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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

            
   
         
     

ปีที่ ๔๖	 ฉบับที่ ๕๐

วันที่	๒๗	มีนาคม	-	๒	เมษายน	๒๕๖๐	

ม.ร.เปิดการอบรม
การตรวจเลือกทหารกองเกิน

   
 
             

 อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง พร้อมคณะผู้บริหาร 

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 

และฝากบุคลากรปฏิบัติหน ้าที ่

ด้วยความซือ่สตัย์ โปร่งใส รบัผดิชอบ 

และตรวจสอบได้ เพือ่ร่วมกนัพฒันา

มหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและ

ความโปร่งใส

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

น�าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อพัฒนา 

หน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณภาพและความโปร่งใส 

   
 
 
ม.ร.ขยายเวลารับ นศ.ป.โท

 บัณฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ขอแจ้งขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม ่

ระดบับณัฑติศกึษา (ส่วนกลาง) ภาค 1 ปีการศกึษา 

2560 ทางอินเทอร์เน็ต โดยขยายวันรับสมัคร 

ถงึวนัที ่30 เมษายน 2560 และขอเปลีย่นแปลง 

ก�าหนดการสอบคดัเลอืกเข้าศกึษา จากเดมิวนัที่  

8 เมษายน  2560 เป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 

 ผู ้สนใจดูรายละเอียดทางเ ว็บไซต ์  

www.grad.ru.ac.th หรอืสอบถามทีง่านรบัสมคัร 

และทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริการการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1 โทร. 

0-2310-8563

   
 สาธิตรามฯจัดอบรมอาชีพสู่ชุมชน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง จดัโครงการอาชพีสู่ชมุชน ประจ�าปี 

การศกึษา 2559 ระหว่างวนัที ่10-11 เมษายน 

2560 เวลา 10.00-15.00 น. มี 4 กิจกรรม คือ 

วิธีท�าพายกุหลาบ เค้กฝอยทอง โดนัท และ

หมูสะเต๊ะ (ค่าอบรม กิจกรรมละ 200 บาท)

 ขอเชิญผู้สนใจสมัครได้บัดน้ีเป็นต้นไป 

สอบถามเพิม่เตมิได้ทีโ่รงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง อาคารดีเอส 1 ชั้น 2 ห้อง 1201 

โทร.087-662-4994 (อาจารย์อรอุมา), 084-

655-5423 (อาจารย์กนกอร) 

อธิการบดีและผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ต้านการทุจริต
พร้อมประกาศนโยบายบริหารงานสู่่ความโปร่งใส 6 ด้าน

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล ทองประยรู รองอธกิารบด ี

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 

ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร 

กองประจ�าการ ประจ�าปี 2560 ณ หอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยมี พ.อ.ไตรจักร นาคะไพบูลย์ 

เสนาธิการศูนย์การก�าลังส�ารอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

บรรยายพิเศษเรื่องพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 

และแนวทางการปฏบิตัตินตามกฎหมายในการขอผ่อนผนัเข้ารบัราชการ 

(อ่านต่อหน้า 2)

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒ เมษายน ๒๕๖๐

   พระกนิษฐภคินีศรีสยาม    

 ทรงพระนามเทพรัตนฯ จำารัสฉาย

   พระจริยวัตรงดงามทั้งใจกาย

 งามพริ้งพราย ผ่องผุดดุจเทพี

     วโรกาสเจริญพระชนมพรรษา

    ปวงประชาถวายชัยให้สุขี

    ขอพระองค์ทรงเกษมจิตเปรมปรีดิ์

    ทรงเป็นที่รวมใจผองไทยเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์  - ประพันธ์)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๐ 

อธิการบดีและผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ต้านการทุจริตฯ (ต่อจากหน้า 1)

ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ตามเกณฑ์ของส�านกังาน 

ป.ป.ช. ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน 

สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย 

อย่างยัง่ยนื” ในการประชมุบคุลากรเพือ่รบัทราบนโยบาย 

มหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบไล ่

ประจ�าภาค 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมี คณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 13 

มีนาคม 2560 ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี ้ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง กล่าวว่ามตคิณะรัฐมนตร ี

เมือ่วนัที ่ 5 มกราคม 2559 เหน็ชอบให้หน่วยงานภาครฐั 

ทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก�าหนดให้การประเมินคณุธรรม 

และความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการป้องกัน 

การทุจริตเชิงรุก และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมกีาร 

ด�าเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกัน

ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและสามารถ

ยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้โดยใช้แบบส�ารวจ-

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity 

and Transparency Assessment) เป็นกลไกที่ช่วย

ท�าให้เกิดการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด�าเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการสร้าง

ภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ

หน่วยงานอย่างได้ผล อันจะส่งผลต่อการยกระดับ 

ค่าดชันภีาพลักษณ์การคอร์รปัชนั (Corruption Perception 

Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดีขึ้น

 “ในระยะแรกที่เข้ารับต�าแหน่งอธิการบดี  

ได้ก�าหนดเป้าหมายด้านการบริหารจัดการไว้ 2 เรื่อง 

คือ นโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็น “องค์กร

สีขาวหรือองค์การแห่งความโปร่งใส” และการใช ้

ระบบคณุธรรมในการบรหิารงานบคุคล เพือ่ให้ได้มาซ่ึง 

บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการท�างานอย่างแท้จรงิ 

และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย 

ได้ประกาศนโยบายเพือ่พฒันาหน่วยงานให้มคีณุธรรม

และความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามแนวทางการ-

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐทั้ง 6 ด้าน”

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่ามหาวิทยาลัย 

ได้ก�าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม

และความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามแนวทางการ

ประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส ในการด�าเนนิงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) 6 ด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงาน

ของบคุลากรมีคณุธรรมและมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ตามแนวทางการประเมนิทีส่�านกังานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ก�าหนด ได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส เปิดโอกาส 

ให้บคุลากรภายนอก หรอืผู้มส่ีวนได้เสยีเข้ามามส่ีวนร่วม 

ในการปฏิบัติงานตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น 

ร่วมจดัท�าแผนงาน ด�าเนนิการ และการเปิดเผยข้อมลู

ของมหาวทิยาลยัด้วยความโปร่งใส มุง่เน้นการด�าเนนิการ-

จัดซื้อจัดจ้าง โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย 

ระเบยีบ ข้อบงัคบั คุม้ค่า ตรวจสอบได้ ซือ่สตัย์สจุรติ 

และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารงาน การให้บริการ

ด้วยความโปร่งใสและถกูต้อง 2) ด้านความพร้อมรบัผดิ 

บคุลากรปฏบิตังิานตามหน้าทีอ่ย่างเตม็ใจ กระตอืรอืร้น 

มีความพร้อมที่จะให้บริการ และรับผิดชอบในการ-

ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ

หากเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่

ผิดพลาด โดยยึดความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั อย่างเคร่งครดั 3) ด้านความปลอดจากการทจุรติ 

ในการปฏิบัติงาน ท�าให้หน่วยงานปลอดจากการ 

ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการทจุรติเชงินโยบาย ไม่มพีฤตกิรรม

เข้าข่ายการทจุรติต่อหน้าที ่ ไม่มีความเกีย่วข้องเชิงอปุถมัภ์ 

หรือผลประโยชน์ร่วมหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 4) ด้าน

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ปลูกฝัง สั่งสอนและ

ถ่ายทอดการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

จากรุน่สูรุ่น่ ให้เป็นแนวปฏบิตัปิระจ�าหรอืวฒันธรรม

ของหน่วยงาน จนกลายเป็นค่านิยมหลัก ท�าให้

เกิดความอายและกลัวที่จะท�าทุจริต รวมทั้งปลูกฝัง 

วฒันธรรมทางความคดิ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมท้ัง

สร้างทัศนคติให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ยอมรับ

การทุจริตในหน่วยงาน และหาทางตรวจสอบ ยับยั้ง

การทุจริตและสามารถกระท�าตนเป็นแบบอย่างที่ดี

แก่สังคม 5) ด้านคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน 

ต้องบริหารจัดการตามมาตรการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

ยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน หรือคู่มือ

อย่างเคร่งครดัอยูเ่สมอ โปร่งใส มส่ีวนร่วมตรวจสอบได้ 

มคุีณธรรมในการบริหารงาน ท้ังในด้านการบริหาร-

งานบุคคล การใช้จ่ายงบประมาณ คุณธรรมการ-

มอบหมายงาน และการบรหิารสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

และ 6) ด้านการสือ่สารภายในหน่วยงานซึง่มหาวทิยาลยั

จะมีรูปแบบ วิธีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดนโยบาย

•	  
ขอเชิญนักศึกษาทำาประกันภัย-

อุบัติเหตุทางไปรษณีย์

 ง า น บ ริ ก า ร แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า  

กองกจิการนกัศกึษา ขอเชิญนกัศกึษาท�าประกนัภยั 

อุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยเสยี ค่าเบ้ียประกนัในอตัรา 

150 บาทต่อปี คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง กรณ ี

ได้รับอุบัติเหตุเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครั้งละ 

ไม่เกนิ 10,000 บาท และกรณเีสยีชวีติหรอืบาดเจบ็

ทุพพลภาพจะได้รับเงินชดเชย 150,000  บาท

 ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจ�านวน 150 บาท 

สัง่จ่ายในนาม (หัวหน้างานบรกิารและสวัสดกิาร- 

นักศึกษา ขึ้นเงินที่ ปณฝ. รามค�าแหง 10240)  

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 เมษายน 2560 โดยจะได้รับ

ความคุ้มครอง วันที่ 30 เมษายน 2560 ถึง 2561 

พร้อมหลักฐานดังนี้

 1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ 

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการพร้อมรับรองส�าเนา

ถูกต้อง 1 ฉบับ

 2. ส�าเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคล่าสดุ 1 ฉบบั

 3. ซองเปล่าตดิแสตมป์จ่าหน้าซองถงึตนเอง 

2 ซอง (ส�าหรบัส่งใบเสรจ็รบัเงนิและบัตรประกนั) 

 ส่งมาที:่ งานบรกิารและสวสัดิการนกัศกึษา 

กองกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง หัวหมาก 

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 บริจาคโลหิต งานแนะแนวจัดหางาน 

และทุนการศกึษา กองกจิการนักศกึษา มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ร่วมกบัสภากาชาดไทยรบับรจิาคโลหติ 

จดัโครงการ “เสรมิสร้างจติส�านกึสาธารณะนกัศกึษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560  

ณ ห้องสโมสร อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช

ทั้ง 5 ด้าน ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ 

เพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความส�าคัญถึงการ

ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส  

 “มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

หลายเรือ่ง เพ่ือปรบัเปล่ียนให้องค์กรมปีระสทิธิภาพ

มากขึ้น และมีทิศทางในการท�างานที่ถูกต้องไม่ก่อ-

ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร สร้างความเข้มแข็ง 

ความรัก สามัคคี ระหว่างกันในองค์กร และขอให้

บคุลากรทกุสายงาน ทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างซือ่สตัย์สจุรติ 

โปร่งใส และมีความรับผิดชอบในงานที่ท�า พร้อม

น�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ เจริญรุ่งเรืองต่อไป”



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 พาดหัวข่าวหน้าการศกึษาในหนงัสอืพมิพ์ 

“มติชน” วันหนึ่ง น่าสนใจว่า

 “มนึ! ป.๖ สอบอตันยัภาษาไทยผดิอือ้

 แถมใช้ศัพท์วัยรุ่น

 สทศ. ชง สพฐ.แก้ไข-สร้างจติส�านกึ”

 ในเนือ้ข่าวรายงานว่า ท่านผูอ้�านวยการ

สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (สทศ.) 

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ ์เปิดเผยว่า

 จากการจัดทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ชั้น-

ประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 เป็นครั้งแรกที่จัดสอบข้อเขียนหรือ

อัตนัยวิชาภาษาไทยกับนักเรียนชั้น ป.๖

 พบว่า นักเรียนใช้ค�าผิดความหมาย

ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสะกดค�า 

ค�าควบกล�้า การใช้การันต์ อาทิค�าว่า

 แทรก เขียนเป็น แซก

 นะคะ  เขียนเป็น  นะค่ะ

 ซื่อสัตย์  เขียนเป็น  ซื่อสัตว์

 ภาพยนตร์ เขียนเป็น ภาพยนต์

 ฯลฯ  ฯลฯ

 “ข่าวรามค�าแหง” ยนิดีที ่สทศ. จะเสนอ

ให้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตรการเรียนการสอนและสร้าง

ส�านึกให้แก่นักเรียนในการใช้ภาษาไทย 

ที่ถูกต้อง

 ซึ่งจะเป็นอานิสงส์ให้นิสิตนักศึกษา

วิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยไม่เขียนว่า

 “ค่าคนตายผิดกฎหมายจนอยากจะ

ข้าตัวตาย”

 ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล ชี้ต�ารวจไทยยุค 4.0 ต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทุกเวลานาที และยึดหลัก 

“ท�าด ีท�าได้ ท�าทนัท ีและต้องมสีมาธ”ิ เพ่ือปรบัภาพลกัษณ์ข้าราชการต�ารวจให้ดขีึน้ หวงัให้ประชาชนรกั เมตตา 

และประทับใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ผบช.น.ชี้ภาพลักษณ์ตำารวจไทยยุค 4.0 
ต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทุกนาทียึดหลัก “ทำาดี ทำาได้ ทำาทันที”

(อ่านต่อหน้า 11)

 พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาลเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ภาพลักษณ ์

ต�ารวจไทยยคุไทยแลนด์ 4.0” ในการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การสือ่สารเพือ่การบรกิารประชาชนของต�ารวจ 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0” จัดโดยคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมมือกับกองบังคับการ 

ต�ารวจนครบาล 4 โดยม ี พล.ต.ต.จริพฒัน์  ภมูจิติร รองผูบ้ญัชาการต�ารวจนครบาล คณุพรศกัดิ ์  พทิกัษ์พลูสนิ  

ประธานอน ุ กต.ตร.บก.น.4 และประธาน กต.ตร.สน.หวัหมาก และพล.ต.ต.นนัทชาต ิ ศภุมงคล ผูบ้งัคบัการ 

ต�ารวจนครบาล 4 รวมทั้งผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลท้ัง 8 แห่งในพื้นท่ี บก.น 4 ตลอดจน 

ข้าราชการต�ารวจจราจร กว่า 200 นาย ร่วมอบรม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสน้ี พล.ต.ท.ศานิตย์  มหถาวร  ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล กล่าวถึงภาพลักษณ์ต�ารวจไทย 

ยุคไทยแลนด์ 4.0 ว่า ต�ารวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ทุ่มเทก�าลังแรงกาย แรงใจท�าหน้าท่ีบ�าบัดทุกข์ 

บ�ารุงสุข ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ การท�างานจึงต้อง “รุก รบ จบเร็ว” 

ไม่สะสมความเกยีจคร้านหรอืเรือ่งต่างๆทีเ่กดิขึน้ ต้องท�าทนัทใีห้จบทกุปัญหาโดยเรว็ เพ่ือคลายความหวาดกลัว 

กังวลใจของประชาชน ดังนั้น การท�างานของข้าราชการต�ารวจไทยในยุค 4.0 ต้องพร้อมทุกเวลานาที  

หากมเีหตรุ้ายเกดิขึน้ต้องพร้อมปฏบิตังิานเสมอและต้องท�าภารกจินัน้ๆ ให้ส�าเรจ็ รวมทัง้ต้องนกึถงึ ใจเขาใจเรา 

ทกุข์ของประชาชนคอืทกุข์ของเราด้วย ดงัพระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ความว่า “ในบ้านเมอืงนัน้ มทีัง้คนดแีละคนไม่ด ี ไม่มใีครท�าทกุคนให้เป็นคนดไีด้ทัง้หมด การท�าให้บ้านเมอืง 

มีความปกติสุขเรียบร้อย จึงไม่ใช่อยู่ที่การท�าให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง 

และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย”

 พล.ต.ท.ศานติย์  กล่าวต่อไปว่าผมเป็นศษิย์เก่าคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหงด้วย มหาวทิยาลยัแห่งนี้

สอนหลายอย่างทั้งวิชาความรู้และการใช้ชีวิต สอนให้เป็นคนเก่งและดี ท�าให้ผมน�าความรู้ทางด้านกฎหมาย 

คูก่บัคณุธรรมมาประยกุต์ใช้ในการปฏบิตัหิน้าทีเ่สมอมา และขอให้ข้าราชการต�ารวจจราจรทกุคนมุง่มัน่ ตัง้ใจ

ปฏิบัติหน้าที่ ท�าความดีและสิ่งที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งต้องเป็นคนเก่ง มีความรู้ในด้านต่างๆ และที่ส�าคัญ

เป็นคนกล้าที่จะต้องท�าความดีด้วย ตลอดจนค�านึงเสมอว่าสิ่งที่ท�าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ เมื่อเกิดการ

จราจรติดขัดที่ใด ก็ต้องรีบเข้าไปแก้ไขอย่างฉับไว ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของข้าราชการต�ารวจจราจร 

ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สัญจรไปมาด้วย

 “การอบรมวันนี้จะท�าให้ข้าราชการต�ารวจจราจรมีความมั่นใจ และได้รับองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ 

ในการส่ือสาร และมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ท�าให้ประชาชนเกิดความรัก ความเมตตา และประทับใจในการ 

ปฏบิตัหิน้าที ่ รวมทัง้ในระดบัชาตสิามารถสร้างความเชือ่มัน่ให้นานาชาต ิ ช่วยกนัท�าให้เกดิความสงบ ปลอดภยั 

และจราจรตดิขดัน้อยลง ทัง้นีข้อให้ยดึหลกั “ท�าด ีท�าได้ ท�าทนัท ีและต้องมสีมาธ”ิ น�าไปใช้ในการท�างานต่อไป”

 ด้าน พล.ต.ต.จริพฒัน์  ภมูจิติร รองผูบ้ญัชาการต�ารวจนครบาล รบัผดิชอบงานด้านการจราจร กล่าวว่า 

องค์กรต�ารวจถือเป็นกลไกส�าคัญที่สุดประการหนึ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคม มีบทบาท 

ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาดูแลความปลอดภัย

พล.ต.ท.ศานิตย์	มหถาวร พล.ต.ต.จิรพัฒน์		ภูมิจิตร



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๐ 

 หนึ่งในอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันอยากเป็นในขณะนี้ก็คือ ..อาชีพผู้พิพากษา

ซึ่งเห็นได้จากนักศึกษาที่สนใจเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 

เพราะผูพ้พิากษา เป็นอาชพีทีม่เีกยีรต ิ น่ายกย่องนบัถอื และเป็นอาชพีช่วยประสาท 

ความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับประชาชน สังคม และประเทศชาติ 

 การก้าวสู่ต�าแหน่งผู้พิพากษาศาลไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ นักศึกษาท่ีมุ่งหวัง

จะประกอบอาชีพนี้ ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เรียนชั้นปริญญาตรี วางแผนล่วงหน้า

และก้าวไปทีละก้าวอย่างมั่นคง โดยผ่านการจบชั้นปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ 

สอบเนติบัณฑิตยสภา ท�างานในวงการกฎหมายสักระยะ เมื่ออายุครบ 25 ปี  

ก็สอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา และลงสนามสอบใหญ่ๆ อีกหลายคร้ังเพื่อไปถึง 

การเป็น ‘ผู้พิพากษาประจ�าศาล’ 

 ปัจจบุนันี ้ มศีษิย์เก่าจากคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ประสบ-

ความส�าเร็จ ในการประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายเป็นจ�านวนมาก ซึ่งถือเป็น

แบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ ก้าวตามกันต่อไป โดยในครั้งนี้ ‘ข่าวรามค�าแหง’  

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์คณะนิติศาสตร์ ที่ปี 2560 นี้ ได้รับพระราชโองการ

โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งผูพ้พิากษาประจ�าศาล ซ่ึงจะเข้ารบัต�าแหน่งในวนัที ่

1 เมษายน 2560 นี ้ และในโอกาสทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง มอบประกาศเกยีรตคิณุ 

แสดงความยินดีให้แก่ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ทั้ง 28 ท่าน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 

อาคารวทิยบรกิารและบรหิาร เมือ่วนัที ่2 มนีาคม ทีผ่่านมา ซึง่ทมีข่าวรามค�าแหง

ได้พดูคยุกบัท่านผูพ้พิากษาถงึหลกัในการเรยีนการท�างานให้ประสบความส�าเรจ็ 

ซึง่น่าจะเป็นประโยชน์กบัน้องๆ นกัศกึษาทีก่�าลงัมุง่มัน่จะก้าวขึน้ไปสูบ่ลัลงัก์ศาล

อย่างแน่นอน 

    ส�าหรับท่านแรกที่หลายคนอาจเคยรู้จักท่านผ่านสื่อจากหลายส�านัก  

ถึงความมุมานะพยายามจากเด็กชาวดอยสู่เส้นทางสายตุลาการ นายวิริยะบัณฑิต 

ศรีธีรีะกลุ ปัจจบุนัก�าลงัจะเข้ารบัต�าแหน่งผูพ้พิากษาประจ�าศาลจงัหวดัศรสีะเกษ 

กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ระลึกถึงศิษย์เก่า

ของมหาวทิยาลยั และมอบประกาศเกยีรตคิณุให้ในครัง้นี ้ผมคดิเสมอว่า “ไม่มรีามฯ

ก็คงไม่มีผมในวนัน้ี” เพราะรามค�าแหงเป็นสถาบนัทีใ่ห้โอกาสทางการศกึษาอย่างทัว่ถงึ 

ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้และประสบการณ์ชีวติ ท�าให้สามารถออกไปท�างาน

และประสบความส�าเร็จในสายอาชีพต่างๆอย่างมากมาย

 “ขอฝากน้องๆ นักศึกษาว่าขอให้คิดถึงค�าสอนและค�าฝากฝังของพ่อแม ่

ผู้ปกครองเสมอ ที่ท่านอยากให้เราได้เรียนจบสูงๆ มีงานดีๆท�า และน�ามาเป็น

แรงบันดาลใจผลักดันให้มุ่งมั่นตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ ไม่ออกนอกลู่นอกทาง  

พี่เชื่อว่าความส�าเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน”

 นายนราทติย์  ไชยสหีา  ผูพ้พิากษาประจ�าศาลจงัหวดัสว่างแดนดนิ (สกลนคร) 

กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ให้โอกาสทางการศกึษากบัผูท้ีใ่ฝ่รูใ้ฝ่เรยีน ได้เรยีนหนงัสอื 

จนส�าเรจ็การศกึษา และสามารถต่อยอดทัง้ในด้านการเรยีนและการท�างานทีสู่งขึน้

แต่กว่าจะประสบความส�าเร็จในวนัน้ีกต้็องผ่านเร่ืองราวต่างๆ มากมาย จงึอยากฝาก

นักศึกษาว่าขอให้มีความเพียรพยายาม วางแผน และแบ่งเวลาให้ดีตั้งแต่เริ่มเรียน 

พร้อมทั้งมุ่งมั่นตั้งใจไปสู่จุดหมายโดยก้าวไปทีละก้าวอย่างมั่นคง

 นายณรัฐ  แก้วพิกุล  ผู้พิพากษาประจ�าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า 

“การได้กลับมามหาวิทยาลัยรามค�าแหงครั้งนี้ท�าให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ  

สมัยเรียนปริญญาตรี โดยตอนนั้นต้องมีความพยายาม อดทน และตั้งใจเรียน

อย่างสม�า่เสมอทัง้ในห้องเรยีน และกลับไปทบทวนนอกเวลา ซึง่สิง่ต่างๆ เหล่านี้

ท�าให้รูว่้าความพยายามทีแ่น่วแน่ท�าให้ประสบความส�าเร็จได้อย่างแท้จริง ขอให้น้องๆ 

นักศกึษาจงมุง่มัน่ตัง้ใจปพูืน้ฐานวชิากฎหมายให้แน่น และพฒันาต่อยอดในการเรยีน

ที่สูงขึ้น เพื่อไปสู่เป้าหมายในสายนิติศาสตร์ต่อไป”

 นายธีระศักดิ์ แสนสุข ผู้พิพากษาประจ�าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า 

ดใีจและภาคภมิูใจทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง เหน็ความส�าคญัของศษิย์เก่าคณะนติศิาสตร์

ท่ีประสบความส�าเร็จในวิชาชีพ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยอย่างยิ่งที่เปิดโอกาส

ให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนหนังสือ สร้างประสบการณ์ชีวิต และขอขอบคุณอาจารย์

ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านกฎหมาย ท�าให้มีหน้าที่การงาน

และประสบความส�าเร็จในวันนี้

 “เมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ขอให้ด�ารงตนโดยยึดหลัก 

‘อตฺตาหิ อัตตาโน นาโถ’ และตั้งใจ ขยัน อดทนทั้งระหว่างเรียนหนังสือ และ 

การท�างานในอนาคต ขอเป็นก�าลังใจให้ประสบความส�าเร็จอย่างที่ตั้งไว้” 

 นายนฤนาท  กาญจนนนัทวงศ์  ผูพ้พิากษาประจ�าศาลจงัหวดัภเูขยีว (ชยัภมู)ิ 

กล่าวว่าความส�าเรจ็ทีป่ระสบในวนันี ้ เป็นผลมาจากการต้ังใจและเต็มทีท่ัง้การเรียน 

และการท�างาน ฉะนั้นนักศึกษาทุกคนหากกระท�าเหตุที่ดีแล้วย่อมประสบผลที่ดี

ตามมา จึงขอฝากว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงสอนให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม 

ดังนั้นนักศึกษาก็ควรยึดหลักคุณธรรมมาใช้ในการเรียนด้วย คือ ‘อิทธิบาท 4’ 

ซึ่งประกอบด้วย ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ วิริยะ ความพากเพียร จิตตะ  

ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ และวิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผล เชื่อว่าจะช่วยให้

ประสบความส�าเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แน่นอน

       นางสาวลรชิย์  ชวพงศ์  ผูพ้พิากษาประจ�าศาลจังหวดัเทงิ (เชียงราย) กล่าวว่า 

สมัยทีเ่ป็นนักศึกษาต้องท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย  ต้องใช้ความรับผดิชอบสงูมาก  

ซึ่งการเรียนการสอนของรามค�าแหงช่วยให้ผ่านพ้นมาได้  และยังจุดประกาย

หลายอย่างในชีวิต ทั้งทัศนคติและความสนใจ โดยวิชาชีพด้านนิติศาสตร์

สามารถท�าประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากขึ้น  แม้ไม่ใช่ความฝันมาตั้งแต่เด็ก   

แต่เมื่อคิดจะท�าแล้วต้องท�าเต็มที่  และจริงจังกับการท�างาน  เคารพในการเลือก

ของตนเอง  พร้อมกับรักษาคุณภาพมาตรฐานของงานที่ท�าด้วย

 “การได้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยรามค�าแหงถือเป็นโอกาสที่ดีของชีวิต   

ไม่ว่าจะเผชิญอุปสรรคใดๆ ขอให้นักศึกษาตระหนักว่านี่คือโอกาส  แล้วแสวงหา

ประโยชน์จากตรงนีใ้ห้เตม็ที ่ ท�าให้ดีท่ีสดุ เพ่ือจะประสบกบัความส�าเรจ็ของชวีติ

ในอนาคตข้างหน้า”

       นายบูชา  รองเดช  ผู้พิพากษาประจ�าศาลจังหวัดหนองบัวล�าภู  กล่าวว่า

ตนเรยีนทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหงต้ังแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทในคณะนติิศาสตร์  

มคีวามผูกพนักบัสถาบนัแห่งน้ีมาก  โดยคณะแรกทีม่าสมคัรเรยีนคอืคณะเศรษฐศาสตร์  

จากนัน้กย้็ายตามเพ่ือนมาเรยีนคณะนติศิาสตร์  เมือ่เข้าฟังการบรรยายจากอาจารย์ 

ในห้องเรยีน  จงึท�าให้ชวีติพบกับจดุเปล่ียนท่ีส�าคญั  คอืนติิศาสตร์เป็นวชิาท่ีเหมาะ

กับตัวเอง  และยังได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม

 “ก่อนจะมาด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษา ได้ท�างานเป็นนิติกรอยู่ 7 ปี  ยึดหลัก

ท�าหน้าที่ให้ดีที่สุดและเต็มที่กับการท�างานมาตลอด  

นายนราทิตย์  ไชยสีหา นายณรัฐ  แก้วพิกุล นายธีระศักดิ์  แสนสุข นายนฤนาท  กาญจนนันทวงศ์ นางสาวลริชย์  ชวพงศ์ นายบูชา  รองเดช นางสาวสมจิตร  บุญสัน นายนิธิพัฒน์  เรืองวิวัฒนโรจน์ นางสาวจิราภรณ์  ลอยเกตุ

(อ่านต่อหน้า 9)

นายวิริยะบัณฑิต  ศีรีธีระกุล

ศิษย์เก่านิติศาสตร์ ม.ร. ผงาดขึ้นนั่งบัลลังก์
ผู้พิพากษาประจำาศาล พร้อมเผยเทคนิคสู่ความสำาเร็จ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๐ 

ตอน  รถพุ่มพวง

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 คนที่พอทราบว่ารถพุ่มพวงคืออะไรก็เฉย ๆ ไว้ก่อนนะครับ ส่วนท่าน 

ทีไ่ม่ทราบผมกต้็องขอออกตวัไว้ก่อนว่าเรือ่งนีไ้ม่เกีย่วกบัคณุพุม่พวง ดวงจนัทร์ 

เจ้าของฉายา “ราชินีลูกทุ่ง” แต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องของร้านค้าเคลื่อนที่ในรูป

ของรถปิกอัพ (ที่ลดขนาดเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างก็มีอยู่บ้าง) เนื่องจากเขาน�า

ของที่จะขายใส่ถุงเรียบร้อยแล้วห้อยไว้ที่ส่วนต่าง ๆ  รอบกระบะหลังของรถ  

ก็เลยท�าให้มีคนเรียกรถแบบนี้กันว่ารถพุ่มพวงโดยไม่ทราบว่าใครเป็นคนแรก

ที่คิดประดิษฐ์ค�านี้ขึ้น

 ถ้าจะท�าวิจัยถึงจุดเริ่มหรือที่มาของรถพุ่มพวงผมว่าน่าจะต้องย้อนไป

ถึงสมัยที่กรุงเทพฯยังเป็นเวนิสตะวันออกอยู่ คือผู้คนยังใช้คลองใหญ่น้อย 

ในการเดินทาง และมักจะสร้างบ้านติดริมคลอง สภาพอย่างนี้อาจจะยังคง 

หลงเหลืออยูบ้่างในแถบชานเมอืง โดยเฉพาะเขตทีย่งัคงสภาพความเป็นสวนไว้ได้ 

ซึ่งก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วเพราะราคาที่ดินมันจูงใจให้ขายไปท�าหมู่บ้านจัดสรร

เสียเหลือเกิน เนื่องจากสมัยก่อนที่ยังไม่มีร้านสะดวกซื้อ จะซื้ออะไรก็ต้องมา

ที่ตลาดเท่านั้น ในเมื่อการเดินทางมาซื้อของที่ตลาดไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร ่

จึงเกิดมีเรือพายบรรทุกสินค้ารวมทั้งอาหารประเภทต่าง ๆ มาเร่ขายให้ถึง 

หัวบันได (ท่าน�้า) บ้าน ท�าให้ไม่ต้องล�าบากล�าบนพายเรือหรือเดินลัดเลาะ 

ท้องร่องสวนไปซือ้ของถงึตลาด ผมยงัจ�าได้สมยัเมือ่สกั 50 ปีมาแล้ว  ไปหาเพือ่น

ทีอ่ยูบ้่านสวนฝ่ังธนฯ ซึง่อยูร่มิคลองใหญ่ ชาวบ้านเขารูก้นัว่าเวลาไหน จะมเีรอื

มาขายอะไร ก็เตรียมตัวเตรียมสตางค์ไว้ซื้อกันได้เลย ไม่ล�าบากต้องไปถึงตลาด

 แต่เม่ือสภาพบ้านเมืองเปล่ียน คนเมืองระดับชนชั้นล่าง (เพราะไม่ได้

อยู่ช้ันสูง ๆ ตามคอนโดฯ ซึ่งไม่อนุญาตให้คนทั่วไปเข้า) มักอาศัยอยู่กันตาม

หมูบ้่านจดัสรรหรอืชมุชน คนเหล่านีก้ต้็องซือ้ข้าวปลาอาหารมาท�ากนิ รวมทัง้ 

สิง่ของจ�าเป็นอืน่ ๆ ซึง่ถงึแม้จะมร้ีานสะดวกซือ้อยูเ่กอืบทกุหวัมมุถนนในปัจจบุนั 

แต่ก็ไม่มีของที่ต้องการ เพราะร้านสะดวกซื้อเขาเน้นขายอาหารส�าเร็จรูป 

แต่คนต้องการซ้ือกบัข้าวพวกเน้ือสตัว์ ผกั ปลาต่าง ๆ ซึง่ร้านสะดวกซือ้ไม่ได้ขาย 

เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เข้าหลักเศรษฐศาสตร์ คือที่ใดมีอุปสงค์หรือความต้องการซื้อ  

ก็ย่อมจะมีอุปทานคือการน�าสินค้าไปเสนอขายสนองความต้องการจนได้ นี่คือ 

ทีม่าของรถพุม่พวงซึง่พฒันาจากพ่อค้าแม่ค้าเรอืเร่มาเป็นพ่อค้าแม่ค้ารถเร่แทน

 ผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้าที่ใช้รถพุ่มพวงเป็นเครื่องมือหากิน 

ก็เห็นว่ารายได้ดีพอสมควรคือดีกว่าค่าแรงขั้นต�่าหลายเท่า บางคนเลิกท�านา

ท�าไร่มาท�าธุรกิจรถพุ่มพวงกันอย่างจริงจังก็มี แต่ธุรกิจนี้ก็เหมือนธุรกิจทั่วไป

คือจะมีความเสี่ยงอยู่ด้วยเสมอ สินค้าที่น�ามาขายจึงมีทั้งของแห้งพวกน�้าปลา 

น�้าตาล เกลือ ผงชูรส ฯลฯ ซึ่งเก็บได้นาน และของสดจ�าพวกผัก ปลา เนื้อสัตว์ 

ต่าง ๆ ซึง่จะต้องคดิค�านวณให้ดว่ีาต้องน�าตดิรถมาสกัเท่าไหร่จงึจะพอด ี ไม่มาก

หรือน้อยเกินไป รวมทั้งราคาที่ขายก็ต้องไม่แพงเกินไปจนคนไม่อยากซื้อหรือ

ท�าให้พ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่เข้ามาตัดราคาได้ จะว่าไปแล้วพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี ้

จะต้องบริหารให้อปุทาน (ทีน่�าตดิรถมา) เท่ากบัอปุสงค์คอืความต้องการซือ้พอดี

หรือเกือบพอดีในแต่ละวัน การจะท�าอย่างนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือได้ก�าไร

และท�าต่อไปได้เรื่อย ๆ นั้นต้องใช้ประสบการณ์ไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งเรื่องนี้

     

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล aseanlang_ram@yahoo.co.th

ถามทาง (ตอน 2)
 Hỏi đường  (หอย เดื่อง) 

 ในบทสนทนาต่อไปนี้ นักธุรกิจคนหนึ่งต้องการจะไปโรงแรมฮานอย 

แต่ไม่ทราบว่าโรงแรมอยู่ใกล้หรอืไกลแค่ไหน ไม่ทราบว่าตนเองจะไปด้วยวธิใีด 

จึงถามคุณตาที่เขาพบระหว่างทาง 

 C:  (ซิน โหลย)  ขอโทษ

 D:  (ก๊อ เหวียก สี่ อะ)  มีธุระอะไรครับ

 C: 

  (โตย คง เบี๊ยต คัก ส่าน ห่า โหน่ย เอ๋อ เดิว) 

  ผมไม่ทราบว่าโรงแรมฮานอยอยู่ที่ไหน

     

  (ซิน อง จี๋ สู้ป โตย เดื่อง เด๊น ด๋อ เดือก คง อะ)

  ขอให้คุณตาช่วยบอกทางผมไปถึงที่นั่นได้ไหมครับ

 D:   

  (ตื่อ เดย เด๊น ด๋อ เฮย ซา) จากที่นี่ถึงที่นั่นค่อนข้างไกล

 C:  (เม้ย เกย โส้ อะ)  กี่กิโลครับ

 D:  (ขวาง โบ๊น เกย โส้) ประมาณสี่กิโล

 C:   

  (โตย ก๊อ เถ ด ีเด๊น ด๊อ บัง่ สี ่อะ) ผมสามารถไปทีน่ัน่ได้โดยอะไรครบั

 D:    

  (อัญ ก๊อ เถ ดี บั่ง แซ บวี๊ต ตั๊ก ซี ฮวัก ซี้ก โล)

  คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ รถแท็กซี่ หรือรถสามล้อซิกโล

 C:  

  (โตย ม้วน ดี บั่ง ตั๊ก ซี)  ผมต้องการไปด้วยแท็กซี่

    

  (โตย ก๊อ เถ เจ่อ เอ๋อ เดย เดือก คง) ผมสามารถรอที่นี่ได้หรือไม่

 D:    

  (เดือก ญึง อัญ ก่อย เดี่ยน ถว่าย ถิ โต๊ต เฮิน) 

  ได้ แต่คุณโทรศัพท์ไปน่าจะดีกว่า

     

  (แทว โตย โตย จี๋ จอ อัญ จ่าม เดี่ยน ถว่าย)

  ตามฉันมา ฉันจะพาไปที่ตู้โทรศัพท์

 C:   

  (โอ่ อง ตื๋อ เต๋ กว๊า)   โอ่ คุณตาใจดีมากครับ

ผมขอยกนิ้ว (หัวแม่มือ)ให้ เพราะเขาสามารถท�าให้อุปสงค์เท่ากับอุปทานได้โดย

ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์แต่อย่างใด

 ถ้าจะเทียบกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจรถพุ่มพวงนี้น่าจะจัดอยู่ใน 

โครงสร้างตลาดประเภทกึง่แข่งขนักึง่ผกูขาด (monopolistic competition) เพราะมี

ผูข้ายจ�านวนมาก สนิค้าของแต่ละรายกค็ล้าย ๆ กนั ใครจะท�าธรุกจิได้ดจีงึขึน้อยูก่บั 

ความสามารถในการผูกใจลูกค้าไว้ได้ ซึ่งก็อาจจะเป็นการตั้งราคาที่ยุติธรรม 

และคุณภาพของสินค้าที่ผู้ซื้อวางใจได้ เป็นต้น

 เมื่อสัก 10 กว่าปีมาแล้ว หมู่บ้านจัดสรรที่ผมอยู่มีรถพุ่มพวงเข้ามา 

เป็นประจ�า วนัละหลายเจ้า แต่ช่วงนีผ้มห่างเหนิไม่ได้ซือ้ของจากรถพุม่พวงอกีเลย 

ไม่ใช่เพราะหวัสงูหรืออะไรหรอกครบั แต่เป็นเพราะต้องย้ายบ้านหนโีจรซึง่แอบมา

ขึ้นบ้านไปแล้ว 4 ครั้ง หมู่บ้านที่ย้ายมาอยู่ใหม่นี้มียามเข้มงวด รถพุ่มพวงเข้ามาไม่ได้



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๐ 

 เบยีร์เป็นเครือ่งดืม่- 

แอลกอฮอล์ ทีม่โีอกาสเตบิโต

อย่างมากในประชาคมอาเซยีน 

ด้วยเพียงส่วนผสมจาก  

4 ส่วนประกอบ คือ น�า้ ฮอ็พ 

ข้าวบาร์เลย์ และยีสต์

 น�้าเป็นส่วนประกอบหลักของเบียร์ มีส่วน

อย่างมากในรสชาติโดยรวมของเบียร์ 

 ฮ็อพเป็นดอกไม้ชนิดท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

กับพืชประเภทกัญชา ซึ่งใช้เพื่อรักษาความสมดุล

หรือเพิ่มรสชาติของเบียร์ 

 ข้าวบาร์เลย์อนัอดุมด้วยแป้ง เมือ่ผ่านกระบวนการ

ท�าให้งอกจะกลายเป็นมอลต์ ท�าให้เกดิน�า้ตาลทีย่สีต์

ใช้เป็นอาหารได้

 ยสีต์น�า้ตาลท่ีพบในข้าวบาร์เลย์ และแปลงตนเอง

ให้เป็นแอลกอฮอล์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 ในเบียร์แต่ละชนิด มีการใส่ส่วนผสมอื่นๆ 

เพิ่มเข้าไปตามแต่ละเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่เบียร์

เกอืบท้ังหมดมีส่วนผสมพืน้ฐาน 4 ตามทีก่ล่าวข้างต้นน้ี 

แต่ละส่วนผสมหลกั มส่ีวนส�าคญัในการนยิามความ

หมายของเบียร์ เช่น ฮ็อพท�าให้เบียร์มีรสชาติที่เป็น

เอกลักษณ์ ถ้าไม่มีฮ็อพ เบียร์จะมีรสชาติหวานและ

ราบเรยีบกว่านีม้าก ในอกีด้านหนึง่ ยสีต์เป็นผูร้บัผดิชอบ 

ในการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  และแอลกอฮอล์ 

เมื่อรวมส่วนผสมเหล่านี้เข้าด้วยกัน ในกระบวนการ

ที่เรียกว่าการหมักก็จะได้เบียร์

 ประเภทของเบียร์ จะแยกกันทีข่ัน้ตอนการหมัก 

ในขั้นตอนนี้ คือ การเติมยีสต์สายพันธุ์ต่างๆ เข้าไป  

ซึ่งจะเป็นตัวก�าหนดประเภทของเบียร์ โดยมีอยู่สอง

ประเภทหลัก คือ เอลล์ (Ales) และ ลาเกอร์ (Lagers) 

วิธีที่ง่ายที่สุดในการพิจารณาความแตกต่างระหว่าง 

ผลติภณัฑ์ 2 ชนดินี ้ คอืดจูากชนดิของยสีต์ทีใ่ช้ และ

กระบวนการหมักนั้นมีขั้นตอนอย่างไร 

 เอลล์ เป็นเบยีร์หมกัปากถงั หมายถงึกระบวนการ

หมักเกิดขึ้นที่ด้านบนสุดของถังหมัก นอกจากน้ี

เอลล์ยังถูกหมักที่อุณหภูมิสูงกว่า ซึ่งส่งผลให้เบียร์

มีสีเข้มกว่า และโดยทั่วไปมีรสชาติแรงกว่าลาเกอร์ 

ท�าให้มีเอกลักษณ์มากกว่า 

 ลาเกอร์ เป็นเบียร์หมักข้ึนท่ีก้นของถังหมัก 

ลาเกอร์ถกูหมกัทีอ่ณุหภมูเิยน็กว่า ซึง่ส่งผลให้ได้เบยีร์

ที่ใส สด และเรียบเนียนกว่า เบียร์ตลาดทั่วๆ ไปจึง

เป็นลาเกอร์

 องค์การอนามยัโลก (World Health Organization : 

WHO) ได้คาดการณ์เมือ่เรว็ๆ นีว่้า ภายในปี พ.ศ. 2568 

สัดส่วนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภูมิภาค

อาเซยีนจะเปลี่ยนไป โดยเวียดนามจะเป็นประเทศที่

ครองอตัราการบรโิภคสงูสดุ อยูท่ี ่11 ลติรต่อคนต่อวนั 

ตามมาด้วย ไทย 9.5 ลติรต่อคนต่อวนั และ สปป.ลาว

กับฟิลิปปินส์

 โอกาสของเบียร์ในอาเซียนจึงเต็มไปด้วย

โอกาสประกอบกับเงื่อนไขของการลดและขจัด

ก�าแพงภาษรีะหว่างประเทศสมาชิกอาเซยีนเพ่ือเข้าสู่

การเป็นตลาดร่วม จึงมักเห็นบริษัทข้ามชาติทั้งใน

และนอกภมิูภาค หลัง่ไหลเข้ามาลงทนุเพือ่เจาะกลุม่ตลาด

ในภูมิภาคนี้ 

 แม้ประเทศที่เป็นชาติมุสลิม อย่างอินโดนีเซีย 

ที่แม้ว่าจะเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนามสุลมิ ส่งผลให้ประชากรเพยีง 3% ของประเทศ

ที่สามารถบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ทว่า

อัตราที่ต�่านี้กลับไม่ได้ช่วยลดขนาดของตลาดเบียร์

ให้เลก็ลง เนือ่งจากอนิโดนเีซยีมอีตุสาหกรรมท่องเทีย่ว

ขนาดใหญ่เข้ามาทดแทน

 ในประเทศไทย เบยีร์มอีปุสรรคทางด้านกฎหมาย

ทีก่รมสรรพสามติยงัห้ามการผลติคราฟต์เบยีร์ ซึง่เป็น 

การผลติเบยีร์ด้วยตนเอง ทัง้ๆ ทีแ่นวโน้มตลาดคราฟต์เบยีร์ 

ในประเทศไทย ตวัเลขในเชงิปรมิาณมรีาว 10 ล้านลติร 

ถือว่าเป็นตลาดท่ีมีศักยภาพเติบโตได้อีกมากจาก 

เทรนด์เกดิขึน้ในยโุรป ส่วนพฤตกิรรมในไทย ผูบ้รโิภค

คนรุน่ใหม่ต้องการเครือ่งดืม่ทีมี่ความแตกต่าง แปลกใหม่ 

และเชือ่ว่าคราฟต์เบยีร์จะเข้ามาช่วยสร้างสสีนัภาพรวม

ตลาดเบียร์ในเชิงปริมาณ 2,000 ล้านลิตรให้มีความ

คึกคักยิ่งขึ้น

 ในประเทศไทยมผีูผ้ลติเบยีร์เกอืบ 10 ราย สามารถ

ด�าเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ต�่ากว่า 

15 ปี โดยทัง้หมดน้ีแสดงทีต่ัง้ส�าหรบัการผลิตชดัเจน 

และมีการเสียภาษีอย ่างถูกต ้องตามกฎหมาย 

ป ัจจุบันคราฟต์ เบียร ์น�าเข ้ามาในประเทศไทย 

มีมากกว่า 50 แบรนด์ และกว่า 10 ยี่ห้อเป็นของไทย

ที่ไปผลิตที่ประเทศเพื่อนบ้าน 

 เมือ่เรว็ๆ นี ้บรษิทัผูผ้ลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

จากญีปุ่่น ตดัสินใจเข้าร่วมวงชิงส่วนแบ่งตลาดเบียร์

ของพม่าอย่างจริงจัง ผ่านการลงทุนในบริษัทผลิต

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท้องถิ่นได้แสดงความสนใจ

เข้าถอืหุน้ในบรษิทัมณัฑะเลย์ บรวิเวอรี ่บรษิทัผูผ้ลติ

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ท้องถิน่ ในมลูค่า 4.3 ล้านดอลลาร์ 

จากเดิมทีใ่นปี พ.ศ. 2558 ได้เข้าลงทนุในบรษัิทเมยีนมาร์ 

บริวเวอรี่ ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหญ่ของ

ประเทศไปแล้วในมูลค่ามากกว่า 500 ล้านดอลลาร์

หลังมองว่าตลาดแห่งนี้ยังสามารถเติบโตได้อีกมาก 

 ด้วยยอดการจ�าหน่ายจะเติบโตไปในทิศทาง

เดียวกับจีดีพีที่ขยายตัวประมาณร้อยละ 7 ต่อปี และ

ในระยะยาวบริษัทคาดว่าคอเบียร์ชาวพม่าสามารถ

เอาชนะเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้

 แม้อัตราการบริโภคเบียร์ของพม่ายังนับว่า 

อยูใ่นกลุม่ต�า่สดุในภมูภิาคเอเชีย จากรายงานของยโูร-

มอนิเตอร์ ระบุว่าชาวพม่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประมาณ 3 ลิตรต่อคนต่อปี เป็นปริมาณเพียงแค ่

เศษเสี้ยวของชาวเวียดนามที่ดื่มกันมากกว่า 40 ลิตร 

หรอืชาวลาวท่ีด่ืมมากกว่า 30 ลิตร แต่ตลาดเครือ่งด่ืม

แอลกอฮอล์ของพม่าก�าลังเติบโตนับต้ังแต่รัฐบาล

กึ่งพลเรือนเข้าบริหารประเทศในปี พ.ศ. 2554 และ

ปฏิรูปเศรษฐกิจที่เปิดตลาดรับการลงทุนมากขึ้น  

ในปัจจุบัน เครื่องดื่มยี่ห้อท้องถิ่นก�าลังถูกต่างชาต ิ

ตตีลาดทีเ่ข้ามาร่วมชิงส่วนแบ่งในตลาดทีม่ปีระชากรราว 

55 ล้านคน

 ชาวตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในพม่าตั้งแต่

สิ้นสุดการคว�่าบาตรก�าลังดึงคนให้ ด่ืมมากขึ้น  

และคาดว่าผู้หญิงจะหันมาเริ่มด่ืมเบียร์มากขึ้นด้วย 

แม้คนพม่าคิดว่าผู้หญิงไม่ควรด่ืมแอลกอฮอล์ก็ตาม 

แต่เมื่อ 40-50 ปีก่อน ญี่ปุ่นก็เป็นแบบนั้น

 จากตัวอย่างการบุกตลาดเบียร์ในพม่าของ 

ต่างประเทศ แสดงให้เหน็ว่าการเติบโตทางเศรษฐกจิ

เป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับตลาดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

ของอาเซยีน โดยก�าลังซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้บวกกบัพฤติกรรม

หรือค่านิยมของคนในสังคมเมืองท่ีเริ่มเปล่ียนไป 

เป็นปัจจยัสนบัสนนุให้อุตสาหกรรมดงักล่าวขบัเคลือ่น

เร็วขึ้น

 อีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญ คือ สถานภาพทางสังคม 

ของผูช้ายเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ มเีครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

เป็นสญัลักษณ์ และพฤติกรรมของผูบ้รโิภคว่าตนเอง

อยู่ในระดับสังคมสูง จึงปรับเปลี่ยนการบริโภคสุรา

มาเป็นการบริโภคเบียร์ซึ่งเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่มีราคาสูงกว่า

 แต่ทว่า ในอนาคตตลาดเบียร์ในอาเซยีนกต้็อง 

เผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้น พร้อมๆ ไปกับ 

การรุกคืบของบริษัทเบียร์นอกอาเซียนใช้อาศัยกลยุทธ ์

การควบรวมหรือซื้อกิจการเบียร์ท้องถิ่น ก็กลายร่าง

เป็นบริษัทสัญชาติอาเซียน แล้วอุตสาหกรรมเบียร์

ของบริษัทอาเซียนแท้เองจะอยู่รอดต่อไปได้อย่างไร

เจาะตลาดเบียร์ในอาเซียน

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๐ 

 เตาไมโครเวฟ  อปุกรณ์ไฟฟ้าทีม่วีธิกีารใช้งานทีง่่ายและสะดวก บ้านเกอืบทกุหลงัจะมตีดิบ้านไว้เพือ่ใช้ 

ในการอุน่อาหาร ต้มน�า้ หรอืบางรุน่ได้พฒันาจนสามารถอบอาหาร อบขนม แต่ถงึจะสะดวกอย่างไร  อกีหลายคน 

ยงัมีความกลวัว่าการใช้เตาไมโครเวฟอุน่อาหารจะท�าให้คุณค่าทางอาหารเสียไปและส่งผลให้อาหารเหล่านัน้

เป็นพิษต่อร่างกาย  ท�าให้ร่างกายเกิดสารอนุมูลอิสระและผลสุดท้ายกลายเป็นมะเร็งในที่สุด

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา 

เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์จากคณะ- 

วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ได้เปิดเผยในรายการ วิทยาตาสว่าง ว่า

เตาไมโครเวฟเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี

ความปลอดภัย และไม่ได้เป็นอุปกรณ์

ทีใ่ห้ความร้อนโดยตรง  แต่ใช้ในการอุน่อาหารด้วยคลืน่วทิยทุีท่�าให้ได้อาหารทีม่คีณุภาพดกีว่าการหงุต้มแบบปกต ิ

อีกทั้งเตาไมโครเวฟนั้นประกอบด้วยวัสดุที่ป้องกันคลื่นรังสีที่อยู่ภายในไม่ให้ออกมาภายนอก  ท�าให้มีความ

ปลอดภัยสูงมาก 

 ส่วนเรือ่งการเกดิระเบดิขึน้เมือ่ต้มน�า้หรือต้มไข่ในเตาไมโครเวฟ อาจารย์เจษฎา ได้ให้ข้อมลูว่าโดยปกตแิล้ว 

การใช้เตาไมโครเวฟในการอุ่นอาหารต่าง ๆ  จะต้องน�าอาหารหรือน�้าใส่ในภาชนะท่ีไม่ปิดจนมิดชิดเกินไป 

เพราะเม่ืออุ่นอาหารผ่านไประยะหนึ่งแล้วจะเกิดความดันภายในภาชนะ หากภาชนะไม่มีรูส�าหรับระบาย

อากาศจะท�าให้เกิดการระเบิดได้ เช่น การต้มไข่ ถ้าต้มในเตาไมโครเวฟอาจจะท�าให้ไข่ระเบิดได้ และ

ในท�านองเดียวกันการต้มน�้าในเตาไมโครเวฟนานจนเกินไป อาจจะท�าให้เกิดปรากฏการณ์ Super Heat  

ซึ่งเป็นภาวะที่น�้าและภาชนะกักเก็บความร้อนเอาไว้มากจนเกินกว่าจุดเดือด คือ 100 องศาเซลเซียส  ท�าให้

เมื่อเราตักผงกาแฟหรืออย่างอื่นลงไปในน�้า  จะท�าให้น�้าพุ่งขึ้นมาจากแก้วเป็นอันตรายได้เช่นกัน

 ดงันัน้  หากต้องการต้มไข่ในเตาไมโครเวฟ กค็วรจะใส่เกลอืลงไปด้วย จะท�าให้ไข่ไม่ระเบดิ  ส่วนการต้มน�า้

เพือ่ลดการเกดิ Super Heat ควรใส่แท่งพลาสตกิหรอืไม้จิม้ฟันลงไปด้วย เพือ่ลดแรงตงึผวิของน�า้ เมือ่น�าน�า้ 

ออกจากเตาไมโครเวฟและใส่ของลงไปในน�า้จะได้ไม่เกดิการระเบดิขึน้ นอกจากนีก้ารใช้ภาชนะทีม่ส่ีวนประกอบ

ของอลูมิเนียมก็ต้องระวังเช่นกัน  อลูมิเนียมฟอยล์ที่สามารถน�าเข้าในเตาไมโครเวฟได้จะต้องมีลักษณะ 

เป็นผิวเรียบไม่มีมุมแหลม  เพราะอลูมิเนียมฟอยล์ที่ถูกท�าให้มีรอยพับมุมแหลมจะก่อให้เกิดประกายไฟ

ในเตาไมโครเวฟ และก่อให้เกิดความร้อนมากจนเกินไปได้  ถ้าหากเกิดความร้อนและประจุไฟฟ้ามากเกินไป

เตาไมโครเวฟจะเสีย

 คลื่นที่ใช้ในเตาไมโครเวฟมีอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ 

 คลืน่ไมโครเวฟทีใ่ช้ปรงุอาหาร  คอื คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าเหมอืนคลืน่วทิยหุรอืคลืน่ทวี ี คลืน่แสง infrared

คลื่นแสงธรรมดา  คลื่นแสง Ultra Violet แต่มีความยาวของคลื่นสั้นกว่าคลื่นวิทยุและคลื่นทีวี แต่ยาวกว่า

คลื่นแสง infrared และอื่น ๆ ที่กล่าวมา  คลื่นไมโครเวฟที่ใช้ปรุงอาหารจะมีความถี่คลื่น 2,450 ล้านรอบ 

ต่อวินาที (2,150 Megahertz) เมื่อคลื่นพุ่งไปกระทบอาหารจะถ่ายทอดพลังงานของมันให้โมเลกุลของน�้า 

ทัง้ในและนอกอาหารเกดิการสัน่สะเทอืนเสยีดสกีนัเป็นความร้อน  จงึท�าให้อาหารสกุอย่างรวดเรว็  เมือ่คลืน่ไมโครเวฟ

มอบพลังงานให้โมเลกลุของน�า้หมดแล้ว  มนักจ็ะสลายตวัไปไม่สะสมอยูใ่นอาหารอกี  คงเหลอืไว้แต่สภาพอาหาร

ทีเ่ปลีย่นจากอาหารเดมิเป็นอาหารสกุเท่านัน้  เมือ่เรารบัประทานอาหารท่ีท�าให้สุกด้วยเตาไมโครเวฟจงึไม่เกดิ 

อันตรายใดๆ ทั้งสิ้น

 การใช้เตาไมโครเวฟที่ถูกต้องและปลอดภัย

     1. เลือกภาชนะทีใ่ช้กบัเตาไมโครเวฟให้เหมาะสม  เช่น ชามแก้วทนไฟ  ชามกระเบือ้ง  พลาสตกิทนความร้อน 

 2. ห้ามใช้ภาชนะโลหะทุกชนิดกับเตาไมโครเวฟ  หรือภาชนะกระเบ้ืองท่ีมีขอบเงินขอบทอง  เป็น

ส่วนผสมของโลหะ  เพราะคลื่นไมโครเวฟไม่สามารถจะพุ่งผ่านไปได้เมื่อชนโลหะ  แล้วคล่ืนไมโครเวฟ 

จะสะท้อนกลบั  เกดิการ spark เป็นดวงไฟเลก็ ๆ เกดิเสยีงดงัและอาจจะท�าให้เกดิไฟลกุไหม้ในเตาไมโครเวฟได้  

 3. เวลาปรุงอาหารที่เป็นน�้าหรือน�้ามัน  เมื่อเดือดมีโอกาสกระเด็นไปติดรอบเตาไมโครเวฟ  ท�าให้การ

ท�าความสะอาดเตาไมโครเวฟยุ่งยาก  ควรใช้ฝาชีพลาสติกทนความร้อนครอบอาหารเสียก่อน  

 4. ไม่ควรน�าอาหารที่มีผิวมันหรือมีเปลือกแข็งเข้าไปท�าให้สุกในเตาไมโครเวฟ   เพราะความร้อน 

ท�าให้อากาศภายในอาหารขยายตวั  ประกอบกบัไอน�า้ทีเ่กดิขึน้มแีรงดนัสงูจะท�าให้เกดิการระเบดิ  ควรใช้ส้อม

จิม้ผวิอาหารหรอืเปลอืกอาหารให้เป็นรเูสยีก่อน  เพือ่ป้องกนัการปะททุีเ่กดิจากความร้อนภายในอาหารเมือ่ขยายตวั

 5.  การปรุงอาหารด้วยภาชนะที่มีฝาปิดในตัว  ควรเผยอฝาปิดเล็กน้อยเพื่อให้ไอน�้าพุ่งออกมาได้ 

เตาไมโครเวฟ

(อ่านต่อหน้า 11)

วิมล  ชีวะธรรม สำานักหอสมุดกลาง

เตาไมโครเวฟ   ต้ม น้ำาร้อนเพื่อชงกาแฟหรือเครื่องดื่ม 

แข่งขันศาลยุติธรรม

ระหว่างประเทศจำาลอง

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศ

แห่งประเทศไทย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล 

จ�ากัด และบริษทั ส�านกักฎหมาย ด�าเนนิ สมเกียรติ 

และบญุมา จ�ากดั จดัโครงการการแข่งขนัศาลยตุธิรรม

ระหว่างประเทศจ�าลอง รายการ Philip C. Jessup: 

รอบคดัเลอืกตัวแทนประจ�าประเทศไทย โดยม ีอาจารย์

กุลธิตา ยุวหงษ์ หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน 

เป็นผูแ้ทนคณบดีคณะนติิศาสตร์ ม.ร.เป็นประธาน 

เปิดงาน และศาสตราจารย์ (พเิศษ) ไชยวฒัน์ บนุนาค 

ประธานสมาคมกฎหมายระหว ่ างประเทศ 

แห่งประเทศไทย กล่าวรายงานการจัดโครงการ 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 

คณะนิติศาสตร์

 การแข่งขันครั้งนี้มีทีมจากจุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

เข้าร่วมการแข่งขนั โดยมกีารแข่งขนั 2 รอบ สลับกัน 

เป็นโจทก์และจ�าเลย ผลปรากฏว่าทมีจากมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ชนะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน

ของประเทศไทยไปแข่งขันในรอบนานาชาติ  

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 15 เมษายน 2560  

ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช ส�าราญจิตต์ 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

เป็นประธานในการท�าบญุตกับาตรอาหารสด-อาหารแห้ง 

พระธุดงคกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 

จ�านวน 80 รปู ณ ลานพระรปูพ่อขนุฯ  ในงานบญุสมัพนัธ์-

พทุธธรรมกรรมฐาน 6 สถาบนั ครัง้ที ่ 5 เมือ่วนัที่ 

10 มนีาคม 2560 ณ หอประชมุพ่อขนุรามค�าแหง-

มหาราช

งานบุญสัมพันธ์พุทธธรรมกรรมฐาน	
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(อ่านต่อหน้า 9)

  เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง จัดกิจกรรมอบรมผู้ส่ือข่าวจราจร คร้ังท่ี  2  โดยวิทยากรและนักวิชาการ

ชั้นน�าในวงการ ได้แก่ คุณศิวพร ญาณวิทยากุล ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร 

และผู้ด�าเนินรายการ สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส.100 ร่วมด้วย คุณเพ็ญสิน 

สงเนียม และคุณบุญมา ศรีหมาด ผู้ประกาศข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียง 

แห่งประเทศไทย  “ดีเจป็อป” ดร.โสภัทร นาสวัสดิ์  อาจารย์จเลิศ  เจษฎาวัลย์  

คณบดีคณะสื่อสารมวลชน และคุณสุขเดช บุนนท ์ ท�าหน้าที่นายสถานีของ

สถานีวิทยุ RU EASY RADIO  

 การอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่  เนื่องจากต้องมีการคัดเลือก 

ผู้เข้าอบรม เพื่อให้ได้ผู้ที่มีพื้นฐานความรอบรู้ในข่าวสารสถานการณ์ ความสนใจ 

และความมุ่งม่ันต้ังใจในการท�างานด้านส่ือสารมวลชนอย่างแท้จริง   จากนักศึกษา 

รามค�าแหงท่ีสนใจสมัครรวมทุกคณะกว่าคร่ึงร้อย  ถูกคัดเลือกเหลือ จ�านวน 35 คน 

ท่ีได้เข้าอบรมอย่างเข้มข้น  และจะถูกคัดเลือกอีกคร้ังหลังการอบรม โดยดูจากผลงาน 

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ    จนสุดท้ายเหลือผู้ท�าหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าว 

อาสาจราจรตัวจริง ประจ�าสถานีวิทยุ RU EASY RADIO เพียง 12 คนเท่านั้น 

  อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะส่ือสาร-

มวลชน ซ่ึงเป็นต้นคิดโครงการและกรรมการคัดเลือกฯ 

ย้อนความหลังให้ทีมข่าวรามค�าแหงฟังว่า จุดเริ่มต้น 

ของโครงการอบรมผู้สื่อข่าวจราจร เริ่มจากการที ่

คณะกรรมการด�าเนินการช้ีน�า ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ของสังคม มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ด�าริให้แก้ไขปัญหารอบร้ัว

มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้คณะสื่อสารมวลชน

จัดต้ังสถานีวิทยุ RU EASY RADIO เพ่ือเป็นช่องทางใน

การส่ือสารให้กับประชาชนที่เดินทางในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงนักศึกษา และ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องเส้นทางเดินรถ ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

และกระจายข่าวสารผ่านการรายงานสดทุกวัน 

 “การอบรมในครัง้นี ้ เพือ่คดัเลอืกคนไปท�าหน้าท่ีเป็นผู้จดัรายการในสถานี 

คณะคาดหวังจะได้พบกับผู้ที่มีความชอบในงานวิทยุกระจายเสียงอย่างแท้จริง  

ผู้ที่สามารถสื่อสารท�างานวิทยุกระจายเสียงได้ดี รวมทั้งหมด 12 คน ท�าหน้าที่ 

ผูส้ือ่ข่าวและจดัรายการแทนรุน่ที ่1 ซึง่รอบนีม้นีกัศกึษาสนใจสมคัรเข้าร่วมโครงการ

จ�านวนมาก มีความพร้อมด้านการเขียน ความรู้ การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

และน�า้เสียงที่เหมาะสม พร้อมส�าหรับการท�างานด้านวิทยุกระจายเสียง มากกว่า

การอบรมครั้งที่ 1 ในปีที่ผ่านมา นอกจากนั้น ในพิธีเปิดยังได้รับเกียรติจากท่าน

อธิการบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง ผศ.วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ มาเป็นประธาน

เปิดการอบรมด้วยตัวเอง และได้ให้โอวาทกับผู้เข้าอบรม ซึ่งหลายคนยอมรับว่า

ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าอบรมอย่างมาก  โดยเฉพาะท่านอธิการบดีได ้

กล่าวว่าการท�างานผูส้ือ่ข่าวอาสาจราจร เป็นการท�างานแบบจติอาสา ไม่ได้มีค่าตอบแทน  

คนที่มาท�างานตรงนี้ต้องมีความแข็งแกร่งทั้งกายและใจ ต้องพร้อมเสียสละเพื่อ

ส่วนรวมและสังคม .... ได้ฟังแล้ว นักศึกษาที่เข้าอบรมมีก�าลังใจ ฮึกเหิมมาก 

อยากเริ่มงานวันนี้กันเลย”

 การอบรมตลอด 3 วัน วิทยากรทุกท่านต่างมอบความรู้ แชร์ประสบการณ์ 

และทุกอย่างที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้าอบรม 

 หนึ่งในผู้เข้าอบรมเข้มข้นที่ผ่านมาถึงวันสุดท้าย เปิดใจว่า “ในครั้งแรก 

ท่ีลงสมัครเข้าอบรม รู้สึกกลัวว่าตัวเองจะท�าไม่ได้ เพราะไม่ค่อยกล้าแสดงออกนัก 

แต่การอบรมในคร้ังน้ี สร้างความเช่ือม่ัน และปลุกความม่ันใจในตัวจนกล้าท่ีจะท�า 

และได้รู้ว่าส่ิงน้ีแหละคือส่ิงท่ีอยากท�ามาตลอด”  ธาริณี ไชยย่ิง เอ่ยหลังจบการอบรม

 วนิดา  ฤ าชา ผู้เข้าอบรมอีกคนหนึ่งที่หวังเพียงมาเพิ่มความรู้ และใช้เวลา

อย่างมปีระโยชน์ ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยความรู้สกึปลืม้ปิติ เพราะเธอผ่านการคดัเลอืก

จาก 50 คน จนถึงรอบนี้  และหวังจะท�าหน้าที่เป็น 1 ใน 12 คน “การอบรม 

ในครัง้นีไ้ด้รบัความรูอ้ย่างมาก สิง่ท่ีไม่รู ้ กไ็ด้รู ้ สิง่ท่ีรูอ้ยูแ่ล้ว กไ็ด้รูม้ากขึน้ไปอีก  

การอบรมทีม่กีารทดสอบจรงิมาให้ทดลองปฏบิตั ิ ยิง่ท�าให้อยากเป็นคนทีถ่กูเลอืก 

วิทยากรสอนพูด ร.เรือ ล.ลิง  ค�าควบกล�า้ และการออกเสียงที่ถูกต้อง แต่ถึงจะ 

ไม่ได้รับการคัดเลือก ก็นับว่าคุ้มมากแล้วที่ได้เข้าอบรม” 

      อีกหนึ่งคนที่น่าสนใจไม่น้อย 

เมื่อดูเขาจากกายภาพภายนอก เขาผู้นี้ 

ดูจะด้อยกว่าคนอื่น แต่ความจริงแล้ว 

แขนที่หายไปข้างหนึ่งไม่ได้ปิดกั้น

ความสามารถเขาให้จบอยู่ที่ตัวเอง 

และเป็นหนึ่งคนที่ถูกจับตามองว่า 

อ า จ จ ะ ผ่ า น ก า ร คั ด เ ลื อ ก ใ น ร อ บ

สุดท้าย 

 เพราะครั้งนี้เป็นกิจกรรมอาสา เป็นการท�าข่าว การจัดรายการวิทย ุ

ท่ีชอบอยู่แล้ว จึงมีความสนใจอยากท�าในส่ิงท่ีช่ืนชอบ ทางคณะเปิดโอกาสให้ทุกคน 

ผู้ที่มีส่วนร่วมโครงการทั้งวิทยากร อาจารย์ และผู้ที่เข้าอบรมด้วยกัน ก็สร้าง

ความประทับใจให้กับผมและผู้เข้าอบรมอื่น ๆ อย่างมาก  ผมมีความหวังที่จะ 

ได้รับเลือก แต่ถ้าไม่ได้ ผมก็ไม่เสียใจเลยสักนิดที่เข้าอบรมในครั้งนี้” พรพจน์  

ยิ้มเจริญ กล่าวอย่างมั่นใจ

 คณบดีคณะสื่อสารมวลชนบอกกับเราว่า อยากรับทุกคนเข้าท�างาน  

เป็นผู้สื่อข่าวอาสาจราจร แต่ทางสถานีฯ ต้องการได้คนที่มีความสนใจในงาน 

ผู้สื่อข่าวและการจัดรายการวิทยุ  และเป็นผู้ที่มีศักยภาพเหมาะสมจริง   ท�าให้

ต้องคัดบางคนออก 

 “ในการอบรมครั้งนี้  จะมีทั้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก  อยากบอก

ทุกคนท่ีเข้าอบรมว่าถ้าไม่ได้รับการคัดเลือกในโครงการน้ี  ทางคณะก็ยังมีโครงการอ่ืนๆ 

ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การจัดอบรมการผลิตภาพยนตร์สารคดี โดยวิทยากร

จากฮอลลีวู้ด โครงการผลิตหนังสั้น รวมทั้งคณะยังสนับสนุนการผลิตสื่อของ

นักศึกษา เช่น รายการเรียลลิต้ี หนังส้ัน มิวสิควิดีโอ เพ่ือเข้าประกวดในเวทีระดับชาติ 

อีกหลายรายการ  ซึ่งจะทยอยประกาศให้นักศึกษาทราบในโอกาสต่อไป ”

 อยากให้ถือว่าการอบรมน้ีเป็นการเติมความรู้ให้กับนักศึกษา  ท่ีเราไม่ได้รับ

การคัดเลือก มันอาจไม่ใช่ทางของเรา และเราอาจจะได้ค้นพบตัวเอง รู้ว่าตัวเอง

ถนัดหรือเหมาะกับงานด้านอื่น ๆ มากกว่าก็ได้  คณะสื่อสารมวลชนสนับสนุน

ทุกกิจกรรมที่สามารถเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ท่ีต่อยอดได้มากข้ึน 

ตามรอยเส้นทางลูกพ่อขุนฯ จิตอาสา 
สู่ปลายทางที่สถานีวิทยุ RU EASY RADIO  
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ตอบ 1. การลงทะเบียนวชิาท่ีเป็นวชิาบังคบัในหลกัสตูร

ในเทอมเดียวกนั แต่มวีนัเวลาสอบตรงกนัและนักศกึษา 

มีสิทธิ์สอบทั้ง 2 วิชา โดยท�าเร่ืองขอสอบซ�้าซ้อน 

ในการลงทะเบียนนักศึกษาต้องกากบาทขอจบ 

ในการลงทะเบียนนั้นด้วย

 2. การลงทะเบียนวิชาเลือก นักศึกษาต้อง

เลือกลงวิชาที่วันเวลาสอบไม่ตรงกับวิชาบังคับที ่

ลงในเทอมเดียวกนั แม้ว่าจะกากบาทขอจบในการลงทะเบียน 

นักศึกษาก็ไม่มีสิทธิ์ขอสอบซ�้าซ้อน

 3. การลงทะเบียนวิชาบังคับเลือก นักศึกษา

ไม่สามารถลงทะเบียนวิชาบังคับเลือกที่มีวันเวลา

สอบตรงกันได้ นกัศกึษาต้องเลือกลงทะเบียนวชิาบังคับ 

เลอืกทีม่วีนัเวลาสอบทีไ่ม่ตรงกนัเท่านัน้ จะลงทะเบยีน

วิชาบังคับเลือกทั้งหมดเพื่อขอสอบซ�้าซ้อนไม่ได้

กองบรรณาธิการ

ถาม ถ้าสอบได้เกรด C หรือ D หรือ B จะ 

ลงทะเบียนสอบซ่อมได้ไหม เผื่ออาจจะได้ A   

แล้วถ้าสอบซ่อมแล้วผลสอบเกรดต�่ากว่าเก่า 

เกรดที่ได้จะได้เกรดอะไร

ตอบ เมื่อสอบผ่านแล้ว นักศึกษาไม่สามารถ

ลงทะเบียนในภาคซ่อมนั้นได้อีกแล้ว และเกรด 

ทีส่ามารถลงซ่อมได้ต้องเป็นเกรด F หรอืสอบตก

เท่าน้ัน หรือในกรณีผลสอบยังไม่ประกาศและ

นักศึกษายังไม่แน่ใจว่าผลสอบจะผ่านหรือไม่  

ก็สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมกันไว้ก่อนก็ได้  

แต่ถ้าประกาศผลสอบก่อนการสอบซ่อมในวชิานัน้ 

และผลสอบเป็นผ่าน นักศกึษาไม่ต้องเข้าสอบวชิาน้ัน

ในภาคซ่อม เพราะว่านักศึกษาได้เกรดที่ผ่านแล้ว 

และในกรณนีีน้กัศกึษาไม่สามารถท�าเรือ่งขอเงนิคนื

วิชาที่ลงทะเบียนกันไว้ในภาคซ่อมได้

 การลงทะเบียนเพื่อรีเกรดตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยแล้ว เกรดที่สามารถลงทะเบียน

เพื่อรีเกรดได้ จะต้องเป็นเกรด D หรือ D+ เท่านั้น 

เกรด A, B+,B,C หรือ C+ ไม่สามารถลงทะเบียน

สอบใหม่รเีกรดได้ ถ้านกัศกึษาลงไปแม้ว่าจะได้เกรด

สูงกว่าเดิมก็ไม่มีผลอะไร ยังได้เกรดครั้งแรกนั้น 

เพราะเกรดครัง้แรกไม่เป็นเกรดทีส่ามารถรเีกรดได้

 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนใหม่เพื่อรีเกรด 

(เกรดเดิมได้ D หรือ D+ ) และสอบตก นักศึกษา

สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมในภาคนั้นได้ และ

ถ้าผลสอบซ่อมได้เกรดเท่าเดิมหรือสูงกว่าเดิม

หรอืต�า่กว่าเดมิจะถอืเป็นการรเีกรด แต่ถ้าผลสอบใหม่ 

ได้สงูกว่าเดมิหรอืเท่าเดมิ เกรดทีป่รากฏใน Transcript 

ทีจ่บการศกึษา จะเป็นเกรดทีส่อบได้ใหม่คอืได้เกรด

ที่สูงกว่าเดิมหรือเท่าเดิม มหาวิทยาลัยจะตัดเกรด

ครัง้แรกและนบัเกรดครัง้ใหม่แทน แต่ถ้าเกรดทีส่อบได้

ใหม่ต�า่กว่าเดมิ มหาวทิยาลยัจะไม่นบัเกรดครัง้ท่ีได้ใหม่ 

ให้คงเกรดตวัเดมิ (ถ้าลงรเีกรดแล้วได้เกรด F ไม่ถอืเป็น 

การรีเกรดเพราะเกรด F คือผลสอบตก)

ถาม ขอสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน 

และการสอบซ�้าซ้อน

 1. ถ ้ าลงทะเบี ยน เรี ยนวิชาที่บั งคับ 

ในหลักสูตรแต่มีวันเวลาสอบตรงกัน สามารถ 

ขอสอบทั้ง 2 วิชา ได้หรือไม่

 2. ใ น ก ร ณี ที่ ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น วิ ช า 

ตามหลักสูตรแล้วมีให้เลือกหลายวิชา ถ้าเลือก 

ลงแล้วปรากฏว่าวันเวลาสอบตรงกับวิชาที่บังคับ 

จะลงได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะลงทะเบียนอย่างไร 

ถึงจะมีสิทธิ์สอบทั้ง 2 วิชา

 3.  ลงทะเบยีนเรยีนวชิาบงัคบัเลอืก 2 วชิา 

แต่มวีนัเวลาสอบตรงกนั สามารถขอสอบซ�า้ซ้อน 

ได้ทั้ง 2 วิชาไหม 

เมื่อมารับต�าแหน่งผู้พิพากษา ยิ่งต้องเต็มท่ีมากขึ้น  

ตั้งใจยึดหลักปฏิบัติตามพระราชด�ารัสของในหลวง

รัชกาลที่ 9 ว่า ‘ความยุติธรรมไม่ใช่ตัวบทกฎหมาย  

ความยุติธรรมต้องน�าหน้าตัวบทกฎหมาย’  ฝาก 

นักศึกษารามฯให้มุ่งมั่นและตั้งใจ รามค�าแหงไม่ได ้

ให้เราแค่ความรูใ้นหลกัสตูร  แต่ได้สอนให้เราอยูร่่วมกนั 

ในสังคม และน�าพาเราก้าวสู่อาชีพที่มั่นคง”

       นางสาวสมจติร บญุสนั  ผูพ้พิากษาประจ�าศาล

จังหวัดสงขลา  กล่าวว่าในช่วงเวลาท่ีเป็นนักศึกษา  

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงให้ชวีติแก่ตน  ตอนทีเ่อ็นทรานซ์- 

ไม่ตดิ  กร็ูส้กึว่าชวีติไขว้เขว  และได้มาเรยีนที ่ม.รามค�าแหง  

นอกจากจะมกีารเรยีนการสอนทีด่แีล้ว ยงัมค่ีาหน่วยกิต-

ไม่แพง สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้  

โดยเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์เพราะชอบกฎหมาย   

ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่สัมผัสได้  และมีความสุขทุกครั้ง

กับการอ่านค�าพิพากษาศาลฎีกา

 “ต�าแหน่งผู้พิพากษา  คือความคาดหวังของ

ประชาชน  ซึง่ส�านกังานศาลยตุธิรรมจะปลกูฝังอยูเ่สมอว่า 

ให้ซือ่สตัย์สจุรติในหน้าที ่ มีความยตุธิรรมและเทีย่งธรรม

โดยไม่เลอืกข้าง  นกัศกึษาทีส่นใจหรอืมคีวามฝันทีจ่ะ 

มายนืตรงจดุนี ้ ขอเพยีงมคีวามพยายาม  ตัง้ใจขวนขวาย

เพือ่เพิม่พนูความสามารถ   เราจะมาถงึจดุนีไ้ด้อย่างแน่นอน”

 นายนิธิพัฒน์  เรืองวิวัฒนโรจน์  ผู้พิพากษา

ประจ�าศาลจงัหวดัสคีิว้ (นครราชสมีา)  กล่าวว่าครอบครวั

มีญาติเป็นทนายความ  และมีหลายคนที่เรียนจบจาก 

คณะนิติศาสตร์ ม.รามค�าแหง จึงได้รับค�าแนะน�า

หลายอย่าง  ทกุวนันีว้ชิาชพีด้านกฎหมายมตีลาดอาชพี

ค่อนข้างกว้าง เช่น นิติกร ทนายความ อัยการ รวมถึง

ผูพ้พิากษา  แต่การจะประสบความส�าเรจ็ตามความใฝ่ฝันได้ 

ต้องอาศยัความพยายามอยูท่ีไ่หนความส�าเรจ็อยูท่ีน่ัน่ 

ซึ่งคติข้อนี้เป็นก�าลังส�าคัญตลอดช่วงเวลาของการ

เดินทางสู่ต�าแหน่งผู้พิพากษา

 “ส�าหรับนักศึกษารามฯนั้น ขอให้ระลึกถึง 

การให้โอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีต่อ

นกัศกึษา  ให้ได้มคีวามรูแ้ละปเูส้นทางสูก่ารสอบเป็น 

ผูพ้พิากษา  ดงัค�ากล่าว ‘เปลวเทยีนให้แสง รามค�าแหง

ให้ทาง’  และขอให้ตั้งใจศึกษา หมั่นเข้าฟังบรรยาย  

ทีส่�าคญัหากมคีวามฝัน ต้องมคีวามพยายามร่วมด้วย”

 นางสาวจิราภรณ์  ลอยเกตุ  ผู้พิพากษาประจ�า

ศาลจงัหวดันครพนม  กล่าวว่าเดิมทเีรยีนจบปรญิญาตร ี

แล้ว 1 ใบด้านสงัคมสงเคราะห์  ภายหลงัมคีวามสนใจ

ศิษย์เก่านิติศาสตร์ ม.ร.ฯ (ต่อจากหน้า 4)

ด้านนติิศาสตร์  เพราะเป็นวชิาทีน่่าเรยีนรู ้ มคีวามเกีย่วข้อง 

กับชีวิตประจ�าวัน  และยังมีส่วนช่วยในการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของประชาชน  ซึ่งต้องให้ความยุติธรรม 

กบัประชาชน  ค�านงึถงึประโยชน์ของประชาชนเป็นส�าคญั 

 “รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจมากที่มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงมอบเกยีรตบิตัรให้  ส�าหรบัน้องๆ รามค�าแหง

ท่ีมีความสนใจในอาชีพด้านนิติศาสตร์ที่มีตัวเลือก

จ�านวนมาก  ทั้งทนายความ อัยการ หรือผู้พิพากษา  

ขอให้ตัง้เป้าหมาย จดัระบบความคดิ วางแผนชวีติตวัเอง  

แล้วมุ่งมั่นพาตัวเองไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย

นั้นให้ได้”

 ส�าหรับคนที่สนใจในงานจิตอาสา และพลาด 

การอบรมในคร้ังน้ี มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้เสมอ 

สามารถสมัครเข้าอบรมได้ในปีต่อไป คณะสื่อสาร- 

มวลชนยินดีต้อนรับนักศึกษาจากทุกคณะ เพียงม ี

ความกล้า ความเสียสละ มีความรู้ และมีทักษะ 

การพูดที่ดี RU EASY RADIO ยินดีต้อนรับคนที่มี

ความสามารถทุกปีครับ

 การอบรมผู้ส่ือข่าวจราจร เป็นอีกหน่ึงโครงการ

จิตอาสา ที่มีประโยชน์ทั้งกับตัวนักศึกษาและชุมชน 

ซึ่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและคณะสื่อสารมวลชน

เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วม 

 อย่ากลัวว่าตัวเองจะท�าไม่ได้ 

 อย่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองมีจะด้อยกว่าคนอื่น

     เพราะทุกกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ก็เพื่อ 

เพ่ิมความรู้ เสริมความสามารถ สร้างทักษะ ฝึกประสบการณ์ 

ให้กับนักศึกษาโดยตรง 

 คร้ังน้ีอาจจะพลาด แต่ไม่ต้องเสียใจ กิจกรรมดีๆ 

อีกมากมายรอคุณอยู่

 แล้วคุณล่ะ ... พร้อมจะแสดงความสามารถน้ัน

หรือยัง ?  

ตามรอยเส้นทางลูกพ่อขุนฯ (ต่อจากหน้า 8)

รายงานโดย ศิริภรณ์  นามพงษ์



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๐ 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยมี 

นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสมุน คณบด-ี

คณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทน 

ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา

 2.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

      - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรสิา ส�ารอง ด�ารงต�าแหน่ง 

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์

 3. ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตั ิ รองศาสตราจารย์ 

จรัญ  โฆษณานันท์  เป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชา 

กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ และจะเสนอ

ด�าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งต่อไป

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์ ดร.มฮูมัหมดัอลิยาส หญ้าปรงั ให้ด�ารงต�าแหน่ง                

ผูช่้วยศาสตราจารย์ในสาขาวชิารฐัศาสตร์ คณะรฐัศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2559

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์ ดร.เลิศเลขา  ศรีรัตนะ ให้ด�ารงต�าแหน่ง                        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ตัง้แต่วนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2559

 4. อนุมัติและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัหิลกัสตูร

วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี (หลกัสตูรปรบัปรงุ 

พ.ศ. 2560)

  -  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับป ี

พ.ศ. 2555 (ปรับปรงุอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร และ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

  -  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ไทยศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงอาจารย์

ประจ�าหลกัสูตร และอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร) 

  -  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

แก้ไขหลกัสตูรบรหิารธรุกิจบณัฑติ สาขาวชิาการโฆษณา

และการประชาสมัพนัธ์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 (ปรบัปรงุ

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร)

      -  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง 

แก้ไขหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสงัคมวทิยา

และมานุษยวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุง

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร)

      -  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- 

ประวัตศิาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2555 (ปรับปรุงอาจารย์ 

ประจ�าหลกัสตูร  และอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร) 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา-

ประวตัศิาสตร์เพือ่การท่องเทีย่ว ฉบบัปี พ.ศ.2555 

(ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร)

      - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา-

สารสนเทศศาสตร์และบรรณารกัษศาสตร์ ฉบบัปี 

พ.ศ.2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 5. ร่างข้อบังคับ

  - ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติร ่าง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการแต่งตั้ง

หวัหน้างาน           หวัหน้าฝ่าย หรือหวัหน้าหน่วย      พ.ศ....... 

 6.  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  -  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตในภาค 2 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 4) 

ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) 

วิชาเอกบริหารธุรกิจ (เทียบโอน) แบบ 1

 1. นางสาวณฐา  เศวตนรากลุ  รหสัประจ�าตวั 

5819101009 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2)

 2. นายอาจหาญ กันนุลา รหัสประจ�าตัว 

5419110006  ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

 3. นายชานนท์  วินิจชีวิต รหัสประจ�าตัว 

5519110011  ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการหลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ  สาขาวชิาการเมือง

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2

 4. ร้อยต�ารวจเอกชร  พรประกฤต  รหสัประจ�าตวั 

5619860006 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตในภาค 2 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 6) 

ดังนี้

โครงการหลักสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (การพฒันาทรพัยากรมนษุย์)  

แบบ 2  

 1. นางสาวจริวฒัน์  ทิพยรส รหัสประจ�าตัว 

5519480002  ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

 2.  นางสาวธนพร  โฉมศรี    รหัสประจ�าตัว 

5519480006  ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

การเมือง

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2

 3. นางสาวอุไร  อนันตสิน  รหัสประจ�าตัว 

5919860044 (เทยีบโอน) ตัง้แต่วนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 2560

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตในภาค 2 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 6) 

ดังนี้ 

โครงการหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิา 

การเมือง

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2

 1. นางสาวพชัรี  กล่อมเมือง  รหัสประจ�าตัว 

5519860021 ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตในภาค 2 ปีการศึกษา 2559 ภูมิภาค 

(ครั้งที่ 1) ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (บริหารธุรกจิ) แบบ 1 

(เทียบโอน)

 1.  นางสาวจนัทริาพร ศรินินท์  รหสัประจ�าตวั 

5429105401 (บุรีรัมย์) ต้ังแต่วนัท่ี 7 มีนาคม 2560



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๐ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

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

ม.ร.ประชุมบุคลากรฯ (ต่อจากหน้า 12)ส�านักเทคโนฯ (ต่อจากหน้า 12)เตาไมโครเวฟ     (ต่อจากหน้า 7)

 ใครที่กลัวว่าเตาไมโครเวฟจะเป็นอันตรายก็เบาใจ

กันได้แล้ว  แต่อย่าลืมซื้อเตาไมโครเวฟที่มีมาตรฐาน  

มกีารรบัรองคณุภาพ  อ่านคูม่อืการใช้งานให้ละเอยีด

ก่อนที่จะใช้และเลือกภาชนะให้เหมาะสม  หากเตา-

ไมโครเวฟดีไม่มีรอยรั่ว  อันตรายจากเตาไมโครเวฟ

จะไม่เกิดขึ้นเลย
บรรณานุกรม

ปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟอันตรายจริงหรือ ค้นเมื่อ   

 13 กรกฎาคม 2559, จาก www.si.mahidol.ac.th/

อนัตรายจากไมโครเวฟ ก่อมะเรง็จรงิหรอืมัว่? ค้นเมือ่   

 13 กรกฎาคม 2559, จาก http://health.kapook.com/

รูปภาพจาก  https://www.google.co.th/search? 

ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ 5) กอล์ฟ รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

คณะวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สวป. 

6) หมากกระดาน รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ บณัฑติวทิยาลยั 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สวป. รองชนะเลิศ

อันดับ 2 ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7) โบว์ลิ่ง 

รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ คณะบรหิารธรุกจิ รองชนะเลศิ 

อันดับ 1 ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองชนะ-

เลิศอันดับ 2 ได้แก่ ส�านักพิมพ์ 8) แอโรบิก รางวัล-

ชนะเลิศ ได้แก่ คณะนิติศาสตร ์รองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่ ส�านกัพมิพ์ รองชนะเลศิอนัดบั 2 ครองร่วมระหว่าง 

คณะวิทยาศาสตร ์ -สถาบันศิลปวัฒนธรรม- 

ส�านักหอสมุดกลาง 9) เทนนิส รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

สวป. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก ่ คณะรัฐศาสตร์ 

รองชนะเลศิอันดับ 2 ได้แก่ ส�านักเทคโนโลยกีารศกึษา 

10) เทเบิลเทนนิส รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ส�านักงาน

อธกิารบด ีรองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ คณะบริหารธรุกจิ 

รองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ ส�านักพมิพ์ 11) แบดมนิตัน 

รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ คณะศกึษาศาสตร์ รองชนะเลศิ 

อันดับ 1 ได้แก่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

รองชนะเลิศอันดับ 2 ครองร่วมระหว่างส�านักงาน

อธิการบดี-สถาบันคอมพิวเตอร์ 12) เปตอง รางวัล

ชนะเลิศ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่ สวป. รองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ คณะศกึษาศาสตร์ 

13) กฬีามหาสนกุ รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ คณะนติศิาสตร์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิทยบริการฯ ตปท. 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ 14) 

วอลเลย์บอลชายหาดชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  

คณะวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

บณัฑติวทิยาลยั รองชนะเลศิอนัดบั 2 ครองร่วมระหว่าง

ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา -สถาบันคอมพิวเตอร์ 

วอลเลย์บอลชายหาดหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  

ส�านกัเทคโนโลยกีารศกึษา รองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ 

คณะนิติศาสตร์ รองชนะเลศิอนัดบั 2 ครองร่วมระหว่าง

ส�านักหอสมุดกลาง-คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

15) วอลเลย์บอลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะ-

วิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะศึกษา-

ศาสตร ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ส�านักหอสมุด

กลาง-ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา วอลเลย์บอลหญิง 

รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ ส�านกัเทคโนโลยกีารศกึษา รองชนะเลศิ 

อันดับ 1 ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ คณะนิติศาสตร์-คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

16) ฟุตบอล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ส�านักเทคโนโลยี-

การศกึษา รองชนะเลศิอันดบั 1 ได้แก่ คณะศกึษาศาสตร์ 

รองชนะเลศิอนัดบั 2 ครองร่วมระหว่างบณัฑติวทิยาลยั-

ส�านักพิมพ์

 รองศาสตราจารย์สวุรรณ ี เดชวรชยั ผูอ้�านวยการ

ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

ประธานกรรมการจดัผูค้วบคมุสอบ กล่าวว่าการสอบ

ภาคนี้มีกระบวนวิชาในการสอบ 2,200 วิชา รวมวิชา 

ท่ีคณะจัดสอบเอง มกีรรมการควบคมุการสอบ รวมทัง้ 

รามฯ1 และรามฯ 2 จ�านวนพันกว่าคน ซึ่งที่ผ่านมา

มีเสียงสะท้อนว่าจ�านวนกรรมการควบคุมการสอบ

ในแต่ละตึกมีจ�านวนน้อยลง นั่นเพราะในแต่ละป ี

มจี�านวนผูเ้กษยีณอายรุาชการไปประมาณปีละ 100  คน 

ประกอบกบัทางคณะส่งอาจารย์คมุสอบจ�านวนน้อย 

และยงัไม่มอีตัรามาทดแทนจ�านวนเหล่านัน้ มหาวทิยาลยั

จึงได้ก�าหนดว่าให้อาจารย์ที่บรรจุใหม่ไม่เกิน 2 ปี 

ต้องลงคุมสอบในทุกภาคการศึกษาด้วย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

ประธานกรรมการ รบั-ส่งข้อสอบและกระดาษค�าตอบ 

กล่าวว่าปัญหาทีพ่บบ่อย คอื การบรรจุกระดาษค�าตอบ 

สลบัวชิา ขอให้หวัหน้าตกึสอบและกรรมการกองกลาง 

ระมัดระวังตรวจสอบการบรรจุข้อสอบและการ

เขยีนซองข้อสอบให้ตรงวชิา ส่งข้อสอบให้ครบจ�านวน

ไม่ให้สูญหาย ซึ่งศูนย์รับส่งฯจะเปิดรับข้อสอบ  

เวลา 06.00 -19.00 น. ขอให้หวัหน้าตึกสอบได้ด�าเนนิการ 

เรื่องการรับส่งข้อสอบด้วยตนเองหรือเป็นเจ้าหน้าที ่

ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้บุคคล

ที่ไม่เกี่ยวข้องมาด�าเนินการในการรับ-ส่งข้อสอบ

แทนเป็นอันขาด และขอย�้าเรื่องการส่งข้อสอบโดย

เฉพาะข้อสอบปรนัย ถ้าไม่ติดขัดเรื่องใด ขอให้ส่ง

ข้อสอบโดยเร็ว เพื่อให้ผลสอบในวิชานั้นประกาศ

ให้นักศึกษาทราบตามเวลาที่ก�าหนด        

ในชีวิตและทรัพย์สิน อ�านวยความยุติธรรม การบริการ-

สงัคม และอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในหลายด้าน 

โดยบทบาทของต�ารวจมักจะเกี่ยวข้องกับวิถีการ 

ด�าเนนิชวีติของประชาชน เพราะต�ารวจคอืผูช่้วยเหลอื 

พึง่พาเม่ือประชาชนมเีหตุทกุข์ภยั และในขณะเดียวกนั 

ลักษณะงานของต�ารวจก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่อง 

สิทธิเสรีภาพในการด�าเนินชีวิตของประชาชน 

เน่ืองจากต�ารวจคือผู ้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่จะต้อง 

ดูแลบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ 

เรยีบร้อยในสงัคม ซึง่ทีผ่่านมาการท�างานของข้าราชการ 

ต�ารวจจราจรถูกมองทั้งในแง่บวกและแง่ลบท�าให้ 

จ�าเป็นต้องมีการปรบัภาพลักษณ์ให้ดย่ิีงขึน้ในสายตา 

ของประชาชน

 “ภาพลักษณ์ เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของ

คนที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เช่น บุคคล องค์กร- 

สถาบัน ฯ อาจได้มาจากการประสบพบด้วยตนเอง 

ได้ยินได้ฟังจากค�าบอกเล่า ซึ่งเกิดขึ้น 2 ลักษณะ คือ 

ภาพลักษณ์ที่เกิดจากธรรมชาติ คือ ข้าราชการต�ารวจ

ทุกคนมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้เกิดความ

สงบเรยีบร้อย  เป็นระเบยีบ  ส่วนภาพลกัษณ์ทีเ่กดิจากการ 

ปรุงแต่ง คอื สามารถปรุงแต่ง สร้างทศันคตขิองประชาชน 

ให้มองกลับมาที่ข้าราชการต�ารวจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้อง

ใช้เวลานาน ดังน้ัน ขอให้ข้าราชการต�ารวจช่วยกัน

ปรับพฤติกรรมที่ไม่ดี ทั้งการพูดจา กิริยาท่าทาง  

ลดการปะทะ เผชิญหน้า ควบคุมสติและอารมณ ์

รวมทั้งไม่รับสินบน ต้องช่วยกันตักเตือนซึ่งกันและ

กนัด้วย ตลอดจนรูก้ฎหมายจราจรให้รอบด้าน เพือ่ให้

เป็นข้าราชการต�ารวจจราจรมืออาชีพ ที่พร้อมให้

ความช่วยเหลอืประชาชนในทกุพืน้ทีท่ีเ่กดิปัญหาจราจร

ต่อไป”

ผบช.น.ชี้ภาพลักษณ์ต�ารวจไทยฯ (ต่อจากหน้า 3)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๕๐) วันที่ ๒๗ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๐ 

 ส�านักเทคโนโลยีการศึกษาคว้าเหรียญทอง

จาก 6 ชนิดกีฬา ขึ้นแท่นแชมป์ในการแข่งขันกีฬา

บุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 41 

ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ณ สนามแข่งขัน

กีฬาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  

ทองประยรู รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกนั- 

คณุภาพ กล่าวในพธิปิีดการแข่งขนัและมอบถ้วยรางวลั 

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเบกพล เมื่อวันที่ 10 

มีนาคมที่ผ่านมาว่า ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา

ที่ได้รับชัยชนะ และให้ก�าลังใจนักกีฬาทุกคนที ่

เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ ขอเน้นว่าการแข่งขัน

กฬีาบุคลากรมเีป้าหมายส�าคัญเพือ่เชือ่มความสมัพนัธ์

ระหว่างบคุลากรทกุคณะ ส�านกั ให้ได้รูจ้กักนั ได้เรยีนรู้

การท�างานร่วมกนั ไม่ได้เน้นทีผ่ลการแข่งขนั ในการ

แข่งขนักฬีาทีผ่่านมานัน้ ได้เหน็ถงึความร่วมแรงร่วมใจ

และความพร้อมเพรยีง ซึง่ถือว่าเป็นรางวลัท่ียิง่ใหญ่

อยู่ในหัวใจชาวรามค�าแหง 

 “มหาวทิยาลยัต้องการความสามคัค ี เพือ่ทีจ่ะ 

สามารถฟันฝ่าอปุสรรคต่างๆ ทัง้การบรหิารบคุลากร 

การเรียนการสอน เราต้องรวมใจกันจัดการปัญหา

อุปสรรคที่จะเข้ามาในอนาคตในครั้งนี้ ถือว่ากีฬา

เป็นตัวเชือ่มความสมัพันธ์ท่ีดี ท�าให้ได้เรยีนรูซ้ึง่กนั

และกัน”

 ส�าหรับผลการแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา ได้แก่ 

1) สนกุเกอร์-บลิเลยีด รางวลัชนะเลศิ ครองร่วมกนั 

ระหว่าง ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา-กองงาน

วิทยาเขตบางนา ไม่มีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ 2) 

ตะกร้อลอดห่วง รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ ส�านกัเทคโนโลย-ี

การศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ส�านักงาน-

อธิการบดี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะศึกษา-

ศาสตร์ 3) เซปักตะกร้อ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่ สถาบันคอมพิวเตอร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 

ครองร่วมระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย-ส�านักงานอธกิารบดี 

4) ปาเป้า รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ สาขาวิทยบรกิารฯ ตปท. 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ครองร่วมระหว่างส�านัก- 

เทคโนโลยีการศึกษา-สวป. รองชนะเลิศอันดับ 2 
(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ประชมุชีแ้จงนโยบาย

มหาวทิยาลยัและแนวปฏิบตัใินการควบคุมการสอบไล่ 

ประจ�าภาค 2 ปีการศกึษา 2559 ก�าชบัหวัหน้าตกึสอบ

และกรรมการให้ท�าหน้าทีอ่ย่างเข้มงวดในทกุขัน้ตอน 

เพือ่ป้องกนัการทจุรติและรกัษามาตรฐานการคมุสอบ

ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เมือ่วนัที ่ 13 มนีาคม 2560            

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าการควบคุมการสอบเป็น

เรื่องส�าคัญของมหาวิทยาลัย จึงขอให้คณาจารย์

และเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเคร่งครดัตามกฎกตกิา

ของมหาวิทยาลัยเหมือนเช่นที่ผ่านมา

 “แม้ว่ามหาวิทยาลัยเคยให้สิทธิ์คณาจารย ์

ขอยกเว้นการคุมสอบเพื่อท�างานวิจัยหรือเขียนต�าราได้       แต่ปรากฏว่า มีจ�านวนอาจารย์คุมสอบน้อยเกินไป 

จึงอยากให้คณาจารย์ได้ท�าหน้าที่ควบคุมการสอบให้มากขึ้น และขอย�้าเรื่องการใช้โทรศัพท์ ขอความร่วมมือ

ให้ใช้ในเวลาทีจ่�าเป็น หรอืผ่านการสอบไปแล้ว 1 ชัว่โมง รวมถงึการป้องกนัการทจุรติในการสอบ ขอให้ช่วยกนั 

เป็นหเูป็นตา และเมือ่ใดทีพ่บการทจุรติเกดิขึน้อย่าด�าเนนิการเพียงล�าพัง ขอให้มกีรรมการท่านอืน่ๆ ร่วมเป็น

สกัขพียานด้วย ขอขอบคณุทกุท่านทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเข้มงวดด้วยดเีสมอมาเพ่ือรกัษามาตรฐานการคุมสอบ

ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคม”

 อาจารย์ ดร.มนตร ี กวนีฏัธยานนท์ รองอธกิารบดฝ่ีายบริหาร ประธานกรรมการควบคุมการสอบไล่ 

กล่าวถึงกฎ กติกาและมารยาทในการคุมสอบ เริ่มจากการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยให้เป็นที่น่าเชื่อถือ 

แก่นกัศกึษา  ให้ตรวจนบัจ�านวนข้อสอบทีไ่ด้รบัจากกองกลางให้ครบ แจกข้อสอบให้ตรงกับวชิาทีนั่กศึกษาสอบ 

และให้ผลดักนัเดนิตรวจสอบแถวอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ป้องปรามการทจุรติในการสอบและเป็นการสร้างบณัฑติ

ที่มีคุณภาพ

 กรณีบุคลากรที่ตั้งครรภ์ ให้เสนอเป็นกรรมการอ�านวยความสะดวก ส่วนผู้ที่ต้องการลาคุมสอบ

อย่างกะทันหัน ขอให้ด�าเนินการส่งเอกสารผ่านหัวหน้าตึกสอบตามขั้นตอน การใช้โทรศัพท์ ขอให้ใช ้

เมื่อจ�าเป็นเท่านั้น ไม่ควรใช้ระหว่างที่มีการสอบ 

 หากมปัีญหา ข้อสงสยัใดๆหรอืพบนกัศกึษากระท�าการทุจรติในการสอบไล่ทุกกรณีให้หวัหน้าตกึสอบ

โทร. แจ้งศนูย์อ�านวยการสอบไล่ได้ทัง้ทีร่ามฯ1 และรามฯ 2 โทร.0-2310-8123, 0-2310-8096 เพือ่ให้ฝ่ายวนิยั-

นกัศกึษา กองกจิการนกัศกึษา ด�าเนนิการสอบข้อเท็จจรงิในทกุกรณ ีทัง้นี ้ขอให้กรรมการเข้มงวดการคมุสอบ

ในทุกขั้นตอน เพื่อรักษามาตรฐานการสอบให้เกิดประสิทธิภาพ

ม.ร.ประชุมบุคลากรรับทราบนโยบายมหาวิทยาลัย สำ�นักเทคโนฯ คว้�แชมป์ 
กีฬ�สุพรรณิก�ร์เกมส์ ครั้งที่ 41

(อ่านต่อหน้า 11)

 นักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 ทีก่�าลงั 

จะส�าเรจ็การศกึษาในภาคเรยีนที ่ 2/2559 คณาจารย์ 

และนักศึกษาจากภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

ภาควิชาพลานามัย และภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

ร่วมสกัการะพระบรมรปูพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

ก ่อนออกเดินทางไปร ่วมโครงการสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพครู 

ระหว่างวนัที ่15-17 มนีาคม 2560 ณ ภเูขางามรสีอร์ท 

จังหวัดนครนายก

 สอบไล่ มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจดัการสอบไล่

ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 (ส่วนกลาง) ระหว่างวันที ่

19 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 (เว้นวันอาทิตย์ที่  

26 มีนาคม และ 2 เมษายน 2560) ณ สนามสอบ 

รามฯ 1  (หวัหมาก) และสนามสอบรามฯ 2 (วทิยาเขตบางนา)

สัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพครู


