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 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจ�าปี 2557 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program 

สาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 1 ณ วิทยาเขตบางนา 

(อาคารอ�านวยการใหม่) จดัการศกึษาแบบ Block 

Course จ�านวน 39 หน่วยกิต แผน ข (ไม่ท�า-

วทิยานพินธ์) เรียนวนัเสาร์ เวลา 08.00- 21.00  น. 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร 139,000 บาท รวมศึกษา 

ดูงาน  ณ ประเทศสิงคโปร์ (แบ่งช�าระ 7 งวด) 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 8)

 นักวิ่งจอมอึดจากทั่วสารทิศ ลงสนามแข่งขัน “42 ปี รามค�าแหง เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 

(ลอยฟ้า)” ‘ชาครติ บุญคง’ อดตีนกักฬีาทมีชาติวิง่มาราธอน คว้าอนัดบั 1 ชาย และ ‘วีรฉตัร สวุรรณโชติ’ 

สาวน้อยวัย 13 ปี คว้าอันดับ 1 หญิง รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเจ้าภาพ 

ม.รามค�าแหง น�ารายได้ขึน้ทลูเกล้าฯ ถวายโดยเสดจ็พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั 

รามคำาแหง จัด ‘เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน’

นักวิ่งทั่วสารทิศประลองสนามกันคึกคัก

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบัน- 

คอมพิวเตอร์ ม.ร. เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับ 

นักศึกษา หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในส�านักงาน 

ระดับกลาง ครั้งที่ 1/58 รุ่นที่ (88) โปรแกรม 

ที่เปิดอบรม Setting & Maintenance Windows 

System, Working with Microsoft Excel 2010, 

 การใช้งานบริการ Google Apps

  โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านหลักสูตร  

การใช้คอมพิวเตอร์ในส�านักงานระดับต้น 

มาก่อน ค่าสมัครพร้อมต�าราเรียนและอุปกรณ์ 

500 บาท เลือกกลุ่มอบรมได้ดังนี้ 

ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯ ในโอกาส “43 ปีรามคำาแหง”

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษา

ต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าปี 2558 ทั้งหลักสูตรภาคปกติ (ในเวลา

ราชการ) 7 สาขาวิชา และหลักสูตรภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ)  

30 สาขาวชิา ระหว่างวนัที ่6 - 10 กมุภาพนัธ์  2558  ตามรายละเอยีดดงันี้

 หลักสูตรภาคปกติ 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ  

การเงินและการธนาคาร การตลาด การบัญชี ชีววิทยา เคมีประยุกต์ 

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 หลักสูตรภาคพิเศษ 30 สาขาวิชา ได้แก่ นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  

การจดัการ  การเงนิและการธนาคาร  การตลาด  การบญัช ี ภาษาองักฤษ- 

เพื่อการสื่อสาร  ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ  ภาษาไทย-

เพื่อการสื่อสาร  ไทยศึกษา  การแปล  คณิตศาสตร์  ระบบสนับสนุน-

การตัดสินใจ  การศึกษาเพื่อการพัฒนา  นวัตกรรมหลักสูตรและการ

จดัการเรยีนรู ้ ภมูศิาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  การบรหิาร-

การศึกษา  การประเมินและการวิจัยการศึกษา  การสอนภาษาไทย  

การสอนวทิยาศาสตร์  คณติศาสตรศึกษา  จติวทิยา  พลศกึษา  สขุศกึษา  

การจัดการอาชีวศึกษา  เศรษฐศาสตร์  เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

สื่อสารมวลชน  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ผูส้นใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที ่ www.grad.ru.ac.th บัดนีเ้ป็นต้นไป 

สมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ - 26 มกราคม 2558  

หรอืสมคัรด้วยตนเอง วนัที ่6 - 10 กมุภาพนัธ์ 2558 เวลา 09.00 - 15.30 น.  

ณ อาคารท่าชัย ชั้น 1 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 3 โทร. 0-2310-8560 

และ 0-2310-8564 หรือที่ www.grad.ru.ac.th (อ่านต่อหน้า 8)

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางพานพุ ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุน

รามค�าแหงมหาราช ในโอกาสครบรอบ 43 ปีแห่งการสถาปนามหาวทิยาลยั เมือ่วนัที่  

26 พฤศจกิายน 2557 ณ บรเิวณลานพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช  

โดยม ี นายอนิทร์จนัทร์ บรุาพนัธ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุ ิ พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาร่วมพิธี

เป็นจ�านวนมาก 

 โอกาสนี้ อธิการบดี ม.ร. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

แก่ข้าราชการ และได้กล่าวแสดงความยนิดกีบับคุลากรทีไ่ด้รบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ว่า 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือเป็นเกียรติยศอันสูงยิ่งของข้าราชการ ขอให้ทุกท่าน 

ที่ได้รับถือครองเกียรติยศนี้ไว้และให้ระลึกเสมอว่าเราเป็นข้าของแผ่นดินแห่งนี้

 อธิการบดี ม.ร. ยังกล่าวถึงวันสถาปนามหาวิทยาลัยคือ วันที่ 26 พฤศจิกายน

ของทุกปีว่า เป็นวันส�าคัญของมหาวิทยาลัยที่ท�าให้พวกเราชาวรามค�าแหงระลึก

ถึงการก่อตั้งและได้มองย้อนว่ามหาวิทยาลัยของเราได้มีพัฒนาการความก้าวหน้า

ในด้านต่างๆ ไปแล้วมากน้อยเพียงใด 

   
 ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์

   
 
   
ม.ร.เปิดรับป.โท One Day Program 
เรียนวันเสาร์ที่รามฯ 2 รุ่น 1



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

          

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

รามคำาแหงฯ                                  (ต่อจากหน้า 1)

 เมือ่วนัที ่ 23 พฤศจกิายน 2557 ตัง้แต่เวลา 05.00 น. 

บรรยากาศในมหกรรม เดิน - วิ่ง มินิมาราธอนคึกคัก  

พี่น้องประชาชนย่านรามค�าแหง และจากทั่วสารทิศ 

ทุกเพศ ทุกวัย ออกมาร่วมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพกัน 

อย่างคึกคัก ท�าเอาบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชแน่นไปถนัด ในงานนี้ยังมี

คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ ศษิย์เก่า ศษิย์ปัจจบุนั

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง นักวิ่งชาวต่างชาติ และ

นักกีฬาทีมชาติไทย อาทิ ร้อยโทพิพัฒน์พล อิงคนนท์ 

นักปัญจกฬีา ทมีชาตไิทย พ.ต.ต.ศกัดิส์นุทร เปรมานนท์ 

“สารวตัรหม”ี นกัศกึษาระดบัปริญญาเอก คณะพัฒนา-

ทรัพยากรมนุษย์ มาร่วมด้วย

 การแข่งขนัเริม่เช้าตรู ่ นกัวิง่ออกสตาร์ทกนั 06.00 น. 

โดยมผู้ีช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล  ทองประยรู  รออธกิารบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.รามค�าแหง เป็นผู้ให้สัญญาณ

ปล่อยตัว และกล่าวเปิดงานว่า งาน “42 ปี รามค�าแหง 

เดนิ-วิง่ มนิมิาราธอน(ลอยฟ้า)” จดัขึน้เพ่ือเทดิพระเกียรติ

และถวายเป็นราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ร่วมฉลองในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ครบรอบ 42 ปีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา 

และเป็นการส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

เชิงป้องกันรณรงค์ให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ 

ด้วยการออกก�าลังกาย โดยรายได้ทูลเกล้าฯถวายโดย

เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

 การแข่งขันครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ วิ่งระยะทาง 

10.5 กิโลเมตร และเดินระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยใช ้

เส้นทางวิ่งบริเวณถนนรามค�าแหงและทางยกระดับ

ด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง และเดินภายใน

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ผลการแข่งขันประเภทชาย Overall อันดับที่ 1 

ได้แก่ นายชาครติ บญุคง สถติ ิ00.33.01 อนัดบัที ่ 2 ได้แก่  

นายจารุวัฒน์ อินนุรักษ์ สถิติ 00.33.32 อันดับที่ 3 ได้แก่ 

สิบโทปิยะณัฐ ชาโนจุติ สถิติ 00.34.05 อันดับที่ 4 ได้แก่  

ร้อยโทพิพัฒน์พล อิงคนนท์ สถิติ 00.34.22 และอันดับ

ที่ 5 ได้แก่ นายณรงค์วิทย์ พิรุณไพศาล สถิติ 00.34.37 

 ประเภทชาวต่างชาตชิาย  อนัดบัที ่1 ได้แก่ Mr.Tesfay 

Negash Wubet สถิต ิ00.31.11 อนัดบัที ่ 2 ได้แก่ Mr.Lukas 

Wambua Muteti สถิติ 00.31.31 และอันดับที่ 3 ได้แก่ 

Mr.Jackson Kibet Renei สถิติ 00.32.22

 ประเภทกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปชาย อันดับที่ 1 

ได้แก่ นายวสุวิทย์ อุทธากิจ สถิติ 00.41.36  อันดับที่ 2 

ได้แก่ นายวรีกจิ วงศ์ลดุลวทิย์ สถิต ิ 00.45.30 อนัดับท่ี 3 

ได้แก่ นายพมิาน โจษเลศิกจิ สถติ ิ  00.45.50 อนัดบัที ่ 4 

ได้แก่ นายเกษมศิษฐ์ อัครเดชพีรวัส สถิติ 00.46.01 และ

อันดับที่ 5 ได้แก่ นายภูธร กองอ่อน สถิติ 00.47.03 

 ประเภทกลุ่มอายุ 50-59 ปีชาย อันดับที่ 1 ได้แก่ 

นายนิวัฒน์ ราชธานี สถิติ 00.33.38 อันดับที่ 2 ได้แก่ 

นายการุณ จันทร์ผ่องศรี สถิติ 00.39.56  อันดับที่ 3ได้แก่  

นายกติติศักดิ ์ อุทยัวฒันภกัด ี สถติิ 00.40.11 อันดบัที ่ 4 

ได้แก่ นายสงบ ภูค�ากอง สถิติ 00.40.19  และอันดับที่ 5 

ได้แก่ นายชอม ไชยยันต์บูรณ์ สถิติ 00.41.00

 ประเภทกลุ่มอายุ 40-49 ปีชาย อันดับที่ 1 ได้แก่ 

นายสุพรีพันธ์ ศรีดวงจันทร์ สถิติ 00.38.18 อันดับที่ 2 

ได้แก่ นายธนาพล ถามรภาค สถติ ิ 00.38.59 อนัดบัที ่ 3 

ได้แก่ นายเสกสรรค์ จันทร สถติิ 00.39.15 อันดบัที ่ 4 

ได้แก่ นายวรสิทธิ์ อินทสุวรรณ สถิติ 00.39.19 และ

อันดับที่ 5 ได้แก่ นายเสถียรชัย ป้องปก สถิติ 00.39.40              

 ประเภทกลุ่มอายุ 30-39 ปีชาย อันดับที่ 1 ได้แก่ 

นายชาคริต บุญคง สถิติ 00.33.01  อันดับที่ 2 ได้แก่  

นายสุเทพ สัมพันธ์มาส สถิติ 00.34.51 อันดับที่ 3 ได้แก่ 

นายเฉลย ฉิมยาม สถิติ 00.35.18 อันดับที่ 4 ได้แก่  

นายสมภพ แก้บ้วนรอด สถิติ 00.36.39  และอันดับที่ 5 

ได้แก่ นายแสงทอง ประภาชาลินี สถิติ 00.38.47                     

 ประเภทกลุ่มอายุ 18-29 ปีชาย อันดับที่ 1 ได้แก่ 

สิบโทปิยะณัฐ ชาโนจุติ สถิติ 00.34.05 อันดับที่ 2 ได้แก่ 

ร้อยโทพพิฒัน์พล องิคนนท์ สถติ ิ 00.34.22 อนัดบัที ่ 3 

ได้แก่ นายณรงค์วทิย์ พิรณุไพศาล สถติิ 00.34.37 อันดบัที ่ 4 

ได้แก่ สบิตรสีรุชยั เคนบปุผา สถติ ิ 00.35.84 และอนัดบัที ่ 5 

ได้แก่ นายสมปราชญ ปริญ สถิติ 00.35.14               

 ประเภทกลุ่มอายุไม่เกิน 17 ปีชาย อันดับที่ 1 

ได้แก่ นายจารุวัฒน์ อินนุรักษ์ สถิติ 00.33.32  อันดับที่ 2 

ได้แก่ ด.ช.ศภุกติต์ สคุตภิมู ิสถติ ิ00.36.36 อนัดบัที ่3 ได้แก่ 

ด.ช.ภูริภัทร โบราณมูล สถิติ 00.38.56 และอันดับที่ 4 

ได้แก่ ด.ช.กิตติพงษ์ มีทรัพย์ สถิติ 00.39.19                                            

 ผลการแข่งขันประเภทหญิง Overall อันดับที่ 1 

ได้แก่ ด.ญ.วรีฉัตร สวุรรณโชติ สถติิ 00.38.50 อนัดบัที ่2 

ได้แก่ ด.ญ.ณัฐพร ธรรมเที่ยง สถิติ 00.39.30 อันดับที่ 3 

ได้แก่ นางสาวช่อทพิย์ กนัอ่วม สถติ 00.40.46 อันดบัที ่ 4 

ได้แก่ ด.ญ.พิกุล ทองลือ สถิติ 00.40.51 และอันดับที่ 5 

ได้แก่ นางสาวดลยา เคราะห์ดี 00.41.51 รับถ้วยรางวัล

ทุกอันดับ

 ประเภทชาวต่างชาติหญิง อันดับที่ 1 ได้แก ่

Ms. Viola  Jepchirchir  Kimeli  สถติ ิ 00.35.26  อนัดบัที ่2 

ได้แก่ Ms.Cynthia Chelangat Towett สถิติ 00.36.46 

และอันดับที่ 3 ได้แก่ Ms.Werkialem Suenu Mamecha 

สถิติ 00.38.02 

 ประเภทกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปหญิง อันดับที่ 1 

ได้แก่ คุณอัศนียา หิรัญรัศ สถิติ 01.02.58 อันดับที่ 2 

ได้แก่ คณุพวงเพญ็ โชตจิฬุางกรู สถติ ิ 01.08.00 อนัดบัที ่ 3 

ได้แก่ คณุอารย์ี โรจน์วรารกัษ์ สถติ ิ 01.08.15 อนัดบัที ่ 4 

ได้แก่ คุณลัดดา แสงเงินอ่อน สถิติ 01.10.27 และ 

อันดับที่ 5 ได้แก่ คุณเกษร ศรีมณี สถิติ 01.12.00                   

 ประเภทกลุ่มอายุ 50-59 ปีหญิง อันดับที่ 1 ได้แก่ 

นางสาวดวงขวญั ประทมุทพิย์ สถติ ิ00.45.28 อนัดบัที ่2 

ได้แก่ นางสาวณชิา เมธานาวนิ สถติ ิ 00.45.43 อนัดบัที ่ 3 

ไม่รับรางวัล อันดับที่ 4 ได้แก่ นางสาวมาดี กรรตุกิติ  

สถิติ 00.52.51 และอันดับที่ 5 ได้แก่ นางสาวทองดี  

พงษ์ชัยผล สถิติ 01.01.48                

 ประเภทกลุ่มอายุ 40-49 ปีหญิง อันดับที่ 1 ได้แก่

นางสาวช่อทพิย์ กนัอ่วม สถติ ิ 00.40.46 อนัดบัที ่ 2 ได้แก่ 

นางสาวทานตะวนั รอดรกัษ์ สถติ ิ 00.46.16 อนัดบัที ่ 3 

ได้แก่ นางสาวศุภากร ดีทูล สถิติ 00.46.38 อันดับที่ 4 

ได้แก่ นางสาวธันว์ชนก หมอกขุน สถิติ 00.49.23 และ

อนัดบัที ่5 ได้แก่ นางสาวพกิลุ  กรดศรไีหม สถติ ิ00.50.20                   

 ประเภทกลุ่มอายุ 30-39 ปีหญิง อันดับที่ 1 ได้แก่ 

นางสาวโนรา ต้นศรีพรรณ สถิติ 00.43.51อันดับที่ 2 

ได้แก่ นางสาวชลธชิา บรูณะสทิธิ ์ สถติ ิ 00.44.15 อนัดบัที ่ 3 

ได้แก่ นางสาวธภิรา เกียรติศุภบุศ สถิติ 00.46.26  

อันดับที่ 4 ได้แก่ นางสาวพิชญาสิริกรณ์ เพ็ชรสุทธิ์  

สถิติ 00.48.36  และอันดับที่ 5 ได้แก่ นางสาวสุพัฒตรา 

มินเสน สถิติ 00.52.36                    

 ประเภทกลุ่มอายุ 18-29 ปีหญิง อันดับที่ 1 ได้แก่

นางสาวดลยา เคราะห์ดี สถิติ 00.41.55 อันดับที่ 2 ได้แก่

นางสาวอรอนงค์ วงศร สถิติ 00.42.50 อันดับที่ 3 ได้แก่

นางสาวนิศารัตน์ หาญกิจ สถิติ 00.44.35 อันดับที่ 4 

ได้แก่ นางสาวสุวรรณา สุขทั่ว สถิติ 00.47.04 และ

อันดับที่ 5 ได้แก่ นางสาวพัชรินทร์ ชีพชาญเดช  

สถิติ 00.48.24                    

 ประเภทกลุ่มอายุไม่เกิน 17 ปีหญิง อันดับที่ 1 

ได้แก่ ด.ญ.วรีฉตัร สวุรรณโชต ิ สถติ ิ 00.38.50 อนัดบัที ่ 2 

ได้แก่ ด.ญ.ณฐัพร ธรรมเทีย่ง สถติ ิ 00.39.30 อนัดบัที ่ 3 

ได้แก่ ด.ญ.พกิลุ ทองลอื สถติิ 00.40.51 และอนัดบัที ่ 4 

ได้แก่ นางสาวสุธิชา สุริยจันทร์ สถิติ 00.46.38 ทั้งนี้  

ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคนได้รับเหรียญที่ระลึก

 เจ้าภาพ ม.รามค�าแหงขอขอบคุณประชาชนที่มา

ร่วมงาน และผู้สนับสนุนการแข่งขัน ได้แก่   อิชิตัน 

การประปานครหลวง  สปอนเซอร์  น�้าดื่มศิลา  ยาสตรี-

ตราโหรทศพรโอสถ บริษัท พรีเชียส ไทม์ เทรดดิ้ง จ�ากัด  

น�้าดื่มช้าง  เอสโคล่า  บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ�ากัด  

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด  บริษัท ชู้ดอิท จ�ากัด



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง” ได้แสดงความ

ยนิดต่ีอผูไ้ด้รบัรางวลัโนเบล และรางวลั

ซีไรต์ประจ�าปีนี้ไปแล้ว เมื่อฉบับก่อน

 ฉบับนี้ขอกล่าวถึงรางวัลซีไรต์

 แดนอรญั  แสงทอง เจ้าของรางวลั- 

ปีน้ี มีความเชือ่ม่ันในตัวหนังสือของเขา

เป็นอย่างยิ่ง จึงมีประโยคว่า

 ตั ว ห นั ง สื อ ข อ ง เ ข า มั น เ ลื อ ก 

นักอ่านในตัวของมันเอง

 นักอ่านที่อ่านอย่างสะเปะสะปะ 

อ่านอย่างชดืชา อ่านอย่างชุย่ๆ กจ็ะรูส้กึว่า

เรื่องของเขาไม่เข้าท่า

 กล่าวจ�าเพาะ “อสรพษิและเรือ่งอืน่ๆ” 

 รวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลซีไรต์ปีนี้

 ได้พิสูจน์ความเป็นตัวหนังสือ

ของเขาแล้ว

 แม้ว่าจะมาช้า

 เพราะตามปกตริางวลัน้ีจะประกาศ 

ประมาณเดือนสิงหาคม

 ปีนีเ้ดอืนสงิหาคม กแ็ล้ว เดอืนกนัยายน 

 ก็แล้ว

 ล ่วงมาจนถึงตุลาคมก็ เข ้ ามา

จนถึงวันที่ ๑๐

 แต่ก็นับว่า สมควรแก่การรอคอย

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความ

ยินดีต่อ “แดนอรัญ  แสงทอง”

 และขอยกย่องให้เขาเป็นหนึ่งใน

 “ของดีเมืองเพชร”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธกิารบดมีหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานในพธิไีหว้คร ู

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการ-

จัดการ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  ประจ�าปี

การศกึษา 2557 โดยม ี รองศาสตราจารย์พรรณพมิล ก้านกนก 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานโครงการฯ คณะผูบ้รหิารและคณาจารย์ ร่วมในพธิ ี

และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมแสดงความ

กตญัญกูตเวทต่ีอครอูาจารย์ เมือ่วนัที ่ 9 พฤศจกิายน 2557  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า 

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีการที่ลูกศิษย์ได้มาแสดงถึงความ

กตญัญกูตเวท ี ซึง่เป็นเครือ่งหมายของคนด ี ครรููส้กึปลืม้ใจ

ที่ลูกศิษย์จัดงานได้อย่างพร้อมเพรียงและตั้งใจท�าอย่าง

ประณีตละเอียดอ่อนและทุ ่มเททั้งก�าลังแรงกายใจ  

แม้นักศึกษาจะเป็นนักศึกษาโครงการพิเศษ ท่ีมีความ

แตกต่างกันในวัยวุฒิและคุณวุฒิ แต่ก็มีความรักสามัคคี 

รู้จกัการท�างานเป็นทมี ท�าให้สามารถจดัพธิไีหว้ครใูห้ส�าเรจ็

ได้อย่างดยีิง่  ท�าให้ครทูกุท่านประทบัใจและสร้างความชืน่ใจ

ให้แก่ครูอาจารย์  ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นก�าลังใจให้ครูทั้งหลาย 

ได้ทุ่มเทกับการสอน และดูแลนักศึกษาให้ดีที่สุด 

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นมหาวิทยาลัย 

แห่งแรกในประเทศไทย ทีเ่ปิดโอกาสทางการศกึษา ให้กบั 

ผู้ท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างแท้จริง ไม่จ�ากัดทั้งเพศ อายุ  ฐานะ 

และผู้ที่ท�างานแล้วก็สามารถเรียนได้ รวมทั้งยังมีต�ารา 

เทคโนโลยด้ีานการศกึษาทีท่นัสมยัต่างๆ อ�านวยความสะดวก

ให้กับนักศึกษา และหากนักศึกษามีปัญหาในกระบวน

วิชาต่างๆ ก็มีอาจารย์ที่มีความรู้และมากประสบการณ์

คอยให้ค�าปรกึษาตลอดเวลา ทัง้น้ีรามค�าแหงยงัได้ช่วยส่งเสรมิ

ให้ลูกศิษย์ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถยืนเทียมบ่าเทียมไหล่

ได้สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ส�าเร็จการศึกษา  

ออกไปรับใช้ประเทศชาติในสาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นที่

ยอมรับของสังคมไทยในทุกภาคส่วน”

 อธกิารบด ี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงตั้งแต่เริ่มก่อตั้งช่วยกันสร้างและพัฒนาการ

เรยีนการสอนมาอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ รศ.รงัสรรค์  แสงสุข 

อดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลัยรามค�าแหง ได้มีส่วนอย่างยิง่

ในการสร้างระบบการเรยีนการสอนทางไกล และหลกัสตูร 

Pre-degree ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ม.ร.ไหว้ครูนักศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ

ตอนปลายเข้ามาเรียนลงทะเบียนเรียนรายกระบวนวิชา

ในระดับปริญญาตรีเพื่อสะสมหน่วยกิตล ่วงหน้า  

และสามารถน�าหน่วยกิตที่สะสมไว้มาเทียบโอนได้ 

เมื่อจบ ม.6 ท�าให้หลายคนส�าเร็จการศึกษาด้วยอาย ุ

ไม่ถึง 20 ปี สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและออก

ไปท�างานได้ก่อนเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน ปัจจุบันนี้มี 

ผู ้ประสบความส�าเร็จในหลักสูตรนี้เป็นจ�านวนมาก 

นอกจากนี้ นักศึกษารามค�าแหงทุกคน ทุกระดับช้ัน 

ต้องเรียนวิชา “ความรู้คู่คุณธรรม” ด้วย ถึงจะส�าเร็จ 

การศึกษาเป็นบัณฑิตได้ตามหลักสูตร เพราะบุคคลที่มี

ความรูแ้ล้วไม่มคีณุธรรม เมือ่อกไปสูส่งัคมกจ็ะก่อให้เกิด

ปัญหาต่างๆ มากมาย หากเรามีทั้งความรู้และคุณธรรม

ควบคู่กัน ก็จะสามารถพัฒนาทั้งตนเอง สังคมและ

ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ในสังคมได้อย่างสงบสุข

 “ตลอด 43 ปีที่รามค�าแหงดูแลลูกศิษย์ ได้พัฒนา

ด้านการศกึษาของประเทศอย่างมากมาย เป็นความภาคภมูใิจ

ของผู้บริหาร ครูอาจารย์ และเป็นที่ชื่นชมของบุคคล-

ภายนอก ทั้งยังเป็นสถาบันที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนจาก

ทุกภมูภิาคมากท่ีสดุ ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะรามค�าแหงเปิดโอกาส

ทางการศกึษาให้กบัทกุคนทีอ่ยากเรยีนหนงัสอื ซึง่ได้ผลติ

บัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 8 แสนคน เป็นที่

ยอมรับของสังคมและนายจ้างว่าบัณฑิตรามค�าแหง  

มีคุณภาพ มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความรู้คู่คุณธรรม 

ถือเป็นสิ่งที่ชาวรามค�าแหงทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจกับการ

ท�าหน้าทีด้่านการศกึษาและยนืยนัทีจ่ะท�าหน้าทีน่ีต่้อไป” 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวอีกด้วยว่า ขอขอบคุณ

นกัศกึษาทีเ่สยีสละเวลามาเรยีนหนงัสอื และขอให้ตัง้ใจเรยีน 

ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัย และศึกษา

หาความรูร้อบตัวเพิม่เติมในด้านทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศกึษา 

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน รวมท้ัง

ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ 

เพื่อสามารถน�าไปใช้พัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ 

หากมีปัญหาข้อสงสัยขอให้นักศึกษาปรึกษาอาจารย์ 

สอบถามถึงข้อมูลที่ถูกต้อง และสิ่งส�าคัญคือ เมื่อเข้ามา

เป็นลกูพ่อขนุฯแล้ว ทกุคนมคีวามเสมอภาค เท่าเทยีมกนั 

ขอให้รัก สามัคคี ช่วยกันศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน รวมท้ัง 

เคารพครูอาจารย์ และอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เพื่อ

ด�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม           



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัสงขลา จดักจิกรรมวนัสถาปนา 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครบรอบ 43 ปี โดยม ี

รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัสงขลา เป็นประธาน และม ี

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนศิษย์เก่า นักศึกษา-

ปัจจุบัน ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เพื่อระลึกถึงวันแรก 

ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 

ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลิมพระเกียรตจิงัหวดัสงขลา

43 ปี ม.ร.ที่สาขาฯสงขลา100 ปีชาตกาล ฆูลิโอ กอร์ตาซาร์

(นักเขียนชาวอาร์เจนตินา)

 สาขาวชิาภาษาสเปน ภาควชิาภาษาตะวนัตก 

คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหงร่วมกบั 

สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจ�าประเทศไทย  

จัดกิจกรรมการประกวดการน�าเสนอเรื่องสั้น  

2 เรือ่ง คอืเรือ่ง “ในสวนสวาท” และ “ประตูหลอน” 

จากผลงานรวมเล่มเรื่องสั้น “จบเกม” ผลงานของ 

นกัเขยีนช่ือดงัระดบัโลก ฆลูโิอ กอร์ตาซาร์  ผลงานแปล 

ของผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สว่างวนั  ไตรเจรญิววิฒัน์  

ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการแปลจาก Programa 

อันเป็นหน่วยงานสนับสนุนการแปลวรรณกรรม

อาร์เจนตินา 

 วรรณกรรมรวมเร่ืองสั้นนี้มีกลวิธีการประพันธ์ 

ทีส่นกุ หกัมมุและชวนตดิตามจนวางหนงัสอืไม่ลง  

จึงอยากให้นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังและ

ชมกิจกรรมซึ่งเป็นการแสดงการน�าเสนอตัวบท

โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงและนักเรียน

จากโรงเรียนที่สอนภาษาสเปน มาร่วมงาน ในวันที่ 

16 ธันวาคม 2557 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม

พวงแสด  คณะมนษุยศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ม.ร.แนะแนวการศึกษา

  งานบรกิารวชิาการ ฝ่ายบริการทางวิชาการ

และสารสนเทศ ส�านักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมนิผล ให้บริการแนะแนวการศึกษา 

ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ�ารุง จังหวัดราชบุรี 

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 

 ห า ก ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ด มี ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค ์ 

ให้งานบริการทางวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการและ 

สารสนเทศ ไปบริการแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สามารถติดต่อได้โดยตรง 

โทร. 0-2310-8614 หรอื ดาวน์โหลดแบบตอบรบักจิกรรม 

แนะแนวการศกึษาได้ท่ี http://www.question.ru.ac.th/

regis/cmsNews/indexView/12.ru

การลงทะเบียนเรียนผิดพลาด

ของนักศึกษาสมัครใหม่ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

 ด้วยมีนักศึกษาสมัครใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 

จ�านวนหน่ึงลงทะเบียนเรียนผิดพลาดอันเน่ืองมาจาก

สาเหตุต่างๆกัน จึงมีความประสงค์จะขอสับเปล่ียน 

กระบวนวิชาและขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม - 

บางกระบวนวิชา

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาที ่

ลงทะเบียนเรียนผิดพลาดในภาค 2 ปีการศึกษา 2557 

สามารถสับเปล่ียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเรียน

วิชาเพิ่มเติมได้ 1 ครั้ง รวมหน่วยกิตแล้วได้ไม่เกิน 

24 หน่วยกิต โดยน�าเอกสารมาด�าเนินการดังนี้

 1. บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

  2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาค 2 

 ปีการศึกษา 2557 พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

  3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)

 4. แถบรหัสกระบวนวิชาท่ีต้องการสับเปล่ียน 

หรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

  5. น�าเอกสาร ข้อ 1 - 4 ไปติดต่อที่หน่วย

บอกเลิก-บอกเพ่ิมกระบวนวิชา อาคารกงไกรลาศ (KLB) 

ชั้น 1 เคาน์เตอร์ที่ 11-13 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 

ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558 (เว้นวันหยุดราชการ)

โดยดำาเนินการเป็น 2 ช่วงคือ

 ช่วงแรก วันที่ 5-13 มกราคม 2558 นักศึกษา

ที่มาด�าเนินการในช่วงนี้จะมีที่นั่งสอบตามปกติ

  ช่วงสอง วันท่ี 4-20 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษา

ท่ีมาด�าเนินการในช่วงน้ีจะต้องสอบท่ีน่ังสอบเสริม

จัดอบรม “ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน”

 ชมรมปาฐกถาและโต้วาที องค์การนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดอบรมศิลปะการพูด 

ต่อท่ีชุมชนระยะส้ัน รุ่นท่ี 1/57 ระหว่างวันท่ี 11-15 

ธันวาคม 2557 โดยมีการอบรมการปฏิบัติบทพูด 

และมีการคอมเม้นท์จากผู้เชี่ยวชาญ โดยวิทยากร 

ได้แก่ อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล อาจารย์สมชาย หนองฮี 

อาจารย์รัชกร และทีมวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงจากสมาคม

นักพูดแห่งประเทศไทย และสภาโจ๊ก

 ค่าสมัครอบรม นักศึกษาคนละ 200 บาท 

และบุคคลทั่วไป คนละ 499 บาท ผู้สนใจสมัคร

เข้ารับการอบรมได้ท่ี ชมรมปาฐกถาและโต้วาที ช้ัน 3 

ห้อง 327 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(หัวหมาก) หรือ โทร. คุณเล็ก 095-660-5976, คุณเบน 

094-994-4506

 ศูนย์บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารเวยีงค�า 

(VKB) ชั้น 2 เปิดให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

และห้องฝึกอบรมคอมพวิเตอร์ แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเปิดให้บริการ 

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-19.30 น. และ 

วนัเสาร์ - วนัอาทติย์ เวลา 09.00-17.30 น. (หยดุเฉพาะ

วันนักขัตฤกษ์)

 ทั้งนี้ให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และ

อินเทอร์เน็ตรายชั่วโมง ให้บริการห้องฝึกอบรม

คอมพิวเตอร์ ให้บริการในการ PRINT เอกสารและ

ศูนย์บริการฯ เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์

วิทยานิพนธ์ (ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี และขาวด�า) 

ค่าบรกิาร ใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์ราคาชัว่โมงแรกชัว่โมงละ 

10 บาท ช่ัวโมงถดัไปช่ัวโมงละ 5 บาท และพมิพ์เอกสาร

ขาวด�า ราคาแผ่นละ 2 บาท  พิมพ์สตีามขนาดของช้ินงาน

 ผู้สนใจติดต่อสอบถาม โทร. 0-2310-8788 

หรือที่ www.itsc.ru.ac.th



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำาพนรักษ์                   aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน ล้วงกระเป๋าแบบไฮเท็ค

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 เรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้มีที่มาจาก

การได้ดูรายการ Inside Edition ซึ่ง

เป็นรายการประเภทเจาะลึกเบื้องหลัง 

อะไรต่ออะไรที่ขึ้นชื่อของอเมริกา  

ตอนทีไ่ด้ดนูัน้มเีรือ่งของการทดลองแอบ  

pickpocket ซึง่กแ็ปลว่าล้วงกระเป๋านัน่เอง 

แต่ด้วยเครื่องมือไฮเท็ค ไม่ใช่ล้วงกระเป๋าแบบธรรมดา และเนื่องจากวิธีนี้

เป็นการโจรกรรมข้อมูลจากบัตรเครดิตแบบหนึ่ง ผมก็เลยถือโอกาสน�ามาเล่า

เสริมเติมต่อในคอลัมน์นี้เสียเลยเพราะถ้าท�ากันมากๆ มันจะสั่นคลอนความ

น่าเชื่อถือของสถาบันการเงินได้

 ความจรงิเรือ่งโจรกรรมข้อมลูจากบตัรATM และบตัรเครดติทีใ่ช้กดเงนิ 

ได้นั้นก็เป็นเรื่องที่ฮือฮาหรือเป็นกระแสอยู่เป็นระยะ ๆ ในเมืองไทยอยู่แล้ว 

จบัได้บ้างไม่ได้บ้าง ส่วนใหญ่โจรพวกนีเ้ป็นคนต่างชาตแิละวธิกีารท�าซึง่ต�ารวจ

น�ามาเผยแพร่เพือ่ให้คนระวงัตวักค็อื พวกโจรจะน�าเครือ่งมือทีเ่รยีกว่าสกิมเมอร์ 

ไปครอบไว้ตรงที่สอดบัตรของตู้เอทีเอ็ม เมื่อคนที่ไปกดเงินเอาบัตรสอดเข้าไป 

เครือ่งสกมิเมอร์กจ็ะคัดลอกข้อมูลจากแถบแม่เหลก็ด้านหลงัของบตัรมาเกบ็เอาไว้ 

แล้วพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ก็จะน�าข้อมูลที่คัดลอกไว้นี้มาบันทึกลงในการ์ด

เอทีเอ็มเปล่า ๆ ที่เตรียมไว้ท�าให้ได้บัตรเอทีเอ็มที่พร้อมจะน�าไปกดเงินได้แล้ว 

แต่ทีย่งัขาดอยูก่คื็อรหสัทีจ่ะใช้กดเงนิ เพราะฉะน้ันเจ้าโจรพวกนีจ้ะต้องแอบซ่อน 

กล้องเล็ก ๆ ไว้ส่องดูตอนที่เรากดรหัสเอทีเอ็มด้วย ต�ารวจและธนาคาร 

เขาจึงเตือนด้วยว่าเวลากดรหัสให้เอามือบัง ๆ ตัวเลขไว้สักหน่อย

 เนื่องจากเจ้าเครื่องสกิมเมอร์นี้จะคัดลอกข้อมูลจากแถบแม่เหล็ก 

ดา้นหลงัของบตัร ดงันัน้ถ้าใช้บตัรฉลาดหรอื smart card ประเภทไม่ต้องมกีาร

สัมผัส (contactless) ที่ไม่มีแถบแม่เหล็กแต่ใช้เครื่องส่งสัญญาณวิทยุที่เรียกว่า 

rfid (radio frequency identification) ซึ่งประเทศที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี

เช่นสหรัฐฯ ใช้กันแพร่หลายแล้ว การจะโจรกรรมข้อมูลด้วยเครื่องสกิมเมอร ์

ก็จะท�าไม่ได้ แต่พวกโจรท่ีเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆ 

หรอกครับ ในรายการทีวีที่ผมเล่าไว้ในตอนต้นนั้นเขาแสดงให้เห็นเลยว่า 

พวกโจรสามารถโจรกรรมข้อมูลจากบัตรประเภท smart card ได้อย่างง่ายดาย

กว่าวิธีที่ใช้กับบัตรแบบเก่าเสียอีก เพราะไม่ต้องเอาสกิมเมอร์ไปติดที่เครื่อง

และไม่ต้องมีกล้องไว้คอยส่องดูรหัสแต่อย่างใด

 เห็นแล้วแทบไม่น่าเชื่อ คนที่จะขโมยข้อมูล (และเงิน) จากบัตรไม่ต้อง

ท�าอะไรมากเลย เพียงแค่เดินถือแฟ้มเล็ก ๆ คล้าย ๆ แท็บเล็ตหรือไอแพดซึ่ง

เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ถือกันทั้งนั้น เดินไปข้าง ๆ เหยื่อ แล้วท�าเป็นถามอะไร 2-3 ค�า 

หลังจากนั้นก็ขอบคุณแล้วเดินจากไป แค่นั้นเองข้อมูลในบัตรของเหยื่อถูกดูด

ไปหมดแล้ว

 วธิกีารกค็อืในแฟ้มเลก็ ๆ คล้าย ๆ ไอแพดนัน้มเีครือ่งมอืทางอเิลก็ทรอนกิส์

ทีจ่ะดดูข้อมลูทีส่่งเป็นคลืน่วทิยจุากบตัรของเหยือ่ได้ ตอนท่ีเจ้าโจรท�าเป็นถาม 

เพือ่ให้เหยือ่ไม่ระวงัตวันัน้ มอืทีถ่อืเครือ่งมอืทีว่่าอยูก่จ็ะแตะไปทีก่ระเป๋าสตางค์ 

(ซึ่งเป็นที่เก็บบัตร)ของผู้เคราะห์ร้าย แล้วดูดข้อมูลไป ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกน�าไป

คดัลอกลงบตัรเครดติปลอมแล้วเอาไปรดูใช้ได้ตามสบาย กว่าเจ้าของบตัรตวัจรงิ

จะรู้ก็สายเกินไปเสียแล้ว

 โชคดีอยู่อย่างหนึ่งส�าหรับผมและอาจจะรวมถึงท่านผู้อ่านด้วยก็คือ

บัตรที่มีอยู ่ไม่ว่าจะเป็นเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิตยังค่อนข้างโง่อยู ่คือไม่ใช่  

smart card และไม่ม ี rfid ฝังอยู ่ ถ้าโจรจะเอาข้อมลูจากบตัรกต้็องใช้วธิดีัง้เดมิ 

ซึ่งพอจะระวังได้ง่ายกว่า

  อ่านว่า อุบปะก๋อนในห่องน�้า ชาวลาวปัจจุบัน

ได้พยายามพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะ

ประชาชนมีการไปมาหาสู่กันสะดวกมากขึ้นจึงได้พบได้เห็นความเป็นอยู่ของ

ประเทศเพ่ือนบ้านจึงน�าประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับปรุงบ้านของตัวเอง 

ให้ดขีึน้ตามความสามารถและก�าลงัเงนิ ฉะนัน้อปุกรณ์เครือ่งใช้ในบ้านโดยเฉพาะ 

เครือ่งครวั เครือ่งใช้ในห้องน�า้ เครือ่งเขยีน อุปกรณ์หลายอย่างคนลาวไม่เคยมี 

มาก่อน ดงันัน้ชือ่เรยีกจงึต้องใช้ชือ่ตามประเทศท่ีน�ามาใช้ เช่น  ก๊อกน�า้ 

  ฝักบัว  เป็นต้น

คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล

สะบู่ สบู่

หยาถูแข้ว ยาสีฟัน

ฝอยถูแข้ว แปรงสีฟัน

แซมพูซะผม แชมพูสระผม

เขื่องเห็ดน�้าอุ่น เครื่องท�าน�้าอุ่น

แหว่นแยง กระจกส่องหน้า

เจี้ยทิดซู กระดาษทิชชู

ผ่าเส็ดโต ผ้าเช็ดตัว

ผ้าเส็ดตี๋น ผ้าเช็ดเท้า

กะต่าขีเ่หยือ่ ตะกร้าขยะ

มดีแถหนวด มีดโกนหนวด

ฟอยอะนาไม ไม้กวาดท�าความสะอาด

ห่องแต่งกิ๋น ห้องครวั

เต๋าไฟฟ้า เตาไฟฟ้า

ซาม, ถ้วยใหญ่ ชาม

บ่วง ช้อน

ส่อม ส้อม

ไม่ทู่ ตะเกียบ

บ่อนคว�่าจ๋าน ที่คว�้าจาน

ผ่าขาด, ผ่าที่ไม่ใช้แล้ว ผ้าขี้ริ้ว

หม่อขาง หม้อกระทะ

บ่วงใหญ่ ทับพี

ถงมือกั๋นฮ้อน ถุงมือกันความร้อน

หิ่งไว่ของกิ๋น ตู้เก็บกับข้าว

ปากก๋า, บิก ปากกา, บิก

สอด�๋า ดินสอด�า

เจี้ย กระดาษ

น�้าหยาหลึบค�าผิด น�้ายาลบค�าผิด

ปื้มเขียน สมุด

สอสี ดนิสอส,ี  ปากกาสต่ีางๆ



๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

(อ่านต่อหน้า 8)

 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 นอกจาก

ผู ้คนจ�านวนมากที่สูญเสียชีวิตจากการสู ้รบแล้ว  

ยงัมีคนเยอรมนัจ�านวนไม่น้อยกว่าเจด็แสนคนทีต้่อง 

ล้มตายไปเนื่องจากความหิวโหยและอดอยาก  

วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1914 เป็นวันที่สงครามได้เริ่ม

เปิดฉากขึน้ ผูค้นได้แสดงความยนิดปีรดีาไปกบัการรบ 

ท่ีจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ค�านึงถึงผลร้ายที่จะตามมา 

เพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมา เหตุการณ์ก็ผกผันเปล่ียน-

ความยินดีจากหน้ามือเป็นหลังมือ มีเหตุการณ์ใหม่ๆ 

เกดิขึน้ตลอดเวลา มกีารประกาศภาวะฉกุเฉนิ ทกุหน 

ทุกแห่งมีแต่ทหารในเครื่องแบบ นักท่องเที่ยวที่เคย

มีอยู่ในประเทศต้องรีบเดินทางออกนอกประเทศ

เพือ่ความปลอดภัย ชายฉกรรจ์ถกูเกณฑ์ให้เป็นทหาร 

และถกูส่งไปรบเกอืบหมด ซึง่ส่วนใหญ่พวกเขาเคยม ี

อาชพีต่างๆ เช่น เป็นเจ้าของกจิการ ห้างร้าน เป็นช่างฝีมอื 

และเป็นคนงาน ดงันัน้กจิการทีเ่กีย่วข้องกบัอาชพีดงักล่าว 

จ�าเป็นต้องปิดลงทั้งหมด หรือต้องหาคนท�าแทน 

เพียงแค่ชั่วคืนภาพชีวิตที่เคยด�าเนินไปอย่างที่ควร 

จะเป็นได้เปลีย่นแปลงไปอย่างสิน้เชงิ บทบาทของคน 

ในสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ก็เช่นกัน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งบทบาทของครอบครัวได้เปลี่ยนไป  สถาบัน

ครอบครวัต้องสญูเสยีผูน้�าครอบครัว ลกูชาย ลงุและอา 

ซึ่งหมายถึงการขาดผู ้น�าและผู ้หาเ ล้ียงสมาชิก 

ในครอบครัว  เมื่อกิจการต่างๆปิดลง เศรษฐกิจก็เริ่ม 

ตกต�า่ ข้าวของเครือ่งใช้เริม่ขาดแคลน เกดิสภาวะเงนิเฟ้อ 

ครอบครัวที่เคยมีฐานะต้องตกอยู่ในสภาพอดอยาก 

เพยีงแค่เวลาสองอาทติย์หลงัจากการประกาศสงคราม 

ความเงยีบสงบเริม่เลอืนหายไป เหลอืแต่เสยีงยิงปืนใหญ่ 

ในโรงพยาบาลและสถานที่รักษาผู ้ป่วยชั่วคราว 

เต็มไปด้วยผู้บาดเจ็บนับหมื่นราย ทหารส่วนใหญ ่

ทีบ่าดเจบ็มสีภาพจติใจทีย่�า่แย่ เพราะในการรบครัง้นี้

มีการใช้อาวุธสงครามที่ท�าลายล้างอย่างรุนแรง เช่น 

 มีการใช้ปืนกล ใช้ก๊าซพิษที่รุนแรง หากผู้ใดโดนพิษ 

ไม่ตายก็พิกลพิการหรือเสียสติ ไม่สามารถกลับมา

เยอรมนีกับสงครามโลกครั้งที่ 1 (ตอน 2)

เรื่องเล่าจากเยอรมัน

รศ.ดร.ประภาวดี   กุศลรอด       คณะมนุษยศาสตร์

ด�ารงชีวิตได้เหมือนเดิม 

ในช่วงระยะแรกของ-

สงคราม เริม่มีการทยอย 

ส ่ ง ท ห า ร ที่ เ สี ย ชี วิ ต

และบาดเจ็บกลับบ้าน 

เป็นจ�านวนมาก  ส�าหรบั

พวกที่รอดส ่วนใหญ  ่

ไม่สามารถกลับมาท�างาน

ทั่วไปในชีวิตประจ�าวันได้ กลายเป็นภาระหนักของ

ครอบครัว ท�าให้สภาพของครอบครัวย�่าแย่กว่าเดิม  

ในแต่ละวันคนที่อยู่ทางบ้านได้รับข่าวเกี่ยวกับญาติ

ท่ีรบและเสียชีวิตอยู่แนวหน้า ยิ่งท�าให้สภาพจิตใจ

ของผู้ท่ีอยู่ทางบ้านย�่าแย่พอกันกับผู้ท่ีก�าลังรบอยู่  

ในสงครามคร้ังนีม้ชีายฉกรรจ์ชาวเยอรมนัท่ีถูกเกณฑ์

ไปรบทัง้หมดมากกว่า 13 ล้านคน และมากกว่า 2 ล้านคน

ที่เสียชีวิตในสนามรบ

 ผลกระทบจากสงครามไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะ

กบัชายชาวเยอรมนั  แต่ยังมผีลกระทบเป็นอย่างมาก 

กับสตรีและเด็ก  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่

และเลก็ วถิกีารด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของผูท้ีไ่ม่ได้ไปรบ

ในสงครามต้องถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์

และเอื้ออ�านวยแก่สงครามเป็นอันดับแรกอีกด้วย 

เพราะการศกึสงคราม ทหารต้องเดนิด้วยท้อง  ต้องการ

อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ 

ในสงคราม ดังน้ันไม่ว่าสถาบนัครอบครวั  หน้าทีก่ารงาน 

การศกึษา การใช้ชีวติยามว่างจะมคีวามส�าคัญขนาดไหน 

ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาหลังการท�าสงครามครั้งนี ้

ดังนั้นทุกคนต้องอดทน และเสียสละ ท�าทุกอย่าง

เพือ่สงคราม  ทหารต้องได้รบัการช่วยเหลอืและเกือ้หนนุ

จากทางบ้าน

    หลงัการประกาศสงคราม  เกดิภาวะเศรษฐกจิ

ตกต�า่  มคีวามขาดแคลนเครือ่งอปุโภคบรโิภค  กลางปี  

ค.ศ. 1914 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เยอรมนีจึงเริ่ม 

สั่งสินค้าประเภทบริโภคเข้ามา แต่อังกฤษได้น�าเรือ

เข้าสกัดเรือส่งสินค้าให้แก่เยอรมนี เพื่อเป็นการ

ตัดก�าลังทหารเยอรมนีให้หิวโหย แต่การกระท�า 

ดังกล่าวได้มีผลต่อผู้คนในประเทศที่อยู่ทางบ้านด้วย 

ท�าให้ต้องพลอยได้รบัผลกระทบอย่างเตม็ที ่ ประชาชน

ต้องอดอยากหิวโหยและต้องทนสู้กับราคาสินค้า 

ที่แพงลิบลิ่วอีกด้วย

        ในช่วงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1915 ราคาสินค้า

บริโภคจ�าพวกเนื้อสัตว์ มันฝร่ังและไข่ในเยอรมนี

สงูขึน้กว่า 65 เปอร์เซ็นต์จากตอนทีเ่ริม่ประกาศสงคราม 

เมือ่ของแพง คนงานในโรงงานขอขึน้ค่าแรงตามไปด้วย 

แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีข้ึน ก�าลังซ้ือค่อยๆ 

ถอยถดลดลง ผู้คนต้องท�างานหนักแทบไม่มีเวลา

พักผ่อน ไม่มีวันหยุด โดยเฉพาะคนงานในโรงงาน

ผลิตอาวุธ แม้แต่เด็กที่โตหน่อยก็ต้องช่วยท�างาน

ในโรงงาน เช่น ช่วยบรรจุสินค้า นอกจากนั้นมีการ

ปันส่วนอาหารโดยเฉพาะขนมปังเป็นครัง้แรกในต้นปี 

ค.ศ. 1915

 ตั้งแต่ ค.ศ. 1916 ผู้คนต้องใช้บัตรปันส่วน

อาหารส�าหรับ เนื้อ เนย ไข่ มันฝรั่ง กาแฟ ชา น�้าตาล 

ผลไม้แห้งและแป้งท�าขนมปังต่างๆ ในปี ค.ศ. 1916 

อาหารเริม่ขาดแคลนลงไปเรือ่ยๆ  อาหารท่ีเป็นเนือ้สตัว์ 

ถูกจ�ากัดปริมาณให้ประชาชนได้รับปันส่วนเพียง 

800 กรัม ต่อคนส�าหรับหนึ่งสัปดาห์  ตกปลายป ี

เหลอืแค่คนละ 225 กรมัต่อคนต่อสปัดาห์ ส่วนอาหาร 

ประเภทนมก็มีการลดปริมาณในการแจกจ ่าย 

ลงไปเรื่อยๆ เช่นกัน

 เนื่องจากสงครามผลผลิตทางการเกษตร 

ท�าได้ไม่เต็มที่ นอกจากประชาชนทั่วไปจะได้รับ

การปันส่วนอาหารน้อยลงไปเรื่อยๆ แล้ว อาหาร

ที่ได้รับนั้นยังด้อยคุณภาพ มีการผลิตขนมปังที่ผสม 

กบัแป้งมนัมนัฝรัง่ ซึง่ขนมปังดงักล่าวจะหยาบ เหนยีว 

และชื้นกว่าขนมปังที่ไม่ได้ผสม บ้างก็มีการผสม 

ขี้เลื่อยลงไป ส่วนนมก็มีการผสมกับน�้า มีลักษณะ

ไม่เข้มข้นเท่าทีค่วร กาแฟกลายเป็นของหายาก มกีาร 

น�าเมล็ดถั่วต่างๆ มาคั่วให้ไหม้และบดให้ละเอียด

แทนกาแฟของแท้  เรยีกว่ากาแฟสงคราม (Kriegskaffee)

 ในเดอืนมกราคม ค.ศ. 1915 มกีารสัง่ให้ฆ่าสกุร 

ครั้งใหญ่ในกรุงเบอร์ลิน เรียกว่า Schweinemord  

คนที่อดอยากในสงคราม

ทหารที่บาดเจ็บ

เรือรบเยอรมนี

เข้าแถวรอการปันส่วนอาหาร

ผลของสงครามโลกครั้งที่ 1 

ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนเยอรมัน



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 จากการท่ี ฯพณฯ นายข่ิน อ่อง ม้ินท์ (H.E. Mr.Khin 

Aung Myint) ประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่ง- 

สหภาพเมียนมาร์มารับมอบปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักด์ิ เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น.  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชท่ีผ่านมาน้ัน 

และฯพณฯ นายขิ่น ก็ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับระบบ

กฎหมายของเมียนมาร์

 ผู้ เ ขี ยนจึ งขอนำ า เสนอระบบกฎหมายของ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์พอสังเขป ดังนี้

พัฒนาการของระบบกฎหมาย

 ระบบกฎหมายของประเทศเมียนมาร์ในสมัย

ก่อนน้ันมีวิวัฒนาการมาจากขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี

ท่ีเรียกว่า “Dammathat” โดยเป็นระบบกฎหมายท่ีผู้พิพากษา

ตัดสินอรรถคดีเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้จารีตประเพณี

ที่สั่งสมมาช้านานมาพิจารณาคดีซ่ึงจารีตประเพณี

เหล่านี้ประกอบไปด้วยหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายครอบครัว มรดกซึ่งผู้พิพากษายึดหลักสิทธิ

ที่เท่าเทียมกัน (Egalitarian Rights) ในการตัดสินคดี 

กฎหมายประเทศเมียนมาร์มีวิวัฒนาการมาจากอีกหลัก 

ที่เรียกว่า “Phyahton” ซึ่งเป็นคำาตัดสินของศาลยุติธรรม

และศาลแห่งพระเจ้าแผ่นดินท่ีรวบรวมกันสืบเน่ืองกันมา 

ซ่ึงในปัจจุบันเปรียบได้กับรายงานคำาตัดสินของศาลฎีกา 

(Law Reports of Supreme Court) 

     ประเทศเมียนมาร์มีระบบกฎหมายที่มีเอกลักษณ์

เน่ืองจากเป็นการผสมผสานกันระหว่างจารีตประเพณี

ในกฎหมายครอบครัว กฎหมายยุคอาณานิคมของสห-

ราชอาณาจักรโดยเฉพาะกฎหมายของประเทศอินเดีย 

ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์จากอิทธิพลของประเทศ

อังกฤษ และกฎหมายใหม่ของประเทศเมียนมาร์ หลักการ 

ของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์จากประเทศอังกฤษ

ยังคงอยู่ในกฎหมายเมียนมาร์ เช่น กฎหมายว่าด้วยทนายความ 

กฎหมายอนุญาโตตุลาการ กฎหมายบริษัท กฎหมาย- 

ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา กฎหมายพยาน กฎหมายต๋ัวเงิน 

กฎหมายว่าด้วยการซ้ือขาย กฎหมายทรัพย์ กฎหมายทรัสต์

และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงไม่สามารถนำากฎหมาย 

ในเรื่องข้างต้นมาบังคับใช้ได้ศาลยุติธรรมในประเทศ

เมียนมาร์จะใช้กฎหมายท่ัวไปของเมียนมาร์มาพิจารณาคดี  

ซ่ึงกฎหมายทั่วไปของเมียนมาร์มีรากฐานมาจากระบบ

คอมมอนลอว์ของประเทศอังกฤษซึ่งประกอบไปด้วย 

หลักความเท่ียงธรรม (Equity) หลักความยุติธรรม (Justice) 

และหลักสุจริต (Good Faith) 

 ช่วงระยะเวลาที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการ 

ตรากฎหมาย:

- 1876-1948: สมัยอาณานิคม

- 1948-1962: สมัยกฎหมายรัฐธรรมนูญ

- 1962-1974: สมัยสภาปฏิวัติ (Revolutionary Council)

- 1974-1988: สมัยกฎหมายรัฐธรรมนูญ

- 1988-1997: สมัยสภาฟ้ืนฟูความสงบเรียบร้อยแห่งรัฐ 

  (State Land Order Restoration Council)

- 1997- มีนาคม 2011: สมัยสภาสันติภาพและการพัฒนา 

 แห่งรัฐ (State Peace and Development Council)

- เมษายน 2011 - ปัจจุบัน: สมัยรัฐสภา

 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าระบบกฎหมายของประเทศ

เมียนมาร์จึงเป็นระบบกฎหมายที่มีความซับซ้อนมาก

ระบบศาล 

     หลังจากประเทศเมียนมาร์ได้รับอิสรภาพได้มีการ 

จัดต้ังศาลฎีกา (Supreme Court) และศาลสูง (High Court) 

และศาลชั้นอื่นๆ ขึ้นมาตามพระราชบัญญัติตุลาการ

แห่งสหภาพในปี 2491 (Union Judiciary Act of 1948)  

ต่อมาในปี 2505 สภาแห่งการปฏิวัติ (Revolutionary 

Council) ได้ยึดอำานาจของประเทศและเปลี่ยนแปลง 

การปกครองรวมถึงระบบศาลและกระบวนการยุติธรรม 

ไปเป็นระบอบสังคมนิยม สภาแห่งการปฏิวัติได้ยกเลิก

ศาลฎีกาและศาลสูง และได้มีการจัดตั้งศาลหัวหน้า 

คณะปฏิวัติ (Chief Court) ขึ้นมาแทน

 ต่อมาประเทศเมียนมาร์มีการออกกฎหมาย 

เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระบวนการศาล 

และกระบวนการยุติธรรมอีกหลายฉบับ เช่น กฎหมาย

ว่าด้วยการตุลาการปี 2543 เพื่อสนับสนุนกิจการของ

กระบวนการยุติธรรมและปฏิรูประบบศาล เป็นต้น  

จึงพัฒนาและมีโครงสร้างของศาลเมียนมาร์ในปัจจุบัน

จึงเป็นดังนี้

     ศาลฎีกา: ผู้พิพากษาจำานวน 7-11 คน ทำาหน้าที่

พิจารณาคดีที่ศาลฎีการับไว้เองโดยตรงและคดีที่มีการ

อุทธรณ์มาจากศาลสูง (High Courts)

 ศาลรัฐธรรมนูญ: สมาชิกจำานวน 9 คน มาจาก 

การคัดเลือกของประธานรัฐสภา, ประธานสภาแห่งชาต ิ

และประธานสภาประชาชน 

 ศาลทหาร (กองทัพ): ให้ถือเอาคำาส่ังของผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุดเป็นที่สุดและเด็ดขาด

 ศาลสูงของรัฐและภูมิภาค (High Court of States 

and Regions) และศาลประจำาเขต, เขตการปกครองตนเอง 

และพื้นที่ต่างๆ (Court of Districts, Self-Administered  

Divisions and Zones)

อัยการ

     ปัจจุบัน กฎหมายที่กำากับดูแลกิจการอัยการของ

ประเทศเมียนมาร์ได้รับการแก้ไขให้มีความสอดคล้อง

กับรัฐธรรมนูญของประเทศฉบับ พ.ศ. 2551 ส่งผล

ให้เกิดกฎหมายอัยการในปี พ.ศ. 2553 (The Attorney  

General of The Union Law 2010) รองรับการทำางาน

ของพนักงานอัยการในฐานตัวแทนของรัฐท้ังทางอาญา

และทางแพ่ง นอกจากนี้ ยังต้องทำาหน้าที่ร่างและ

ตรวจสอบกฎหมาย และเป็นหน่วยงานท่ีปรึกษาทางกฎหมาย

ของรัฐบาลอีกด้วย

ทนายความ

 ทนายความในประเทศเมียนมาร์แบ่งออกเป็น  

2 ประเภท 

1) ทนายความประเภทแรกเรียกว่า “Advocate”

สามารถว่าความได้ในศาลทุกลำาดับชั้นรวมถึงศาลฎีกา 

2) ทนายความประเภทที่สองเรียกว่า “Higher

Grade Pleaders” ได้รับอนุญาตให้ว่าความได้เฉพาะ 

ในศาลลำาดับรองเท่านั้นคือ ศาลแขวง (District Courts), 

the Court of Self-Administered Division, the Court of 

Self-Administered Zone, ศาลจังหวัด ทั้งนี้ ทนายความ

ทั้งสองประเภทสามารถว่าความได้ในศาลภาษีอากร 

(Revenue Tribunal) ซึ่งอยู่ภายในกระทรวงการคลัง

 ประเทศเมียนมาร์กำาลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม-

อาเซียน จึงต้องมีการปรับปรุงระบบกฎหมายของ

กระบวนการยุติธรรมของตนให้สอดคล้องกับหลัก

นิติธรรม (Rule of Law) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและ

ความเป็นสากลของกระบวนการยุติธรรม โดยมีองค์ประกอบ

ที่สำาคัญ 7 ประการดังนี้

1) บุคคลจะไม่ถูกลงโทษหากปราศจากกรอบนิติ

กระบวนที่ถูกต้อง (Due Process of Law) 

2) ในสายตาของกฎหมายทุกคนมีความเท่าเทียมกัน

3) ตุลาการต้องมีความเป็นกลางและอิสระ

4) ห้ามใช้วิธีการทรมานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงคำาสารภาพ

5) บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในทางศาลในการ

ที่จะต่อสู้ทางกฎหมายโดยไม่ล่าช้าก่อนการถูกกักกัน 

6) เจ้าหน้าที่รัฐและตุลาการสามารถใช้ดุลพินิจ

ในการตีความกฎหมายภายใต้กรอบของกฎหมายเท่าน้ัน 

7) บุคคลทุกคนย่อมตกอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้

บังคับภายในเขตอำานาจศาลนั้น

 ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นสิ่งจุดประกาย

ให้ท่านผู้อ่านสนใจศึกษาเพิ่มเติมระบบกฎหมายของ

ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเรากันบ้างครับ      

ระบบกฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เบื้องต้น

 อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

3 หมืน่คน พวกหล่อนต้องท�างานตลอดคนื ทัง้หวิโหย 

เหนื่อยล้า และเจ็บป่วย สภาพจิตใจเสื่อมโทรม  

จนแสดงออกด้วยความก้าวร้าวและมีการด่าทอ

ทะเลาะกันระหว่างรับประทานอาหาร ส่วนสตรี

ระดบักลางต้องถกัเสือ้ผ้า ถงุเท้า เยบ็เสือ้ผ้า ส่งให้ญาต ิ

ที่อยู่ในแนวหน้า บ้างต้องท�าหน้าที่เป็นอาสาสมัคร

ท�าอาหารแจกจ่ายผู้อดอยากยากไร้ สตรีมากกว่า

หมื่นคนท่ีอาสาไปรักษาพยาบาลทหารท่ีเจ็บป่วย  

ได้มีโอกาสพบเห็นสิ่งที่สลดหดหู่ ได้เห็นการสูญเสีย

ทกุวนั มชีีวติประจ�าวนัอยูกั่บกลิน่เหมน็เหงือ่ของทหาร 

กลิ่นเลือด กลิ่นปัสสาวะของผู้ป่วย ในช่วงสงคราม 

มทีหารเยอรมนับาดเจบ็มากกว่า 4 ล้านคน ภาพชวีติ

ประจ�าวันที่เห็นทั่วไป คือจะเห็นชายหนุ่มไม่มีแขน 

ไม่มีขา ตาบอด หูหนวก มีแผลเป็น ใบหน้าแหว่ง 

ปากแหว่ง บนถนน และตามสถานที่ต่างๆ ในร้าน 

ในโบสถ์ ในโรงหนงั ส่วนหนึง่ป็นผูท้ีบ่าดเจบ็ทางจติใจ 

สูญเสียสติในสภาพต่างๆ นานา เป็นจ�านวนไม่น้อย 

คนกลุม่น้ีไม่มใีครรบัผิดชอบดูแล ไม่มงีานท�า กลายเป็น

ขอทานยืนอยู่ตามประตูบ้าน นอกจากน้ีผลจาก

ความอดอยากยังท�าให้มีการแย่งอาหารกัน มีการ

ลกัเลก็ขโมยน้อย ทัง้นีเ้พือ่ความอยูร่อดของแต่ละชวีติ 

ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กและสตรี

         ในปี ค.ศ. 1918 ผูค้นหมดหวงัและหมดก�าลงัใจ 

มกีารนดัหยุดงานในโรงงานผลิตอาวธุ ในปีนีก้ารรบ 

เป็นไปด้วยความยากล�าบาก ทหารสูญเสียก�าลังใจ 

และท้อแท้ เมื่อมีข่าวการรบทางด้านตะวันตกมีการ

สูญเสียอย่างมหาศาล ก็ยิ่งท�าให้ประชาชนทั่วไป

หมดก�าลังใจและสิ้นหวัง ความคิดที่จะท�าทุกสิ่ง- 

ทุกอย่างท�าเพื่อไกเซอร์และเพื่อความสงบสุขไม่มีอยู่

อีกต่อไป

 การร�าลึกถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นการ

ร�าลึกถึงเหตุการณ์ที่มวลมนุษยชาติต้องสูญเสียชีวิตลง 

โดยเปล่าประโยชน์ ผลของสงครามน้ันน่ากลัว

และเจบ็ปวด ทิง้ไว้แต่ความทรงจ�าทีเ่ศร้าสลด ดงันัน้

การเรยีนรู้จากประวตัศิาสตร์สามารถช่วยให้เราทุกคน

ส�าเหนียกและพยายามหลีกเลี่ยงไม่ท�าผิดซ�้ารอยอีก 

เพือ่จรรโลงไว้ซึง่สนัตสิขุอนัเป็นอนาคตและความหวงั

ของมนุษยชาติ 

แหล่งอ้างอิงจาก 

 Geschichte. Der Erste Weltkrieg (1914-1918). 

Als Europa im Inferno versank. In: Der Spiegel  

Nr. 5/2013

เรื่องเล่าจากเยอรมันฯ                                                                                                          (ต่อจากหน้า 6)

สุกรจ�านวนมากกว่าเก้าล้านตวัถกูช�าแหละเพือ่แจกจ่าย

ผู้คนที่หิวโหย พอปลายปี ค.ศ.1916 ทั้งเนื้อหมูและ

ไข่ขาดแคลนอย่างหนัก และมีราคาแพงมากมีเพียง

ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับประทาน

        เมือ่เป็นเช่นนีใ้นเมอืงใหญ่ๆ เริม่มกีารตัง้เตน็ท์

แจกซปุแก่คนยากจน เฉพาะในเมอืง Hamburg มกีาร

ต้มซุปแจกผู้คนที่หิวโหยวันละเกือบสองแสนคน 

และในเมืองอื่นๆ ก็เช่นกัน ซุปที่แจกก็เป็นอาหาร 

ทีไ่ม่ได้มคีณุภาพมากนกั เพราะวตัถดุบิทีใ่ช้ไม่มคุีณภาพ 

บางวนัผูค้นได้รบัประทานซปุทีท่�ามาจากแป้งเหนยีว

คล้ายโจ๊ก

 ในปี ค.ศ.1916/17 สถานการณ์เลวร้ายลงเร่ือยๆ 

มีการขาดแคลนอาหารอย่างหนัก ผู้คนเริ่มอดอยาก

อย่างรุนแรง บ้างก็ล้มป่วยลง มันฝรั่งและขนมปัง

ไม่มีเหลืออีกแล้ว ผู้คนต้องยังชีพด้วยแครอท หรือ

หวับีทเลก็ๆ  ทกุอย่างถกูน�ามาต้มกบัน�า้เพือ่ท�าเป็นซปุ 

จะได้มีพอรบัประทาน ประชาชนเริม่อดอยากอย่างหนกั

ทั้งประเทศ มีคนล้มตายเพราะขาดอาหารประมาณ 

700,000 คน ข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้าต่างๆ ส�าหรับ

ชีวิตประจ�าวันนั้นผู้คนไม่สามารถหาซื้อได้ พวกเขา

เริ่มสวมใส่เสื้อผ้าเก่าๆ เสื้อผ้าปะชุนเหมือนขอทาน 

สินค้าประเภทหนังสัตว์ขาดแคลนและหายากเช่นกัน  

ในปี ค.ศ. 1916 ผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถหาซื้อ

รองเท้าที่ท�าจากหนังได้ แม้แต่การซ่อมรองเท้าแตะ

กเ็ป็นไปได้ยาก ดงันัน้จงึมีการใช้ไม้มาเป็นส่วนประกอบ

ในการซ่อมรองเท้าแทนหนงั ไม้ได้ถกูน�ามาใช้เป็นส้น

หรอืพืน้รองเท้า ในปี 1918 ประชากรเยอรมนัส่วนใหญ่ 

ต้องสวมใส่รองเท้าทีท่�ามาจากผ้าหรอืไม้ ซึง่มลีกัษณะ

เหมอืนๆ กนั คอื หกั กดัเท้า ใส่ไม่สบาย ผลทีต่ามมา

คอืเกดิตลาดมดืขึน้ทกุหนทกุแห่ง ปัจจยัส�าคญัคอืเงนิ 

พ่อค้าทัง้หลายเริม่กกัตนุสนิค้าทีจ่�าเป็นไว้ขายเฉพาะ

ผู้ที่มีเงินเท่านั้น มีการจับกุมพ่อค้า แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้

สถานการณ์ดขีึน้ มอีกีวธิเีพ่ือให้อยูร่อด คอืการเดนิทาง

ไปในหมูบ้่านไกลๆ เพือ่หาซือ้หรอืแลกสนิค้ากบัอาหาร

ที่ชาวนามี เช่น เนื้อ ไข่ เนย และมันฝรั่ง

  ปี ค.ศ.1917 เนย 1 ปอนด์มีราคา10 มาร์ค  

ผลทีต่ามมาคอืสถติขิองมิจฉาชพี เช่น ขโมย การปล้นสะดม 

พวกต้มตุน๋ สงูขึน้อย่างทนัตาเหน็ ผูค้นทีย่ากไร้ ชาวนา 

และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสมัยของไกเซอร์ 

Wilhelm ทีต้่องท�างานหนกัและรบับตัรปันส่วนอาหาร

เริ่มไม่พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ ค�ากล่าวปลุกระดม

ให้อดทนทุกอย่างเพื่อชัยชนะเริ่มไม่ได้ผล

 ส�าหรบัชีวิตของเหล่าสตรกีม็กีารเปลีย่นแปลง

ไปมาก พวกเขาต้องท�าหน้าที่แทนผู้ชายที่ไปรบทั้ง

ในภาครฐัและภาคอตุสาหกรรม หน้าทีท่ีเ่คยเป็นแม่บ้าน 

เปลี่ยนเป็นผู้น�าของครอบครัว ในปี ค.ศ. 1913-1918 

มีสตรีท�างานหนักในโรงงานอุตสาหกรรม พวกเธอ 

เปลี่ยนบทบาทมาเป็นวิศวกร ช่างเครื่อง ช่างซ่อม 

คนขบัรถราง คนท�าขนมปัง และทีส่�าคญัสตรเีหล่านี้

เป็นแรงงงานส�าคัญในการผลิตอาวุธ ซึ่งมีมากกว่า  

สตรีในไร่นา

  กลุ่มวันอังคาร,  วันพฤหัสบดี (เช้า) 

  วันที่ 13 ม.ค. - 19 ก.พ. 2558

 	กลุ่มวันเสาร์, วันอาทิตย์ (บ่าย) 

  วันที่ 10 ม.ค. - 15 ก.พ. 2558

  นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์ 

ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียด 

โทร.0-2310-8853, 0-2310-8800 ต่อ 2269 หรือ www. 

ctc.ru.ac.th และนักศึกษาท่ีสอบผ่านการอบรม ผลการศึกษา

จะบันทึกลงใน Transcript

ม.ร. อบรมคอมพิวเตอร์               (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี ้

- 21 มกราคม 2558 หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ 

www.mbaoneday.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่

ส�านักงานโครงการฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 15 ห้อง 1501  

หรอือาคารอ�านวยการใหม่ ชัน้ 1 กองงานวทิยาเขตบางนา 

โทร. 0-2310-8941,   088-969-5966 หรือที่ http://www. 

facebook.com/mbaoneday , Line : mbaoneday 

ม.ร.เปิดรับ ป.โทฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

ห้าธันวามหาราช..สดุดี

  อัญเชิญไตรรัตน์เอื้อ อำานวยพร

แด่เอกองค์บิดร แห่งชาติ

ทวยราษฎร์เหล่านิกร แสนห่วง พระเอย

อธิษฐาน ให้นิราศ คลาดแคล้วภัยผอง

 พุทธานุภาพล้ำา นำาผล เถิดเทอญ

เสกสรรพมงคล เทิดไท้

ประพรมพุทธมนต์ ปัดเป่า พ่อนา

หายประชวรป่วยไข้ โรคร้ายมลายสูญ

 ธรรมานุภาพคุ้ม- ครองชนม์

เสด็จพ่อองค์ภูมิพล มหาราช

วโรกาสเฉลิมชนม- พรรษา แปดสิบเจ็ด

ธรรมรักษ์ โรคาพาท ชีพชื่น หฤหรรษ์

 สังฆานุภาพป้อง- กันภัย พ่อเทอญ

เจริญพระพลานามัย แข็งแกร่ง

โพธิสัตว์ ศูนย์รวมใจ ทวยราษฎร์

ทรงขจัด ความขัดแย้ง เนื่องด้วยบารมี

 เทวานุภาพทั้ง นพดล

ประทานชัยมงคล ภูวนาถ

คุ้มครองนพปฎล เศวตฉัตร ด้วยเทอญ

พระสยามเทวาธิราช ปกป้อง เมืองสยาม 

 จิตตานุภาพน้อม ศิระกราน

ถวายพรพระภูบาล เหนือเกล้าฯ

ใต้ร่มโพธิสมภาร ราษฎร์สุข เสมอนา

“ห้าธันวา มหาราชเจ้า” ราษฎร์ซ้อง สดุดี

“ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่ง ยืนนาน”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(สมรรถ ผลจำารูญ ร้อยกรอง)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

•	   

ถาม  สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน

แล้วสอบไม่ผ่าน และได้ลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน

แต่ว่าติดธุระช่วงสอบภาคฤดูร้อนจึงไม่สามารถ 

ไปสอบได้ แบบนี้พ้นสภาพนักศึกษาหรือไม่ และ

ต้องการย้ายคณะด้วยต้องท�าอย่างไร

ตอบ นักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่พร้อม 

ลงทะเบียนเรียนไว้แต่สอบไม่ผ่าน  ส่วนภาคฤดูร้อน 

ลงทะเบียนเรียนและไม่ได้เข้าสอบ ทั้ง 2 กรณี

จึงมีผลเท่ากันคือลงทะเบียนเรียนแต่สอบไม่ผ่าน

เกรดทีไ่ด้ทัง้ 2 ภาคในกระบวนวชิาทีล่งทะเบียนเรยีน

คือเกรด F ทุกวิชาที่เข้าสอบแต่สอบไม่ผ่านและ

ทุกวิชาที่ไม่เข้าสอบ ซึ่งเป็นเรื่องปกตินักศึกษา

ไม ่ได ้ผิดข ้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่จะมีผล 

กับสถานภาพการเป็นนักศึกษาแต่อย่างใด  นักศึกษา 

ยังเป็นนักศึกษาปกติไม่ได้พ้นสถานภาพการเป็น 

นักศึกษา  แต่การจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงนัน้ มข้ีอบงัคบัมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ค่าลงทะเบยีนเรยีน และค่าบ�ารงุการศกึษา ชัน้ปรญิญาตรี 

พ.ศ. 2543  ข้อ 8 ได้ก�าหนดว่า

 “นักศึกษาผู้ใดค้างช�าระค่ารักษาสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติ

ติดต่อกัน โดยไม่ช�าระค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นกัศกึษาในวนัสดุท้ายของก�าหนดวนัลงทะเบยีนเรยีน

ในภาคการศึกษาปกติถัดไป  ให้ถอนชื่อนักศึกษา 

ผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา”

  ดงันัน้  นกัศกึษาไม่ขาดการลงทะเบยีนเรยีนครบ 

3 ภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาจึงไม่พ้นสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับฯ ข้างต้น

  ส่วนเรือ่งการย้ายสาขา  ตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั

รามค�าแหงว่าด้วยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ี พ.ศ. 2551  

ข้อ 18  ได้ก�าหนดไว้ว่า

 18.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือ

เปลี่ยนสาขาวิชา ให้ด�าเนินการย้ายโดยยื่นค�าขอ 

ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการและสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 18.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือ

เปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ

 18.3 การย้ายคณะและการเปล่ียนสาขาวิชา

จะต้องยื่นค�าขอย้ายก่อนเรียนจบครบหลักสูตร  

ถ้านกัศกึษาได้ลงทะเบยีนครบตามข้อ 18.2 ให้นักศกึษา 

ไปด�าเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาได้ที่งาน One Stop 

Service  อาคารกงไกรลาศ  (KLB)  ชัน้ 1  มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 

โดยนักศึกษาต้องน�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา, 

ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน 

และค่าธรรมเนียม 200 บาท เพื่อไปด�าเนินการ 

ณ สถานที่ข้างต้นในวันและเวลาราชการ

ถาม	 ผมเรียนจบระดับ ปวส. บริหารธุรกิจ 

แผนกการตลาด เมื่อปี 2525 และเคยลงทะเบียน

เรียนมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เมื่อปี 2551 แต่ก็ 

เรียนไม่จบเพราะไปท�างาน จ�าได้เก็บหน่วยกิต 

ได้ประมาณ 60-70 หน่วยกิต ถ้าผมอยากจะมาเรียน 

มหาวิทยาลั ยรามค� าแหงคณะบริหารธุ รกิ จ  

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ผมจะสามารถเทียบหรือ

โอนหน่วยกิตจากสถาบันเดิมได้หรือไม่ 

ตอบ นักศึกษาที่ได้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต

  1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ครบ 8 ปีการศกึษาแล้ว แต่ผลการศกึษายงัไม่เพียงพอ 

ที่จะได้รับเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา ตามข้อ 14 

วรรค 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2551

  2. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ที่หมดสถานภาพนักศึกษา เพราะเรียนไม่ครบ 

ระยะเวลาการศกึษา 8 ปี หรอืเป็นผูท่ี้ไม่ได้ลงทะเบียนเรยีน

และค้างช�าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา 

2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ตามข้อ 8 แห่ง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยอัตรา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและ กองบรรณาธิการ

ค่าบ�ารุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2543 หรือ

หมดสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาเพราะลาออก

จากการเป็นนกัศกึษาแล้วหรอืหมดสถานภาพกรณอีืน่ๆ

  3. เป็นผู้สมัครที่เคยมีหน่วยกิตสะสมเพราะ

เคยสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการ

ศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 8 วรรค 2 และปัจจุบัน

หมดสถานภาพแล้ว

 4.  เป็นผู้สมัครที่เคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหงทีห่มดสถานภาพนกัศกึษา ตามข้อ 1 และ 2 

แต่ได้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นในระดับอนุปริญญา

หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถใช้วุฒิการศึกษาท่ี 

ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนสมัครใหม่

และใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต รวมกับผลการเรียน

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ โดยให้เทียบโอน

กระบวนวิชาของสถาบันการศึกษาอื่นก่อนแล้ว 

จึงน�าวิชาที่สอบผ่านจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ไปเทียบโอนหน่วยกิตเพิ่มเพื่อไม่ให้วิชาซ�้าซ้อนกัน

 5.  เป็นผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา 

ตอนปลายหรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ

ปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

หรือสถาบันการศึกษาอื่น

 ดังนั้น นักศึกษาได้รับสิทธิ์เทียบโอนตามข้อ 4  

ซึ่งสามารถเทียบโอนได้ทั้งจากคุณวุฒิ ปวส.ที่ใช ้

ส มั ค ร เ รี ย น แ ล ะ ก ร ะ บ ว น วิ ช า ที่ ส อ บ ไ ด ้ จ า ก

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง       

ตารางออกอากาศรายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ภาค 2 / 2557 

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 1467 KHz. ระบบ AM

เวลา/วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

05.00-06.00 น.
ACC 1101

(AC 101)

HIS 1001

(HI 101)

POL 1100

(PS 103)

ENG 2002

(EN 202)
สังคีตภิรมย์

06.00-07.00 น.
ACC 1101

(AC 101)
LAW 4007 LAW 4003

POL 2101

(PS 190)
สังคีตภิรมย์

19.30 น.
เปิดบ้าน

รามคำาแหง

ต้นกล้า

คุณธรรม

เปิดบ้าน

รามคำาแหง

ต้นกล้า

คุณธรรม
ข่าวมหาวิทยาลัย

หมุนตาม

ตะวัน

แนะแนว

การศึกษา

20.30-21.30 น.
LAW 2012

(LA 212)

ENG 1002

(EN 102)

MGT 3102

(GM 306)

ENG 2001

(EN 201)

LAW 3003

(LA 303)

LAW 2006

(LW 206)

ENG 1001

(EN 101)

23.00-24.00 น. THA 2106 LAW 2005
PSY 1001

(PC 103)

LAW 3012

(LW 312)

ECO 1003

(EC 103)
LAW 4001

ENG 1001

(EN 101)

เริ่มวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา  

จัดโครงการบริการและส่งเสริมวิชาชีพ (ฝึกอาชีพอิสระ) ในภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ระหว่าง

เดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือน พฤษภาคม 2558 ดังน้ี

 

 

 ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว (จะเลือกอบรมเพียงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หรือ 

หลายหัวข้อก็ได้) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (หัวข้อละ 30 คน) สอบถามและสมัครได้ที่ ห้องฝึกอบรมอาชีพ 

อาคารพระมาส (PRB) ชั้นล่าง งานกิจการและบริการนักศึกษา, ห้องแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อาคาร 

พระบาง (PBB) ชั้นล่าง โทร. 0 -2397 - 6314, 089 - 133 - 5406 คุณดาลิน, 081-902 - 9550 คุณอาริยา 

สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.bangna.ru.ac.th/

หัวข้อที่ฝึกอบรม วันที่ฝึกอบรม เวลา สถานที่
ค่าวัสดุ

นักศึกษา ประชาชน

เค้กฝอยทอง พฤ. 18 ธ.ค. 57 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

คุกกี้ทูเลย์ (คุกกี้ลิ้นแมว) อ. 23 ธ.ค. 57 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

เค้กกล้วยหอม ศ. 26 ธ.ค. 57 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

ร้อยมาลัยดอกไม้สด พฤ. 8 ม.ค. 58 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 60.- 120.-

หมูสะเต๊ะ พ. 14 ม.ค. 58 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

ถั่วแปบปากหม้อเบญจรงค์ อ. 10 ก.พ. 58 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

ขนมสอดไส้ ศ. 20 ก.พ. 58 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

กาแฟโบราณ, ขนมปังสังขยา 

และนมตุ๋น
พฤ. 26 ก.พ. 58 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

ซาลาเปา ศ. 6 มี.ค. 58 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

พิมเสนน�้า, ยาหม่องสมุนไพร ศ. 1 พ.ค. 58 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

รามฯ 2 อบรมอาชีพอิสระแก่นักศึกษาและผู้สนใจ

FRE 3507 (FR 333)
วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคลาสสิก

ผศ.ฐาปะนะ  วงษ์สาธิตศาสตร์

 อาจารย์ผู้บรรยาย  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปะนะ  วงษ์สาธิตศาสตร์ 

คณะสื่อสารมวลชน

 วัน เวลา สถานที่บรรยาย 

 W 11:30-13:20 อาคารเวียงค�า ห้อง VKB 402

 วัน เวลา สอบ 

 M 06 April., 2015            A

 วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา

 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น

เก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีด้านการอ่านตามนัยเน้ือหา  

(หรือการอ่านวินิจฉัยสาร) สามารถประยุกต์ใช้ 

องค์ความรู้ด้านการสื่อสาร ในการอ่านถ่ายทอด

ความงานวรรณกรรม สื่อสารสุนทรียะด้านต่างๆ 

ในวรรณกรรมสู่ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีลีลาเหมาะสมกับประเภทของบทประพันธ์

 กิจกรรมเสริมประกอบการเรียนการสอน

 นอกจากการเข้ารับฟังการบรรยายจาก

อาจารย์แล้ว นักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึก 

ภาค 2/2557

แก่สังคมตามกรอบแนวความคิดด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา อีกท้ังเป็นการปลุกจิตส�านึกสาธารณะ

และจิตอาสาซ่ึงเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานในตัวนักศึกษา 

ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การเข้าร่วมกิจกรรม 

จนสามารถผลิตหนังสือเสียงเสร็จสมบูรณ์ นักศึกษา 

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา MCS 3180 (MCS3304) จะ

ได้คะแนนเก็บเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล

การเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาไม่เครียดกับการ

ทบทวนต�าราในการสอบปลายภาคอีกด้วย

 จึงขอเชิญชวนนักศึกษาสื่อสารมวลชน 

ที่สนใจลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าว หรือนักศึกษา

คณะอ่ืนๆท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมท�าหนังสือเสียง

เท่าน้ัน (ซ่ึงจะเร่ิมต้นควบคู่ไปกับการบรรยายเน้ือหา

ในวิชา) โดยไม่จ�าเป็นต้องลงทะเบียนวิชาดังกล่าว 

สามารถติดต่ออาจารย์ผู้บรรยายได้ในวันและเวลา 

ท่ีบรรยายตามท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด ในภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2557 (ม.ร. 30) หรือสอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ี e-mail address: thapanav2010@gmail.com

 วัน-เวลา-สถานที่เรียน      

 (ตาม ม.ร.30) วันอังคาร เวลา 17.30-19.20 น. 

อาคาร SBB 303    (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม  ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

 ตำาราเรียน    วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคลาสสิก  

(FR 333)  ผู้เขียน   รศ.ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์     

ซื้อได้ที่ศูนย์ต�าราฯ

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา    ศึกษาประเภทของงาน 

วรรณกรรมฝร่ังเศสในคริสต์ศตวรรษท่ี 17   ซ่ึงสัมพันธ์ 

กับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของประเทศ

ฝรั่งเศสสมัยนั้น  โดยเน้นการเรียนรู้ศึกษาตัวอย่าง

จากช้ินงานวรรณกรรมเด่น ๆ  ของนักเขียนท่ีส�าคัญ ๆ  

เช่น กอร์แนย์  ราซีน  โมลิแยร์ ฯ

 การวัดผล  ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ คะแนนเต็ม 

100 คะแนน 

 วัน-เวลาสอบ    ตาม ม.ร.30

 ข้อแนะนำา                ควรมีพื้นฐานความรู้วิชาบังคับ 

ด้านวรรณคดีของฝร่ังเศสและควรอ่านภาษาฝร่ังเศส 

ได้เข้าใจพอสมควร

MCS 3180 (MCS 3304)
การอ่านตามนัยเนื้อหา

(ORAL INTERPRETATION)

รศ.ดร.นงนภัส   ตาปสนันทน์

และพัฒนาทักษะการอ่านถ่ายทอดความ ผ่านกิจกรรม 

“หนังสือเสียง: สื่อมิตรภาพและความรักจากเพื่อน..

สู่..เพื่อน” ครั้งที่ 2 ประจำาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2557 โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้และการเตรียม

ความพร้อมด้านการอ่านภาษาไทยท่ีถูกต้องก่อนเข้าสู่

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท�าหนังสือเสียง” ณ ท่ีท�าการ 

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กิจกรรมนี้ได้รับความ

อนุเคราะห์และความร่วมมือจากมูลนิธิสากลเพื่อ

คนพิการในการเอื้อเฟื้อด้านสถานที่ และการจัด 

เจ้าหน้าท่ีคอยให้ค�าแนะน�า ควบคุมดูแลตลอดข้ันตอน

ในการอ่านอย่างใกล้ชิด โดยจะเน้นการอ่านหนังสือ

ท่ีเป็นต�าราและแบบเรียนทางวิชาการเพื่อแจกจ่าย

แก่สถาบันการศึกษาและให้บริการแก่นักศึกษาผู้พิการ

ทางสายตาและผู้สนใจท่ัวไป จึงนับเป็นการสร้างโอกาส

ให้กับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะเพื่อนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงผู้พิการทางสายตาท่ีมีอยู่

เป็นจ�านวนมาก และต้องการสื่อ “หนังสือเสียง” นี้

ประกอบการศึกษา อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมดังกล่าว 

เป็นการบูรณาการเรียนรู้กับการบริการวิชาการ



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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รามค�าแหงก�าลังก้าวสู่ปีที่ 44 ในปีหน้า คือ ปี2558 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�าคัญของการ 

ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศในภูมิภาคนี้ จึงเป็นความท้าทายของสถาบันการศึกษาต่างๆ 

รวมทั้งมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่จะต้องมีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้บ้านเมือง ไม่เฉพาะ

แต่ในสังคมไทย หากยังต้องไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วย

 “ในโอกาสครบรอบ 43 ปีของรามค�าแหง ผมขอให้คนรามค�าแหงทุกท่าน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใด 

มปีณิธานแน่วแน่ในการท�าหน้าท่ีของตนเองให้ดท่ีีสุด ขอให้ทกุท่านร่วมจติร่วมใจมุง่มัน่พฒันามหาวทิยาลยั 

โดยเฉพาะการพัฒนางานทางด้านวชิาการให้มคีณุภาพยิง่ขึน้ เพ่ือท�าให้รามค�าแหงมทีีย่นือย่างสง่างามในสงัคม และสามารถ

แข่งขันกับผู้อื่นได้  ขอขอบคุณชาวรามฯ ที่ได้ช่วยกันท�างานเพื่อมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 43 ปีที่ผ่านมา”

ม.ร. บวงสรวงพ่อขุนฯ ในโอกาส “43 ปีรามคำาแหง”                                                                (ต่อจากหน้า 1)

ค�าตอบอะไร จากตรงนั้น หรือเราอ่านหนังสือ  

ตรงนัน้แล้ว เรายงัไม่เข้าใจ เราไม่เข้าใจในประเดน็ไหน 

คือในความส�าคัญอย่างไร เราก็จะตั้งประเด็นนั้น 

ค้นคว้าต่อไป จากต�ารบัต�าราอืน่ หรอืจากแหล่งอ้างองิอืน่ๆ

หรอืจากความรู ้ จากท่านผูรู้ห้รอืจากคนทีเ่ขารูเ้ขาทราบ 

เขาสามารถอธิบายให้เราทราบได้เราก็จะสามารถ

เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น

 ลูกศิษย์ครับ การท�าอะไร ถ้าเราก�าหนด

ความส�าคัญ ของการกระท�าไว้ว่า เราจะท�าอะไร

เป็นส�าคญั นัน่หมายความว่า ประเดน็ของการกระท�านัน้ 

เราจะเริ่มต้นอย่างไร อะไรอย่างไร และบางครั้งนั้น 

เวลาคนเขาพดูกนั หรอืบางครัง้เราอ่าน หรอืบางครัง้ 

เรารบัข่าวสารข้อมูล จากทางสือ่ต่างๆ ทัง้หลาย ได้ยนิว่า 

ประเด็นทางการค้า ประเด็นทางการจัดการ ประเด็น

ในเรือ่งเงนิ อย่างเช่นว่า ในเน้ือข่าวบอกว่า จนี ก�าลงัจะ

พจิารณาลดดอกเบีย้ นกัศกึษาจะต้องคดิว่า เราจะอยากรู ้

ในเรื่องดอกเบี้ยในประเด็นไหน ในเรื่องอย่างไร 

เช่น จะขึ้นเท่าไร จะลดลงเท่าไร แต่เดิมเป็นอย่างไร 

และท่ีจะต้องศึกษา แตกประเดน็ออกไปอกี เป็นประเดน็

ส�าคญั กค็อืว่าในการทีล่ดดอกเบีย้ และผลจะเกดิขึน้ 

อย่างไร เกดิขึน้ในประเทศจนีอย่างไร เกดิขึน้ในภมูภิาค

อาเซยีนอย่างไร เกดิขึน้ทีเ่ป็นผลต่อเศรษฐกจิของโลก

อย่างไร อย่างนี้เป็นต้น เราควรจะมองประเด็น เป็น

ขั้นตอน เป็นเรื่อง ๆ ไป ประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็น

ประเด็นใหญ่ เป็นประเด็นเล็ก เมื่อเอามารวบรวม 

เป็นองค์ความรู้ขึ้น เป็นความรู้รวบยอดขึ้น เราก็จะ 

สามารถทราบในแนวทางของวิชาการ หรือได้ทราบ

ความเป็นไปจากข้อมูลข่าวสารนั้น ให้เป็นรูปแบบ

ของทางวิชาการได้

 สมมตว่ิา เราไปซือ้อาหารรบัประทาน แต่ก่อน

เราซื้อจานละ 30 บาท อาหาร 2 อย่าง เราจะพบว่า 

เขาจะให้เนื้อขนาดไหน จะให้ผักขนาดไหน หรือว่า

ในส่วนของการประกอบอาหารนั้น  เขาจะใช้วัสดุ

อย่างไร และถ้าหากว่ามกีารเปลีย่นแปลง เช่นเขาลด

จ�านวนเนื้อน้อยชิ้นลง หรือเขาลดข้าวน้อยลง หรือ

เขาลดผัก ลดจ�านวน สิ่งที่เป็นการเอามาประกอบ

น้อยลง ในอาหารนั้น เราก็จะทราบด้วยการก�าหนด

ประเด็นว่า อันที่หนึ่ง เขาท�าให้น้อยลง เพราะว่า

ราคาเขาจะลดลงไป หรือถ้าไม่ลดราคา เขาก็คงจะ

ต้องการลดต้นทุน  ถ้าหากว่ามองลึกไปอีก การลด- 

ต้นทุน จะลดส่วนไหน ดูว่าผักขึ้นราคาหรือไม่  

ส่วนประกอบที่เอามาท�าขึ้นราคาหรือไม่ แก๊สหุงต้ม

ขึ้นราคาหรือไม่ หรืออื่น ๆ  ต่าง ๆ  นั้น เขาขึ้นราคาไป

อย่างไรหรือไม่ ในที่สุดแล้ว เมื่อเอามาต้มย�าท�าแกง 

หรอืเอามาท�าผดั ท�าอะไรประกอบอาหาร ราดข้าวขาย 

ก็จะท�าให้เรารู้ว่า สาเหตุเป็นเพราะอะไร หรือถ้าหาก

เขาลดลงไปโดยไม่มีสาเหตุท่ีควรลด ก็แสดงว่า 

เขาค้าก�าไรเกินควร เท่านั้น

 การค้าก�าไรเกินควรนั้น เป็นภัยต่อมนุษย ์ 

การคดิจนเกนิควร เป็นอนัตรายต่อจนิตนาการ การท�า

อะไรเกนิควร เกนิกว่าเหตุ กเ็ป็นเรือ่งท่ีไม่เหมาะสม 

เอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ สวัสดีครับ

กิจกรรมรามฯ - สุรินทร์

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสรุนิทร์ โดยอาจารย์วริยิะ 

เกตมุาโร รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัสรุนิทร์ 

น�าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วางพานพุ่ม

เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 

และจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ยุ ่งเกี่ยวกับ 

สิ่งเสพติด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557     

ณ ห้องโถงชัน้ 1 ของอาคารเรยีนรวมและปฏบิติัการ 

3 ชั้น 



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๔) วันที่ ๘ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

 ลกูศษิย์คงจะเจอ คงจะพบ กบัค�าว่า ประเดน็ 

ในหลายทีห่ลายแห่ง  ถ้าหากเป็นข้อความ  กห็มายถงึ 

ข้อความส�าคญัของเรือ่ง ทีแ่ยกหยบิยกขึน้ พจิารณา 

ถ้าเป็นประเด็นข้อเท็จจริง ในกฎหมาย เรียกว่า

ฟ้องกัน หรือเถียงกันในเรื่องอะไร ถ้าประเด็น 

ในข้อกฎหมาย  ก็เป็นสาระส�าคัญที่มีการยกขึ้น 

เป็นข้ออ้างในคดี อย่างเช่นว่า ฟ้องเรื่องเงินกู ้  

ในค�าฟ้องนัน้ กจ็ะอ้างว่า จ�าเลยกู ้ แต่ในการต่อสูค้ด ี

จ�าเลยก็มักจะต่อสู้ว่า ไม่ได้กู้ หรือการกู้เป็นไป

โดยผดิกฎหมาย หรอืใช้บังคบัในทางกฎหมายไม่ได้ 

หรือที่เรียกว่า เป็นโมฆะ ดังนั้นการกู้ หรือไม่กู้

จึงเป็นประเด็นในข้อกฎหมาย ในเรื่องประเด็น  

ที่เป็นความส�าคัญของเรื่องต่าง ๆ  นั้น หรือการ

พูดต่าง ๆ นัน้ คนเรามกัจะถามว่า เขาพูดไปต้ังยาว 

มีประเด็นอะไรบ้าง  ก็คือมีข้อความส�าคัญอะไร

นัน้นัน่เอง ไม่ว่าจะเป็นประเดน็ทางกฎหมาย ไม่ว่า 

จะเป็นข้อความส�าคญั หรอืในข้อส�าคญัทีเ่ราได้คยุกนั

ก็ตาม กล่าวคือว่า ไม่ว่าจะเป็นประเด็น ในทาง

ความหมายอย่างใดกต็าม เราควรเข้าใจ เราควรคดิ 

เพ่ือที่เราจะตั้งหลัก ในเรื่องความรู้ของเราไว้ได ้

เราจะคดิ จะท�าในเรือ่งอะไร เรากจ็ะคดิถงึประเดน็ 

คอืความส�าคญั ข้อส�าคญัของเร่ืองทีจ่ะท�านัน้ หรือ

จะเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งว่า เราจะท�าให้เป็นสาระ 

หรอืไม่เป็นสาระ และทีว่่าเป็นสาระนัน้ จะท�าอย่างไร 

ไม่เป็นสาระนั้นจะท�าอย่างไร 

 กลับมาสู่ค�าว่า ประเด็น อีกครั้งหนึ่ง ถ้าเรา

ก�าหนด ที่อยากจะรู้เรื่องอะไร เราก็ควรก�าหนด

เป็นประเด็น ว่าเราจะรู้เร่ืองน้ัน ในส่วนไหน  

ในส่วนส�าคัญอย่างไร เช่น เราจะหาความรู้

เรื่องการเงิน เราก็ควรจะตั้งประเด็นไว้ว่า เราจะ

หาความรู้เรื่องการเงิน ในเรื่องที่เกี่ยวกับดอกเบี้ย 

หรอืเกีย่วกบัเงนิทุน หรอืเกีย่วกบัค่าของเงนิ หรอื

เกีย่วกบัเงนิทีม่มีลูค่า ทีจ่ะเพิม่จะลดอย่างไร อย่างนี้

เป็นต้น 

 ถ้าเราจะอ่านหนังสือ ในบทใด ในวิชาใด 

เราก็ควรจะก�าหนดว่า เราอยากจะรู้เร่ืองอะไร

ในบทนั้น ซึ่งเราจะทราบได้จากการก�าหนดใน

สารบัญ ของหนังสือนั้น ๆ ของเรื่องนั้น ๆ หรือ

หัวข้อเรื่อง เขาจะก�าหนดหัวข้อเรื่องไว้ เรียกได้ว่า

มี “เป้าหมาย”

 ดงันัน้ ในการทีเ่ราจะศกึษาวชิาใด อ่านหนงัสือ

เมื่อใดก็ตาม ถ้าเราก�าหนดไว้ว่า เราอยากจะรู ้

ประเด็น

(อ่านต่อหน้า 11)

เอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำาประเทศไทย

เยี่ยมชมพร้อมมอบหนังสือแก่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 ฯพณฯ นายอนัเดลโฟ  การ์เซยี 

(H.E. Mr. Andelfo Garcia) 

เอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจ�า 

ประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร 

ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

พบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบั 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมกับเป็นผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐโคลอมเบีย มอบหนังสือแก่มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน จ�านวนรวม 54 เล่ม ประกอบด้วยหนังสือ 

ฉบบัภาษาองักฤษ แต่งโดย Gabriel Garcia Márquez ชาวโคลอมเบยีผู้ทีไ่ด้รบัรางวลัโนเบลเมือ่ปี ค.ศ. 1982 

จ�านวน 9 เล่ม และหนังสือฉบับภาษาสเปน จากผู้แต่งชาวโคลอมเบียหลายท่าน จ�านวน 45 เล่ม  

โดยอธิการบดีเป็นผู้รับมอบ และมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามค�าแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  

คณาจารย์จากสาขาภาษาสเปนร่วมให้การต้อนรับและเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557  

ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร

ม.รามคำาแหงเปิดบรรยายสรุปวันเสาร์-อาทิตย์

ภาค 2/2557 กลุ่มวิชารัฐศาสตร์-บริหารธุรกิจ

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดบรรยายสรุปพิเศษในวันเสาร์และอาทิตย์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557  

สรุปเนื้อหากลุ่มวิชารัฐศาสตร์และกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ เพิ่มโอกาสให้นักศึกษา ม.ร.ที่ไม่สะดวกเข้าเรียน

ในวันธรรมดาได้ฟังบรรยายสรุปเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ

  ส�าหรับการบรรยายสรุปจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. (วิชาละ 8 ชั่วโมง) 

ค่าธรรมเนียมกระบวนวิชาละ 200 บาท สมัครเรียนได้ ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2557 วันที่ 

27 - 30 พฤศจกิายน 2557 ทีอ่าคารเวยีงคำา ชัน้ 1 หรอืภายในวนัที ่ 28 ธนัวาคม 2557 ทีอ่าคาร สวป. ชัน้ 6  

กระบวนวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนบรรยายสรุปไม่ครบ 100 คน มหาวิทยาลัยจะไม่เปิดบรรยายและ 

จะคืนเงินให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาตามตารางท่ีก�าหนดในภาค 2/2557 สามารถ 

ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายสรุปในกระบวนวิชาดังกล่าวได้ 

  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ 

ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ม.ร.โทร. 0-2310-8610 และ 0-2310-8626

ตารางบรรยายสรุปพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์ ภาค 2/2557




