นักกีฬา  หนุนใหมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  
   กองกิจการนักศึกษา  โดยงานกีฬา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
และเงินรางวัลใหแกนักกีฬา ม.ร. ประจําป 2560 จํานวน 98 คน โดยมีนางนฤมล มนาป  
ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา  เปนประธานกลาวใหโอวาทและแสดงความยินดี  เม่ือวันท่ี 
6 มิถุนายน 2561  ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคารเบกพล
   โอกาสน้ี นางบวรพรรณ  สุวรรณเพิ่ม  หัวหนางานกีฬา  กลาววามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไดอนมัุติสงนักกฬีาเขารวมแขงขันกฬีาระดับชาติและระดับนานาชาติ เพือ่พฒันาศักยภาพนกักฬีา
สูความเปนสากล  สรางเสริมประสบการณสูความเปนเลิศดานกีฬา  และเช่ือมความสามัคคี
ระหวางสถาบันการศึกษา  
  ทั้งน้ี  มีนักกีฬาท่ีไดรับทุนการศึกษาจํานวน 98 คน ซ่ึงสามารถสรางผลงานระดับชาติ 
และระดับนานาชาติไดจากการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 29 เม่ือวันท่ี 19-30 สิงหาคม 2560 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย จํานวน 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  
การแขงขันกีฬาดาบสากลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 7-11 กรกฎาคม 2560

ม.รามฯ จัดงาน RU Road Show 2018ม.รามฯ จัดงาน RU Road Show 2018 
พรอมรับสมัคร นศ.ใหม นอกสถานที่ ณ เซ็นทรัล พระราม 2พรอมรับสมัคร นศ.ใหม นอกสถานที่ ณ เซ็นทรัล พระราม 2
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สปค. จัดอบรมฯ (ตอจากหนา 1)

เพื่อการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for

Performance Excellence) หรือที่เรียกวา EdPEx

มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีแนวโนมจะปรับระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใชเกณฑ 

EdPEx และหาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ-

การศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย

รามคําแหงซึ่งเป นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 

สํานักประกันคุณภาพการศึกษาจึงเห็นสมควรจัด

อบรมใหความรูพืน้ฐานเกณฑคณุภาพการศึกษาเพ่ือ

การดําเนินการท่ีเปนเลิศหรือ EdPEx ใหกับผูบริหาร

มหาวิทยาลัยและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ อันจะเปนการ

กระตุนใหหนวยงานมีความตระหนักในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาอยางย่ังยืนและสามารถ

แขงขันไดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

     สําหรับเกณฑ EdPEx เปนเกณฑประเมิน

คุณภาพการศึกษาในระดับสถาบัน มีที่มาจากเกณฑ 

Baldrige Education Criteria for Performance 

Excellence ซ่ึงเปนท่ียอมรับในวงการศึกษาระดับ

ม.รามฯ จัดงาน RU Road Show 2018 พรอมรับสมัคร นศ. ใหมฯ (ตอจากหนา 1)

ณ ศูนยการคาแฟชัน่ไอสแลนด จาํนวน 2 เหรยีญทองแดง

การแขงขันกฬีาเทควนัโด รายการ GH Bank ชงิชนะเลศิแหง-

ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 13-15 ตุลาคม 2560 ณ ศูนยการคา

แฟชั่นไอสแลนด จํานวน 1 เหรียญทองแดง และ

การแขงขนักฬีามหาวทิยาลยัแหงประเทศไทย ครัง้ที ่ 45

“ราชมงคลธญับุรเีกมส” เม่ือวนัท่ี 22-31 มกราคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 

7 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน  9 เหรียญทองแดง ซ่ึงได

สรางผลงานอยูในอันดับท่ี 11 จาก 112 สถาบัน

    ดาน ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา  กลาว

แสดงความยินดีและใหโอวาทแกนกักฬีา ม.ร. วาในนาม

ตัวแทนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ขอแสดงความยินดี

ตอนักกีฬา ม.ร.ทุกคน ไมเฉพาะผูที่ควาชัยชนะและ

เหรยีญรางวัลจากการแขงขันกฬีาประเภทตางๆ เทาน้ัน

แตขอเปนกําลังใจใหกับผูที่ยังไมไดเหรียญในการ

ฝกฝนพฒันาตัวเองจนกวาจะควาชัยมาเปนรางวัลให

กับตัวเองได

 “เหรียญรางวัลเปนเพียงสวนหน่ึงท่ีตอบแทน

ความมุมานะพยายาม ความอดทน ต้ังใจจริง และ

ความสามัคคีของนักกฬีาในการแขงขัน ซ่ึงไดปฏบิติั

หนาท่ีของการเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยรามคําแหงได

อยางดีเยีย่ม    ในการแขงขันกฬีาครัง้ตอไป  มหาวิทยาลัย

ยนิดีทีจ่ะสนับสนุนการแขงขันในทุกดาน  ขอใหนกักฬีา

ทกุคนไมหยดุฝกฝนแมจะสามารถควาชัยชนะมาครอง

ไดแลวกต็าม  และจะตองแสดงใหเหน็ถงึพฒันาการท่ี

ดีมากข้ึนตอไป”

มอบทุนการศึกษาฯ (ตอจากหนา 1)

นานาชาติ  เปนเกณฑที่ไมกําหนดวิธีการ ข้ึนอยูกับ

บริบทและเปาหมายขององคกร และมุงเนนผลลัพธ 

โดยใหสถาบันตอบคําถามวาทําอะไร ทาํอยางไร และ

เกิดผลลัพธอะไร มีกรอบคําถาม 7 หมวดไดแก การ

นําองคกร กลยุทธ ลูกคา การวัด วิเคราะห และ

การจัดการความรู บุคลากร ระบบปฏิบัติการ และ

ผลลัพธ นอกจากน้ี ในการใช เกณฑ EdPEx สถาบัน

ตองกาํหนดโครงรางองคกร ไดแก สภาพแวดลอม

ขององคกร ความสัมพันธระดับองคกร สภาพดาน

การแขงขัน บรบิทเชิงกลยทุธ และระบบการปรับปรงุ

ผลดาํเนินการ เพือ่เปนพืน้ฐานในการพิจารณาดําเนิน

การพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศ

  โอกาสน้ี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ กลาววา

มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปมหาวิทยาลัยตลาดวิชา

แหงเดียวในประเทศไทย เก็บคาหนวยกิตถูกท่ีสุด

เพียง 25 บาทตอหนวยกิต จึงเปนมหาวิทยาลัยแหง

โอกาสสําหรับทุกคนอยางแทจริง ตลอดระยะเวลา

ที่ผานมาไดผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช

สังคมและประเทศชาติเปนจํานวนมาก หลายคนประสบความสําเร็จในวิชาชีพเปนท่ียอมรับของ

หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และขณะน้ีมหาวิทยาลัยไดเปดหลักสูตรใหมๆ อยางตอเนื่อง

เพื่อตอบสนองความจําเปนในการพัฒนาประเทศและความตองการของตลาดแรงงาน โดยนักศึกษา

สามารถเลือกเรียนในคณะท่ีใช สาขาท่ีชอบไดดวยตนเอง นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหนักเรียน ม.ปลาย 

สมัครเรียนในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหนวยกิตลวงหนา และเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

สามารถเทียบโอนหนวยกิตท่ีสะสมไดท้ังหมดดวย

 สําหรับ กิจกรรม RU Road Show ครั้งน้ี มีการแนะนําหลักสูตรการเรียนการสอน และการ

อาํนวยความสะดวกในการรับสมัครนักศึกษาใหมแกผูสนใจท่ัวไป โดยใชบัตรประจําตัวประชาชนใบเดียว

รวมท้ังกิจกรรมทางดานวิชาการ นิทรรศการมีชีวิตจากคณะตางๆ และชมการสาธิตพรอมชิมอาหาร

จากครัวรามคําแหง ตลอดจนกิจกรรมบนเวทีของนักเรียน นักศึกษา และศิลปนรับเชิญ



     

๓ขาวรามคําแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

เปลวเทียนใหแสง รามคําแหงใหทาง

 ในท่ีสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดมี

มติอนมัุติในหลักการรางพระราชบัญญัติ

สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.....  แลว

เม่ือ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

 นั่นหมายความวา  ประเทศน้ีจะมี

สถาบันระดับอดุมศึกษา  หรอืมหาวิทยาลัย

เพิ่มข้ึนมาอีก ๑ แหง

 “ขาวรามคําแหง” ขอแสดงความยินดี 

และขอตอนรับสถาบันดังกลาว

         อาจมีผูสงสัยวา  การเกิดมหาวิทยาลัย

ข้ึนมาอีก ๑ แหง  เหตุใดจึงตองยินดี

 กอนอื่น  ตองทราบเสียกอนวา  

มหาวิทยาลัยนั้น ทําหนาท่ีหลักอยู 

๔ ประการดวยกัน คือ

 ถายทอดความรู (สอน) แสวงหา-

ความรูใหม (วิจัย) บริการทางวิชาการ

แกชมุชน และทํานุบาํรงุศิลปวฒันธรรม

 เอาเถิด บางมหาวิทยาลัยอาจทําหนาท่ี

ไมครบท้ัง ๔ ดาน

 มากบาง นอยบาง ตามแตบริบท

ของแตละแหง

 แตมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัย

 เม่ือ ๔๗ ปกอน มีมหาวิทยาลัย

เกิดข้ึนในบานเมืองน้ี ๑ แหงตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง

พุทธศักราช ๒๕๑๔

  ชั่วดีถี่หาง ๔๗ ปผานไป

 มหาวิทยาลัยแหงน้ีผลิตบัณฑิต 

มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต แลวเกือบ 

๑ ลานคน

 นี่คือคุณูปการหรือมิใช

   

ทุกภาคสวนรวมอบรม “การล็อบบี้” ที่ ม.ร.ทุกภาคสวนรวมอบรม “การล็อบบี้” ที่ ม.ร.
หวังนําไปปรับใช เพ่ือประโยชนรวมกันของสวนรวมหวังนําไปปรับใช เพ่ือประโยชนรวมกันของสวนรวม

 ทกุภาคสวนใหความสนใจ หลัง่ไหลเขารวมอบรม “หลกัสตูรการเจรจาตอรองและการลอ็บบ้ี” รุนที ่1
จัดโดยศูนยศึกษาสิทธิมนุษยชนความขัดแยงและสันติภาพ คณะรัฐศาสตร ม.ร. หวังนําความรูปรับใช
กับองคกร เพื่อการพูดคุย โนมนาวตอรองใหมีความเห็นเดียวกัน และไดรับประโยชนรวมกันกับสวนรวม  
พรอมเปลี่ยนมุมมอง “การล็อบบ้ีไมใชส่ิงผิดกฎหมาย”
         ดร.สฤษฏเกียรต ิแจมสมบูรณ ทีป่รกึษากิตติมศักด์ิ ประจําคณะกรรมาธิการการเมือง ประธานกรรมการ
บริหารและกรรมการผูจัดการ บริษัท ทูเอสทูพี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด กลาววาการเจรจาตอรองถือเปน
ศาสตรที่ทาทาย เปนความรูใหมที่จําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม และยังเปนประโยชนกับทุกอาชีพดวย
  “ไมวาจะเปนงานทางดานการเมือง หรือธุรกิจดานการส่ือสารประชาสัมพันธ จําเปนตองมีศาสตร
ทางดานการเจรจาตอรอง การส่ือสารเพื่อโนมนาวใจ ดังน้ัน การไดมาอบรมคร้ังน้ีที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
หวังอยางย่ิงวาจะไดรับความรูทางดานการส่ือสารในระดับสูงท่ีจะนํากลับไปปรับใชกับการทํางาน ติดตอ
เจรจากับลูกคา และพบปะกับคนจํานวนมาก ตลอดจนการดําเนินชีวิตประจําวันไดตอไป”   
 ดร.วารณุ ีลเีลศิพันธ ประธานท่ีปรกึษาบริษัท เค.จ.ีเลศิพนัธ จาํกัด กลาววา หลกัสูตร “การเจรจาตอรอง
และการล็อบบ้ี” เปนหลักสูตรท่ีควรเรียนรู เพราะจะทําใหผูอบรมไดรูจักกับคนมากข้ึน เปดสังคมของ
ตนเองใหกวางข้ึน สามารถคิดยุทธวิธีในการเจรจาตอรองกับลูกคาและผูเกี่ยวของได 
 “สังคมไทย ยังมองวาการล็อบบ้ีเปนการติดสินบนและไมถูกกฎหมาย ฉะน้ัน หลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัย
รามคําแหงเปดอบรมในคร้ังน้ี จะทําใหเขาใจการล็อบบ้ีมากข้ึน และจะชวยใหผูเขาอบรมเขาถึงการเจรจา
ตอรองกับกลุมเปาหมายไดมากข้ึนดวย”
 นางเสาวนีย มติตะธรรมากลุ ทนัตแพทยหญงิ กลาววาในตางประเทศการเจรจาตอรองและการล็อบบ้ี
เปนเรื่องปกติที่ทํากันในสังคม แตในประเทศไทยถือเปนเรื่องใหมที่นาสนใจมาก รูสึกดีใจท่ีมหาวิทยาลัย-
รามคําแหงจัดอบรมหลักสูตรน้ีข้ึน เพราะการพูดคุย เจรจาตอรอง และการโนมนาวใจ เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ทุกวัน และทุกอาชีพตองพบเจอ 
  แมอาชีพหมอจะไมคอยไดล็อบบ้ีกับใครเทาไรนัก แตเม่ือตองมาทําธุรกิจเพิ่มข้ึน การพูดคุยเจรจา
ตอรอง และเขาถึงจิตใจของผูอื่นจึงเปนส่ิงท่ีจําเปน รวมไปถึงการปกครองคนและพนักงานในบริษัทอีกดวย
  พลเอกภูดิศ ทัตติยโชติ ประธานกรรมการบริษัทเอเซียแคปปตอลกรุป จํากัด (มหาชน) อดีตรอง-
ปลดักระทรวงกลาโหม กลาววาการเจรจาตอรองหรอืการลอ็บบ้ีเกิดข้ึนไดทกุองคาพยพ ท้ังในหนวยงานราชการ
และองคกรเอกชน  ซ่ึงไมใชเรื่องเสียหาย  หากเปนเรื่องดีที่มีประโยชน เพราะการพูดคุยกันดวยเหตุผลทําให
เกิดการเห็นรวมกัน  และไดรับประโยชนรวมกัน
  “แมปจจุบันผมไมไดรับราชการแลว  แตยังมีบทบาทในภาคเอกชน  และมีการเจรจาตอรองทางธุรกิจ
อยูเสมอ ซ่ึงจะใชประสบการณในการล็อบบ้ีเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ จําเปนตองใชองคความรูดานการ
ล็อบบ้ีมาประกอบเปนแนวทางดวย  จึงจะเกิดประโยชนสูงสุด”
 พลเอกภาณุวัฒน ศาตะมาน ขาราชการบํานาญ ทหารบก กลาววาทุกคนสามารถศึกษาเรียนรู
หลักสูตรการล็อบบ้ีไดทุกระดับ  ทั้งระดับภาครัฐและระดับทางการคาท่ีลวนมีการเจรจาตอรองทั้งส้ิน  และ
ความรูท่ีผมไดรับจากการอบรมคร้ังน้ี  สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางแนนอน  เพราะผมเปนท่ีปรึกษาให
กับหลายบริษัท  จําเปนตองมีการเจรจาตอรองกับหนวยงานและองคกรอื่นๆ ดวย
    นายสุขสันต ยศะสินธุ CEO บริษัท ไชโยกรุป จํากัด (มหาชน) กลาววาการเจรจาตอรองเปนส่ิงท่ี
คนเราทําเปนปกติในชีวติประจําวัน เริม่ต้ังแตตอรองกบัพอแมเพือ่สิง่ของท่ีอยากได ตลอดจนการเจรจาตอรอง
ระดับประเทศท่ีไมไดเกี่ยวของกับเรื่องการเมืองเพียงอยางเดียว โดยการล็อบบ้ีที่คํานึงถึงประชาชนเปนหลัก  
จะสามารถทําใหเกิดประโยชนสาธารณะไดมากมาย
 “มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนมหาวิทยาลัยที่เปดโอกาสใหกับคนท่ัวไป ผมก็เปนศิษยเกาคนหน่ึง 
เม่ือทราบขาวโครงการอบรมหลักสูตรน้ี  กส็นใจมาเรียนทันที  อาจารยผูสอนก็เปนผูมีประสบการณและความ-
สามารถสูง  การไดมาเรียนในหลักสูตรน้ี  จะสามารถนําไปพัฒนาตอยอดกับบริษัทของผมไดเปนอยางดี”

ดร.วารุณี ลีเลิศพันธดร.วารุณี ลีเลิศพันธดร.สฤษฏเกยีรต ิแจมสมบูรณดร.สฤษฏเกียรต ิแจมสมบูรณ นางเสาวนยี มติตะธรรมากลุนางเสาวนีย มติตะธรรมากลุ พลเอกภูดิศ ทัตติยโชติพลเอกภูดิศ ทัตติยโชติ พลเอกภาณวุฒัน ศาตะมานพลเอกภาณวุฒัน ศาตะมาน นายสุขสันต ยศะสินธุนายสุขสันต ยศะสินธุ
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เปดใจสมาชิกใหมรั้วรามคําแหง ป 2561เปดใจสมาชิกใหมรั้วรามคําแหง ป 2561
 พุทธศักราชใหมมาถึง มหาวิทยาลัยรามคําแหงก็เปดประตูรับสมัคร

นักศึกษาใหมอีกคร้ัง ป 2561 นี้ ยังคงเปนอีกปที่เปดโอกาสใหผูมีฝนไดเดินทาง

ในสายวิชาการ เขามาเลาเรียนเพิม่ความรูในระดับปริญญากวา 13 คณะ หลากหลาย

สาขาวิชาใหเลือกสรร

 นักเรียนรวมถึงบุคคลท่ัวไปท่ีตองการเรียนรูสูใบปริญญา ตบเทาเขา 

ม.รามคําแหง อยางพรอมหนา ต้ังแตเวลา 08:30 น. ของวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 

ถึงวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 เพื่อสมัครเขาเรียนเปนนักศึกษา ม.รามคําแหง

 โอกาสน้ี “ขาวรามคําแหง” ไดมีโอกาสพูดคุยกบัผูสมัครใหมในหลากหลาย

คณะท่ีต้ังใจเขาเรียนท่ีนี่ดวยความมุงม่ันและความเช่ือใจในสถาบันตลาดวิชา

ซ่ึงไดรับการการันตีจากรุนพี่และช่ือเสียงมิเส่ือมคลาย

 นายอนนัต พลอยวเิศษแสง นกัศึกษาใหมคณะนิติศาสตร

สมัครเขาเรียนโดยเลือกที่นี่จากความเช่ือมั่นในวิชาการ

กฎหมายท่ีไดยินการร่ําลือมาแตนานแลว พรอมความฝนท่ี

อยากเปนทนายความ ตัดสินใจเลือกเรียนท่ีนี่ดวยความต้ังใจ

ต้ังแตแรก

 “ผมเลือกเรียนท่ี ม.รามคําแหงต้ังแตใกลจะจบ ม.ปลายแลว เชื่อวา

คณะนิติศาสตรของท่ีนีจ่ะทําใหความฝนของผมเปนจรงิ ทราบมาวาสายวิชาการ

ในคณะน้ีแนนและมีประสิทธิภาพ จึงตัดสินใจไมยากท่ีจะมาสมัครทันทีต้ังแต

วันแรกท่ีรับสมัคร และจะเขาเรียนอยางต้ังใจเพ่ือเก็บความรูอยางเต็มความ-

สามารถ”

 นางสาวนิรชัชา สูงหา นกัศึกษาใหมคณะบริหารธุรกจิ 

สาขาการเงิน เอยวาตนต้ังใจอยากทํางานในธนาคารหรือ

เสนทางการเงิน โดยเทียบโอนจากสถาบันเดิมเพือ่เริม่ทางฝน

ในสายอาชีพที่ชอบอยางจริงจัง

  “ปจจุบันน้ีทํางานอยูแลว แตงานท่ีทําไมใชส่ิงท่ี

ตองการจริง ๆ ตัดสินใจสมัครเรียนท่ี ม.รามคําแหง เพื่อจะไดจบไปแลว ทํางาน

ในสายท่ีตองการ ซ่ึงการตัดสินใจในชวงอายุ 20 ป คิดวายังไมสายและความ-

สะดวกในการเลือกเวลาเรียนพรอมท้ังมีโอกาสเรียนผานออนไลนของทาง

มหาวิทยาลัยนั้น ชวยใหการเรียนไมกระทบกับการทํางาน เปนอีกโอกาสท่ีจะ

ไดทําตามความฝนใหสําเร็จงายข้ึน”

 นางสาวนิรญาณ เชดิโฉม นกัศึกษาใหมคณะส่ือสารมวลชน 

เทียบโอนจากระบบพรีดีกรีดวยการสะสมหนวยกิตถึง 

85 หนวยกิต มุงม่ันต้ังใจเรียนมาต้ังแต ม.4 ในวันน้ีสมัคร

เรียนดวยเสนทางท่ีใกลฝนมากกวาคนอื่นและกําลังพยายาม

ตอเพื่อใหจบภายใน 1 ป 

 “ต้ังใจอยากจบส่ือสารมวลชนต้ังแตแรกแลว จงึสมัครระบบพรดีีกรไีวต้ังแต

ม.4 ตอนน้ีเรยีนจบ ม.6 แลว จงึรบีโอนหนวยกติเขาเปนนักศึกษาปกติ ซ่ึงใชสิทธ์ิ

ในการเทียบโอนได 85 หนวยกิตและวางแผนจะลงเรียนในวิชาท่ีเหลือเต็มอัตรา

ในทุก ๆ เทอม ซ่ึงคงไมนาเกิน 1 ปอยางท่ีหวังไว”

 นางสาวรติการต เบะกี นักศึกษาใหมพรีดีกรี 

เดินทางมาสมัครพรอมครอบครัวจากจังหวดัราชบุร ี จากการ

แนะนําของญาติและตัวอยางความสําเร็จท่ีเหน็ใกลตัว พรอม

เก็บหนวยกิตต้ังแตเร่ิมเรียน ม.4 แลวหวังจะเก็บใหไดเยอะ

ท่ีสุดจนกวาจะถึงวันท่ีเทียบโอนเขาเปนนักศึกษาปกติได

 “ระบบพรีดีกรีเปนอีกตัวเลือกหน่ึงท่ีดีมากเลยคะ ในครอบครัวก็มีญาติ

ที่เรียนอยู คุณปาก็จบจากท่ีนี่เหมือนกัน พอคิดวาเรามีโอกาสจบเร็วขึ้นเพราะ

เก็บหนวยกิตไดกอน จึงตัดสินใจสมัครและต้ังใจจะเขาคณะวิทยาศาสตรตอไป 

ที่สําคัญคือเชื่อในระบบการเรียนการสอนของ ม.รามคําแหง ถึงจะเปนระบบ-

พรีดีกรีก็ม่ันใจวาจะไดความรูไมแพกับระบบปกติแนนอน”

 นางสาวศิริวนันท สมอพันธ นักศึกษาใหมคณะ-

บริหารธุรกิจ สาขาการทองเท่ียว เอยวารูจัก ม.รามคําแหง 

มานานแลว และช่ืนชอบท่ีสามารถเลือกเวลาลงเรียนไดเอง 

พรอมท้ังมีการบรรยายออนไลน ซ่ึงปกติตัวเองตองทํางาน

หารายไดเสรมิแทบตลอด หากสามารถจัดเวลาเองไดกท็าํให

เรียนรูไดอยางไมกระทบกับงานท่ีทําอยู

 “การเรยีนควรเลอืกเรยีนในส่ิงท่ีชอบและการทองเท่ียวเปนส่ิงท่ีนาสนใจมาก

ถาไดเรยีนและไดไปในท่ีทีส่นใจก็คงจะดีไมนอย ชอบที ่ม.รามคําแหงเปดโอกาส

ใหคนทํางานแลวไดเรยีนไปดวย สามารถจัดเวลาเรียนไดตามความสะดวก ไมตอง

กังวลในเร่ืองของเวลา ซ่ึงแตละกระบวนวิชายังสามารถดูออนไลนได ถาเปน

เชนน้ีคงจะจบไดตามหลักสูตร 4 ปและไมกระทบกับงานท่ีทําอยูแนนอน”

 นางสาวอาภัสรา เภรมีาส นกัศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร

สาขาการศึกษาปฐมวัย สมัครเขาเรียนดวยความต้ังใจ อยาก

เปนครู ดวยความเช่ือมั่นในสถาบันศึกษาและคําแนะนําจาก

รุนพี่ท่ีเรียนอยูจริง พรอมท่ีจะเปนฝายรับความรูเองบาง

และต้ังม่ันจะจบการศึกษาใหไดภายในเวลา 5 ปตามหลักสูตร

 “กอนตัดสินใจมาสมัครเรียนไดยินรุ นพี่หลายคน

บอกวาการเรียนการสอนของ ม.รามคําแหงไมแพท่ีไหนเลย เราเองก็ไดรูจัก

ชื่อเสียงของสถาบันน้ีมานานแลว คอนขางเช่ือมั่นวาจะทําใหความฝนใน

การเปนครูนั้นเปนจริง พอไดเห็นขาวประกาศรับสมัครนักศึกษาใหมจากเพจ 

PR Ramkhamhaeng University รบีเตรียมเอกสารและเขาเปนนักศึกษาใหมในทันที”

 นางสาวรษัฎาภรณ จํานงค นกัศึกษาใหมคณะนิติศาสตร

เดินทางมาสมัครเรียนท่ี ม.รามคําแหง เพื่อเพิ่มความรูและ

หวังปริญญาอีกใบจากท่ีนี่ โดยเลือกเรียนควบคูกับ ม.เอเชีย 

ในคณะเดียวกัน เปนความทาทายท่ีถาทําสําเร็จก็จะเปน

ความภาคภูมิใจท่ีกลาจะบอกตอ

 “การเรียนในคณะเดียวกันจาก 2 สถาบันควบคูกันไป

นาจะเปนการเรียนท่ีชวยสงเสริมกันไดดีอีกทางหน่ึง โดย ม.รามคําแหงเปน

มหาวิทยาลัยตลาดวิชาท่ีคนสวนใหญเขาถึงได แมมองดูเสนทางอาจจะหนัก

สักหนอย แตก็หวังวาจะควาปริญญาจาก ม.รามคําแหงใหไดภายใน 6 ป”

  นางสาวปวรศิา โลหะกลุ นกัศึกษาใหมคณะรัฐศาสตร 

เอยวาตัดสินใจเขาเรียนคณะรัฐศาสตรเพราะมีความต้ังใจ

จะเรียนดานน้ีอยูแลว ซ่ึงไดลงเรียนในสาขาบริหารรัฐกิจ 

หวังวาเรียนจบแลวไดทํางานในสายขาราชการ เชื่อมั่นวา

ม.รามคําแหงจะเปนสถาบันท่ีออกปรญิญาใหอยางท่ีต้ังใจไว

 “รูจัก ม.รามคําแหงในภาพลักษณที่ดีมาตลอด แมจะ

เปนมหาวิทยาลัยตลาดวิชาแตทุกกระบวนวิชามีการเรียนการสอนในหองเรียน 

จึงต้ังใจไวแลววาจะเขาเรียนใหครบหลักสูตรจนกวาจะจบ ต้ังใจเก็บความรู

ต้ังแตเปดเทอมและทําตามความมุงม่ันจนกวาจะไดปริญญามาครอบครอง”



๕ขาวรามคําแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ขาวรามคําแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ตอน 2398 (1)ตอน 2398 (1)

เศรษฐศาสตร 101เศรษฐศาสตร 101
รศ.อสัมภินพงศ  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตรรศ.อสัมภินพงศ  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร

 ตัวเลข 2398 นี่ไมใชใบหวยนะครับ แตเปนปสําคัญท่ีคนเรียน

ประวัติศาสตรไทยควรจะตองทราบ แตตอนสมัยผมเปนนักเรียนเม่ือ 50 กวาป

มาแลวยงัไมมีอางอิงเร่ืองน้ีในตํารา เพิง่มามีในยุคหลงั ๆ นีเ้อง และโดยสวนตัว

นั้นคร้ังแรกท่ีไดรูความสําคัญของป พ.ศ. 2398 ก็คือเม่ือเรียนปริญญาโทใน

วิชาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ เน่ืองจากช่ือวิชาท่ีเรียน (อาจจําผิดเพี้ยนไปบาง

เพราะ 40 กวาปมาแลว) คือ เศรษฐกิจประเทศไทยหลังป 2398 ซ่ึงเขาใจวา

อางอิงมาจากหนังสือของ James C.Ingram ที่ชื่อ Economic Change in 

Thailand Since 1850 เพราะทานอาจารยทีส่อนอางอิงหนังสือเลมน้ีเปนหลกั

ชื่อวิชาจะตางจากช่ือหนังสือนิดเดียวตรงท่ีหนังสือใชปครองราชยของ

รัชกาลท่ี 4 คือป 2393 (ค.ศ. 1850) แตชื่อวิชาถือเอาปที่เราเปดประตูการคากับ

ชาติตะวันตกคือป พ.ศ. 2398 เปนหลัก 

 ตอนท่ีผมเริ่มเรียนก็สงสัยเหมือนกันวาทําไมจึงตองกําหนดไววาเปน

เศรษฐกิจไทยหลังป พ.ศ. 2398 แตพอเรยีนชัว่โมงแรกก็รูทนัทีวาเปนเพราะปนัน้
เปนจุดเร่ิมตนการเปดประเทศทางเศรษฐกิจซ่ึงหมายถึงการติดตอคาขายเสรี

กับชาติตาง ๆ โดยเฉพาะชาติตะวันตกเปนคร้ังแรกในยุครัตนโกสินทร หรือ

จะบอกวาของสยามประเทศก็ได เพราะในยุคกอนหนาน้ันแมเราจะมีการคา
ติดตออยางกวางขวางกับชาติตาง ๆ ในบางยุคเชนสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช

แหงกรุงศรีอยุธยา แตก็ยังไมเคยถึงขนาดท่ีเรียกไดวาเปดประตูการคาเสรีเชน

ในป พ.ศ. 2398 นี้

 ป 2398 อยูในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รชักาลท่ี 4
ซ่ึงเราไดทําสัญญาการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ โดยเร่ิมจากทํากับอังกฤษท่ี

เรยีกกนัวา “สัญญาเบาวรรงิ” ตามช่ือของทูตอังกฤษท่ีเขามาเจรจาความในตอนน้ัน
คือ Sir John Bowring ชื่อนี้คนท่ีดูภาพยนตรเรื่องทวิภพที่มีแมมณีทะลุมิติ

ผานกระจกจากยุคปจจุบันเขาไปสูยุครัชกาลท่ี 4 อาจจะเกลียดเขาไสเพราะ
ถูกสรางภาพใหเปนผูรายตัวสําคัญในเร่ือง ซ่ึงก็คงพอ ๆ กับเกลียดออกญา-

วชิาเยนทรในเร่ืองบุพเพสันนิวาสน่ันแหละครับ

 เซอรจอหน เบาวรงิ นัน้มีฐานะเปนถงึผูวาการเกาะฮองกงซ่ึงองักฤษได
มาจากจีนจากผลของการเอาชนะสงครามฝน (เรือ่งสงครามฝนน้ีผมขอติดไวกอน
และจะหาโอกาสเขียนถึงในภายหลัง) ซ่ึงเทากับเปนการตัดไมขมนามพอสมควร

เพราะแตกอนเราเคยสงเคร่ืองบรรณาการไปจ้ิมกองจีนอยูเสมอ แตดวยเหตุที่

รัชกาลท่ี 4 ทรงตระหนักดีถึงกระแสโลกานุวัตรในยุคน้ัน จึงทําใหการเจรจา
ทําสัญญาการคาระหวางกันสามารถบรรลุขอตกลงไดรวดเร็วเกินคาดหมาย

โดยท่ีฝายอังกฤษก็ไมไดกดดันใหไทยตองเสียเปรียบจนเกินไปเพราะมี
ขอยกเวนหรือผอนปรนใหหลายอยางเชนยอมใหไทยหามการสงออกขาวได

ถาขาวมีไมพอตอการบรโิภคภายในประเทศ และยอมใหรฐับาลไทยผูกขาดการคาฝน

ไดดวยซึ่งเปนขอดีที่ทําใหฝายเราควบคุมการคาฝนไดระดับหนึ่งโดยไมตอง

ปลอยใหคาฝนเสรีจนคนติดกันงอมแงมเหมือนในประเทศจีน
 หลักการสําคัญท่ีตกลงกันไวตามสัญญาก็คือฝายไทยตองยกเลิกการ

ผูกขาดทุกชนิดท้ังโดยรัฐและเอกชน สวนการนําเขาก็กําหนดอัตราภาษีขาเขา
ไวไดไมเกินรอยละ 3 (เรียกกันวาภาษีรอยชักสาม) และจะกีดกันสินคาเขา
ไมไดไมวาดวยวิธีใด นอกจากน้ันยังตองยอมใหคนอังกฤษเดินทางไปมาได

ทัว่ราชอาณาจักรดวย แตขอสญัญาท่ีดูเหมือนจะเปนปญหาท่ีสุดก็คือเรือ่งสิทธิ

สภาพนอกอาณาเขตซ่ึงแปลวาคนอังกฤษและคนในบังคับอังกฤษ (สมัยนั้น
เรยีกสปัเยกซ่ึงมาจากภาษาอังกฤษวา subject) ถาทําผิดแลวไมตองข้ึนศาลไทย

    

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปญญากุล aseanlang_ram@yahoo.co.thผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปญญากุล aseanlang_ram@yahoo.co.th

ที่รานตัดชุด  (เออ เห่ียว ไม)

  (เออ เหี่ยว ไม) ท่ีรานตัดชุด เปนสถานการณที่ผูชาย
คนหน่ึงตองการจะซ้ือผาและวัดตัวตัดชุดสูท
H:      (จาว อง)  สวัสดีคุณ
T:     (โอ จาว อง หุง) สวัสดีคุณหุง
   (เลวิ ลัม้ คง กบั อง) นานมากแลวทีไ่มไดพบคณุ
  
 (หนาว โตย กอ เถ สูบ ส่ี จอ อง เดย) นี่ฉันสามารถชวยอะไรคุณไดบาง
H: 
 (โตย มวน ไม โหมต โบ เอิว ฝุก)     ฉันอยากตัดสูท 1 ชุด
 
 (อง กอ เกี๋ยว เถย จาง เหมย เญ้ิต หนาว คง) 
 คุณมีแบบท่ีเปนแฟชั่นใหมที่สุดไหม
T: 
 (กอ เดย อง เทย เกี๋ยว ไหน เท หนาว) มีนี่ไง คุณดูวาแบบน้ีเปนอยางไร
H: 
 (เกี๋ยว เอย กอ เหิป เถย คง)  แบบน้ีทันสมัยไหม
T: 
 (เดย หลา เกีย๋ว เถย จาง เหมย เญ้ิต เหีย่น ไน) นีคื่อแฟชัน่ใหมลาสุดตอนน้ี 
 
 (ไง กา หญึง คาก หาง ขอ ต๊ิญ เญ้ิต กุง เส้ิต ทิ้ก เกี๋ยว ไหน)
 แมแตลูกคาท่ีพิถีพิถันท่ีสุดก็ชอบแบบน้ี
H: 
 (เวิง เดือก โตย บาว เสอ กุง ติน เต๋ือง หวาว กอน ม้ัต เถิม หมี กั๋ว อง)
 ครับ ได เม่ือไรฉันก็เชื่อมั่นในสายตาของคุณ
T:    
 (อง ทิ้ก ลหวาย หวาย ส่ี อะ) คุณชอบผาชนิดไหนครับ
H:    
 (โตย ทิ้ก ลหวาย แก โอ ววง) ฉันชอบผาตาราง
T:    (เดย อะ)  นี่ครับ
  
 (โตย หงี หลา นอ เส้ิต เหิป เวย อง) ฉันคิดวามันเหมาะสมกับคุณมาก
  
 (เวย ลหวาย หวาย ไหน อง เนน ทั้ต กา ลา วาต เหมา เส้ิม)
 กับผาแบบน้ี คุณควรจะผูกเนคไทสีเขม
H:  
 (เวิง ดุง อะ ซิน อง ดอ เหง่ือย โตย ดี) ใช ถูกครับ เชิญคุณวัดตัวฉันเลย
T:    (เดือก โสย อะ) ไดแลวครับ
 
 (โบน ไหง เหนือ เหมย อง แก หลาย ถือ) อีกส่ีวันเชิญคุณมาลองดู
H: 
 (โตย ฝาย ดัต กอก บาว เญียว อะ)  ฉันตองมัดจําเทาไรครับ
T: 
 (ซิน อง จอ ฮาย เมือย หงาน ดง)  ขอใหคุณมัดจํา 200,000 ดอง
H:   (เต่ียน เดย อะ)  นี่เงินครับ
T:   (กาม เอิน อง)  ขอบคุณคุณ

(อานตอหนา 7)
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รูปที่ 1 รูปภาพประกอบ 

(แหลงท่ีมา: https://www.google.co.th/ คําคนท่ีใช :คดีดิจิทัล)

  ปจจุบันคงปฏิเสธไมไดวา ความรูและความเขาใจพ้ืนฐานของผูใชบริการ
เครือขายอนิเทอรเน็ต โดยเฉพาะกลมุผูใชบรกิารเครือขายสังคมออนไลน (Social
Network) ท่ีเรียกทับศัพทวา โซเชียลเน็ตเวิรค ไดเขาถึงคนไทยทุกเพศ ทุกวัย 
ดังน้ันความรูเกี่ยวกบัคดีความทางดิจิทัล หรือที่เรียกสั้นๆวา คดีดิจิทัล นั้นเปน
ความรูพืน้ฐานท่ีทกุทานควรทราบ โดยคดีดิจทิลัท่ีตํารวจและศาลจะพิจารณาจาก
หลักฐานดิจิทัล (Digital Forensics) นั้นแบงไดเปน 3 ประเภทคือ
 1) คดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร ไดแก การแฮก (Hack) ระบบ การดักรับ
ขอมูล (Sniff) และจารกรรมขอมูลคอมพิวเตอร การกอวินาศกรรมคอมพิวเตอร 
(Computer Terrorism) อยางพวกการปลอยไวรัส มัลแวร สปายแวร และการ
ฉอโกงทางคอมพิวเตอร (Computer Fraud) เปนตน 
 2) คดีอาชญากรรมอนิเทอรเนต็ ไดแก การสงสแปม (Spam) ฟชชิง่ (Phishing)
การพนันบนอินเทอรเน็ต (Internet Gambling) การเผยแพรภาพลามกอนาจาร 
(Pornography) การฟอกเงนิ (Money Laundering) การละเมิดลิขสิทธ์ิ (Copy Right
Violation) และการหม่ินประมาท (Defamation) เปนตน
 3) คดีอาชญากรรมทั่วไป ซ่ึงมีความเก่ียวพันกับอุปกรณหรือเคร่ืองมือ
ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส
 ยคุท่ีเครอืขายอนิเทอรเน็ตมีบทบาทอยางมาก ทกุคนมีโอกาสตกเปนผูเสียหาย
หรอืผูตองสงสัย หรอืผูทีเ่กีย่วของในคดี ไมมากก็นอย โดยเฉพาะเม่ือพจิารณาถึง
พ.ร.บ.วาดวยการกระทําผดิเก่ียวกบัคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550 (เรยีกสัน้ๆ วา พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร (ปจจุบัน มี พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ฉบับท่ี 2 ป 2560)) จะพบวาคดี
ความท่ีถูกนํามาฟองรองกันมากท่ีสุดคือ การหม่ินประมาท (ในอินเทอรเน็ต) 
 งานวิจัย (สาวตรี และคณะ, 2557) พบวา ป 2550-2554 มีสถิติ จํานวนคดี
ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพวิเตอรในทุกชัน้กระบวนพิจารณาถึง 325 คดี แบงเปน
หมิ่นประมาทบุคคลท่ัวไปจํานวน 101 คดี (คิดเปน 31%) หมิ่นประมาทกษัตริย
จํานวน 39 คดี (คิดเปน 12%) เผยแพรภาพลามกอนาจาร จํานวน 32 คดี (คิดเปน 
10%) ฉอโกงทางอินเทอรเน็ต 32 คดี (คิดเปน 10%) และเปนคดีอาชญากรรม
คอมพิวเตอรโดยแทเพียง 46 คดี (คิดเปน 14%) สวนอีก 59 คดี (คิดเปน 18%)  
นั้นไมสามารถระบุประเภทไดเน่ืองจากไมมีการเปดเผยขอมูล

 พยานหลักฐานทางดิจิทัล หรือที่เรียกสั้นๆ วา หลักฐานดิจิทัล นั้นอยูใน 
“ทุกที่” ท้ังขอมูลในตัวอุปกรณและจากเครือขายท่ีใชงาน สามารถจําแนกแหลง
ขอมูลไดดังน้ี
 1) ระบบคอมพิวเตอร หรืออุปกรณอิเล็กทอรนิกส (Physical Layer)  เชน 
ในพื้นท่ีวาง (Free space) ในฮารดดิสก หรือ พื้นท่ีเก็บรวบรวมแฟมท่ีถูกลบ 
(Deleted space) ที่เรารูจักกันชื่อ ถังขยะรีไซเค้ิล (Recycle Bin) พื้นท่ีหนวย-
ความจําเสมือน (Virtual Memory) แฟมชั่วคราว (Temperately File) แฟมประวัติ 
(History File) ท่ีสรางโดยซอฟตแวรประยุกต  และขอมูลจากการลงทะเบียนใช
งานระบบ (Register File) เปนตน

 2)  ชัน้โปรแกรมประยกุต (Application Layer) เชน จดหมายอิเลก็ทรอนกิส

(อีเมล) กระดานขาว (เว็บบอรด) โปรแกรมสนทนา (ไลนและวอตแอพ) เว็บไซต 

แฟมประวัติอินเทอรเน็ต (Internet history files) และแฟมอินเทอรเน็ตช่ัวคราว 

(Cache file) เปนตน

 3) ชัน้สงขอมลูและชัน้ไอพี (Transport layer) เชน ขอมลูชดุหมายเลขเคร่ือง
ที่รูจักกันในช่ือ ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแฟมบันทึกการเขาออกและ

ตารางแสดงสถานะ (Log file) เปนตน

 4) ชัน้เชือ่มโยงเครอืขาย (Inter-networking layer) เชน หนวยความจําแคช

(Cache) และแฟมบันทึกการทํางาน (Log file) ของเราทเตอร เปนตน

 การตรวจพิสูจนหลักฐานในคดีความทางดิจิทัล เจาหนาท่ีตํารวจหรือ

เจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ี ตองตรวจพิสูจนหลักฐานอะไรกันบาง มาติดตามกัน

 1) หลักฐานคอมพิวเตอร (Computer Forensics) ไดแก บัญชีผูใช (User 

Name) รอยประทับเวลา (Time stamp) รูปภาพ จดหมายอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) 

แฟมขอมูลท่ีบันทึกอยูในฮารดดิสกของเคร่ืองคอมพิวเตอร รวมท้ังท่ีบันทึกจาก

หนวยความจํา เปนตน

 2) หลักฐานในโทรศัพทเคลื่อนที่ (Cell Phone Forensics) ไดแก ขอมูล

บันทึกท่ีสรางข้ึนโดยผูใหบริการโทรศัพทมือถืออยาง เชน ขอมูลการเรียกเก็บเงิน

การบันทึกการใชบรกิาร ทัง้หมายเลขท่ีโทรออก โทรเขา ระยะเวลาการใชบรกิาร-

โทรศัพท วนัเวลาการโทรศัพท สถานีเครอืขายท่ีโทรศัพทเครือ่งน้ันใชงาน รายชือ่-

ผูติดตอในโทรศัพท แฟมขอความ แฟมรูปภาพ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

(อีเมล) ท่ีจัดเก็บในโทรศัพท เปนตน 

 3) หลักฐานตําแหนงจีพีเอส (GPS Position) เชน ตนทางอยูที่ไหน 

ตําแหนงท่ีอยูกอนหนาน้ี สถานท่ีทีช่อบเดินทางไป ไปบอยแคไหน หยดุท่ีสถานท่ี-
ใดบาง นานเทาใด เปนตน

 4) หลักฐานจากเครือขายสังคมออนไลน (Social Media Forensics) ไดแก 
ขอมลูเกีย่วกับกิจกรรมออนไลนกบักลุมเพือ่น การส่ือสาร กระท่ังขอความท่ีแสดง

ถึงแนวคิดของบุคคลผูตองสงสัย เปนตน

 5) หลักฐานส่ือวีดิทัศนและภาพถาย (Digital Video and Photo Forensics)
ไดแก การตรวจสอบและวิเคราะหส่ือประเภทวีดีทศันและภาพถาย ท่ีเปนหลกัฐาน

เกี่ยวของกับผูตองสงสัย เปนตน

 6) หลกัฐานในตัวกลองถายภาพ (Digital Camera Forensics) ไดแก ภาพถาย

ขอมูลเกี่ยวกับภาพ ขอมูลรายละเอียดของภาพถาย (meta data) ชนิดแฟม 

ขนาดแฟม จํานวนพิกเซลของภาพถาย รุนของกลอง วันเวลาบันทึกภาพ เปนตน
 7) หลักฐานจากเกม (Game Console Forensics) ไดแก รายละเอียดของ

ผูเลนเกม (meta data) ขอมูลผูเลน บัญชีออนไลน วันเวลาท่ีเลน และจํานวน
ชั่วโมงท่ีเลนของตัวผูตองสงสัย เปนตน

  
  
  การตอสูคดีดิจิทัลนั้นใหนํ้าหนักสําคัญ 3 ส่ิง คือ 1) ความแทจริงของ

หลักฐาน วาไมถูกแกไขเปล่ียนแปลงหรือไดรับความเสียหาย 2) ความนาเช่ือถือ
ของโปรแกรมหรือซอฟตแวรที่นํามาใชวิเคราะหหลักฐาน  และ 3) ผูเชี่ยวชาญ

ทีต่องผานการอบรมมาโดยเฉพาะ สาเหตุเพราะหลักฐานทางดิจทิลัออนไหวมาก

เพยีงแคยดึคอมพิวเตอรไป แลวเจาหนาท่ีไมทาํการสําเนาขอมลู แตเปดคอมพิวเตอร
ทีย่ดึน้ัน ในระหวางสอบสวน เพยีงเทาน้ีจาํเลยก็สามารถโตแยงได เพราะทุกครัง้

       

คดีดิจิทัล (Digital Case) : ความเขาใจพ้ืนฐาน ผู ใชอินเทอรเน็ต ยุค 4.0 ตองรูคดีดิจิทัล (Digital Case) : ความเขาใจพ้ืนฐาน ผู ใชอินเทอรเน็ต ยุค 4.0 ตองรู
อาจารยประหยัด เลวันอาจารยประหยัด เลวัน  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร

้

พยานหลักฐานดิจิทัลมีอยูที่ ไหน บาง ?พยานหลักฐานดิจิทัลมีอยูที่ ไหน บาง ?

(อานตอหนา 7)

การตรวจพิสูจนหลักฐานดิจิทัลการตรวจพิสูจนหลักฐานดิจิทัล

สรุปสรุป
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ทีเ่ปดคอมพิวเตอรจะกระทบตอการจดัเก็บขอมลูภายในไมมากก็นอย ดังน้ันตองมี

มาตรฐานของกระบวนการท้ังหมดท่ีเก่ียวกับการพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจทิลั
โดยเร่ิมต้ังแต 1) การรวบรวมพยานหลักฐาน 2) การเก็บรักษาพยานหลักฐาน 

3) การวเิคราะหหลกัฐาน 4) การนําเสนอหลักฐานตอหนาผูพพิากษาและท่ีสําคัญคือ

จะยึดคอมพิวเตอรของสวนบุคคลเพื่อตรวจคนหาหลักฐานไดนั้น ตองมีหมาย

จากศาลเทาน้ัน 
   

1. เว็บไซตประชาไทย. “หลักฐานดิจิทัล#1: ความเขาใจพ้ืนฐาน ผูใชอินเทอรเน็ต

ตองรู!” (คนเม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 แหลงขอมูล : https://prachatai.
com/journal/2015/10/61879)

2. เว็บไซตวิกิบัสเตอร. “บก.ปอท.คือหนวยงานใดและมีหนาท่ีอะไร” (คนเม่ือ
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 แหลงขอมูล : http://www.wikibuster.org/

บก.ปอท.คือหนวยงานใดและมีหนาท่ีอะไร)

 ทั่วโลกมีการขับเคล่ือนทุกภาคสวน

และมีการขับเค่ียวทางการเมืองและเศรษฐกิจ

เปนสําคัญ แตมิติอื่นท่ีละเลยไมไดคือ 

ภาษาและวัฒนธรรมอันจะดํารงชีพอยางมี

จติวิญญาณ คาํถามท่ีชวนใหครุนคิดอยูเสมอ

วานอกจากภาษาไทยอันเปนภาษาแมของเรา

มีภาษาอะไรท่ีเรียนแลวสรางรายไดเพื่อ

ยังชีพได หากมองเปนตัวเลขคงขาดศิลปะ

ในชีวติไป อยางไรก็ตามการประสานระหวาง

มนุษยธรรมและประโยชนทางการคาพาณิชย

และการประกอบอาชีพนั้น ภาษาจีนเปนอีกคําตอบหน่ึงท่ีนาสนใจอยางย่ิง

 ภาษาจีนมีการเรียนการสอนแทบทุกท่ีในประเทศไทย มีมหาวิทยาลัย

เพื่อปวงชนที่สามารถผลิตบัณฑิตดานภาษาจีนเพื่อตอบสนองความตองการ

ของตลาดแรงงาน การทองเท่ียว ธุรกิจขนสงการบิน โรงแรม และการบริการ 

รวมถึงการแปล การสอนภาษาไดคือ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดวยเจตนารมณ

แหงจิตวิญญาณท่ีมีมาชานานดังคําท่ีวา “ความรูคูคุณธรรม” กลายมาเปนปรชัญา

ท่ีสอดแทรกในการสอนภาษาจีนของหลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน

 ความเขมแข็งของหลักสูตรท่ีนี้มีการสรางความรับผิดชอบตอตนเอง

สูงของนักศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิด

ประสิทธิผลในแงการคิดวิเคราะหใหเปน ซ่ึงมากกวาพื้นฐานการเรียนรูของ

การทองจํา คณาจารยที่มีคุณภาพ ซ่ึงเห็นไดจากการนําพานักศึกษาไปสูโลก

แหงการแขงขันส่ือสารภาษาจีนและการแสดงความสามารถเก่ียวกับจีนจาก

การประกวดสุนทรพจนและความรูภาษาจีนระดับอดุมศึกษา ครัง้ท่ี 17 ประจําป

2561 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรัชดาซิต้ี กรุงเทพฯ ในการน้ี 

นางสาวสุมาล ี แซพุง นกัศกึษาสาขาวิชาภาษาจีนของเราไดรบัรางวลัรองชนะเลศิ

อันดับหน่ึง ภายใตการฝกซอมของคณาจารยสาขาวิชาภาษาจีนทุกทาน

 ความสําเร็จท่ียิ่งใหญไมใชอยูที่คําวา “ชนะเลิศ” เพราะคนเราเปนรอง

จากคําวา “รองชนะเลิศ” ไดประกาศศักด์ิศรีที่อบอุนของวิถีชาวรามคําแหงได

เปนอยางดี รปูแบบของการเขาช้ันเรยีนท่ีนีแ้ตกตางจากมหาวิทยาลัยปด แตคุณภาพ

ภาษาจีนสะพานเชื่ อมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และจิตวิญญาณภาษาจีนสะพานเชื่ อมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และจิตวิญญาณ
ดานวิชาการของอาจารยผูสอน หลักสูตรท่ี

เปนเลิศ และการสรางวินัยของนักศึกษาจะ

รวมเปนหนึ่ง และเปนหนึ่งไดอยางสมบูรณ

  ความทาทายและการพัฒนาองค-

ความรูทีม่หาวิทยาลัยรามคําแหง โดยเฉพาะ

สาขาวิชาเอกภาษาจีนซ่ึงจัดการเรียนการสอน

ต้ังแตป พ.ศ. 2545 คือ วิชาเอกจีนศึกษา 

พรอมท้ังมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป

ดังน้ี พ.ศ. 2551 ไดเปล่ียนชื่อหลักสูตรเปน

วิชาเอกภาษาจีน พ.ศ. 2556 และลาสุด

พ.ศ. 2560 ปจจุบันมีบัณฑิตท่ีจบสาขาวิชาภาษาจีนจํานวน 13 รุนแลว

การบริหารจัดการและคุณภาพที่กลาวมาน้ีเองที่ทําใหผูคนภายนอกสนใจที่

ศึกษาหาขอมูลและเตรียมตัวเพื่อเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เม่ือไดมาเปน

นักศึกษาท่ีนี้ไดชื่อวา “ลูกพอขุนฯ” ความสงางามท่ีไดจะสมกับหลักสูตรท่ีมี

ความหลากหลายของรายวิชา ยกตัวอยางเชน รายวิชาภาษาจีนระดับพื้นฐาน

ระดับกลาง และระดับสูง ครอบคลุมทักษะ 5 ดานสําคัญ คือ ฟง พูด อาน เขียน

และแปล ภาษาจีนเฉพาะทาง การทองเท่ียวและมัคคุเทศก อกีท้ังวรรณกรรมจีน

ทกุยคุสมัยทีส่ะทอนประวัติศาสตร สังคม วฒันธรรม และการสรางชาติอนัจะนําพา

นกัศึกษาเขาถึงคนจีนไดอยางแทจรงิ รวมถงึภาษาจีนถ่ิน เชน แตจิว๋ กวางตุง และ

วิชาการเขียนและวาดภาพดวยพูกันจีนอันเปนอัตลักษณเดนของหลักสูตร

ดวยเชนกัน

 สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหงขอมอบโอกาสทางการศึกษาและการบูรณาการเพ่ือ

ดํารงอยูบนโลกท่ีกวางไกลแกประชาชนผูใฝเรียนรู หากทานประสงคใหสําเร็จ

การศึกษาอยางต้ังใจและพรอมรับใชสังคมตอไป จึงเชิญชวนสมัครเรียนที่

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561 และ

เพื่อเปดโอกาสใหผูท่ีทํางานและตองการแบงเวลามาเรียนในภาคค่ําใหสําเร็จ

ในเวลาท่ีกําหนด ทางคณะฯ มีโครงการพิเศษโปรดติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่คณะฯ ความสามารถของเราไมไดหยุดน่ิง เพราะมีการเรียนรูตลอดชีวิต

ตามแนวคิด “เปลวเทียนใหแสง รามคําแหงใหทาง”

คดีดิจิทัล (Digital Case) : ความเขาใจพ้ืนฐานฯ  (ตอจากหนา 6)

ใหไปข้ึนศาลกงสุลของอังกฤษเอง ทีเ่ปนปญหาก็คือคนชาติตาง ๆ ถาไปข้ึนทะเบียน

เปนคนในบังคับอังกฤษแลวเวลาทําผิดเราไมสามารถนําตัวมาชําระโทษตาม

กฎหมายไทยได โดยเฉพาะพวกหัวหนาอั้งยี่ทั้งหลาย

 เพื่อปองกันไมใหอังกฤษมาผูกขาดผลประโยชนทางการคากับไทยอยู

ชาติเดียวอันจะเปนเหตุใหอังกฤษหาเหตุเขายึดครองได ทางฝายไทยเราจึงไดแจง

ใหทุกชาติที่ตองการทําสัญญาการคากับไทยท่ีมีเง่ือนไขเหมือนกับอังกฤษ

ทุกประการสามารถมาทําขอตกลงกันไดเลยโดยไมตองเจรจากันอีก จึงปรากฏวา

มีชาติตาง ๆ ทยอยเขามาทําสัญญาแบบเดียวกับสัญญาเบาวริงน้ีอีกหลายชาติ

โดยเกือบท้ังหมดเปนชาติในยุโรป จะยกเวนกเ็พยีง 2 ชาติเทาน้ันคือสหรฐัอเมริกา

กับญ่ีปุน

 การท่ีไทยเราเปดเสรีการคาเชนน้ีไมไดมีแตขอเสียเทาน้ันเหมือนที่

ดูภาพยนตร ขอดีกมี็เชนเดียวกนั แตในตอนน้ีหมดโควตาหนากระดาษลงเสียแลว

ผมจึงขอไปตอในตอนหนาตามระเบียบ

เศรษฐศาสตร 101 (ตอจากหนา 5)

แหลงอางอิง(ออนไลน)แหลงอางอิง(ออนไลน)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพธร  ปจจัยคุณธรรมผูชวยศาสตราจารย ดร.นพธร  ปจจัยคุณธรรม  สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร



๘ ขาวรามคําแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  

 จากบทความตอนท่ีแลว ผูเขียนไดกลาวถึงท่ีมาท่ีไป ขั้นตอนการสมัครเรียน วิธีการเรียนการสอน
ของการเรียนระบบ Pre-degree เพื่อเปนการเกร่ินนําใหผูอานไดเขาใจถึงความหมาย ความสําคัญ และ
โดยเฉพาะวิธีการสมัครเขาเรียน คาใชจายรวมทั้งรูปแบบการเรียนการสอนตางๆในการเรียนระบบ 
Pre-degree สวนในบทความตอนที่ 2 นี้ ผูเขียนจะนําเสนอถึงขอดีของการเรียนในระบบ Pre-degree 
และตัวอยางของบุคคลท่ีเคยเรียนในระบบ Pre-degree
 ขอดีประการสําคัญของการเรียนระบบ Pre-degree คือ ผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาเม่ืออายุ
ยังนอยในระดับปริญญาตรีโดยใชเวลาหลังจากเรียนจบมัธยมศึกษาตอนตน จึงทําใหมีทางเลือกอีกมาก
ในการศึกษาตอหรือการเลือกประกอบวิชาชีพ ประเด็นน้ีจึงเปนเหตุผลหลักอันสําคัญท่ีกลายเปนจุดเดน
ใหกับการเรียนในระบบ Pre-degree เพราะไมเพียงผูเรียนจะสามารถสําเร็จการศึกษากอนผูอื่น แตยังมี
โอกาสเขาสูวิชาชีพในสาขาตางๆตามท่ีตนไดเรียนมากอนผูอื่นท่ีเรียนตามเกณฑปกติดวย ดังน้ันระบบ 
Pre-degree ของรามคําแหงจึงถือเปนหลักสูตรท่ีชวยสนับสนุนใหเยาวชนท่ีมีความรูความสามารถและ
ศักยภาพ ไดมีโอกาสทางดานการศึกษา โดยไมถูกจํากัดดวยเวลาหรือสถานท่ี เปนระบบการศึกษาท่ีชวย
ในเร่ืองการบริหารความเส่ียงท้ังในเร่ืองของเวลาและโอกาสตางๆ ทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนในคณะ
และสาขาท่ีตนสนใจได แตเม่ือไดลองเรียนแลวพบวาไมใชสาขาวิชาท่ีตนเองถนัด ผูเรียนสามารถท่ีจะ
เปล่ียนไปเรียนหรือศึกษาตอในคณะหรือสาขาวิชาอื่นๆ แทนได เรียกไดวาผูเรียนสามารถเลือกเรียนใน
แบบท่ีตรงกับความตองการไดเร็วขึ้น ทั้งน้ี ระบบ Pre-degree ยังใหผลตอบแทนท่ีคุมคา เพราะตนทุน
คาเลาเรียนต่ํา แตผลทีไ่ดคือกาํไรสูงในแงของผลสาํเร็จทางการศึกษา การลงทุนทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย
รามคําแหงจึงคุมคาและราคาประหยัด สมกับการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน
 สําหรับตัวอยางของบุคคลท่ีเคยเรียนในระบบ Pre-degree ของรามคําแหง คือ “ทับทิม-อัญรินทร
ธรีาธนนัพัฒน” นกัแสดงชอง 7 ซ่ึงอาจเปนท่ีรูจกัของใครหลายคน ไดสําเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยเรียนระบบ Pre-degree ขณะศึกษาอยูชั้น ม.4 โรงเรียนอุดมศึกษา เม่ือสําเร็จ
การศึกษาช้ัน ม.6 ไดเทียบโอนหนวยกิตมาเรียนตอจนจบช้ันปริญญาตรี ซ่ึงทับทิมไดกลาววาการเรียนระบบ
Pre-degree นั้นทําใหรูจักการจัดสรรเวลาและวางแผนการเลือกลงเรียนรายวิชาท่ีเปดสอน เพราะอาชีพ
การเปนนักแสดงน้ันมีเวลาในการทํางานท่ีไมแนนอน จึงทําใหตองรับผิดชอบและวางแผนเวลาเรียน
มากกวาคนอ่ืนๆ จนในทายท่ีสุดทับทิมก็สามารถควาปริญญาใบแรกจากการเรียนระบบ Pre-degree ได
ดวยความมุงม่ัน ขยัน อดทน และการรูจักบริหารจัดการเวลาท่ีดีนั่นเอง
 ดังน้ัน จะเห็นไดวาการเรียนในระบบ Pre-degree ไมใชเพียงแตจะขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือ
ใหผูเรียนสามารถเขาสูการทํางานไดเร็วขึ้นเทาน้ัน แตส่ิงสําคัญนอกเหนือจากน้ัน คือ การรูจักวางแผน
การดําเนินชีวิต การรูจกัจัดสรรบริหารเวลาของผูเรียน การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน การรูจักฝกฝน
ตนเองใหมีวินัย มีความอดทน มุมานะบากบ่ัน ขยันหม่ันเพียรเพื่อนําไปสูความสําเร็จ ซ่ึงเปน
ประสบการณชวีติท่ีหาซ้ือจากท่ีไหนไมได และส่ิงเหลาน้ีจะกลายเปนเบาหลอมท่ีสําคัญอันจะชวยใหผูเรยีน
เติบโตไปเปนอนาคตของชาติไดอยางสงางามและเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพขององคกรและ
ประเทศชาติ นี่จึงเปนคําตอบสําหรับคําถามท่ีวา ทําไมตองเรียน Pre-degree ที่รามคําแหง

 รองศาสตราจารย ดร. สมพล ทุงหวา 
รองอธิการบดีฝ ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา 
บริหารมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ 
จงัหวัดพงังา เขาพบนายสุนทร รกัเมือง ผูอาํนวยการ
โรงเรียนทับปุดวิทยา เพือ่ปรึกษาราชการและประชาสัมพนัธ
การรบัสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561 และ
ไดพบปะผูปกครองนักเรยีน โรงเรียนทับปุดวิทยาดวย
เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561

    มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ 
จ.พังงา ไปรับสมัครนักศึกษาใหม ณ หางเซ็นทรัล- 
เฟสติวัล จ.ภูเก็ต ฝง โฮมเวิรค ประตูทางเขา 1 ชั้น 1
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูสนใจสมัคร  
เม่ือวันท่ี 17 - 20 พฤษภาคม 2561

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.พงังา 
จัดโครงการ “รามฯ พังงา รักษปาชายเลน” โดยมี
รองศาสตราจารย ดร. สมพล ทุงหวา รองอธิการบดี
ฝายวิทยบริการจังหวัดสงขลา บริหารมหาวิทยาลัย-
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัพงังา
เปนประธานเปดโครงการ มีนายวิชยั เกษรักษ นายทายเรือ
ส.3 สถานีพฒันาทรัพยากรปาชายเลนท่ี 22 (ตะก่ัวทุง
พงังา) เปนวทิยากรใหความรูดานพันธุไมและปาชายเลน
และมีนกัศึกษาและเจาหนาท่ีรวมกันปลูกปาชายเลน
เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 ณ สถานีพัฒนา-
ทรัพยากรปาชายเลนท่ี 22 (ตะก่ัวทุง พังงา) 

 รองศาสตราจารย ดร. สมพล ทุงหวา 
รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจังหวัดสงขลา บริหาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด- 
พังงา รวมสนทนาในรายการวิทยุ FM 97.25 MHz 
ส.ทร. 14 พังงา ท่ีสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 14 
พงังา (ส.ทร. 14 พงังา) เพือ่แนะนําการเรียนการสอน
สวนภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และ
ประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําป 
2561 ซ่ึงคล่ืนวิทยุ FM 97.25 MHz ส.ทร. 14 พังงา 
เปนคล่ืนวทิยขุองทหารเรือ ครอบคลมุพืน้ท่ีตามแนว
ชายฝงทะเลอันดามัน อ.ตะก่ัวทุง อ.ตะก่ัวปา อ.อาวลึก
อ.เมือง อ.กระทู จ.ภูเก็ต หมูเกาะสิมิลัน เม่ือวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2561

กิจกรรมราม ฯ - พังงากิจกรรมราม ฯ - พังงา
      

ทําไมตองเรียน Pre-degree ท่ีรามคําแหง? (ตอนท่ี 2)ทําไมตองเรียน Pre-degree ท่ีรามคําแหง? (ตอนท่ี 2)
นางสาวธีรจุฑา เมฆินนางสาวธีรจุฑา เมฆิน



๙ขาวรามคําแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ถามถาม  นักศึกษา Pre-degree เม่ือเรียนสอบผานนักศึกษา Pre-degree เม่ือเรียนสอบผาน

ทุกกระบวนวิชาในหลักสูตรแลว จะตองแจงจบทุกกระบวนวิชาในหลักสูตรแลว จะตองแจงจบ

การศึกษาไดหรือไม การศึกษาไดหรือไม 

ตอบตอบ นักศึกษา Pre-degree หรือนักศึกษาท่ีเรียน นักศึกษา Pre-degree หรือนักศึกษาท่ีเรียน

รายกระบวนวิชา ไมมีสิทธ์ิทําเรื่องจบการศึกษารายกระบวนวิชา ไมมีสิทธ์ิทําเร่ืองจบการศึกษา  

นักศึกษา Pre-degree จะจบการศึกษาไดก็ตอเม่ือ นักศึกษา Pre-degree จะจบการศึกษาไดก็ตอเม่ือ 

นําวุฒิการศึกษาต้ังแตมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) นําวุฒิการศึกษาต้ังแตมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หรอืเทยีบเทาหรอืสูงกวา มาสมัครเปนนกัศึกษาใหมหรอืเทยีบเทาหรอืสงูกวา มาสมัครเปนนักศึกษาใหม

อีกครั้งหนึ่งและเทียบโอนวิชาที่สอบผานจากรหัส อีกครั้งหน่ึงและเทียบโอนวิชาท่ีสอบผานจากรหัส 

Pre-degree จึงจะสามารถจบการศึกษาได Pre-degree จึงจะสามารถจบการศึกษาได 

  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่องการ  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่องการ

ขอสําเร็จการศึกษาของผูเคยเปนผูเขาศึกษาเปนขอสําเร็จการศึกษาของผูเคยเปนผูเขาศึกษาเปน

รายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรีรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี

(Pre-degree) (กรณีใชสิทธ์ิเทยีบโอนและมีหนวยกติ(Pre-degree) (กรณใีชสิทธ์ิเทียบโอนและมีหนวยกติ

ครบหลักสูตรในวันที่สมัครเขาเปนนักศึกษาระดับครบหลักสูตรในวันท่ีสมัครเขาเปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี)  ปริญญาตรี)  

 เพื่อใหการขอใชสิทธ์ิเทียบโอนหนวยกิต เพื่อใหการขอใชสิทธ์ิเทียบโอนหนวยกิต

ของผูเคยเปนผูเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพื่อของผูเคยเปนผูเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพ่ือ

เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ที่สมัครเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ที่สมัคร

เขาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและมีหนวยกิตเขาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและมีหนวยกิต

สะสมครบหลักสูตรในวันสมัครจะขอสําเร็จสะสมครบหลักสูตรในวันสมัครจะขอสําเร็จ

การศึกษาได ใหปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยการศึกษาได ใหปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

รามคาํแหงวาดวยการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560รามคําแหงวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

เชนเดียวกับนักศึกษาที่ใชสิทธ์ิเทียบโอนหนวยกิตเชนเดียวกับนักศึกษาท่ีใชสิทธ์ิเทียบโอนหนวยกิต

ต้ังแต 2 รหัสข้ึนไป คือตองลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมต้ังแต 2 รหัสข้ึนไป คือตองลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม

โดยผานความเห็นชอบของคณบดีคณะที่นักศึกษาโดยผานความเห็นชอบของคณบดีคณะท่ีนักศึกษา

สังกัดหรือผูที่คณบดีมอบหมาย ในภาคที่สมัครเขาสังกัดหรือผูที่คณบดีมอบหมาย ในภาคท่ีสมัครเขา

เปนนกัศึกษาไมต่ํากวา 6 หนวยกติ และตองสอบไดเปนนักศึกษาไมต่ํากวา 6 หนวยกติ และตองสอบได

อักษรระดับคะแนนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอักษรระดับคะแนนตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

รามคาํแหงวาดวยการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560รามคําแหงวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

ขอ16.7 คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และขอ 16.5.4 คือ ขอ16.7 คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และขอ 16.5.4 คือ 

ตองมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต 2.00 ข้ึนไปตองมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต 2.00 ข้ึนไป

จึงจะมีสิทธ์ิขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาจึงจะมีสิทธ์ิขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา

นั้นได นั้นได 

 เม่ือนักศึกษาสอบผานครบหลักสูตร และ เม่ือนักศึกษาสอบผานครบหลักสูตร และ

เคยเปนนกัศึกษา Pre-degree เม่ือสมัครเปนนกัศึกษาใหมเคยเปนนักศึกษา Pre-degree เม่ือสมัครเปนนักศึกษาใหม

โดยใชวุฒิ ม.6 หรือเทียบเทาแลว จะทําเรื่องขอจบโดยใชวุฒิ ม.6 หรือเทียบเทาแลว จะทําเร่ืองขอจบ

หลักสูตรเลยไมได ตองลงทะเบียนและสอบใหไดหลักสูตรเลยไมได ตองลงทะเบียนและสอบใหได

อยางนอย 6 หนวยกิตกอน จึงจะจบการศึกษาในอยางนอย 6 หนวยกิตกอน จึงจะจบการศึกษาใน

ภาคที่สมัครเปนนักศึกษาใหมได ตามประกาศภาคท่ีสมัครเปนนักศึกษาใหมได ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขางตนมหาวิทยาลัยขางตน

ถาม ถาม ผมกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3 คณะนิติศาสตรผมกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3 คณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผมมีความประสงควาเม่ือมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผมมีความประสงควาเม่ือ กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ

 สํานักพิมพ ขอแจงรายช่ือตําราท่ีพิมพแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 จํานวน 10 วิชา ดังน้ี

 เลขพิมพ          รหัสวิชา           ราคา/คาสง ชื่อวิชา    ชื่อผูแตง

 61054 CHI 2002 128/25 ภาษาจีน 4 รศ.เสาวภาคย  วรลัคนากุล 

  (CN 202)

 61056 CSO 2205 88/25 ภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับ รศ.ดร.กุลชญา  วงษเพ็ญ

  (SD 245)  ครูสังคมศึกษา

 61052 HIS 4207 72/25 บทบาทของพระพุทธศาสนา อาจารย ดร.กติิยวดี  ชาญประโคน

    ตอสถาบันตาง ๆ ของไทย

 61013 KOR 2001 75/25 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3 ผศ.ดร.บุญมา  พิพิธธนา

  (KO 201)

 61053 KOR 2001 (H) 71/25 แบบฝกหัดภาษาเกาหลี 3 ผศ.ดร.บุญมา  พิพิธธนา

  [KO 201 (H)]

 61055 LAW 3007 101/25 กฎหมายวิธีพิจารณา อาจารย ดร.นนัทรตัน  เตชะมา

    ความแพง 2

 61047 LAW 3035 86/25 การสืบสวนและสอบสวน พลตาํรวจตรีประสิทธ์ิ  เฉลมิวุฒศัิกด์ิ

 61072 LAW 4070 83/25 กฎหมายการคาระหวาง อาจารย ดร.ดนพร  จติตจรงุเกียรติ

    ประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

 61039 MSP 1202 80/25 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 อาจารยธนพัฒน  เกิดผล

 61057 POL 4233 48/25 การเมืองระหวางประเทศ รศ.ดร.วราภรณ  จลุปานนท

    ในยุโรปตะวันตก

  นักศึกษาส่ังซ้ือหนังสือเรียนไดทางอินเทอรเน็ตหรือทางไปรษณีย โดยตรวจเช็กรายชื่อหนังสือไดที่

www.rupress.ru.ac.th และสามารถซ้ือตําราดวยตนเองไดที่สํานักพิมพ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8755,

0-2310-8757-9 ตอ 1306 (ฝายขาย) 

                                           ขาวโดย  ชวรัตน  ธนิตนิติมกูล 

จบการศึกษาแลว ผมจะสมัครเรยีนในคณะรฐัศาสตรจบการศึกษาแลว ผมจะสมัครเรยีนในคณะรัฐศาสตร

แตผมเห็นวาผมเรียนใกลจะจบหลักสูตรของคณะ-แตผมเห็นวาผมเรียนใกลจะจบหลักสูตรของคณะ-

นิติศาสตรแลว จึงตองการสมัครเปนนักศึกษาคณะ-นิติศาสตรแลว จึงตองการสมัครเปนนักศึกษาคณะ-

รัฐศาสตรกอนที่จะจบการศึกษาในคณะนิติศาสตร รัฐศาสตรกอนท่ีจะจบการศึกษาในคณะนิติศาสตร 

เพื่อไมใหเสียเวลาจะไดเก็บสะสมวิชาของคณะ-เพื่อไมใหเสียเวลาจะไดเก็บสะสมวิชาของคณะ-

รัฐศาสตรไวกอน ในกรณีเชนนั้นผมสามารถทําไดรัฐศาสตรไวกอน ในกรณีเชนน้ันผมสามารถทําได

หรือไมหรือไม

ตอบตอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวย ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวย

การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560 ขอ 7 การสมัครการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ขอ 7 การสมัคร

เขาเปนนักศึกษาเขาเปนนักศึกษา

 7.1  7.1 ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษามีคุณวฒุแิละคุณสมบติัผูมีสิทธ์ิเขาศึกษามีคณุวฒุแิละคุณสมบัติ

ตามขอ 5 และขอ 6 ใหสมัครเขาเปนนักศึกษาไดตามขอ 5 และขอ 6 ใหสมัครเขาเปนนักศึกษาได

ไมเกินสองรหัส ในขณะที่ยังมีสถานภาพการเปนไมเกินสองรหัส ในขณะท่ียังมีสถานภาพการเปน

นักศึกษาอยู โดยมีเง่ือนไขในการสมัคร ตองสมัครนักศึกษาอยู โดยมีเง่ือนไขในการสมัคร ตองสมัคร

ตางคณะกนัและตองเปนการสมัครระหวางหลกัสูตรพเิศษตางคณะกันและตองเปนการสมัครระหวางหลักสูตรพิเศษ

ที่บังคับเวลาเรียน กับหลักสูตรปกติที่ไมบังคับเวลาที่บังคับเวลาเรียน กับหลักสูตรปกติที่ไมบังคับเวลา

เรียนเทานั้นเรียนเทาน้ัน

 จากขอบังคับฯ นักศึกษาไมสามารถสมัคร จากขอบังคับฯ นักศึกษาไมสามารถสมัคร

เรียนในหลักสูตรเดียวกันได คือ หลักสูตรที่บังคับเรียนในหลักสูตรเดียวกันได คือ หลักสูตรท่ีบังคับ

เวลาเรียนที่เรียกวาหลักสูตรภาคพิเศษทั้ง 2 สาขา เวลาเรียนท่ีเรียกวาหลักสูตรภาคพิเศษท้ัง 2 สาขา 

หรอืหลกัสูตรท่ีไมบงัคับเวลาเรยีน ทีเ่รยีกวาหลกัสูตรหรอืหลกัสูตรท่ีไมบังคับเวลาเรียน ทีเ่รยีกวาหลกัสูตร

ภาคปกติทั้ง 2 สาขา แตถาสมัครเรียนภาคพิเศษ ภาคปกติทั้ง 2 สาขา แตถาสมัครเรียนภาคพิเศษ 

1 สาขา และสมัครเรียนภาคปกติ 1 สาขา นักศึกษา1 สาขา และสมัครเรียนภาคปกติ 1 สาขา นักศึกษา

สามารถสมัครเรียนไดสามารถสมัครเรียนได

 ดังนั้น ถานักศึกษาตองการสมัครเรียนใน ดังน้ัน ถานักศึกษาตองการสมัครเรียนใน

คณะรัฐศาสตร นักศึกษาสามารถสมัครเรียนในคณะรัฐศาสตร นักศึกษาสามารถสมัครเรียนใน

หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษของคณะรัฐศาสตร หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษของคณะรัฐศาสตร 

โดยที่นักศึกษายังมีสถานภาพการเปนนักศึกษาโดยท่ีนักศึกษายังมีสถานภาพการเปนนักศึกษา

คณะนิติศาสตรอยูไดคณะนิติศาสตรอยูได

 แตนกัศึกษาไมสามารถสมัครเปนนกัศึกษา แตนกัศึกษาไมสามารถสมัครเปนนักศึกษา

ภาคปกติในคณะรัฐศาสตรอีกสาขาหนึ่ง ในขณะที่ภาคปกติในคณะรัฐศาสตรอีกสาขาหน่ึง ในขณะท่ี

ยงัมีสถานภาพการเปนนกัศึกษาในคณะนติิศาสตรไดยงัมีสถานภาพการเปนนักศึกษาในคณะนิติศาสตรได



๑๐ ขาวรามคําแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  

 GER3102 GER3102
การอานภาษาเยอรมันเพื่ อความเขาใจ 2การอานภาษาเยอรมันเพื่ อความเขาใจ 2
(German Reading Comprehension 2)(German Reading Comprehension 2)

รศ.ดร.ประภาวดี  กุศลรอดรศ.ดร.ประภาวดี  กุศลรอด

ภาค 1 ปการศึกษา 2561  วชิา GER3102 (German Reading Comprehension 2)
เรยีนทุกวนัพฤหสับดี (TH. 13.30-15.20 น.) อาคารเบกพล
ที่หอง BPB 302 โดยมีตําราประกอบการเรียนท่ี
สามารถเรียนดวยตนเองได ซ่ึงตําราเรียนภาษาเยอรมัน
GER3102 (การอานภาษาเยอรมันเพื่อความเขาใจ 2)  
มีจดุประสงคในการพฒันาทกัษะการอานเพือ่ความรู
ความเขาใจ เพื่อการเตรียมตัวศึกษาภาษาเยอรมันใน
ระดับสูงข้ึนไป และเพื่อพัฒนาตนเองใหพรอมใน
การรบัขอมลูขาวสารใหกาวทันโลก รวมถงึศึกษาทฤษฎี
การอานเพ่ือความเขาใจและกลวิธีการอานดวยตัวบท
ภาษาเยอรมันชนิดตางๆ นอกจากน้ัน ผูเรียนจะได
เรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา เปรียบเทียบกับ
วัฒนธรรม แนวคิด และความเปนอยูของตนเอง
 เน้ือหาสังเขปแบงออกเปน 2 สวน สวนท่ี 1 
(บทท่ี 1-6) เนนทฤษฎีเบ้ืองตนเก่ียวกบัการอาน รวมถงึ
ความรูเกีย่วกับการใชพจนานุกรม สําหรบัในสวนท่ี 2
(บทท่ี 7-15)  เปนการฝกอานบทความชนิดตางๆ เชน
การอานเพือ่ความบันเทิง (เชน การอานนิทาน เรือ่งส้ัน)
การอานเร่ืองรายงาน (การเลาประสบการณการทํางาน)
การอานเพือ่ความรูทางวัฒนธรรม (เทศกาล Karneval)
การอานเพ่ือความรูทัว่ไป (วธีิทาํอาหาร) การอานเพ่ือ
จดุมุงหมายทางวิชาการ (ประวัติศาสตร บคุคลสําคัญ) 
และการอานเพ่ือความรูทั่วไปทางภูมิศาสตรและ
การทองเท่ียว (เมืองและท่ีทองเท่ียวสําคัญ) เปนตน
 การศึกษาในช้ันเรียน

 สําหรับผูทีส่ามารถเขาเรียนสม่ําเสมอ จะมีโอกาส
ฝกการอานและการเขียน เนนการอานบทอานชนิด
ตางๆ การใชกลยุทธการอานท่ีเหมาะสมกับบทอาน
และจุดประสงคของการอาน มีการอธิบายศัพท สํานวน
โครงสรางท่ีสําคัญอยางละเอียด มีการใชส่ือประกอบ
การเรียนการสอนหลากหลายและทันสมัย 

 GER2301 GER2301
ภาษาเยอรมันเพื่ อกิจการทองเท่ียว 1ภาษาเยอรมันเพื่ อกิจการทองเท่ียว 1
(German for Tourism 1) (German for Tourism 1) 

 วชิา GER 2301 (German for Tourism 1)  เรยีน
ทุกวันอังคาร  เวลา 09.30-11.20 น.  เรียนท่ีหอง-
ปฏิบัติการทางภาษา อาคาร HUB 1304 (คณะ-
มนุษยศาสตร) โดยมีตําราประกอบการเรียนท่ีผลติข้ึน
เพื่อสนองความตองการของนักเรียน นักศึกษา ผูที่
ทํางานธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร รานคา หรือสําหรับ
ผูที่ตองการเพิ่มพูนความรูและฝกฝนทักษะการใช
ภาษาเยอรมัน  ตําราเลมน้ีเนนทางดานการฟงและการพูด
พรอมท้ังสอดแทรกความรูเกี่ยวกับงานโรงแรม 
ภตัตาคาร รานคา ไปพรอมกบัการใชภาษาเฉพาะดาน
เพื่อใหผู  เรียนสามารถสื่อสารกับแขกที่มาจาก
ประเทศท่ีใชภาษาเยอรมันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ดังน้ันในการศึกษาตําราเลมน้ี ขอใหผูเรยีนศึกษาตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนดไวใหในตําราอยางละเอียด  อีกท้ัง
การใชภาษาเยอรมันเปนเรือ่งของทักษะ ผูเรยีนจงึควร
หมั่นฝกฝนและทํากิจกรรมที่กําหนดใหในตํารา
ทุกข้ันตอน จึงจะชวยใหการศึกษามีประสิทธิภาพ
 คาํอธบิายกระบวนวชิา GER 2301 ภาษาเยอรมนั

 เพือ่กจิการทองเทีย่ว 1 (German for Tourism 1)
 ศึกษาการใชศัพทและสํานวนพ้ืนฐานภาษาเยอรมัน
ทีใ่ชในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว สํานักงานทองเท่ียว
การโรงแรม ภัตตาคาร ตลอดจนรานคา  (ควรเรียน
กระบวนวิชา GER 1002 (GN 102) มากอน)
 A study of basic vocabulary and expressions in
Tourism industry: travel agencies, hotels, restaurants
and shops.  (Recommend preliminary course: GN 102)
 รายชื่อบทการสอน

 บทท่ี 1 Im Flughafen “Suvarnabhumi”
 บทท่ี 2 Im Parkhaus des Flughafens
 บทท่ี 3 Unterwegs zum Hotel
 บทท่ี 4 Im Hotel, an der Rezeption
 บทท่ี 5 Lage und Ausstattung von Zimmern
 บทท่ี 6 Orte in Hotel und Umgebung
 บทท่ี 7 Auf Wünsche und Reklamationen reagieren
 บทท่ี 8 Tischreservierung für ein Hotelrestaurant :
    Plätze anweisen
 บทท่ี 9 Im Restaurant
 บทท่ี 10 In der Hotelbar
 บทท่ี 11 Reklamation im Hotelrestaurant
 บทท่ี 12 Telefonservice im Hotel
 บทท่ี 13 Zur Reinigung: Die Wäscherei
 บทท่ี 14 Im Hotelreisebüro
 บทท่ี 15 Im Hotelsouvenirladen

 ขอแนะนาํกอนใชตาํราประกอบการเรยีนกอนเขา
 ชั้นเรียนหรือเรียนดวยตนเอง
 กอนเริม่ลงมือศึกษาเน้ือหาแตละบท  ผูเรียนควร
ทําแบบทดสอบกอนการเรียน  เพื่อเปนการทบทวน
ความรูที่เคยเรียนมาแลว  และตรวจสอบคําตอบกับ
เฉลยท่ีใหไวทายตํารา  เม่ือผูเรียนศึกษาเน้ือหาทุกบท
จบแลว  ใหทาํแบบทดสอบประเมินผลการเรยีนหลงั
การเรยีนและตรวจสอบคําตอบกับเฉลย  เพือ่ท่ีผูเรยีน
จะไดทราบวาผูเรียนมีความรูความเขาใจเน้ือหาวิชา
ในตําราเลมน้ีเพิ่มข้ึนมากนอยเพียงใด
 พิเศษสุด

 นอกจากตําราแลว นักศึกษาสามารถเรียนวิชาน้ี
โดยการใชโปรแกรม moodle ชวยเสริมการเรียนดวย
ตนเอง โดยท่ีอาจารยจะใหขอมลูเสรมิเก่ียวกบัการเรียน
ทั้งหมดไวในโปรแกรมดังกลาว เชน ไวยากรณ ศัพท 
บทอานหรือบทสนทนา ภาพยนตรตางๆหรือขอมูล
อื่นๆที่จําเปนท่ีทําใหผูเรียนติดตามเน้ือหาวิชาการ
เรียนไดเต็มท่ี รศ.ดร.ประภาวดี  กุศลรอดรศ.ดร.ประภาวดี  กุศลรอด

 การวัดผล
 สําหรับผูที่สามารถเขาเรียนสม่ําเสมอ วัดผลจาก
การเรียนในหองเรียนท่ีผูเขาเรียนไดฝกพูดและโดย
เอาไปใชในสถานการณจริงได  โดยกําหนดคะแนน
สวนน้ี 50 % และสอบขอเขียนอีก 50 %  สวนผูที่
ไมสามารถเขาเรียนในช้ันเรียนได วัดผลดวยการ
สอบปากเปลาและขอเขียนอยางละ 50 % เชนกัน 
อาจนัดสอบปากเปลาในวัน เวลาท่ีนักศึกษาสะดวก
 การใหคําปรึกษา

 นักศึกษาสามารถซักถามขอสงสัย  ปญหาใน-
การเรียน  การสงการบาน  การทํากิจกรรมตางๆ ที่
เก่ียวกับการเรียนการสอนผานส่ือสังคมออนไลน
ตางๆ หรือติดตออาจารยผูสอน รศ. ดร. ประภาวดี 
กุศลรอด ไดทุกวัน ที่ อีเมล kusolrod@yahoo.com 
หรือโทร. 099-157-1616

 การวัดผล
 สําหรบัผูท่ีสามารถเขาเรียนสม่ําเสมอ วดัผลจากการเรียน
ในหองเรยีนทีผู่เขาเรยีนไดฝกพดูและโดยเอาไปใชใน
สถานการณจริงได โดยกําหนดคะแนนสวนน้ี 50 %
และสอบขอเขยีนอกี 50 %  สวนผูท่ีไมสามารถเขาเรียน
ในช้ันเรียนได วัดผลดวยขอเขียน 100 % 
 การศึกษาตําราวิชาภาษาเยอรมัน GER3102 

 ดวยตนเอง
 การสอบขอเขียน 100 % และสําหรับผูท่ีตองการ
ศึกษาภาษาเยอรมันดวยตนเอง โดยเฉพาะสําหรับ
ผูทีมี่ความรูภาษาเยอรมันคอนขางดีอยูแลว  มีคําแนะนํา
ดังตอไปน้ี
 ในการศึกษาตําราวิชาภาษาเยอรมัน GER3102
ผูเรยีนควรจะตองทํากิจกรรมตามท่ีระบุไวในหนังสือ
เน่ืองจากตําราวิชาภาษาเยอรมัน GER3102 เปนหนงัสือ
ทีเ่ปนท้ังเน้ือหาและทักษะ  จงึจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตอง
ศึกษาและฝกฝนประจําสม่ําเสมอ  ผูเรยีนควรกําหนด
เวลาในการศึกษาตําราวิชานี้ไวประมาณสัปดาหละ
10 ชัว่โมง  โดยจัดแบงเวลาไวประมาณวันละ 2 ชัว่โมง
ซ่ึงใน 10 ชัว่โมงอาจจะเผ่ือเวลาทบทวนความรูทัง้หมด
ของแตละบทดวย  และเผือ่เวลาในการอานภาษาเยอรมัน
เพิ่มเติมจากส่ืออื่น ๆ ที่เปนเรื่องท่ัวไปอีกดวย ผูเรียน
ไมควรเกบ็สะสมไวศึกษาในระยะเวลาส้ันๆ กอนสอบ
เพราะจะทําใหการศึกษาไมไดผล ผูเรียนควรระลึก
อยูเสมอวาทักษะดานภาษาเยอรมันน้ัน  จะตองอาศัย
การส่ังสมความรูและพฒันาทักษะการฟง พดู อาน เขียน
ที่เกื้อหนุนกันโดยไมขาดตอน
 ผูเรยีนสามารถซักถามขอสงสัย ปญหาในการเรียน
การสงการบาน การทํากิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนโดยส่ือตางๆ ได เชน อีเมล ไลน 
โทรศัพท หรือพบอาจารยผูสอนเปนการสวนตัวได
ทุกวัน (ติดตอ รศ.ดร.ประภาวดี กุศลรอด 
kusolrod@yahoo.com, 099-157-1616)
 



๑๑ขาวรามคําแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

หนังสือพิมพขาวรามคําแหง

เจาของ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ที่ปรึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ ม.ร. 
บรรณาธิการ ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
ผูชวยบรรณาธิการ รศ.วาริศา พลายบัว น.ส.สุธี ตันตินันทธร 
กองบรรณาธิการ นางรัชนี โคตรพรหม  น.ส.พรรณวรา เพิ่มพูล  
 นางปุญญิสา อรพินท น.ส.กุลิศรา เจริญสุข นางสาริศา แสงสุข
ผูจัดการ นางวนิดา หาญณรงค
ชางภาพ นายวิทยา ธนาฤกษมงคล   นายภาณุพงศ พิงไธสง  นายสยุมพล ศรพรหม

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ หอง ๒๐๕ โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗ 

อัตราสมาชิก (ปละ ๕๒ ฉบับ) ออกทุกวันจันทร ปละ ๒๐๐ บาท 

สมาชิกอาจมารับดวยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได

นักศึกษาตองการเปล่ียนแปลงท่ีอยูการสงขาวติดตอท่ีงานประชาสัมพันธ อาคารสุโขทัย ช้ัน ๒ 

หอง ๒๐๕ โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗ 

ผูพิมพ    สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ภาควิชาเทคโนฯ (ตอจากหนา 12)

  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา กลาวอีกวา

ในการทํางานจะตองใชความรูและความสามารถ

ประกอบกันไป ถาหากนักศึกษาคนใดมีความสามารถ

โดดเดน ขอใหนักศึกษาแนะนําหรือพรีเซนตความ-

สามารถกับรุนพ่ีหรืออาจารยพ่ีเล้ียง เพ่ือท่ีจะไดมีโอกาส

ในการทํางานจริงในสถานท่ีที่นักศึกษาไปฝกงาน  

และขอฝากเร่ืองจิตอาสา คุณธรรม และระเบียบวินัย 

นักศึกษาจะตองบริหารเวลา และจัดการตัวเองใหได

ท้ังเร่ืองเวลา และการแตงกาย เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ

ของหนวยงานท่ีนักศึกษาไปฝกงานดวย 

     ขณะท่ี รองศาสตราจารยศุภนิตย อารีหทัยรัตน

ประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน ไดให

คําแนะนําในการจดบันทึกสมุดฝกงานอยางถูกวิธี

และใหนักศึกษาไปรายงานตัวในวันแรกวานักศึกษา

ควรไปรายงานตัวหรือพบกับใครกอน เพราะตลอด

การปฏิบัติงานตองอยูภายใตการกํากับดูแลของ

อาจารยพ่ีเล้ียง  ขอใหนักศึกษาท่ีไปฝกงานทุกหนวยงาน

จงวางตัวดวยการนอบนอมถอมตน อุทิศเวลาในการทํางาน

ใหศึกษาระเบียบประเพณีของแตละหนวยงาน

และปรับตัวใหเขาสังคมน้ันๆ เพื่อใหการปฏิบัติงาน

เปนไปดวยความราบร่ืน 

  

 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัด
โครงการ RULAW Moot Court Academy 2018  
การแขงขันโตเถียงปญหาทางกฎหมายโดยการ
แถลงการณดวยวาจาในช้ันศาล (ศาลจําลอง) เพื่อให
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการตางๆ
ในหองพิจารณาของศาล และทักษะในการวาความ 
จากโจทยคดีแพง คดีอาญา และคดีเกี่ยวกับกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา 
 การแขงขันคร้ังน้ีจัดข้ึน 3 รอบ ณ หองประชุม
อาคาร 2 ชั้น 2 หองศาลจําลอง คณะนิติศาสตร 
รอบคัดเลือก 8 ทีม เพ่ือคัดเลือกใหเหลือ 4 ทีมสุดทาย
ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. 
รอบคัดเลือก 4 ทีม เพ่ือคัดเลือกใหเหลือ 2 ทีมสุดทาย
ในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. 
และรอบชิงชนะเลิศ ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 
เวลา 13.00-16.30 น. ประกาศผลการแขงขัน และ
มอบโลรางวัลใหแกทีมชนะเลิศ
 ขอเชิญศิษยเกา นักศึกษาคณะนิติศาสตร และ
ผูสนใจทั่วไป รวมชมการแขงขันวาความในศาล
จําลอง ท้ัง 3 รอบ ตามกําหนดการดังกลาว สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง โทร.0-2310-8170

 คณะนิติศาสตรชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตรชวนนักศึกษา
ชมการแขงขันวาความในศาลจําลองชมการแขงขันวาความในศาลจําลอง

ภาษาสเปนสักกะนิด
มาเรียนภาษาสเปนกันเถอะ

รศ.ดร. สวางวัน ไตรเจริญวิวัฒน

 นักศึกษามีแนวโนมท่ีจะเลือกเรียนสาขาวิชา 
หรือกระบวนวิชาท่ีคุนหูหรือรูจักมากอน เน่ืองจาก
มีขอมูลไมเพียงพอ สาขาวิชาภาษาสเปนจึงจะขอ
แนะนําภาษาสเปน หลักสูตรและอาชีพหลังเรียนจบ 
เพื่อชวยในการตัดสินใจเลือกของนักศึกษา
 ภาษาสเปนนับเปนภาษาท่ีมีความสําคัญยิ่ง
มีผูพูดภาษาสเปนเปนภาษาแมถึง 400 กวาลานคนท่ัวโลก
นับเปนภาษาอันดับสามของโลก เปนรองก็เพียง
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ นอกจากน้ัน ยังเปนหนึ่ง
ใน 6 ภาษาท่ีใชในองคการสหประชาชาติ  รวมท้ังยังเปน
ภาษาราชการขององคการระหวางประเทศทางเศรษฐกิจ
และการเมืองที่สําคัญอีกหลายองคการอีกดวย เชน
สหภาพยุโรป สหภาพแอฟริกา องคการรัฐอเมริกา
องคการรัฐไอบีเรียอเมริกา ขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ
และสหภาพชาติอเมริกาใต เปนตน
 คณะมนุษยศาสตรเล็งเห็นความสําคัญของ
ภาษาสเปนและเปดสอนเปนหลักสูตรวิชาเอกต้ังแต 
พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยรามคําแหงนับเปนสถาบันการศึกษา
ท่ีมีคณาจารยดานการสอนภาษาและวัฒนธรรมสเปน
ตลอดจนลาตินอเมริกาท่ีเขมแข็งท่ีสุดสถาบันหนึ่ง 
มีอาจารยชาวไทยและชาวตางชาติ อีกท้ังยังไดลงนาม
ความรวมมือกับรัฐบาลสเปน ทําใหไดรับความชวยเหลือ
คัดสรรอาจารยชาวสเปนมารวมพัฒนาการเรียนการสอนดวย 
 คําถามหน่ึงซ่ึงนักศึกษาควรถามตนเองและ
หาความรูรอบตัว คือเมื่อเรียนจบสาขาที่สนใจแลว
จะนําไปประกอบอาชีพใดไดบาง ในเร่ืองน้ีสาขาสเปน
มีคําตอบ บัณฑิตสเปนประกอบอาชีพหลากหลาย 
ทั้งดานการธุรกิจ การทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่ง
ปจจุบันน้ีเปนแหลงรายไดอันสําคัญย่ิงของประเทศไทย
นักทองเที่ยวสเปนและจากแถบลาตินอเมริกา เชน 
จากประเทศเม็กซิโก อารเจนตินา ชิลีฯ เดินทางมา
ช่ืนชมความงามของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนทุกป นอกจากน้ี
บัณฑิตของเรายังจบไปทํางานในสถานทูตตางๆ ทีใ่ช
ภาษาสเปน เปนครูตามโครงการผลิตครูภาษาขาดแคลน
ทํางานเปนลามใหแกบริษัทท่ีใชภาษาน้ี รวมท้ังยังมี
บัณฑิตเดินทางไกลไปสอนภาษาสเปนถึงในสหรัฐ-
อเมริกาอีกดวย 
 กอนเรียนจบ นักศึกษาปสุดทาย มักไดฝกงาน
ตามบริษัททองเท่ียวและสถานทูต ท้ังสถานทูตเม็กซิโก
เปรู โคลอมเบีย ชิลีและอารเจนตินา 

 สาขาวิชาภาษาสเปนจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
สําหรับผูสนใจและรักการเรียนภาษา เน่ืองจากปจจุบันน้ี
ยังมีสถาบันการศึกษาเปดสอนหลักสูตรภาษาสเปน
เปนวิชาเอกนอยมาก คือ ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ปจจุบันเรามีนักศึกษาท่ีลง Pre-degree จํานวน
มิใชนอย เน่ืองจากเรียนอยูในสถาบันอ่ืนท่ีไมไดสอน
ภาษาสเปน บางคนก็เคยเรียนภาษาน้ีในตางประเทศ 
และยังอยากพัฒนาใหมีภาษาท่ีดีข้ึนตอไป
 สาขาวิชาภาษาสเปนจัดทําโครงการหลักสูตร 
และกระบวนวิชาตางๆ เนนหลักท้ังดานทฤษฎี วิชาการ
และการนําความรูไปใชงานประกอบอาชีพจริง 
 โครงสรางหลักสูตร รวม 139 หนวยกิต ประกอบดวย
 - หมวดศึกษาท่ัวไป   40 หนวยกิต
 - หมวดวิชาเอก (ภาษาสเปน) 72 หนวยกิต
 - หมวดวิชาโท 18 หนวยกิต
 - หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หนวยกิต
 วิชาเอก(ภาษาสเปน) 72 หนวยกิต นักศึกษา
สามารถเลือกเรียน ดังน้ี

  หมวดทักษะภาษาสเปนท่ัวไป (ฝกฟง พูด
อานและเขียน)
  หมวดวรรณกรรมสเปนและลาตินอเมริกัน
(รูจักวรรณกรรมเอก และผลงานสําคัญระดับโลก)
  หมวดอารยธรรมสเปนและลาตินอเมริกัน
(ต่ืนตาต่ืนใจกับอารยธรรมเกาแกที่กลายเปนแหลง
ทองเท่ียวสําคัญ)
  หมวดภาษาศาสตร (ตระหนักถึงความ-
ลุมลึกของโครงสรางภาษา)
  หมวดภาษาสเปนเฉพาะดาน (เรียนรู คําศัพท
สํานวนภาษาเฉพาะดานเพ่ือใชในแวดวงธุรกิจ ทองเท่ียว
และภาคบริการ) 
 สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกสาขาอ่ืนเปนวิชาเอก 
ก็สามารถเลือกเรียนภาษาสเปนเปนวิชาโทได โดย
สาขาวิชาฯ จัดโครงสรางอิสระสามารถเลือกเรียนได
ตามความสนใจของผูเรียน (ปรึกษาหนวยทะเบียน
ประจําคณะ)
Aquí hablamos español Aquí hablamos español 
Aquí hablamos español
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คณะสื่อสารมวลชนเติมความรูภาษาอังกฤษใหศิษยเกาคณะส่ือสารมวลชนเติมความรูภาษาอังกฤษใหศิษยเกา

 คณะส่ือสารมวลชนจัดอบรม “ภาษาอังกฤษสําหรับนักส่ือสารมวลชน” เพื่อเสริมทักษะดานการพูด
ภาษาอังกฤษใหศิษยเกาของคณะ 
 อาจารยจเลิศ เจษฎาวัลย คณบดีคณะส่ือสารมวลชน กลาวสาเหตุที่จัดโครงการน้ีวาเน่ืองจากเห็นวา
ปจจุบันศิษยเกายังขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะการพูด  ซึ่งสงผลตอความมั่นใจในการทํางาน 
รวมท้ังอาจสงผลกระทบตอความกาวหนาในอาชีพได ประกอบกับคณะไดสอบถามความสนใจของศิษยเกา
วาตองการเสริมความรูในประเด็นใด และไดรับคําตอบวาตองการอบรมดานภาษาอังกฤษมากท่ีสุด คณะจึง
จัดโครงการอบรมเพ่ือเสริมศักยภาพใหศิษยเกา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการดูแลลูกศิษย โดยใหความรูที่เปน
ประโยชนตองาน ทั้งน้ี โครงการภาษาอังกฤษสําหรับนักส่ือสารมวลชน เปนโครงการตอเนื่อง จัดมาเปน
ปที่สองแลว สําหรับการอบรมคร้ังน้ี ไดรับอนุเคราะหวิทยากรจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ไดแก Mr.Eric Gare Salvana ซึ่งเปนอาจารยชาวตางชาติผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ อบรมเฉพาะ
วันอาทิตย ระหวางวันท่ี 3 มิถุนายน ถึง วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ที่หองปฏิบัติการของสถาบันภาษา 
และหอง 307 อาคารสุโขทัย

(อานตอหนา 11)

ม.รามฯ ขยายเวลารับ นศ. ป.ตรีม.รามฯ ขยายเวลารับ นศ. ป.ตรี
(ภาคพิเศษ) การบัญชีและการเงิน(ภาคพิเศษ) การบัญชีและการเงิน

  

  คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เปดรับสมัครนักศึกษาใหมภาคพิเศษ รุนท่ี 30 ประจํา
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 โดยเปดรับสมัคร 
3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชา-
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาภาษาจีน 
หลักสูตร 4 ป จํานวน 139 หนวยกิต เรียนวันจันทร-
วันศุกร เวลา 17.00 - 21.00 น. เปดจําหนายใบสมัคร
แลวตั้งแตบัดน้ี - 5 กรกฎาคม 2561
 ผูสนใจสมัครดวยตนเองไดต้ังแตวันท่ี 15 มิถุนายน
- 5 กรกฎาคม 2561 ที่สํานักงานโครงการภาคพิเศษ 
คณะมนุษยศาสตร อาคาร 2 ช้ัน 1 สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมโทร. 0-2310-8585, 089-129 -7822 หรือที่ 
https://www.facebook.com/HUSPRU/

คณะมนุษยศาสตรเปดรับ ป.ตรี ภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตรเปดรับ ป.ตรี ภาคพิเศษ

   

ภาควิชาเทคโนฯศึกษาศาสตร ภาควิชาเทคโนฯศึกษาศาสตร 
ปฐมนิเทศนักศึกษากอนฝกงานปฐมนิเทศนักศึกษากอนฝกงาน

      ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝกงานระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี
และส่ือสารการศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา
2561 โดยมีรองศาสตราจารย ดร.สุพจน อิงอาจ 
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเปนประธาน
ใหโอวาทนักศึกษา มีคณาจารยประจําภาควิชา-
เทคโนโลยีการศึกษา และนักศึกษาฝกงานสาขา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา รุนท่ี 77 เขารวมงาน
เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ณ หองศูนยการเรียนรู
(NCB 207) คณะศึกษาศาสตร 
 ภายในงาน มีการบรรยายเรื่องการเตรียม
ความพรอมในการสงตัวนักศึกษาออกไปฝกงาน
ในหนวยงาน สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดย ผศ.จิณหนิภา แสงสุข อาจารย
ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
กลาววากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานประจํา
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษา
มาพบและทําความคุนเคยกันกอนที่จะไปฝกงาน
และเสริมสรางความรูความเขาใจในการเขียน 
หรือจดบันทึกสมุดฝกงานใหถูกตอง
  ดาน รศ.ดร.สุพจน อิงอาจ หัวหนาภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา กลาววาการไปฝกปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาคร้ังน้ี ขอใหมีความต้ังใจ เพราะการ
ฝกงานเปนวิชาเรียนสุดทายท่ีตองเรียนควบคูไป
กับวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา นักศึกษา
จะตองเตรียมความพรอมท่ีจะเขาไปสูโลกแหง
ความเปนจริง วิชาความรู ทักษะตางๆ ท่ีส่ังสมมา
จากหองเรียนจะไดนําไปใชกับการฝกปฏิบัติจริง 
เปนการฝกประสบการณและการฝกวินัยในการ
ทํางานที่แทจริง ขอใหนักศึกษาตั้งใจและอดทน 
มีความภูมิใจและเช่ือม่ันในตนเอง เพ่ือใหการฝกงาน
ครั้งน้ีบรรลุตามเปาหมายท่ีต้ังใจเอาไว 
     สวนคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
มีความเช่ือม่ันวานักศึกษาสามารถเรียนรูงานได 
หากมีปญหาหรืออุปสรรคในขณะฝกงานขอใหใช
สติในการแกไขปญหา และใชความพยายามอยาง
เต็มความสามารถ หากมีขอสงสัยใหขอคําแนะนํา
จากอาจารยพี่เลี้ยง หรืออาจารยนิเทศ ปญหาตางๆ 
ที่ติดขัดก็จะสามารถผานไปได    

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ขยายเวลาเปดรับสมัครผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี 1
ปการศึกษา 2561 โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ
การบัญชีและการเงิน รุนท่ี 11 หลักสูตร 132 หนวยกิต
เรียนนอกเวลาราชการ วันจันทร - วันพฤหัสบดี เวลา 
17.30 - 21.30 น. คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ ท้ังน้ี
ผูสําเร็จการศึกษาอนุปริญญาตรี (ปวส.) ปริญญาตรี
และปริญญาโท สามารถเทียบโอนหนวยกิตได และนักศึกษา

คณะนิติศาสตรเปดรับ ป.ตรี ภาคพิเศษคณะนิติศาสตรเปดรับ ป.ตรี ภาคพิเศษ
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง มุงขยายโอกาสทาง
การศึกษาวิชากฎหมาย ตอบสนองความตองการของสังคม
และเพ่ิมพลเมืองท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมทางกฎหมาย
ออกไปรับใชสังคม  โดยเปดรับสมัครนักศึกษาใหม
ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร (ภาคพิเศษ) ต้ังแต
บัดน้ี - 9 กรกฎาคมน้ี  
 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปดรับ
สมัครนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญา-
นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รุนท่ี 11 ประจําภาคเรียนท่ี 1
ปการศึกษา 2561 ระบบการศึกษาแบบ Block Course System
หลักสูตร 4 ป จํานวน 139 หนวยกิต จัดการเรียนการสอน
วันอังคาร-วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 - 22.00 น. เรียนท่ี
วิทยาเขตบางนา 
 ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเองไดต้ังแตบัดน้ี
 -9 กรกฎาคม 2561 ท่ีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง อาคาร 1 ชั้น 2 หอง 1209 หัวหมาก หรือ
ที่วิทยาเขตบางนา อาคารอํานวยการ ชั้น 1 สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมโทร. 0-2310-8162, 0-2397-6298,
083-243-4595 , 091-875-3711 หรือท่ี http://www.law.ru.ac.th

มีสิทธ์ิกูยืมเงินตามเง่ือนไขกองทุนฯ (กรอ.) 
 ผูสนใจซ้ือใบสมัครและสมัครไดต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีสํานักงานโครงการฯ
หอง 402 ช้ัน 4 คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0-2310-8237,
0-2310-8214-7 ตอ 2401 และ 2404, 0-2310-8226-8 
ตอ 2401 และ 2404, 086-306-5174, 086-521-0033 
หรือที่ www.acctfi n.ru.ac.th

  


