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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

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

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

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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๔๗

วันที่ ๙ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๔

   
 

‘ซิโก้’ รับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

มุ่งมั่นพาบอลไทยเป็น 1 ในอาเซียนและเอเชีย

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

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

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

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

(อ่านต่อหน้า 10)

(อ่านต่อหน้า 10)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.ร.

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก ่

ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ประจำาปี 

การศึกษา 2556 - 2557 ระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2558 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช โดยม ี

นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  

คณาจารย์ ข้าราชการ ผู้แทนบัณฑิต ผู้แทนนักศึกษา  

และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เฝ้ารับเสด็จฯ 

 ในวโรกาสน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

รามคำาแหงมีใจความว่า 

   
 ม.ร. แสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์

   
 
 

   
 

 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะในการ

ใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคำาแหง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิต

ให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียน 

โดยเปิดอบรมระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 

2558 จำานวน 2 หลักสูตร คือ ภาษาอังกฤษ

สัมภาษณ์งานและการทำางาน  อบรมในวันจันทร์  

วันพุธ และวันศุกร์ วันละ 2 ช่วงเวลา คือ  

 ช่วงที่ 1 เวลา 08.30 - 12.00 น. 

 ช่วงที่ 2 เวลา 14.00 - 17.00 น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  2558 (อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.อบรมภาษาอังกฤษแก่นศ. (ฟรี)

(อ่านต่อหน้า 10)

รับสมัครนักศึกษา M.B.A.

 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ า แ ห ง รั บ ส มั ค ร 

ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจ- 

มหาบัณฑิต Smart Managers รุ่นท่ี 10 สาขาวิชาการ

จัดการทั่วไป และสาขาวิชาการตลาด หลักสูตร  

39 หน่วยกิต แผน ก ทำาวิทยานิพนธ์ และแผน ข 

ไม่ทำาวิทยานิพนธ์ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

โดยมีกลุ่มให้เลือกดังนี้

 กลุ่มท่ี 1 (สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชา- 

การจัดการทั่วไป) เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 

เวลา 18.00 - 21.00 น.
(อ่านต่อหน้า 11)

 ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง หรือ ‘ซิโก้’ หัวหน้าผู้ฝึกสอน 

นักฟุตบอลทีมชาติไทย เข้ารับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตร- 

มหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาพลศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ อาคารหอประชุม- 

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช เจ้าตัวเผยปริญญาน้ีเป็นปริญญาอันทรงเกียรติ 

จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทำาหน้าที่ผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลทีมชาติไทยให้

ดีที่สุด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต่อไป



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 งานพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งที่ ๔๐ ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เมื่อวันที่ ๒ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๘  

เสร็จสิ้นลงแล้ว

 ด้วยความเรียบร้อย สง่างามและ

สมเกียรติของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 ด ้วยพระมหากรุณาธิคุณใน-

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรง

พระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ฯ  แทนพระองค์

 “ข่าวรามคำาแหง” ขอแสดงความ

ยนิดต่ีอ “แม่งาน” ของมหาวทิยาลยั คอื

 ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ 

ท่านอาจารย์วิรัช  ชินวินิจกุล

 ท ่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ 

ท ่านผู้ช ่วยศาสตราจารย ์วุฒิ ศักดิ์   

ลาภเจริญทรัพย์

 ขอแสดงความยินดีต่อ

 บัณฑิตกิตติมศักดิ์

 บัณฑิต

 มหาบัณฑิต และ

 ดุษฎีบัณฑิต

 ยินดีในความสำาเร็จและเกียรติที่

ได้รับ

 หวังว ่าท ่านทั้งหลายจะได้รับ

พระราโชวาทใส่เกล้าใส่กระหม่อม 

และ

 น้อมนำาไปปฏิบัติเพ่ือความสุข

ความเจริญของท่าน และ

 ประเทศชาติของเรา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ประทานสัมภาษณ์พิเศษแก่ “ข่าวรามคำาแหง”

	 ความตระหนักของปัญหาการกระท�าความ

รุนแรงต่อผู้หญิงได้แผ่ขยายอย่างรวดเร็วในวงกว้าง

ของสงัคมไทย	 เหน็ปัญหาการใช้ความรนุแรงต่อผูห้ญงิ

ซึง่เป็นการละเมดิสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐาน	 จงึรบัเป็น 

องค์ทูตสันถวไมตรีให้กับกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรี

แห่งสหประชาชาติ	 หรือยูนิเฟม	 (United	 Nations 

Development	 Fund	 for	 Women--UNIFEM)	 เมื่อ

เดอืนกนัยายน	 2551	ซึง่ต่อมาเปลีย่นชือ่และโครงสร้าง 

เป็นองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง 

เพศและเพิ่มพลังของผู ้หญิงแห่งสหประชาชาติ	

หรือ	 ยูเอ็นวีเมน	 (UN	 Entity	 for	 Gender	 Equality	

and	the	Empowerment	of	Women	-UN	Women)	

 ในปี	พ.ศ.	 2552	ข้าพเจ้าให้การสนับสนุน 

โครงการ	 “Say	 No-UNiTE	 to	 End	 Violence  

Against	Women”	ซึง่รเิริม่โดยเลขาธกิารสหประชาชาต ิ

นายบัน	 คีมุน	 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อรณรงค์ให ้

ประชาคมโลกตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง 

โดยได้เปิดให้มกีารลงชือ่สนบัสนนุการยตุคิวามรุนแรง 

ต่อผูห้ญงิผ่านทางอนิเทอร์เนต็	 ซึง่ในส่วนของประเทศไทย 

สามารถรวบรวมรายชื่อได้กว่า	 3	 ล้านรายชื่อจาก	

5,066,549	รายชื่อทั่วโลก

 ในปี	 พ.ศ.	 2553	 ข้าพเจ้าด�ารใิห้แปรเสยีงสนบัสนนุ 

ดังกล่าวเป็นรูปธรรม	โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อ

ยตุคิวามรนุแรงต่อผูห้ญงิขึน้	 เพือ่สนบัสนนุโครงการ	 

Say	No-UNiTE	to	End	Violence	Against	Women 

โดยมอบหมายให ้ส�านักงานอัยการสูงสุดเป ็น 

หน่วยงานหลักในการด�าเนินกิจกรรมและรวบรวม 

กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ทัว่ประเทศ	 เพือ่สร้างความตระหนกั 

ให้ประชาชนเหน็ว่า	 การกระท�าความรนุแรงต่อผูห้ญงิ 
(อ่านต่อหน้า 8)

 ✫ผลงานทางด ้านกฎหมายที่ เกี่ ยวกับ 

เด็ก สตรี ที่พระองค์ทรงภาคภูมิใจเป็นพิเศษ 

มีผลงานใดบ้าง

	 ประเทศไทยพยายามทีจ่ะยตุปัิญหาการกระท�า 

ความรุนแรงต่อผู้หญิง	 ดังจะเห็นได้จากการเข้าเป็น

ภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ

ต่อสตรใีนทุกรปูแบบ	 (Convention	 on	 the	 Elimination 

of	Discrimination	 against	Women	 -	CEDAW)	ตัง้แต่ 

ปี	พ.ศ.	2528	ต่อมาได้ให้การรับรองปฏิญญาและแผน

ปฏิบัติการปักกิ่ง	(Bejing	Declaration	and	Platform	

for	 Action)	 ในปีพ.ศ.2538	 และลงนามในปฏิญญา 

ว่าด้วยการขจดัความรุนแรงต่อสตรีในภมูภิาคอาเซยีน 

(Declaration	on	the	Elimination	of	Violence	against	

Women	in	the	ASEAN	Region)	ในปีพ.ศ.	2547

	 ส�าหรับกฎหมายภายในประเทศ	 ได้มีการน�า

หลักเรื่องความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงมา

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

ตัง้แต่ปีพ.ศ.2540	 จนถงึรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย

พุทธศักราช	2550

	 มกีารตราพระราชบญัญัติคุม้ครองผูถู้กกระท�า

ด้วยความรนุแรงในครอบครวั	 พ.ศ.	 2550	 เพือ่ก�าหนด

รูปแบบ	 วธิกีาร	 และขัน้ตอนให้ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง 

มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐ	 ในขณะเดียวกัน	

ก็เปิดโอกาสให้ผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว

ได้กลับตัวและมีมาตรการยับยั้งการกระท�าผิดซ�้า

	 ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับความเท่าเทียม

กันทางเพศ	 พิจารณาได้จากอัตราส่วนของผู้หญิงใน

สภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 และต�าแหน่งระดับสูง 

ในองค์กรต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

มีมติทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักด์ิ แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า- 

พัชรกิติยาภา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2557 

(รุ่นที่ 40) นั้น

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า- 

พัชรกิติยาภาได้ประทานสัมภาษณ์พิเศษ 

แก่หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหงเกี่ยวกับ 

ผลงานท่ีทรงภูมิใจและประทานโอวาท 

แก่บัณฑิตใหม่ นับเป็นพระกรุณาคุณแก ่

มหาวิทยาลัยและชาวรามคำาแหงเป็นอย่างย่ิง



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

รามคำาแหงมอบปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เชิดชู “5 นายตำารวจ” ชุดเก็บกู้ระเบิด 3 จังหวัดชายแดนใต้

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง มอบปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก ่

5 นายตำารวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้และทำาลายวัตถุระเบิดใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ด้วยความเสียสละและ 

อุทิศตนเพื่อความสงบสุขในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่  

2  มีนาคม  2558  ณ  อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 โอกาสนี้ ร้อยตำารวจโทสนั่น สวนจันทร ์  

รองสารวัตรผู้ปฏิบัติงานทำาลายวัตถุระเบิด กองกำากับ-

การสืบสวน ตำารวจภูธรจังหวัดยะลา กล่าวว่ารู้สึก

เป็นเกียรติท่ี ม.รามคำาแหง เชิดชูในความดีของตำารวจไทย 

ท่ีทำางานอยู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปริญญานิติศาสตร- 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ค ร้ั งนี้ จะ เ ป็นแรงบันดาลใจ 

ให้ตำารวจเช่นผมได้มุ่งมั่นทำางานต่อไป 

 “ตลอดระยะเวลา	35	ปีท่ีรับราชการต�ารวจและ

ท�างานในพ้ืนท่ีเส่ียง	ผมยึดม่ันในความไม่ประมาท	และ

ใช้เครื่องมือในการท�างานให้รัดกุม	 มักจะบอกน้องๆ

ทีมต�ารวจให้เดินทางท�างานไปกลับอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ	 ซึ่งทุกๆวันเราจะ

ท�าหน้าที่ดีที่สุดอยู่แล้ว	 และจะท�าให้ดียิ่งๆขึ้น	 วันนี้ปลาบปลื้มที่ความมุ่งมั่นใน

การดูแลรับใช้ประเทศชาติแล้วสังคมเห็นคุณค่า	 ฝากบัณฑิตรามฯใช้ความรู้

ด้านนิติศาสตร์ให้สมกับวิชาที่ได้เล่าเรียนมา	 เพื่อช่วยกันดูแลและรักษาพื้นที่ใน

ประเทศให้สงบสุขด้วย”

 ดาบตำารวจกฤษณะ แสงมณี ผู้บังคับหมู่ 

ตรวจทำาลายวัตถุระเบิด กองกำากับการสืบสวน 

ตำารวจภูธรจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าผมรับราชการมา 20 ปี 

ปลื้มใจที่ในชีวิตได้รับเกียรติอันสูงส่ง ซึ่งปริญญา-

กิตติมศักดิ์ที่ ม.รามคำาแหงได้มอบให้เพราะเห็นคุณค่า

ของตำารวจที่ทำาคุณงามความดีและใช้ชีวิตเส่ียงใน

พ้ืนท่ีชายแดนใต้ จะเป็นแรงผลักดันให้ผมและทีมตำารวจ

เก็บกู้ทำาลายวัตถุระเบิดได้ทำางานรับใช้ชาติอย่างเต็มกำาลัง

ความสามารถ 

 “เม่ือถึงเวลาออกไปทำางาน ผมกับทีมจะให้กำาลังใจกันเสมอ ออกไปทำางาน

ด้วยความไม่ประมาท และทำางานอย่างมีขั้นตอน ถ้าเราไม่ประมาท แม้ว่าจะอยู ่

ในจุดเส่ียง ความเส่ียงก็จะน้อยลง และต้องเตรียมความพร้อมทุกด้าน ท้ังความพร้อม

ของร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้มีชีวิตรอดกลับมาท่ีต้ังอย่างปลอดภัย ฝากบัณฑิตรามฯ 

ให้ตอบแทนคุณสถาบันด้วยการนำาความรู้ทำาเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ  

ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป”

  ดาบตำารวจอภิชาต ลือเรื่อง ผู้บังคับหมู่ตรวจ

ทำาลายวัตถุระเบิด กองกำากับการสืบสวน ตำารวจภูธร- 

จังหวัดปัตตานี กล่าวว่ามีความยินดีท่ีสภามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงอนุมัติปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ

ให้ครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลของ

ตำารวจที่ทำางานในพื้นที่ภาคใต้

  “ในชีวิตการทำางานผมนำาหลักการเรียนรู้  

 ประสบการณ์ และศึกษาลักษณะพื้นที่ให้คุ้นเคย 

เพ่ือความสะดวกและความปลอดภัยในการลงพ้ืนท่ีทำางาน 

ไม่ประมาทและอุทิศตนกับพื้นที่ที่ดูแลอย่างเต็มที่         

ไม่เลือกปฏิบัติและทุ่มเท วางแผนการทำางานอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อทำางานให้

ลุล่วงและรักษาชีวิตให้รอดกลับมา บัณฑิตรามฯที่จบไปมีจำานวนมาก อยากให้

บัณฑิตมีความรับผิดชอบในหน้าที่ มุมานะ อุทิศตนไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตาม 

ให้นำาวิชาการที่รามคำาแหงมอบให้ไปพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า”   

  จ่าสิบตำารวจภาคภูมิ นราอวิรุทธิ์ ผู้บังคับหมู ่

ตรวจทำาลายวัตถุระเบิด กองกำากับการสืบสวน ตำารวจภูธร-

จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจ

ที่การปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองได้รับการยอมรับและ

ประจักษ์แก่สังคม ในชีวิตการทำางานจะนำาพระบรม-

ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีว่า “เข้าใจ 

เข้าถึง พัฒนา” มาปฏิบัติหน้าท่ีในการเป็นตำารวจ ชีวิต 

ที่ต้องเสี่ยงเราต้องไม่ประมาท ตื่นตัว มีความรอบคอบ 

และพร้อมท่ีจะเสียสละเพ่ือประเทศชาติ เช่ือฟังผู้บังคับบัญชา 

และทำางานด้วยความสามัคคี

 “อยากให้บัณฑิตรามฯที่จบไปประกอบอาชีพที่สุจริต	 หลายคนเป็นคน- 

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ให้ช่วยกันกลับไปดูแลพ้ืนท่ีให้สงบ	 ถ้าเม่ือใดท่ีมีความสงบ 

ประชาชนก็จะอยู่อย่างมีความสุข	 เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีก็จะดีข้ึน	 เดินทางไปไหนสะดวก 

มีอิสระไม่ต้องระแวง	 น�าพาให้บ้านเมืองปลายด้ามขวานเกิดสันติภาพ	 เป็นดินแดน 

ที่สงบสุขและน่าอยู่กับทุกคน”

  จ่าสิบตำารวจสิทธิพงษ์ ศรีสังข์ ผู้บังคับหมู ่

ตรวจทำาลายวัตถุระเบิด กองกำากับการสืบสวน ตำารวจภูธร- 

จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่ามีความยินดีที่มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงได้เห็นคุณงามความดีของตำารวจที่ทำางาน

ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบปริญญานิติศาสตร-

บัณฑิตกิตติมศักด์ิให้คร้ังน้ี จะเป็นแรงผลักดันให้ตำารวจไทย

มีกำาลังใจในการทำางานในพื้นที่ภาคใต้อย่างเข้มแข็ง

  “เมื่อได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้และทำาลาย

วัตถุระเบิดในจังหวัดนราธิวาส ตำารวจทุกคนจะต้อง

มีสติ มีความรอบคอบ ระมัดระวังในทุกย่างก้าวที่ลงพื้นที่ ทุ่มเท และทำาหน้าที่

ของตนเองให้ดีท่ีสุด เพราะอยากให้เหตุการณ์ในพ้ืนท่ีเบาบางลงเหมือนอย่างแต่ก่อน

ที่เคยเป็นมา ไม่อยากเห็นความสูญเสียชีวิตที่บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

ในพ้ืนท่ี อยากให้ทุกคนมีความสามัคคี พูดคุยกันด้วยความสันติ และไม่ใช้ความรุนแรง 

บัณฑิตที่จบไปก็เช่นกันขอให้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน ์

แก่ส่วนรวม” 



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำาพนรักษ์                          aseanlang_ram@yahoo.

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน คลองลอยฟ้า

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

  อาคานสะถานถึ่หมายถึงอาคารสถานที่ บ้านเมือง 

ในทุกประเทศก็จะมีอาคารสถานที่เพื่อให้บริการต่อสมาชิกในสังคมของตน 

จึงจำาเป็นต้องมีสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางหรือเป็นสถานที่ส่วนรวมเพื่อความสะดวก 

ในการไปรบับรกิาร ในสังคมลาวก็เช่นเดียวกัน เขาจะจัดให้มีสถานที่ดังนี้

คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล

บ้านเฮือน บ้านเรือน

โฮงเฮียน โรงเรียน

 หวัด วัด

หอโฮง, วัง วัง

โฮงหมอ, โฮงพะยาบาน โรงพยาบาล

สะถานีตำาหลวด สถานีตำารวจ

โฮงฮูบเงา โรงหนัง

ฮ้านสับพะสินค้า ห้างสรรพสินค้า

ฮ้านขายเขื่องหย่อย ร้านขายของชำา

ฮ้านตัดผม ร้านตัดผม

ฮ้านก๋าเฟ ร้านกาแฟ

ฮ้านขายหยา ร้านขายยา

ถ่าเฮือ ท่าเรือ

ป้ายหลดเม ป้ายรถเมล์

คิวลด สถานีขนส่ง       

เดิ่นยน, สะหนามบิน สนามบิน

หวัดคริด, หวัด โบสถ์, วัด

หมัดสะหยิด มัสยิด

สวนเยาวะชน สวนเยาวชน, สวนสาธารณะ

สะถานีหลดไฟ สถานีรถไฟ

อานุสาวะลี อนุสาวรีย์

ทะนาคาน ธนาคาร

โฮงงาน โรงงาน

ฮ้านขายปื้ม ร้านขายหนังสือ

 ท่านผู้อ่านคงเคยได้เห็น

ถนนลอยฟ้ามาแล้ว ก็ทางด่วน

บางช่วงทีเ่ขาสร้างไว้สงูเหนอืถนน

ทั่วไปเพื่อจะเลี่ยงรถติดไงครับ 

นอกจากทางด่วนที่ต้องจ่ายเงิน

เพื่อใช้บริการแล้วก็ยังมีถนน

อีกบางสายที่สร้างเพื่ออำานวย-

ความสะดวกโดยให้คนขับรถไปใช้บริการได้โดยไม่ต้องเสียเงิน ถนนแบบที่

ว่านี้ที่เราเห็นเด่นชัดที่สุดก็ถนนที่สร้างคร่อมถนนรามคำาแหงช่วงที่ผ่านหน้า

มหาวิทยาลัยของเรานั่นแหละครับ แต่ท่ีผมจะเขียนถึงในตอนนี้ไม่ใช่ถนน 

แต่เป็นคลอง....ใช่แล้วคลองลอยฟ้า

 หลายท่านอาจจะสงสัยว่าคลองลอยฟ้ามีด้วยหรือ และถ้ามีก็คงม ี

ในประเทศอ่ืน ผมขอยนืยนัครับว่ามอียูจ่ริงและอยูใ่นเขตปรมิณฑลของกรงุเทพฯ 

เสยีด้วย กรณุาดภูาพประกอบ (ภาพทีม่เีรอืนัน้เป็นในเบลเยีย่ม อกีภาพเป็นของไทย)

 ก่อนเล่าถึงเรื่องคลองลอยฟ้าตามภาพก็ขอเกริ่นนำาเกี่ยวกับประโยชน์

ทางเศรษฐกจิของคลองเสยีก่อนเพือ่ให้เข้ากบัจดุมุง่หมายของ “เศรษฐศาสตร์ 101”  

คลองถูกใช้เป็นเส้นทางคมนาคมหลักในยุคก่อนมีรถยนต์ โดยเฉพาะในเมือง

ซึง่ประชาชนทัว่ไปเวลาเดนิทางนัน้ถ้าไม่เดนิเท้ากพ็ายเรอืไป กรงุเทพฯ ยคุก่อน

จงึถกูขนานนามว่าเป็นเวนสิตะวนัออกก็เพราะมคีลองเยอะและคนเดนิทางกนัทางนำา้ 

     ประโยชน์ของคลองนอกจากจะไว้ใช้ 

ในการคมนาคมแล้ว กค็อืเพือ่การชลประทาน 

และสาธารณปูโภค คนสมัยก่อนตัง้บ้านเรอืน

อยู่ริมแม่นำ้าลำาคลองกันก็เพื่อประโยชน์

ทั้งความสะดวกในการเดินทางและเพื่อ

นำานำ้ามากินมาใช้ด้วยในยุคที่ยังไม่มีนำ้า

ประปาซึ่งก็คงไม่ต้องถึงกับนั่งไทม์แมชีน

ย้อนเวลาไปดูเพราะคนในกรุงเทพฯ (ด้าน

ฝ่ังธนบรุ)ี ทีย่งัเป็นบ้านสวนรมิคลองก็ยัง

อาศัยประโยชน์จากคลองหน้าบ้านใน

ลักษณะที่ว่านี้กันอยู่ก็มี

 กลับมาเรือ่งคลองลอยฟ้าได้แล้ว คลองยกระดบัขึน้ไปสงู ๆ ซึง่ฝรัง่เรยีกว่า 

aqueduct และอาจแปลได้ว่าสะพานนำา้นัน้ถกูใช้ในการลำาเลยีงนำา้มาตัง้แต่ยุคโรมนั 

และยงัมสีิง่ก่อสร้างลกัษณะนีห้ลงเหลอือยูใ่นปัจจุบัน นอกจากนัน้ในปัจจบัุน 

กย็งัมคีลองลอยฟ้าแบบนีใ้ช้งานอยูห่ลายแห่งในยโุรป โดยบางแห่งมกีารนำาเรือ 

ลงไปแล่นด้วย

 ส่วนคลองลอยฟ้าในเมืองไทยนั้นเพิ่งสร้างเสร็จไม่กี่ปีมานี้เองโดยเป็น

ส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันนำ้าท่วมสนามบินสุวรรณภูมิ ก็ชื่อเดิมของที่ตั้ง 

สนามบินน้ีคือหนองงูเห่านี่ครับ เมื่อเป็นหนองนำ้าก็แปลว่าความเสี่ยงท่ีนำ้า 

จะท่วมมีสูงมาก 

 เนือ่งจากปัญหานำา้ท่วมขงัเป็นเวลานานเกดิเพราะการระบายนำา้ทำาได้ช้า 

และทางออกของนำ้าที่ท่วมอยู่คือทะเลบางครั้งเจอช่วงนำ้าทะเลหนุนก็ระบาย

ออกไม่ได้ นอกจากน้ันทางระบายนำา้กอ็าจมีส่ิงกดีขวางเช่นถนน บ้านเรอืน เป็นต้น 

ดงันัน้ถ้ามทีางด่วนลอยฟ้าสำาหรับพานำา้ไปลงทะเลได้อย่างรวดเรว็ ปัญหานำา้ท่วมขัง 

ก็จะแก้ได้แน่นอน โครงการคลองยกระดับนำานำ้าไปออกทะเลโดยไม่ต้องกังวล

เรื่องนำ้าทะเลหนุนจึงเกิดขึ้น 

 ทราบหรอืยงัครบัว่าเพราะอะไรเมือ่นำา้ท่วมใหญ่ปี 2554 สนามบนิสุวรรณภมูิ

จึงไม่มีปัญหาเลยทั้ง ๆ ที่เป็น “หนอง” งูเห่ามาก่อน แต่โครงการแบบนี้แพงมาก

นะครับ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหงร่วมกบัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัอทุยัธานี 

หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี 

จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพที่ตรงกับวิถีชุมชนชาว

จังหวัดอุทัยธานี 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง พร้อมด้วยนายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 

เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี   

โดยม ีนายเผดจ็ นุย้ปร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัอทุยัธาน ีคณะผูบ้รหิาร ม.ร. 

คณาจารย์เ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี  

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.เพชราภรณ์  จันทรสูตร์ รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่าโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ

สูช่มุชนชาวอทุยัธาน ี ในคร้ังน้ีจดัขึน้เป็นคร้ังที ่ 2 โดยครัง้แรกมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ได้ใช้งบประมาณจากรายได้ของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม จำานวน 9 หลักสูตร 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำานวนกว่า 900 คน และในคร้ังนี้มหาวิทยาลัยได้รับ

งบประมาณแผ่นดนิในการจดักจิกรรมเพิม่พนูความรู้เพือ่การพฒันาตน พฒันาอาชพี 

และพัฒนางานแก่พี่น้องชาวอุทัยธานีมากขึ้น ทั้งนี้ ก่อนจัดกิจกรรมได้สอบถาม

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการของท้องถิ่นชาวอุทัยธานีต่อการรับบริการ

วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น 

สูก่ารเรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึง่เป็นข้อมลูเบือ้งต้นจากผูบ้ริหารองค์กร หน่วยงานราชการ

ส่วนท้องถิน่ และยงัได้จดัประชมุระดมความคดิเหน็จากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

โดยได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 17 หลักสูตร โดยมีผู้เข้ารับการบริการวิชาการและ 

วิชาชีพ จำานวนกว่า 1,600 คน 

 “ขอขอบคณุนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัอทัุยธาน	ี รองปลัดองค์การ-

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	 ผู้อ�านวยการกองการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	

ผู้อ�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอทุยัธาน	ีเขต	1,	2	ผูอ้�านวยการ- 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	 เขต	 42	 และผูบ้รหิารสถานศกึษาทกุแห่ง 

รวมทั้งผู้น�าเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก	เครือข่ายพลเมืองเด็กเมืองพระชนกจักรี	 

เครือข่ายการท่องเที่ยว	จังหวัดอุทัยธานี	ตลอดจน	 เจ้าหน้าที่ของ	อบจ.อุทัยธานี	

และผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยกันจัดโครงการนี้	 และขอขอบคุณองค์การบริหารส่วน- 

จงัหวดัอทุยัธานี	ทีม่อบน�า้ดืม่ถ้วย	จ�านวน	12,000	ถ้วย		และไอศกรมี	จ�านวน	6	ถงั	ด้วย”

 นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า

รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

จัดโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพครั้งนี้ ซึ่งโครงการต่างๆ มีประโยชน์

ในด้านการพฒันาคณุภาพชวีติให้แก่ประชาชนชาวจงัหวดัอทัุยธาน ีองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ตระหนักดีว่าสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

และความรู ้ เป ็นสิ่งที่จะทำาให ้บุคคลและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไป 

ในทศิทางทีด่ขีึน้ ถอืเป็นเครือ่งมอืสำาคญัในการพฒันาคน สงัคม และประเทศชาต ิ

ให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การพัฒนาชุมชน สังคมท้องถิ่น ต้องได้รับ

ความร่วมมือจากทกุภาคส่วน องค์การบริหารส่วนจังหวดัอทุยัธานพีจิารณาเหน็ว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ด้านวิชาการและการ 

พฒันาอาชพีต่างๆ จงึได้ร่วมมอืกนัจดัโครงการในครัง้น้ี และหวงัอย่างยิง่ว่าชาวชมุชน

จังหวัดอุทัยธานีจะนำาความรู้ และคำาแนะนำาต่างๆที่ได้รับจากการบริการวิชาการ

และวิชาชีพกลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถต่อยอดการเรียนรู้ 

สร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และอาชีพต่อไป

 ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดมีหาวทิยาลยั- 

รามคำาแหง กล่าวว่าขอต้อนรับประชาชนจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง

ที่มารับการบริการวิชาการและวิชาชีพในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็น

มหาวทิยาลยัตลาดวชิา ให้โอกาสและขยายโอกาสทางการศกึษาออกไปทุกภูมภิาค

ทั่วประเทศ ทำาให้นักศึกษาสามารถเรียนใกล้บ้าน และช่วยพ่อแม่ทำางานได้ ทั้งยัง

คิดค่าหน่วยกิตถูกท่ีสุดในโลก โดยเปิดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นตั้งแต ่

อนบุาลจนถงึปรญิญาเอก และมุง่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามพนัธกจิหลกั 4 ด้าน คอื การเรยีน-

การสอน การวจิยั การทำานุบำารุงศลิปวฒันธรรม และการบริการวชิาการแก่สงัคม 

เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ต้องการจะสร้างชีวิต สร้างอาชีพ และ

พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยินดีเข้าไปดูแลช่วยเหลือ และ

มุ่งเน้นการสร้างวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างแท้จริง  

 “รามค�าแหงเปิดโอกาสให้กบัทุกคนท่ีใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน	 ขณะนีก้�าลังเปิดรบัสมคัร

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท	 ส่วนภูมิภาค	 ตั้งแต่บัดนี้ถึง	 16	 เมษายน	 2558	

และก�าลังจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีทั้งส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาค	 รวมทั้งนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 หรือ 

ก�าลังเรียนชั้น	ม.4-6	ก็สามารถมาสมัครเรียนในหลักสูตร	Pre-degree	ได้	สามารถ 

เลอืกเรยีนในสาขาทีใ่ช่	 คณะทีช่อบได้	 และสามารถปรบัเปลีย่นระหว่างเรยีนได้ด้วย	

ทัง้นีล่้าสดุมลีกูหลานชาวอทุยัธาน	ีลกูศษิย์รามค�าแหง	คอื	นางสาวจริชัญา  แก้วจงประสทิธิ์ 

บณัฑิต	Pre-degree	คณะนิตศิาสตร์	ลงแข่งขนัสอบในสนามสอบจากส�านกัอบรม- 

ศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา	 โดยสอบได้คะแนนสูงสุดในกลุม่กฎหมายอาญา 

ซึง่มผีูเ้ข้าสอบแข่งขนัจ�านวน	 11,070	 คน	 ถอืเป็นความภาคภมูใิจของชาวรามค�าแหง 

และชาวอุทัยธานี	 ที่ได้เห็นศักยภาพของบัณฑิตรามฯ	 เป็นที่ยอมรับในสังคม

และสร้างชื่อเสียงในสนามสอบระดับประเทศ	 และขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแล

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในฐานะสถาบันการศึกษา	 ให้ลูกหลานของท่านได้มีที่เรียน 

หนังสือต่อไป”

 นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า 

กิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาว

จงัหวดัอุทยัธานี จำานวน 17 โครงการ ทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหงร่วมกับองค์การบรหิาร

ส่วนจงัหวดัอทุยัธาน ี 64 แห่ง ถอืเป็นสิง่ทีด่ยีิง่ทีเ่อือ้และก่อประโยชน์แก่ทกุภาคส่วน

ของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ให้สามารถเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

และวิชาชีพที่จำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตและสามารถนำาไปประยุกต์ใช้แก้ไข

ปัญหาของตนเอง ชุมชน และสังคมได้ (อ่านต่อหน้า 7)

รามคำาแหงร่วมมือองค์กรจังหวัดอุทัยธานี

จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้-วิชาชีพสู่ชุมชน



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 และ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	ที่ได้ร่วมกัน 

จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์แก่ประชาชนชาวจังหวัด

อทุยัธานใีนครัง้นี	้ และขอบคณุวทิยากรผูท้รงคณุวฒุิ

ทีไ่ด้ถ่ายทอดความรูใ้นด้านต่างๆ	ให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการ

น�าไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์	 และต่อยอดความรู้	

สร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป”

 ทัง้นี ้ภายในงานมกีจิกรรมส่งเสรมิวชิาการและ

วิชาชีพ จากทุกคณะของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

มาให้ความรู้และบริการ ได้แก่ การเสริมสร้างความ

รูก้ฎหมายแก่ครแูละบคุลากรทางการศกึษา ฝึกอบรม 

เพิม่มลูค่าข้าวไทยโดยบรรจภุณัฑ์ เสรมิสร้างการอ่าน 

และการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

ให้กบัเดก็และเยาวชน การพฒันาทกัษะการใช้ภาษาไทย/ 

สารสนเทศ และระบบการคิดของเด็กเพื่อความเป็น 

ผูน้ำาแห่งอนาคต ฝึกอบรมผูด้แูลเดก็ทีม่คีวามต้องการ

พเิศษ Training of the trainer for special need children 

การบริการแก่ชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ 

การประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้าน

การเกษตร การประยุกต์ใช้ไคโตซานในการเพาะ-

เหด็นางรมในวสัดเุพาะเหด็ฟางข้าว ฝึกอบรมการแปรรปู

เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว การทำาแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน

จังหวัดอุทัยธานีให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

การทำาให้สนิค้าวสิาหกจิชมุชน OTOP เดนิได้ การพฒันา 

การจดัการความรู ้ภมูปัิญญาท้องถิน่ จงัหวดัอทุยัธานี 

บริการตรวจสุขภาพสายตาแก่เด็กขาดโอกาสและ 

ผูส้งูอายจุงัหวดัอทุยัธาน ีการอบรมผูป้ระกาศรุน่เยาว์ 

การตรวจกรองปริมาณสารเคมีในกระแสเลือดของ

เกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี และศิลปกรรมศาสตร์

เพื่อชุมชน : การพัฒนาเทคนิคการร้องเพลงอย่างไร

ให้โดนใจผูฟั้ง อกีทัง้มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ฟร ี

ให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมอบรม 

จากนกัเรยีน หน่วยงานต่างๆ และชมุชนชาวอทุยัธานี

และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 2,000 คน

รามคำาแหงร่วมมือองค์กรฯ           (ต่อจากหน้า 6)

 ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าสามารถ

นำาพาสปอร ์ตรถยนต์ไปขับได ้ในกลุ ่มประเทศอาเซียนน้ัน  

เป็นความเข้าใจผิด เพราะปัจจุบันการนำาพาสปอร์ตรถยนต์ไปใช ้

ในการขับรถต่างประเทศนั้น สามารถทำาได้เฉพาะกับประเทศลาว 

ประเทศเดยีวเท่านัน้ เนือ่งจากได้มกีารทำาความตกลงร่วมกนัระหว่าง 

ไทย-ลาว ให้สามารถนำารถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุกไปใช้

ในประเทศลาวได้ ส่วนประเทศกัมพูชาได้มีความตกลงร่วมกัน 

เฉพาะรถโดยสารและรถบรรทุกเท่านั้นไม่มีส่วนของรถยนต์- 

ส่วนบุคคล

 สำาหรบัประเทศอืน่ ๆ ในกลุม่อาเซยีนยงัไม่มข้ีอตกลงร่วมกนั 

ในเรือ่งนี ้ ทัง้นีห้นงัสอือนญุาตรถระหว่างประเทศ หรอืพาสปอร์ตรถ 

กำาหนดให้ มี 3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์ใช้สีม่วง รถยนต์โดยสาร

และรถบรรทุกใช้สีเขียว รถยนต์คณะผู้แทนทางการทูตใช้สีฟ้า 

ซึ่งจะมีขั้นตอนดำาเนินการ คือ ติดต่อขอหนังสืออนุญาตระหว่าง

ประเทศหรือพาสปอร์ตรถ ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หรือ 

สำานักงานขนส่งจังหวัดท่ัวประเทศ หลักฐานท่ีใช้ได้แก่สำาเนา-

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และบัตรประจำาตัวประชาชนเจ้าของรถ 

สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีที่เป็น 

รถนิติบุคคล และหนังสือมอบอำานาจ (กรณีมิได้มาดำาเนินการ

ด้วยตนเอง) ทั้งนี้ในการทำาพาสปอร์ตรถยนต์ไปใช้ในประเทศลาว 

จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 55 บาท หลังจากนั้นจะต้องทำาการ

เปลี่ยนป้ายทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษแผ่นป้ายละ 100 บาท 

จำานวน 2 แผ่น โดยสามารถยื่นขอได้เฉพาะท่ีสำานักงานที่รถ 

จดทะเบียนไว้เท่านั้น

        ในส่วนของใบอนญุาตขบัรถทีเ่ป็นรปูแบบใหม่ทีถ่่ายรปูบนบตัรสามารถใช้ขบัรถได้ในกลุม่ประเทศอาเซยีน 

ทั้ง 10 ประเทศได้ทันที ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ

กมัพชูา เพราะเป็นใบอนญุาตขบัรถทีก่รมการขนส่งทางบกได้พฒันาเป็นรปูแบบใหม่ (แบบพลาสตกิ) ด้านหน้าบตัร

จะต้องมีภาพธงชาติไทย มีรูปตราสัญลักษณ์ กรมการขนส่งทางบก เป็นลายนำ้า 7 สี และมีรูปกราฟิกตราสัญลักษณ์

ประจำาจงัหวดัของแต่ละจงัหวดั และ มสีต๊ิกเกอร์ภาพสะท้อนแสง พร้อมระบบป้องกนัการปลอมแปลงซึง่ซ่อนอยูใ่นบตัร 

มีข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถท่ีเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภาพถ่ายของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ 

เป็นภาพถ่ายจริง ณ วันที่ทำาใบอนุญาตขับรถ พร้อมระบุจังหวัดที่ออกใบอนุญาตขับรถ

 ส่วนด้านหลงับตัรจะมแีถบแม่เหลก็เกบ็ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ มกีารบนัทกึข้อจำากดัในการใช้ใบอนญุาตขบัรถ

มีภาพอธิบายประเภทของรถที่ได้รับอนุญาตตามชนิดของใบอนุญาตขับรถ มีลายเซ็นของนายทะเบียนจังหวัด

ท่ีออกใบอนญุาตขับรถ  และระบุท่ีอยู่ของผูข้อรับใบอนญุาตขับรถตามข้อมลูของทะเบยีนราษฎรซึง่ยากต่อการปลอมแปลง 

 ดังนั้น กรณีที่ผู้แอบอ้าง หรืออาสาดำาเนินการแทนมักเป็นการปลอมแปลงใบอนุญาตขับรถรูปแบบเก่า 

(แบบกระดาษ) จึงอย่าหลงเชื่อ เพราะนอกจากต้องเสียเงินและเอกสารสำาคัญแล้วยังได้รับเอกสารปลอมซึ่งหาก 

นำาไปใช้จะมคีวามผดิตามกฎหมายฐานใช้เอกสารราชการปลอมด้วย ทัง้น้ี หากท่านผูอ่้านท่านใดมเีบาะแสการหลอกลวง

ขอให้แจ้งส่วนใบอนุญาตขับรถ สำานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8426 หรือ 

สามารถแจ้งที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 ส่วนใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (International driving license) เป็นเอกสารที่ยอมรับในหลายประเทศ

ที่อนุญาตให้ผู้ถือขับรถยนต์ได้ ใบอนุญาตขับขี่สากลต้องใช้ร่วมกับใบอนุญาตขับขี่จากประเทศบ้านเกิดเท่าน้ัน 

ใบอนุญาตขับขี่สากลมีขนาดใหญ่กว่าหนังสือเดินทางเล็กน้อยและมีคำาแปลหลายภาษา มีภาพผู้ถือใบอนุญาต และ 

สถติิทีส่ำาคญั อย่างไรกด็ ี รฐัทีส่ามารถใช้ใบอนญุาตขบัขีร่ะหว่างประเทศได้จงึจะต้องเป็นรฐัทีเ่ป็นภาคขีองอนสุญัญา

เจนีวาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1949 (Geneva Convention on Road Traffic 1949)

 ดังนั้น ใบอนุญาตขับรถที่เป็นรูปแบบใหม่ของไทยจึงสามารถใช้ขับขี่ในอาเซียนได้ แต่มิใช่เป็นใบอนุญาต

ขับขี่ระหว่างประเทศของอาเซียน เพราะใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศจะต้องไปทำาเพิ่มอีกฉบับหนึ่ง

ใบอนุญาตขับรถอาเซียนกับใบขับขี่ระหว่างประเทศ
 อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                            คณะนิติศาสตร์



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

เป็นรูปแบบหนึ่งของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ 

เป็นปัญหาสังคม	ไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวอกีต่อไป	รูปแบบ 

กจิกรรมมีทัง้การอบรมให้ความรู้	ความเข้าใจต่อปัญหา 

และแนวทางแก้ไข	 และกิจกรรมรณรงค์สร้างความ

ตระหนกั	 โดยส�านกังานอยัการสงูสดุในจงัหวดัต่างๆ	

ทั่วประเทศ	 ได้ใช้โมบายล์กระด่ิง	 100,000	 อัน  

ที่ข้าพเจ้าให้เป ็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์สร้าง 

เครือข่ายยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกครัวเรือน 

โดยใช้ค�า	“เสียงของโมบายล์กระดิ่งจะเป็นการเตือน 

ให้คนในครัวเรือนมีสติ	 ยั้งคิด	 ยั้งท�า	 และไม่กระท�า

ความรุนแรงต่อผู้อื่นในทุกรูปแบบ”	 ทั้งร่วมเป็น 

ก�าลังเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงขึ้นใน 

ชมุชนของตน	 โดยส�านกังานอยัการสงูสดุได้รบัความ-

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และ 

ภาคประชาสังคม	 ในการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือยุต ิ

ความรนุแรงต่อผูห้ญงิ	 ส่งผลให้ส�านกังานอยัการสูงสดุ

สามารถรวบรวมกิจกรรมในประเทศไทยได้ทั้งหมด 

622,189	กจิกรรม	ซึง่เกนิกว่าครึง่ของเป้าหมายจ�านวน 

กจิกรรมทัว่โลกทีอ่งค์การสหประชาชาตติัง้ไว้	 1,000,000- 

กิจกรรม	โดยข้าพเจ้าได้มอบกิจกรรมที่ประเทศไทย 

จดัท�าขึน้เพือ่สนบัสนุนการยุตคิวามรนุแรงต่อผูห้ญิง 

ดังกล่าวแก่องค์การสหประชาชาติในโอกาสวันขจัด 

ความรนุแรงต่อสตรสีากล	เมือ่วนัที	่25	พฤศจกิายน	2553 

ท�าให้ประเทศไทยมีความโดดเด่นในสายตาประชาคมโลก 

ว่าเป็นประเทศที่ให้ความส�าคัญและไม่เพิกเฉย 

ต่อปัญหาการกระท�าความรุนแรงต่อผู้หญิง

	 การสร้างยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการ

เชิงปฏบิตัใินการขจัดความรนุแรงต่อเดก็ในกระบวนการ

ยุติธรรม	 (United	 Nations	 Model	 Strategies	 and	

Practical	Measures	for	the	Elimination	of	Violence	

against	Children	in	the	Field	of	Crime	Prevention	

and	Criminal	Justice)

  สาระส�าคัญคือ	 การสร้างยุทธศาสตร์

ต้นแบบเพือ่สนบัสนนุให้แต่ละประเทศสร้าง 

ยทุธศาสตร์แห่งชาตใินการป้องกนัและแก้ไข 

ปัญหาความรนุแรงต่อเดก็	 โดยพัฒนากรอบ 

ทางกฎหมายและโครงการเพื่อพัฒนา 

ศักยภาพของบุคลากรท่ีปฏบัิตงิานท่ีเก่ียวข้อง 

กับกระบวนการยุติธรมในประเทศให้ 

สามารถปฏบิตัต่ิอเดก็	 โดยปราศจากความ- 

รุนแรงในระหว่างการจับ	 การค้น	 การให้

ถ้อยค�าในระหว่างการสอบสวน	หรือสอบ-

พยานในศาล	 และการก�าหนดโทษ หรอืการใช้

มาตรการอ่ืนนอกจากการคุมขังที่เหมาะสม

กับเด็ก	 ทั้งนี้	 โดยกระท�าด้วยความเข้าใจ 

ในความละเอยีดอ่อนของจติใจเดก็	 โดยเป็น 

การให้ความคุ้มครองจากความรนุแรงแก่เด็ก 

ไม่ว่าเดก็จะเข้ามาเกีย่วข้องในกระบวนการ 

ยุติธรรมในฐานะผู้เสียหาย	 ผู้ต้องหา	 หรือพยาน 

นอกจากยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องระดับนโยบายแล้ว 

ยงัได้รวบรวมแนวปฏบิตัทิีด่ขีองผูป้ฏบิตังิานในกระบวน 

การยุตธิรรมทีต้่องเกีย่วกบัเด็กไว้ด้วย

	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 หน่วยราชการ

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	 และ

การคุ้มครองสิทธิเด็ก

	 หน่วยงานภายในส�านักงานอัยการสูงสุดที่

เกี่ยวข้องกับเร่ืองนี้คือ	 พนักงานอัยการที่มีอ�านาจ

สอบสวน	 และท่ีอาจเกี่ยวข้องในการสอบสวนเด็ก 

สคช.	ทีต้่องสามารถให้ค�าแนะน�าทางกฎหมาย	รวมถงึ

สิทธิของเด็กแก่เด็กหรือผู้ปกครองเด็ก	 กรณีเด็กถูก

กระท�าความรุนแรง	 และสามารถประสานงานกับ

หน่วยงานอื่นในพื้นที่	 เช่น	 หน่วยงานในกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 เพื่อให้

ความคุ้มครองเด็กได้

 ในส ่วนของกฎหมายไทยในป ัจจุบัน	

เป็นกฎหมายที่เอื้อในการให้ความคุ ้มครองเด็กที่ 

เข้ามาเกีย่วข้องในกระบวนการยตุธิรรมตามแนวทาง

ของมาตรฐานระหว่างประเทศหลายฉบับในระดับ

ดีมากอยู่แล้ว	 แต่อาจต้องมีการศึกษาว่าการปฏิบัติ

ตามกฎหมายดังกล่าวในทางปฏิบัตินั้นมีผลเป็นการ 

ให้ความคุ ้มครองแก่เด็กสมดังเจตนารมณ์ของ

กฎหมายหรือไม่

	 นอกจากนี้	 ประเทศไทยได้แสดงบทบาทผู้น�า

ในการผลักดันการใช้หลักนิติธรรมเพ่ือพัฒนาสังคม

และเศรษฐกิจ	และการพัฒนาที่ยั่งยืน	และสนับสนุน

วาระการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ	ภายหลัง 

ปี	ค.ศ.	2015	ทีใ่ห้น�าประเดน็เรือ่งหลกันติธิรรมเข้าไป 

ในวาระการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ	 เพื่อ 

ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ซึ่งประเทศไทยได้เป็น 

เจ้าภาพจัดการเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลัก 

นิติธรรมขึ้นเมื่อวันที่	 15	 พฤศจิกายน	 2556	 โดย 

ข้าพเจ้ารับเป็นประธาน	 มีหัวข้อเสวนาว่าด้วยการ 

เสรมิสร้างหลกันติิธรรม	ความยติุธรรม	และความมัน่คง 

เพื่อเป็นรากฐานส�าหรับการพัฒนาหลังปี	ค.ศ.	2015 

และในการกล่าวเปิดงานเสวนาดังกล่าว	 ข้าพเจ้าได ้

กล่าวต่อผูร่้วมประชมุระดบัผูน้�าประเทศหลายประเทศ	 

ความตอนหน่ึงว่า	 “ข้าพเจ้าเชือ่เป็นอย่างยิง่ว่าการพฒันา 

ทีป่ราศจากหลกันติิธรรม	 การป้องกนัและความยติุธรรม

ทางอาญานัน้	 ยงัห่างไกลจากความหมายของความยัง่ยนืมาก 

เราจะสามารถบรรลเุป้าหมายของความย่ังยืนได้อย่างไร 

หากความไม่เท่าเทียมกันยังคงสร้างความขัดแย้ง 

ในสังคมอยู่	 และในขณะที่ยังมีประชากรอีกมาก

ท่ียังถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงความยุติธรรม	 องค์กร

อาชญากรรมข้ามชาต	ิ การคอร์รปัชัน่	 การค้ายาเสพตดิ 

และความขัดแย้งต่างๆ	 เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ในทุกๆ	 ประเทศทั่วโลก	 นอกจากนั้น	 เด็กและสตรี

ยงัคงถกูใช้ความรนุแรงและเลอืกปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง 

ทั้งนี้	 เห็นได้ชัดว่าช่องว่างในกระบวนการยุติธรรม

และหลักนิติธรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นหัวใจ

ส�าคัญของปัญหาต่างๆ	อยู่ในขณะนี้”

	 นอกจากนั้น	 ประเทศไทยยังเป็นผู้น�าในการ 

ผลักดันร่างข้อมตทิีเ่น้นให้มกีารเอาประเดน็เรือ่งหลกั- 

นติธิรรมและการป้องกนัอาชญากรรมและความยตุธิรรม 

ทางอาญาเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในเวทีการประชุมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	

(ร่างข้อมติที่ประเทศไทยเสนอในการประชุมคณะ

กรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ

ความยุติธรรมทางอาญา	สมยัท่ี	21,	22	และ	23)

 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในเร่ืองการใช้หลักนติธิรรม 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน

และประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการ

ท�าให้เกิดการใช้หลักนิติธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

ในประเทศไทยได้	

 ✫	ขอประทานพระโอวาทแนวทางการดำาเนินชีวิต

แก่บณัฑิตใหม่ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

 มหาวทิยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวทิยาลัยตลาดวชิา

การจะส�าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตใหม่ทุกท่าน 

ย่อมต้องขยนัหมัน่เพยีร	และมวีนิยัทีจ่ะควบคมุตนเอง

ในการจัดแบ่งเวลาเพื่อการศึกษา	 จนสามารถส�าเร็จ

การศึกษาเป็นบัณฑิตได้

	 ระเบียบวินัยและกติกาของมหาวิทยาลัย 

ที่บัณฑิตใหม่ได้ปฏิบัติมาจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญยิ่ง

ที่ทุกท่านจะน�าไปปฏิบัติต่อไปให้ประสบความส�าเร็จ

ในการประกอบสัมมาอาชีพต่อไป	

	 สิ่งที่บัณฑิตใหม่ได้มุ ่งมั่นพากเพียรท�ามา

จนถงึวนันี	้ ถอืว่าเป็นสิง่ทีเ่ป็นมงคลในชวีติแล้ว	ขอให้ 

ยดึมัน่ในระเบยีบ	วนิยั	กติกาของสงัคม	และท�าหน้าที่

ของตนให้ดีท่ีสดุ	 ในการด�าเนนิชวีติและปฏบัิติหน้าท่ี 

การงานต่อไป	ขออวยพรให้บณัฑติใหม่รามค�าแหง 

ทกุท่านประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวติยิง่ๆ	ขึน้ไป

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประทานสัมภาษณ์พิเศษแก่ “ข่าวรามคำาแหง”
(ต่อจากหน้า 3)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ถาม อยากทราบว่าจำาเป็นหรอืไม่ทีต้่องเลอืกวชิา 

ที่ เ ก่ียวข้องกับสาขาวิชาเอกที่ เราเรียนเท่านั้น  

จะเลือกวิชาโทเป็นสาขาวิชาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เลยได้หรือไม่ และจะมีผลอะไรหรือไม่

ตอบ ทุกคณะและสาขาที่มีหลักสูตรวิชาโท 

ไม่มีการบังคับว่านักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาโทอะไร 

นักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือกเรียนได ้ตาม 

ความต้องการ ไม่จำาเป็นจะต้องเกี่ยวพันกับสาขา

วิชาเอกก็ได้ เพียงแต่บางคณะมีข้อกำาหนดว่าถ้าจะ 

นำาวิชาโทของคณะไปเป็นวิชาโทของคณะอื่น  

จะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตามที่คณะ

กำาหนด หรอืในกรณทีีค่ณะมวีชิาโทในหลกัสตูรด้วย 

และนักศึกษาของคณะมีความประสงค์จะนำา

วิชาโทของคณะไปเป ็นวิชาโทในหลักสูตร  

คณะจะกำาหนดวิชาให้ลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะต้อง

ลงทะเบียนตามที่คณะกำาหนด

ถาม สวสัดคีรบั ถ้าผมลงทะเบยีนเรยีนในภาคปกต ิ

27 หน่วยกติ และกากบาทขอจบในใบเสร็จลงทะเบยีนด้วย 

โดยมีวิชาที่ยังไม่ทราบผลสอบ 1 วิชา (3 หน่วยกิต) 

ใน 27 หน่วยกิตที่ลงทะเบียน ถ้าก่อนสอบวิชานั้น 

ผลสอบออกมาได้เกรด B ผมต้องดำาเนนิการอย่างไร

หรอืไม่ และถ้าไม่ดำาเนนิการจะมผีลอย่างไรหรอืไม่

ตอบ นักศึกษาสามารถบอกเลิกและขอเงินคืน 

วิชาที่ได้ลงทะเบียนกันไว้ โดยไปขอคำาร้องที่คณะ

ของนักศึกษา ให้รับรองเกรดในวิชาดังกล่าวว่า 

ได้เกรด B แล้วนำาใบรบัรองพร้อมใบเสรจ็ลงทะเบยีน

ไปทำาเร่ืองยกเลิกและขอเงินคืนที่อาคาร KLB 

(อาคารกงไกรลาศ) ชั้น 1 ช่อง 11-13 หรือถ้าไม่-

ดำาเนินการแต่อย่างใดก็ได้ ไม่มีผลแต่อย่างใด และ

นักศึกษาไม่ต้องเข้าสอบวิชาที่ได้เกรด B แล้ว 

ในภาคนั้น

ถาม ขอสอบถามปัญหาค่ะ ดิฉันลงทะเบียน

เทอมสุดท้ายไป 15 หน่วยกิต และสอบผ่านหมด 

ดิฉันต้องทำาอะไรต่อไป ช่วยแนะนำาด้วย แต่ดิฉัน

ลืมกากบาทขอจบในใบเสร็จลงทะเบียนเรียน  

จะมีปัญหาอะไรหรือไม่

ตอบ การที่นักศึกษาสอบผ่านครบหลักสูตร 

นักศึกษาต้องไปทำาเรื่องจบหลักสูตรที่คณะของ

นักศึกษา คณะจะตรวจสอบว่านักศึกษาเรียนครบ

หลักสูตรจริงหรือไม่ ถ้าเรียนครบหลักสูตรจริง 

คณะจะเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อให้สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติปริญญาให้กับนักศึกษา แต่ปัญหามีอยู่ว่า 

นักศกึษาไม่ได้กากบาทขอจบในใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีน 

ดังนั้น ขั้นตอนที่นักศึกษาจะต้องดำาเนินการคือ กองบรรณาธิการ

 1. นักศึกษาไปแจ้งจบหลักสูตรที่คณะของ

นักศึกษา 

  2. ทางคณะจะตรวจสอบว ่ านักศึกษา 

ผ่านการจบหลักสูตรมาแล้วกี่ภาค 

  3. นกัศกึษาต้องถอืเอกสารทีค่ณะออกให้มาที่ 

อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่องที่ 6 เพื่อคิดค่าปรับ 

  4. นกัศกึษานำาเงินไปชำาระค่าปรับท่ีกองคลัง 

 สำานกัพมิพ์ ขอแจ้งรายชือ่ตำาราทีพ่มิพ์แล้วเสรจ็ภายในเดือน มกราคม 2558  จำานวน 19 วิชา ดงันี ้

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 57235 CTH 2103 35/25 การอ่านบทประพันธ์และ อาจารย์เพชร  วิจิตรนาวิน

  (TL 216)  เพลงพื้นบ้าน

 57255 CSO 4201 55/25 การศึกษานอกสถานที่ รศ.สุจิตรา  ภักดีสงคราม  

  (SD 401)  ในวิชาสังคมศึกษา 1

 57253 ECO 3402 58/25 หลักการภาษีอากร อาจารย์ ดร.เบญจวรรนร ี โชตช่ิวงนรินัดร์ 

 57260 ECT 2502 65/25 เกมส์และสถานการณ์ อาจารย์์ ดร.ศยามน  อนิสะอาด  

    จำาลองเพื่อการศึกษา

 57263 ECT 3302 50/25 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รศ.ศุภนิต  อารีหทัยรัตน์

  (ET 231)

 57258 EDF 1104 (S) 98/25 ความรู้เบื้องต้นด้านการศึกษา  คณาจารย์ภาคพืน้ฐานการศกึษา  

  (EF 104) (S)  

 57226 ENS 4203 57/25 ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ รศ.เยาวลกัษณ์  ธนัธนาพรชยั  

  (EN 421) 

 57240 FOL 4203 87/25 นิทานพื้นบ้าน รศ.เสาวลักษณ์  อนันตศานต์ 

  (FL 474)  

 57257 FOL 4401 68/25 คติชนวิทยาประยุกต์ อาจารย์ ดร.สภุาวด ี เจรญิเศรษฐมห 

 57244 FRE 1002 (S) 12/25 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 ภาควิชาภาษาตะวันตก  

  (FR 102) (S)     

 57264 GER 1001 (L) 55/25 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 ผศ.ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์  

  (GN 101) (L)  

 57229 HME 1025 100/25 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร ผศ.บุญมา  พิพิธนา   

 57237 JPN 1001 (H) 19/25 ภาษาญี่ปุ่น 1 ผศ.ดร.พจนี  ศิริอักษรสาสน์  

 57233 LAW 3033 53/25 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา รศ.ประเทือง  ธนิตผล

  (LA 333) (LW440)

 57241 LAW 3034 89/25 นิติเวชศาสตร์ ศ.นพ.วฑิรูย์  ซึง้ประพนัธ์  และคณะ

  (LA 334)

 57235 LAW 4001 45/25 คำาบรรยายกฎหมาย อาจารย์รัฐศักดิ์  พิศุทธางกูร

  (LA 401)  เกี่ยวกับภาษีเงินได้

 57223 MCS 3184 94/25 วาทนิเทศเพื่อการขาย ผศ.ฐาปะนะ  วงษ์สาธิตศาสตร์

 57251 MCS 3190 60/25 จริยธรรมสื่อสารมวลชน รศ.นงนุช  ศิริโรจน์

 57242 PSY 1902 42/25 จิตวิทยาพัฒนา ผศ.ดร.วงพกัตร์  ภูพ่นัธ์ศร ี และคณะ

  (PC 193)  การประยุกต์ทางการศึกษา

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.ru.ac.th/rupress และสามารถซื้อตำาราด้วยตนเองได้ท่ีสำานักพิมพ์ (RPB)  ช้ัน 3  โทร. 0-2310-8757-9 

ต่อ 1101, 1103    
ข่าวโดย  พารารัตน์  ทัศนเอี่ยม

อาคารสำานักงานอธิการบดี ชั้น 1 

  5. นักศกึษานำาใบเสรจ็ค่าปรบั กลบัไปที ่อาคาร 

 สวป. ชั้น 1 ช่องที่ 6  

 6.  เจ้าหน้าทีจ่ะเกบ็ใบเสรจ็และถ่ายสำาเนา-

ใบเสรจ็ให้ นกัศกึษานำากลบัไปทีค่ณะของนกัศกึษา



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ม.ร.อบรมภาษาอังกฤษฯ              (ต่อจากหน้า 1)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      (ต่อจากหน้า 1)

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ- 

พระราชกรณียกจิแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทาน-

ปรญิญาบัตรของมหาวทิยาลัยรามคำาแหง ประจำาปีนี้ 

ขอแสดงความชืน่ชมกบับัณฑติทุกคน ท่ีได้รบัเกยีรติ

และความสำาเร็จ

 คนเราโดยส่วนใหญ่ มักจะยกย่องชื่นชมผู้มี 

ความรู้ดีมีการศึกษาสูง เพราะเป็นที่ทราบกันอยู่ว่า 

การจะเล่าเรียนให้สำาเร็จถึงระดับสูงนั้น มิใช่สิ่งที่

กระทำาได้ง่ายนัก ด้วยเหตุนี้คนทั่วไปจึงนิยมยกย่อง

ผู้สำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต และขณะเดียวกันก ็

มุ่งหวังว่า บัณฑิตแต่ละคนจะสามารถสร้างสรรค์

ความดีความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ สมกับที่มี

ความรู้ความสามารถอันได้ฝึกฝนอบรมมา บัณฑิต

ผู้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนสำาเร็จ จึงควรตระหนัก

ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อประเทศชาต ิ

แล้วนำาความรู ้ที่มีอยู ่ไปใช้ประกอบกิจการงาน 

ให้สำาเรจ็ผลเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวม พร้อมทัง้ 

พัฒนาตนเองให้มีความรู้สูงขึ้น ลึกซึ้งขึ้น กว้างไกล 

ยิ่งข้ึนอยู่เสมอ ข้อสำาคัญ ทุกคนจะต้องควบคุม

ระมัดระวังความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติ 

ให้ตัง้มัน่อยูใ่นความสจุรติเป็นธรรม จะได้ไม่นำาความรู้ 

ไปใช้ในทางที่เป็นโทษเสียหาย หรือเอารัดเอาเปรียบ

เบียดเบียนผู้อื่น อันเป็นการบ่อนทำาลายส่วนรวม 

และชาตบ้ิานเมอืง หากบณัฑตินำาสิง่ทีพ่ดูนีไ้ปพจิารณา

และยึดถือปฏิบัติด้วยความตั้งใจ ก็เชื่อว่าแต่ละคน 

จะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญ

มั่นคงให้แก่ประเทศชาติได้สมเกียรติสมฐานะของ

บัณฑิตผู้ควรแก่การยกย่องนับถืออย่างแท้จริง

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสำาเร็จ 

พร้อมทั้งความรุ่งเรืองในชีวิต และขอให้ทุกท่าน 

ในที่ประชุมนี้มีความสุขสวัสดีทั่วกัน

 คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามคำาแหง เผยรายชือ่

นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้รัฐศาสตร์

ประเภท Junior และ Senior จัดแข่งขันเมื่อวันที่ 10-12 

กุมภาพันธ์ 2558 ในการจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมและ

วิชาการทางรัฐศาสตร์ ณ ห้องโถงใหญ่ ชั้น 2 อาคาร

คณะรัฐศาสตร์ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

เชิงวิชาการที่มุ ่งส่งเสริมให้บัณฑิตคณะรัฐศาสตร  ์

มคีณุภาพและความเป็นเลศิทางวชิาการ และเพือ่เฟ้นหา

นักศึกษาในการเป็นตัวแทนของคณะรัฐศาสตร์และ

มหาวิทยาลัยในกิจกรรมเชิงวิชาการระดับชาติ

 

 ผลการแข่งขัน ประเภท Junior รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ นายธนกร ศริจิรรยานนท์ โล่เกยีรตยิศจากอธกิารบด ี

พร้อมเงินรางวัล  3,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่ นายอาชว์ อาชวานนท์ เงินรางวัล  2,000 บาท  

รองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ นายสตัยา พริาล ี เงนิรางวลั 

1,000 บาท  และรางวัลชมเชย ได้แก่นางสาวเมษา วรกลัน่ 

และนายพรนิมิต พรมไชย  เงินรางวัลๆละ 500 บาท  

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง พร้อมคณาจารย์ 

ให้โอวาทและแนะนำาการเรียนการสอน การปฐมนิเทศ 

แก่นกัศกึษาปรญิญาโท คณะสาธารณสขุศาสตร์ รุน่แรก 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องบรรยาย 301  

คณะเศรษฐศาสตร์อาคารใหม่

 ประเภท Senior รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ นายวลัลภ  จินดา 

โล่เกยีรติยศจากอธิการบด ี พร้อมเงนิรางวลั 3,000 บาท  

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย 

เงินรางวัล  2,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  

นายสุทธิศักดิ์  พรมรักษ์ เงินรางวัล 1,000 บาท  และ

รางวัลชมเชย ได้แกน่างสาวณัฐนันท์ ประมวลพรสถิต 

และนายหมวดเอก ศาสนพงษ์ เกษะวงศ์ เงินรางวัลๆละ 

500 บาท  

และภาษาอาเซียน : ภาษาจีน, ภาษาอินโดนีเซียน, 

ภาษาฟิลิปปิโน และภาษาญี่ปุ่น อบรมในวันอังคาร 

วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ วันละ 2 ช่วงเวลา คือ  

 ช่วงที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

 ช่วงที่ 2 เวลา 13.30 - 16.30 น. 

 สำาหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ระดับปริญญาตรี และไม่ได้ 

ลงทะเบียนขอจบการศึกษาในภาคปัจจุบัน ทั้งนี ้

ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  

80 และสอบผ่านครบตามหลักสูตร จึงจะได้รับ 

ใบประกาศนียบัตร 

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียด 

ได้ที่สถาบันภาษา อาคารสุโขทัย ชั้น 4 ห้อง 408 

โทร. 0-2310-8903-4 และที่ www.ril.ru.ac.th              

คณะรัฐศาสตร์เผยโฉมแฟนพันธุ์แท้

รัฐศาสตร์ รุ่น Junior และ Senior

 ร.ต.ท.เกียรติศักด์ิ กล่าวในโอกาสน้ีว่า ขอขอบคุณ 

สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ท่ีมอบปริญญากิตติมศักด์ิน้ีให้ 

ถือเป็นความภาคภูมิใจของตัวเอง ครอบครัว และแฟนบอล 

หลังจากท่ีมุ่งม่ันทำาหน้าท่ีผู้ฝึกสอนอย่างเต็มท่ีมาโดยตลอด 

ถือเป็นรางวัลชีวิตอีกรางวัลหน่ึง ซ่ึงมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นสถาบันท่ีเปิดโอกาสให้กับทุกคนท่ีต้องการมีองค์ความรู้ 

ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำางานแล้วหรือคนที่มีภาระหน้าที่ 

ก็สามารถเข้าเรียนได้ สมกับวลีของรามคำาแหงที่ว่า  

“เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง” ซึ่งผมเคยได้ยิน

และเห็นบัณฑิตจากรามฯทำางานหลากหลายอาชีพใน

สังคม

 ขณะเดียวกัน ซิโก้ กล่าวด้วยว่า สาขาวิชาพลศึกษา 

ที่ตนได้รับ ถือว่าตรงกับสายงานกับการเป็นโค้ชที ่

ต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับนักกีฬา ให้ทีมชาติไทยมี

ความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตอนนี้ก็พยายามทำาให้ทีมชาติไทย

เป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียน และพัฒนาต่อไปเป็นแถวหน้า 

ในระดับเอเชีย ผมมีความตั้งใจอีกอย่างคืออยากพา 

ทีมชาติไทยไปเยาวชนโลกให้ได้ เพราะเชื่อว่าแฟนบอล 

ชาวไทยคงอยากเห็นจุดนี้ ซึ่งเราก็พยายามทำางานเต็มที่  

เพื่อดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาให้มากที่สุด 

 “ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรามฯทุกท่าน 

เมื่อได้สัมผัสกับบรรยากาศในการเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรแล้ว ได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ รู้สึกตื่นเต้น 

และดีใจแทนบัณฑิตรามฯที่ได้ใช้ความมุมานะจนสำาเร็จ 

การศึกษา และทำาให้เกิดความคิดที่อยากจะเรียนหนังสือ

ต่อให้ถึงระดับปริญญาเอก เพราะถ้าเรามีองค์ความรู ้

และเรียนจบได้ คนรอบข้างก็จะมีความสุขและร่วมยินดี

ไปกับเรา”

 กุนซือทีมชาติไทย ฝากบัณฑิตรามฯว่า นี่คือ 

ก้าวแรกของชีวิต ที่ได้ผ่านความทุ่มเทและประสบ- 

ความสำาเร็จในด้านวิชาการ แต่ในชีวิตจริงต้องต่อสู้กับ

ผู้คนอีกมากในสังคมที่มีคนเก่งจากหลายที่มารวมกันอยู่ 

ฉะนั้น เราต้องมุ่งมั่นให้มากขึ้น  พร้อมกับใช้พรแสวง 

เพื่อค้นหาพรสวรรค์ของตนเอง เมื่อเรามีโอกาสและ 

มีความพร้อมจะได้คว้าโอกาสนั้นไว้

 “จากนี้ผมตั้งใจจะท�าหน้าที่ผู้ฝึกสอนนักฟุตบอล 

ทีมชาติไทยให้ดีท่ีสุด	 เพ่ือสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศชาติ 

จุดนี้จะเป็นก�าลังใจในการท�างานและเป็นแบบอย่างให้

น้องๆได้เห็นถึงการตั้งใจท�างาน	 โดยตนเองพร้อมจะน�า

ความรู้ที่มีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดกับวงการฟุตบอล

ไทยด้วย”

‘ซิโก้’ รับปริญญาฯ                         (ต่อจากหน้า 1)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

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

ด้วยรักและผูกพัน                         (ต่อจากหน้า 12)

จะให้ลูกศิษย์คิดไปว่า  เราไม่มีรถยนต์ใช้แต่ก่อน 

ทำาไมเขาไปไหนมาไหนได้ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เมื่อมีรถยนต์ใช ้

ใช้ก๊าซ ใช้นำ้ามัน ใช้ถ่านหิน ใช้ความร้อน ใช้ไฟฟ้า 

และกำาลังจะใช้ก๊าซบางประเภท หรือใช้ไฮไดรเจน 

หรือมีข่าวบอกว่าจะเอานำ้าทะเลมาแปรรูปเป็น

พลังงานใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์ อย่างนี้เป็นต้น

 ส่ิงต่างๆ ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นการ

เคล่ือนไหวไปโดยไม่หยุดเหมอืนกับเวลา เวลาก็หมนุไป

ไม่เคยหยุด สิ่งที่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นั้น นักศึกษา

หรอืว่าลกูศษิย์ถ้ามองไม่ออกบอกไม่ถกู เรากไ็ม่สามารถ 

ทีจ่ะดำารงชพีให้ราบรืน่ได้อย่างทีค่วรจะม ีควรจะเป็น 

เพราะทุกอย่างทุกสรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง  

พฤติกรรมของคนแต่ละยุคแต่ระยะเวลา ทั้งภาษา 

ทัง้การกนิอยู ่ทัง้บ้าน ทัง้การใช้ชวีติ ทัง้ร่างกาย ทัง้อะไร 

ต่อมอิะไรต่างๆ ถ้อยคำาต่างๆ กป็ระดษิฐ์คดิค้นกนัมา

เคลือ่นย้ายกนัไป กลุม่ชนกท็ำาตวัอะไรต่างๆ แปลกกนัไป 

มีสกุลเงินต่างๆ เกิดขึ้น มีทองรูปพรรณมีอะไรต่อ- 

มอิะไรต่างๆ เกดิขึน้มามากมาย มากมายไปกว่าจอบหนิ 

หรือหินเหล็กไฟ มากมายไปกว่าการที่จะตะโกน

ส่งข่าวคราว ข่าวสาร สิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปอาศัย

ความลึกลับซับซ้อนอันใด ขอให้ลูกศิษย์มองอยู่ว่า 

ทุกอย่างทุกสรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง แล้วเรา 

จะต้องทนัต่อการเปลีย่นแปลง คอืรูว่้ามนัมกีารเปลีย่นแปลง 

แล้วมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เกิดขึ้นอย่างไร  

การเปล่ียนแปลงบางอย่างเรากอ็าจจะทำาได้ บางอย่าง 

เรากอ็าจจะทำาไม่ได้ ร่างกายเราบางคนกเ็ปล่ียนแปลง

โดยการไปทำาศลัยกรรม โดยการเปลีย่นรปูโครงใบหน้า 

เปลี่ยนคางเสียใหม่ เปลี่ยนจมูกเสียใหม่ หรือเสริม-

จมูกเสียใหม่ แต่ในขณะเดียวกันนั้น ในทางร่างกาย

ก็มีการเปลี่ยนอวัยวะได้ มีการโคลนนิ่ง มีอะไร 

ต่อมอิะไรต่างอีกมากมาย เพราะฉะนัน้ เวลาคดิอะไร 

คือเวลาทีจ่ะเตรยีมพร้อมอยูใ่นสงัคมได้อย่างสนัตสิขุ 

เราจะต้องรอบรู ้ เราจะต้องเรยีนโดยไม่หยดุ เรยีนไม่รูจ้บ 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูพูดมาสองสามครั้งในจากครู- 

สู่ศิษย์ ก็ลองเอาไปคิดเล่นๆดู ไม่ได้หวังว่าลูกศิษย์

จะต้องไปทุ่มเทอะไร เพราะว่าลูกศิษย์อย่างน้อยก็ได้

เรียนรู้มา อย่างมากก็แค่นำ้าพร่องแก้วก็อาศัยเติมเต็ม

อีกนิดเดียวจากครูผู้รู้ จากคนที่เราถามเขาให้เดินไป

อย่าหยุดถามไปตลอดจะได้ไม่หลงทาง แล้วก็อย่า

เกียจคร้านดังที่เคยกล่าวไว้ในหลาย ๆ ครั้ง ขอให้มี

แต่โชคดีนะครับ สวัสดีครับ

	 ชมรมดนตรีสากล	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

(RU		BAND)	จดัแสดงคอนเสร์ิตประจ�าปีการศกึษา 

ในวันที่	10	มีนาคม	2558	ณ	ลานพลาซ่า	การกีฬา-

แห่งประเทศไทย	 (บริเวณสนามตะกร้อลอดบ่วง 

ใกล้เคียงกับตลาดนัด	กกท.) โดยคอนเสิร์ตในครั้งนี ้

จัดขึ้นภายใต้ชื่อ	“รักอุตุนิยม”	ซึ่งผู้ชมจะได้สัมผัส

ดนตรีถึงอารมณ์และรสชาติของความรักในแต่ละ

ฤดูกาล	 ภายในงานมีการจัดจ�าหน่ายเสื้อ	 และของ

ที่ระลึกอื่นๆ	เกี่ยวกับคอนเสิร์ต	โดยผู้สนใจเข้าชม

การแสดงสามารถเข้าลงทะเบียนในงานได้ตั้งแต่	

เวลา	17.00	น.	เป็นต้นไป

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด- 

อำานาจเจริญ ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจำาปีการศึกษา 2556 - 2557 รุ่นที่ 40 โดย 

รองศาสตราจารย์กฤช ภูริสินสิทธิ์ รองอธิการบด ี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอำานาจเจริญ เป็นประธาน

และกล่าวแสดงความยนิดกีบับณัฑติและมหาบณัฑติใหม่ 

ในความสำาเร็จด้านการศึกษากับความอุตสาหะ 

พากเพยีรทีร่ำ่าเรยีนจนมวีนันีไ้ด้ และมอบเกยีรตบิตัร 

ให้กับศิษย์เก่าและมหาบัณฑิตผู้บำาเพ็ญประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ในระหว่างที่ศึกษาอยู ่

พร้อมกนัน้ีได้ถ่ายภาพร่วมกบัมหาบณัฑติ และบณัฑติ 

เพื่อเป็นที่ระลึก  รวมจำานวนทั้งสิ้น 278 คน เมื่อ 

วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2558

  นายสมนึก กยาวัฒนกิจ ปริญญาปรัชญา-

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  

นายสมประสงค์  บุญยะชัย และนายสมศักด์ิ  กิตติธรกุล 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

นางนฤมล  สุรเศรษฐ  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ พลโทเฉลิมพล  ธรรมสุนทร ปริญญา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ 5 ตำารวจชุด

เก็บกู้ระเบิดใน 3 จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับปริญญานิติ-

ศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ร้อยตำารวจโทสนั่น 

สวนจันทร์  ดาบตำารวจกฤษณะ  แสงมณี  ดาบตำารวจ 

อภิชาต  ลือเรื่อง  จ่าสิบตำารวจภาคภูมิ  นราอวิรุทธิ์   

และจ่าสิบตำารวจสิทธิพงษ์  ศรีสังข์

ม.ร. แสดงความยินดีฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

รับสมัครนักศึกษา M.B.A.            (ต่อจากหน้า 1)

 กลุ่มท่ี 2 (สาขาวิชาการตลาด) 

    เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00 - 21.30 น.

 กลุ่มท่ี 3 (สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป) 

    เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.30 น.

 เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (หัวหมาก)

 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่าย  

ศึกษาดูงานในประเทศ 130,000 บาท ศึกษาดูงาน 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 155,000 บาท ศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุ่น  

175,000 บาท และศึกษาดูงานประเทศอังกฤษ 199,000 บาท 

แบ่งชำาระ 7 งวด

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

ตั้งแต่บัดนี้ - 10 เมษายน 2558 ที่อาคารสุโขทัย  

ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (หัวหมาก) 

เวลา 09.00 - 19.00 น. หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

ท่ี http://3ms.ru.ac.th และ www.mba-smartmanagers.com 

สอบถามรายละเอียดโทร. 0-231 0-8686, 081-826-2030 

และ 081-920-2595

3) กฬีาดาบไทยชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย ชงิถ้วย- 

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที ่

24 - 27 ตลุาคม 2557 ณ ศูนย์กีฬาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กรุงเทพฯ ได้ 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 

4) กีฬามหาวิทยาลัยเอเซียน ครั้งที่ 17 วันที่ 

6 - 22 ธันวาคม 2557 ณ เมืองปาเลมบัง ประเทศ

อินโดนีเซีย ได้ 1 เหรียญทอง 5) กีฬาเอเซียนบีชเกมส ์

ครัง้ที ่ 4 วนัที ่ 1-24 พฤศจกิายน 2557 ณ จงัหวดัภเูกต็ 

ได้ 2 เหรียญทอง 6) การแข่งขันเรือยาวมังกรรายการ 

11th Asian Dragon Boat Championships 2014 วนัที่ 

30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 ณ เขตบริหารพเิศษ

มาเก๊า สาธารณรฐัประชาชนจนี ได้ 5 เหรยีญเงนิ  7) กีฬา

เอเซี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 วันที่18 - 25 ตุลาคม 

2557 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้  

1 เหรียญเงิน และ8) กีฬาอาเซี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 7 

วนัที ่11-12 มกราคม 2557 ณ เมอืงเนปิดอร์ สหภาพ-

เมียนมาร์ ได้ 1 เหรียญทองแดง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ได้มอบทุนการศึกษา จำานวน 106 คน 

เป็นเงนิ  757,900 บาท และเงนิรางวลัฯ จำานวน 65 คน 

เป็นเงิน 668,000 บาท รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 1,425,900 บาท

ม.ร. มอบทุนการศึกษาฯ                (ต่อจากหน้า 12)

ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๗) วันที่ ๙ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

เตรียมพร้อม

(อ่านต่อหน้า 11)

 ครพููดถึงการเตรยีมตัว เตรยีมใจ เตรยีมกาย 

มาในฉบบัก่อนๆ คราวนีค้รูอยากจะพดูกบัลกูศษิย์

ถึงการเตรียมพร้อม ลูกศิษย์ที่รักทั้งหลาย เมื่อเรา 

เป็นบัณฑิตและเราได้รับปริญญาแล้ว เราต้อง 

เตรยีมให้พร้อม และบางคนกอ็าจจะเตรยีมมาก่อน

หน้านั้นพร้อมแล้ว หรือบางคนก็อาจจะวางแผน

วางโครงการไว้กับชีวิตตนเองมาอย่างพร้อมแล้ว 

แต่การเตรยีมพร้อมในท่ีนีน้ัน้ ครอูยากจะพูดลงไป

สู่รายละเอียดดูบ้าง ทุกวันเราเคยคิดไหมว่า ไฟฟ้า

ที่เราใช้อยู่แต่ก่อนก็ใช่ว่าจะมีไฟฟ้า มนุษย์น่าจะ 

ใช้แสงจากดาว จากดวงอาทิตย์ หรือใช้แสงจาก 

สิง่ทีใ่ห้ความสว่างเป็นธรรมชาตจิากสตัว์ ถ้าหากว่า

มีหิ่งห้อยก็น่าจะมีแสงมาตั้งแต่นั้น และมาบัดนี้

เรามีไฟฟ้าใช้ แต่ก่อนใช่ว่าเราจะมีจรวด ใช่ว่า 

เราจะมีเคร่ืองบิน ใช่ว่าเราจะมียานอวกาศ แต่ก ็

เปลีย่นแปลงไป แต่ก่อนนัน้เราอยูบ้่านทีเ่ป็นกระท่อม

อยูใ่นป่า อยูใ่นถำา้ ในเขา แต่เดีย๋วนีเ้ราสามารถท่ีจะ 

นำาป่านำาไม้มาผ่าทำาเป็นแผ่นมาปลูกบ้านทำาเป็นบ้าน 

และในขณะเดียวกันก็สามารถไปเอาหินเอาโคลน

เอาอะไรต่าง ๆ เอาปูนหนิปูนมาทำาปูน มาก่อบ้าน 

สร้างบ้าน ตัดหินเป็นแผ่นเอามาประกอบบ้านได้ 

แต่ก่อนกค็งไม่มอีาหารการกนิทีส่กุแล้ว แต่เดีย๋วนี้ 

ก็มีการทำาอาหารที่สุกแล้ว แต่ก่อนเรามีวิทยุใช ้

จากที่ไม่เคยมีใช้และก็มามีใช้ และหลังจากที่ม ี

วทิยแุล้ว เรากส็ามารถส่งภาพเป็นสญัญาณภาพได้

เป็นโทรทัศน์ได้ และเดี๋ยวนี้พัฒนามาจนถึงเอสด ี

มาจนถึงจอใช้นิว้แตะทัชสกรนี และครคูดิว่ายงัจะ 

พัฒนาต่อไปได้อีกเรื่อย ๆ ที่พูดตรงนี้นั้น ต้องการ

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี พระราชทานปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ สาขาวชิาการบรหิารทัว่ไป 

แก่ นายสมนึก  กยาวัฒนกิจ และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แก่ นายสมประสงค์  บุญยะชัย และ 

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธานมอบทุน 

การศกึษาและเงนิรางวลันกักฬีา ประจำาปีการศกึษา 2557 

ให้แก่นักกีฬา ม.รามคำาแหง ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาหลายรายการ ทั้งระดับประเทศและ 

ระดบัโลก โดยม ีอาจารย์สมหมาย สรุะชยั รองอธกิารบดี

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร และนกักฬีา ม.ร. 

เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริการและบริหาร

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร.กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา 

ทีไ่ด้ออกไปแสดงศกัยภาพทางด้านกฬีาในแต่ละประเภททีอ่อกไปสร้างชือ่ให้แก่มหาวทิยาลยัและขอเป็นกำาลงัใจ 

ให้กบัผูท่ี้ไม่ได้รบัเหรยีญรางวลั ขอให้ต้ังใจฝึกฝน ทุม่เทและพยายามทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตนเองให้ก้าวต่อไป 

ทัง้นี ้ ทกุๆปี มหาวทิยาลยัได้ให้การสนบัสนนุเรือ่งกฬีา ทัง้การให้ทนุการศกึษาและเงนิรางวลัพเิศษ แก่นกักฬีา 

ทีป่ระสบความสำาเรจ็ ขอให้ทกุคนช่วยกนัสร้างชือ่เสยีงให้แก่ตนเองและมหาวทิยาลัย และขอขอบคณุทีมุ่ง่มัน่

ตัง้ใจกบัการแข่งขนัในทกุรายการทีผ่่านมา และทีส่ำาคญัคอืเรือ่งการเรยีน นกัศกึษาต้องให้ความสำาคญัทัง้การเรยีน

และกีฬาควบคู่กันไป เล่นกีฬาแล้วอย่าทิ้งการเรียน ต้องเรียนให้จบ เพื่อเป็นคนที่มีคุณภาพออกไปรับใช้

สังคมได้อย่างแท้จริง 

 “กีฬาถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ใช้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน	กล่อมเกลาจิตใจ	ปลูกฝังการมี

น�้าใจนักกีฬา	 และขอให้นักกีฬารักษาสปิริตความเป็นนักกีฬาไว้เหนือสิ่งใด	 และขอขอบคุณคณะกรรมการ

ทกุฝ่าย	 ครผููฝึ้กสอน	และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุท่าน	ทีไ่ด้ทุม่เทก�าลงักาย	ก�าลงัใจให้กบัการฝึกฝนและใส่ใจลกูศษิย์ 

จนสร้างความส�าเร็จได้มาถึงทุกวันนี้	 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยก�าลังปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ	 ภายในมหาวิทยาลัย	

เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้สถานที่ที่ดีและปลอดภัย	 เช่น	 สร้างลานกิจกรรมแห่งใหม่บริเวณใกล้อาคารนพมาศ	

ปรับปรุงซุ้มนักศึกษาโดยรอบสระน�้าด้านหลังคณะรัฐศาสตร์	 ฯลฯ	 และพยายามจัดหาสถานที่ให้นักกีฬา

หลายๆ	ชนิดที่ต้องใช้พื้นที่ในการฝึกซ้อม	ได้มีพื้นที่ที่เหมาะสม	เพื่อพัฒนาฝีมือลงแข่งขันในครั้งต่อไป”

 สำาหรับการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ และจำานวนเหรียญรางวัล ประกอบด้วย 1) การแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์” วันที่ 15-24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย-

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม รวม 19 เหรียญ ได้ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน  

13 เหรียญทองแดง 2) กีฬาหมากล้อมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 วันที่ 13 - 17 

พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ 1 เหรียญเงิน 

ม.ร. มอบทุนการศึกษา-เงินรางวัลแก่นักกีฬา

สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ-นานาชาติ

 ผู้ช่่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง พร้อมด้วยคณะ

ผู้บริหาร ม.ร. ต้อนรับ ศาสตราจารย์โอซากิ  มาซาคาสุ 

จากมหาวิทยาลัยฮิเมจิ ดกเคียว ศาสตราจารย์ฮาซาชิ  

ทาคุยะ จากมหาวิทยาลัยโอปิริน และคณะนักศึกษา

ท้ัง 2 มหาวิทยาลัยจากประเทศญ่ีปุ่น ในโอกาสเย่ียมชม

และร่วมโครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมไทย

และญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิ ดกเคียว ครั้งที่ 4   

เม่ือวันท่ี  19  กุมภาพันธ์  2558  ณ อาคารวิทยบริการ 

และบริหาร

(อ่านต่อหน้า 11)


