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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๑๘

วันที่	๑๔	-	๒๐	สิงหาคม	๒๕๖๐	

 อธกิารบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ฝากนกัศกึษาในพิธไีหว้คร ูปี 2560 ให้ตัง้ใจศกึษาหาความรู้ 

มสีติคดิวเิคราะห์ผดิถกู และรูจั้กคบเพ่ือนทีดี่น�าพาไปสู่ความส�าเรจ็ และเป็นคนดี คนเก่ง ที่มีความรู้ 

คู่คุณธรรม พัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นประธาน 

ในพิธีไหว้ครูประจ�าปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทุกคณะร่วมในพิธ ี

และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ เมื่อวันที ่

3 สิงหาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 พธีิไหว้ครปูระจ�าปีการศึกษา 2560 ใช้ชือ่งานว่า “รามฯรวมจิต ศิษย์รวมใจ น้อมมาลยั บูชาคร”ู 

ซ่ึงบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุน่ โดยพธีิการเร่ิมด้วย นางสาวศรสวรรค์  เศษสุวรรณ 

ประธานชมรมพทุธศาสตร์และวฒันธรรมไทย กล่าวรายงาน และนายจริพนัธ์  เพชรกลุ  นายกองค์การนักศึกษา 

น�ากล่าวค�าฝากตนเป็นศิษย์ ประธานสภานักศึกษาน�ากล่าวค�าปฏิญาณตน และตัวแทนนักศึกษา 

น�ากล่าวค�าบูชาพระคุณครู ต่อด้วยขบวนเชิญพานเอก ขบวนพานพุ่มดอกไม้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณ

พิธีอย่างอลังการ จากนั้น ชมรมขับร้องประสานเสียง (RU  Chorus) ได้ขับร้องเพลง “พระคุณที่สาม” 

และชมรมดนตรีสากล (RU BAND) ได้ขับร้องเพลง “ข้าวในนา-ปลาในน�้า” รวมทั้งการแสดง 

“ร�าบายศรี” จากชมรมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (สุพรรณิการ์โปงลาง) 

 โอกาสนี ้ ผศ.วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหงได้รกัษาประเพณไีหว้คร ู

มาอย่างต่อเนื่อง เพราะพิธีไหว้ครูเป็นพิธีการท่ีลูกศิษย์ได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีซ่ึงเป็น 

เครื่องหมายของคนดี ครูรู้สึกปลื้มใจที่ลูกศิษย์จัดงานอย่างต้ังใจและประณีตละเอียดอ่อน 

และทุ่มเทท้ังก�าลงัแรงกายใจ ท�าให้ครทุูกท่านประทับใจและสร้างความชืน่ใจให้แก่ครอูาจารย์ 

ซึง่ส่ิงนีจ้ะเป็นก�าลงัใจให้ครท้ัูงหลายได้ทุ่มเทกบัการสอนและดูแลนักศึกษาให้ดีทีสุ่ด 

อธิการบดีฝากนักศึกษาในพิธีไหว้ครู 60

“ตั้งใจศึกษา มีสติ และรู้จักคบเพื่อน”

(อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 “เมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนหนังสือ ขอให้ตั้งใจ 

ศึกษาหาความรู้ ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน ลกูศิษย์บางคนต้องท�างาน 

ไปด้วยเรยีนไปด้วย กข็อให้อดทนฟันฝ่าอปุสรรคต่างๆ 

ให้ได้ อย่าละทิ้งการเรียนไปกลางคัน มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงมีระบบอาจารย์ทีป่รกึษา หากมีปัญหาใดๆ

ให้เข้ามาปรกึษาครอูาจารย์ อย่าท�าลายอนาคตของตนเอง 

และขอให้มีสติ คิด วิเคราะห์ แยกแยะผิดถูกชั่วดี 

และมุ่งม่ันจนประสบความส�าเร็จเป็นบัณฑิตอย่างท่ี

ตั้งใจไว้” 

 

 อธกิารบดี กล่าวต่อไปว่า ตลอด 46 ปีทีผ่่านมา 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงถือเป็นสมบัติของแผ่นดิน

อย่างแท้จรงิ เพราะได้ดูแลลกูศิษย์ พฒันาด้านการศึกษา 

ถอืเป็นความภาคภมิูใจของครอูาจารย์ และเป็นท่ีชืน่ชม 

ของบุคคลภายนอก ท้ังยังเป็นสถาบันท่ีมีนักศึกษา

เข้ามาเรียนจากทุกภูมิภาคมากที่สุด เป็นเช่นนี้เพราะ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดโอกาสทางการศึกษา

ให้กับทุกคนที่อยากเรียนหนังสือได้เรียนหนังสือ

อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ 

ท�าให้สามารถพฒันาตนเองเป็นคนทีมี่ความรู้ความสามารถ 

มีคุณภาพและยืนอยู ่ในสังคมได้อย่างสมศักด์ิศรี 

ของความเป็นคน

 “สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง น�าคณะผู้บริหาร-

มหาวทิยาลัยร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลท่ี  9  ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  เม่ือวันที่  12  กรกฎาคม  2560 

คณะผู้บริหารม.ร.ถวายพระพรชัยมงคล

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนภมิูภาค ประจ�าปีการศึกษา 2560 

ผ่านระบบวดิีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และมี รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ อาจารย์ ดร. นรพล  จินันท์เดช รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 

อาจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์ ผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์  รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ

เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ ชั้น 5 ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา และถ่ายทอด 

ไปยังสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงราย นครราชสีมา นครศรีธรรมราชและสงขลา

และมีสิ่งยั่วยุมากมายที่จะก่อให้เกิดความอยากมี อยากได้ ขอให้นักศึกษารู้จักความพอประมาณ พอใจ ในส่ิงท่ีตนเองมี ใช้สติในการด�ารงชีวิตมีเหตุมีผล 

คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจในเรื่องต่างๆ และขอให้เลือกคบเพื่อนที่ดีที่จะชวนกันเรียนหนังสือ และมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะดูแลลูกศิษย์ทุกคนเหมือนลูกหลาน 

ท�าหน้าที่เป็นบ้านหลังท่ีสอง ให้ได้เรียนหนังสือและมีโอกาสสร้างเสริมสติปัญญา พัฒนาตนเอง พร้อมท่ีจะออกไปเป็นบัณฑิตท่ีเก่งและดี มีความรู้คู่คุณธรรม  

เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป” 

 ทั้งน้ี ภายในงานมีการมอบรางวัลการประกวดบทร้อยแก้ว ในหัวข้อ “คุณครูของฉันที่รามค�าแหง”  โดยผลการประกวด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  

มี 2 รางวัล ได้แก่ นางสาววรินทิพย์  พระภูมี และนางสาวฟาตีมา  อาแว นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาว

ปรียาดา  จันทโชติ  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ 

 การประกวดบทร้อยกรอง ในหัวข้อ “ครูมิใช่เรือจ้าง” ผลการประกวด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มี 2 รางวัล ได้แก ่ นางสาววรินทิพย์  พระภูมี และ 

นายชญานนท์  ไสยเกดิ นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย และรางวลัรองชนะเลศิอนัดับที ่2 ได้แก่ นายฉตัรชยั  ใจบุญ นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย

 ส�าหรบั ผลการประกวดพานไหว้คร ู: ประเภทสวยงาม : รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ เอกครคูหกรรม กลุม่ที ่1  รองชนะเลศิอนัดับที ่1 ได้แก่ เอกครคูหกรรม กลุม่ที ่2  

และรองชนะเลศิ อนัดับที ่2 ได้แก่ เอกครคูหกรรม ปี 4  ประเภทความคดิสร้างสรรค์ : รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ นายพิพัฒน์พล  เพ่ิมพูล จากคณะมนษุยศาสตร์ เอกภาษาไทย 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จากคณะศึกษาศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา  และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จากคณะศึกษาศาสตร์ เอกคหกรรมศาสตร์

อธิการบดีฝากนักศึกษาฯ (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.ปฐมนิเทศปริญญาโทส่วนภูมิภาค

ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อ.สาธิน  สุนทรพันธ์ุ  รศ.อนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี อ.ดร.นรพล  จินันท์เดช



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ข่าวท่ีนายชพี จุลมนต์ นติิศาสตรบัณฑิต 

จากคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

จะข้ึนด�ารงต�าแหน่งประธานศาลฎีกาคนต่อไป

ปรากฏอย่างเป็นทางการเมื่อ

 วนัท่ี ๑๑ กรกฎาคม พทุธศักราช ๒๕๖๐ 

นายสืบพงษ์ ศรพีงษ์กลุ โฆษกศาลยติุธรรม

ได้เผยแพร่เอกสารข่าวการลงมติเลือก

ประธานศาลฎีกาคนที่ ๔๔ ว่า

 การประชุมคณะกรรมการตุลาการ 

ศาลยติุธรรม (ก.ต.) ครัง้ท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชมุ

มีมติเอกฉันท์เห็นชอบบัญชีเสนอแต่งต้ัง 

นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา 

คนที่ ๑ เป็นประธานศาลฎีกา

 เน่ืองจากเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ 

มคีวามซ่ือสัตย์สุจรติ มคีวามรูใ้นทางวชิาการคดี

เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อข้าราชการตลุาการ  และ

 เป็นไปตามล�าดับอาวโุส ให้มผีลตัง้แต่

วันที่ ๑ ตุลาคม เป็นต้นไป

 ก่อนมาถงึต�าแหน่งน้ี นายชพี จุลมนต์ 

เคยด�ารงต�าแหน่ง

 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดทุ่งสง

 ผูพ้พิากษาศาลหวัหน้าคณะในศาลแพ่ง

 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

 รองประธานศาลอุทธรณ์

 อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา

 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในศาลฎีกา

 ประธานศาลอทุธรณ์ภาค ๓ และภาค ๑ 

 และที่ “ข่าวรามค�าแหง” ภูมิใจที่จะ 

บันทึกไว้ตรงนี้คือ

 นายชพี จุลมนต์ เป็นนิตศิาสตรบัณฑิต

เกยีรตนิยิมอนัดับ ๒ รุน่ท่ี ๑ และเป็นคนแรก 

ทีไ่ด้เข้าด�ารงต�าแหน่งสูงสุดประมขุตุลาการ 

  

 1.  ก�าหนดการสอบส่วนภูมิภาคประจ�าสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 จัดสอบระหว่าง 

วันเสาร์-วันอาทิตย์ ที่ 26-27 สิงหาคม และ 2-3 กันยายน 2560 

 2. คาบเวลาสอบปกติและซ�า้ซ้อน

  (ปกติ)  คาบเช้า 09.00 - 11.30  น.  คาบบ่าย  13.00 - 15.30  น.

  (ซ�้าซ้อน) คาบเช้า 09.00 - 12.30  น.  คาบบ่าย  13.00 - 16.30  น.

 3. กระบวนวิชาที่จัดสอบ  มีจ�านวนแห่งละ  203 วิชา

  ✎ เป็นข้อสอบปรนัย  จ�านวน 69 วิชา

  ANT3057, APR2101, ART1003, ECO1003, ECO1101, ECO1102, ENG1001, ENG1002, ENG2001, 

ENG2002, FIN2101, HIS1001, HIS1003, HIS1201, HPR1001, HRM2101, INT1004, LAW1004, LIS1001, LIS1003, 

MCS1100, MCS1101, MCS1150, MCS1151, MCS1250, MCS1300, MCS1350, MCS1400, MCS1450, MCS2100, 

MCS2106, MCS2108, MCS2150, MCS2160, MCS2162, MCS2200, MCS2203, MCS2390, MCS2603, MCS3100, 

MCS3151, MCS3204, MCS3300, MCS3301, MCS4403, MCS4481, MGT2101, MGT2102, MGT2202, MGT3203, 

MGT3205, MGT3301, MKT2101, MTH1003, MTH1103, MTH1104, PHI1003, POL1100, POL1101, PSY1001, 

RAM1000, SCI1003, SOC1003, SOC4077, STA1003, STA2016, THA1001, THA1002, THA1003

  ✎ เป็นข้อสอบอัตนัย  จ�านวน 134 วิชา

  ACC1001, ACC1002, ACC2134, ANT1013, ANT4078, APR3107, BIO2202, GAS2802, LAW1001, LAW1002, 

LAW1003, LAW2001, LAW2002, LAW2003, LAW2004, LAW2005, LAW2006, LAW2007,  LAW2008,  LAW2009,   

LAW2010, LAW2011, LAW2012,  LAW2013,  LAW2015, LAW2032, LAW3001, LAW3002, LAW3003, LAW3004,  

LAW3005, LAW3006, LAW3007, LAW3008, LAW3009, LAW3010, LAW3011, LAW3012, LAW3015, LAW3033,  

LAW3035, LAW3038, LAW3054, LAW4001, LAW4002, LAW4003, LAW4004, LAW4005, LAW4006, LAW4007,  

LAW4008, LAW4009, LAW4010, LAW4011, LAW4012, LAW4013, LAW4017, MCS2170, MCS2201, MCS2260,  

MCS2460, MCS3104, MCS3152, MCS3190, MCS3205, MCS3206, MCS3208, MCS3281, MCS3282, MCS3309, MCS3380,  

MCS3400, MCS3403, MCS3460, MCS4103, MCS4106, MCS4150, MCS4151, MCS4160, MCS4170, MCS4201, MCS4304, 

MCS4601, MCS4602, MCS4603, MGT1001, MGT2201, MGT3101, MGT3102, MGT3204, MGT3401, MGT3402, 

MGT3403, MGT3404, MGT3405, MGT3408, MGT3409, MGT4004, MGT4206, MGT4207, MGT4208, MGT4209, 

PHI1000, POL2100, POL2102, POL2103, POL2200, POL2203, POL2300, POL2301, POL2302, POL2303, POL3300, 

POL3301, POL3302, POL3311, POL3313, POL3316, POL3329, POL3330, POL4100, POL4128, POL4310, POL4312, 

POL4348, POL4349, POL4350, SOC2033, SOC2043, SOC2065, SOC2091, SOC4074, SOC4083, STA2003  

 4. สถานท่ีสอบ ประจ�าศูนย์สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559  และสาขาวิทยบริการฯ  จ�านวน  27  แห่ง  คือ

ล�าดับ    ชื่อศูนย์        CODE      ชื่อโรงเรียน      ชื่อย่อ

 1 เชียงใหม่ 01 โรงเรียนพุทธิโศภน     PT

 2 เชียงราย 02 โรงเรียนด�ารงราษฎร์- DS

                      สงเคราะห์        

 3 แพร่  03 โรงเรียนนารีรัตน์ NR

 4 อุดรธานี 06 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ED

 5 นครพนม 07 โรงเรียนนาแก- NS

     สามัคคีวิทยา 

 6 ขอนแก่น 08 สาขาฯ ขอนแก่น RK

 7 สุรินทร์ 09 โรงเรียนสิรินธร ST

 8 นครราชสีมา 10 โรงเรียนสุขานารี SN

 9 สุราษฎร์ธาน ี 17 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา SR

 10 นครศรีธรรมราช 18 วิทยาลัยเทคนิค- NT

    นครศรีธรรมราช 

 11 ตรัง 19 โรงเรียนสภาราชินี SP

 12 สงขลา 20 โรงเรียนวรนารีเฉลิม VC

 13 เพชรบูรณ์ 21 สาขาฯเพชรบูรณ์ NSB

 

การสอบส่วนภูมิภาคประจำาสอบซ่อมภาค 2

และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ล�าดับ      ชื่อศูนย์      CODE         ชื่อโรงเรียน             ชื่อย่อ

 14 ปราจีนบุรี        22 สาขาฯปราจีนบุรี PB

 15 อุทัยธานี          23 สาขาฯอุทัยธานี UT

 16 อ�านาจเจริญ      24 สาขาฯ อ�านาจเจริญ AM

 17 สุโขทัย             26 สาขาฯสุโขทัย SU

 18 ศรีสะเกษ         27 โรงเรียนสตรีสิริเกศ SK

 19 ลพบุรี              28 โรงเรียนเทศบาล- DL

      เมืองลพบุรี 

 20 หนองบัวล�าภู     29  โรงเรียนหนองบัว- NP

      พิทยาคาร 

 21 นครปฐม         30  โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ PA

 22 ชัยภูมิ              32  โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร CK

 23 บุรีรัมย์            34  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ์ BT

 24 สระแก้ว 35  โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง KL

 25 กาญจนบุรี       36  โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก BC

 26 น่าน                37  วิทยาลัยเทคนิคน่าน TN

 27 พังงา               39  โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา TW

วันชัย เทียบพุฒ               สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

 5. จ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น  7,255  คน คิดเป็นที่นั่งสอบ  29,606  ที่นั่งสอบ

 6. ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ ก่อนการสอบประมาณ 1 อาทิตย์ และนักศึกษา 

สามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ INTERNET ท่ี WEBSITE WWW.RU.AC.TH หัวข้อ 

สารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค) ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานที่สอบและหมายเลขห้องสอบ 

แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้

 ในกรณีที่มีปัญหา เกี่ยวกับตารางสอบไล่ให้นักศึกษาติดต่อไปที่ ฝ่ายจัดสอบ ส�านักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  โทร.  0-2310-8611



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ผู้พิพากษาลูกพ่อขุนฯ 4 ปริญญา 
เตือนรุ่นน้องถือคติ “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” 

 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 

ดุษฎีบณัฑิต จากคณะนิติศาสตร์ เผยประสบการณ์เรยีน 4 ปรญิญาในรัว้น�า้เงินทอง 

พร้อมถ่ายทอดเคล็ดลับการเรียนให้ประสบความส�าเร็จเน่ืองในโอกาสร่วม

ต้อนรับน้องใหม่ในพิธีปฐมนิเทศ ภาค1/2560 ณ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 3 

กรกฎาคมที่ผ่านมา

 ดร.ศักดา วตัตธรรม ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลอาญา

คดีทจุรติและประพฤติมิชอบภาค 4 เล่าย้อนถงึเม่ือช่วงเริม่เรยีน

ที่รามค�าแหงว่า เมื่อปีพ.ศ.2529 ตนสอบเอ็นทรานซ์ไม่ติด 

จึงตัดสินใจเข้าเรียนท่ีรามค�าแหง ซ่ึงนอกจากจะได้โอกาส

เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาแล้ว รามค�าแหงยังให้อนาคต 

และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ด้วยหลัก “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”

 “รามค�าแหงไม่ได้ท�าให้ผมเรยีนหนงัสือเก่ง แต่ท�าให้ผมเป็นคนดี การเป็นคนดี 

ส�าคัญท่ีสุดมากกว่าเป็นคนเก่ง สอนให้มีความมุ่งม่ัน รู้จักค�าว่า ขยัน ซ่ือสัตย์ 

ประหยดั อดทน รูจั้กตัวตนตลอดระยะเวลา 30 ปีทีเ่ป็นลกูพ่อขนุฯส�าเรจ็การศึกษา 

ระดับปรญิญาตร ี โท และเอกจากคณะนิติศาสตร์ ซ่ึงล่าสุดได้เข้ารับพระราชทาน

ปรญิญาบตัรเม่ือวนัที ่ 19 มถินุายนท่ีผ่านมา และก่อนหน้าน้ีได้เข้ารบัปรญิญาโท 

ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์อีก 1 ใบ รวมได้ปริญญาจากรามค�าแหง 4 ใบ 

และท�างานเป็นผู้พิพากษามาแล้ว 21 ปี 

 ... ผมได้โอกาสจากรามค�าแหง ต้ังแต่ได้เรยีนปรญิญาตรนิีติศาสตร์ทีก่รงุเทพฯ 

เม่ือต้องไปรบัราชการต่างจังหวดั ผมยงัได้รบัโอกาสในการศึกษาต่อท่ีรามค�าแหง 

ทัง้การเรยีนปรญิญาโททีส่าขาวทิยบรกิารฯ จังหวดัอดุรธานี และได้เรยีนปรญิญาเอก

ที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น อีกด้วย นับว่ารามค�าแหงเปิดโอกาส 

ในการเรียนให้คนต่างจังหวัดอย่างแท้จริง

 ดร.ศักดา กล่าวต่อไปว่า ตนเรียนรามค�าแหงส�าเร็จการศึกษามาในวันน้ี 

ถึง 4 ปริญญา ถือได้ว่าชีวิตผมกับรามค�าแหงเป็นหนึ่งเดียวกัน ผมได้น�าสิ่งที่

รามค�าแหงปลกูฝังเป็นส่วนหนึง่ของชวีติการท�างานมาโดยตลอด ผมคดิว่า ความสุข-

อยูท่ีเ่ราคิด ชวีติอยูท่ี่ตัวเราป้ัน ความฝันอยูท่ี่ตัวเราสร้าง ทุกอย่างอยูท่ี่ตัวเรา คือ 

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

 “น้องๆทุกคนท่ีเลือกเรียนที่รามค�าแหง นับว่าได้เลือกอนาคตที่ดีและ 

เดินมาถกูทางแล้ว จากน้ี ทกุคนจะมีเพือ่นร่วมสถาบันทีอ่ยูใ่นทกุภาคส่วนทัว่ประเทศ 

เพราะรามค�าแหงผลติบณัฑิตมาเกอืบ 1 ล้านคน ครึง่หนึง่ของผูพ้พิากษาในรุน่ผม

จบจากรามค�าแหง ผู้ที่สอบได้คะแนนอันดับ 1 จบจากรามค�าแหงด้วยเช่นกัน 

 .. ในวนัน้ี รามค�าแหงเป็นเส้นทางเดินให้น้องๆได้พสูิจน์ตัวเอง ดังค�ากล่าวท่ีว่า 

“เปลวเทยีนให้แสง..รามค�าแหงให้ทาง” โอกาสและอนาคตมาถงึแล้ว ขอให้ทกุคน

เรยีนรูอ้ย่างเต็มท่ี ระลกึถงึพระคุณพ่อแม่ ผูมี้พระคุณ และครอูาจารย์ผูเ้ปรยีบเสมือนเทยีน 

ดังน้ัน เม่ือส�าเรจ็การศึกษา มีอนาคตทีดี่ ตอบแทนคุณพ่อแม่ กลบัมาดูแลมหาวทิยาลยั 

และทดแทนคุณแผ่นดิน ขอเป็นก�าลังใจให้น้องใหม่ทุกคน และเป็นก�าลังใจ 

ให้มหาวิทยาลัยผลิตคนดีมีคุณภาพสู่สังคมต่อไป”

  “น้องสิ” สิรริตัน เรอืงศร ี มิสไทยแลนด์เวลิด์ปี 2010 

 เลือกเรียนนิติศาสตร์ ม.รามค�าแหง ตามรอยคุณพ่อ   

ด้วยความเชื่อว่า “ส่ิงที่จะปกป้องผู้หญิงได้คือความรู้

ด้านกฎหมาย”  ระหว่างเรียนต้องท�างานหนัก ถึงข้ัน 

ต้องดรอปเรยีน แต่ยงัไม่ยอมแพ้ มุ่งม่ัน-ทุม่เท จนกระทัง่ 

ได้รับปริญญานิติศาสตร์สมใจ

  นางสาวสิริรัตน เรืองศรี มิสไทยแลนด์เวิลด์ปี 2010 

 กล่าวด้วยความภาคภูมิใจในโอกาสที่ส�าเร็จการศึกษา 

นิติศาสตรบัณฑติ  ว่าวนัน้ีคือฝันทีเ่ป็นจรงิ  ดีใจท่ีได้เดินตามรอยเท้าคุณพ่อท่ีเป็นศิษย์เก่า 

นิติศาสตร์รามค�าแหง 

 “คุณพ่อจะบอกเสมอว่า สิ่งที่จะปกป้องเราในฐานะผู้หญิงได้คือ ความรู้- 

ด้านกฎหมาย เท่าน้ัน จึงเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนนิติศาสตร์  อีกท้ังแนวคิด 

ของกองประกวดท่ีให้ความส�าคัญของการศึกษาด้วยแนวคิด “งามอย่างมีคุณค่า 

เพือ่การศึกษาไทย” ส่วนทีตั่ดสนิใจเลอืกเรยีนทีร่ามค�าแหง เพราะคณุพ่อเป็นศิษย์เก่า  

สิเชือ่ว่าการศึกษาเป็นสิง่ส�าคญั รปูโฉมหรอืองค์ประกอบอ่ืนภายนอกไม่ยัง่ยืน แต่ความรู ้

ความสามารถเท่านัน้ท่ีจะเป็นสมบติัติดตัวเราไป แม้ว่าการได้รบัต�าแหน่ง  จะมโีอกาสดี ๆ  

เข้ามาในชวีติเยอะข้ึน  แต่ต่อให้เราท�างานประสบความส�าเรจ็แค่ไหน การศึกษากย็งัจ�าเป็น 

โดยเฉพาะเม่ือเรามีความรูด้้านกฎหมายท�าให้ต่อยอดการท�างานได้กว้างหลากหลายอาชพี 

หรืออาจจะไปท�าธุรกิจก็สามารถท�าได้            

 มิสไทยแลนด์เวิลด์ปี 2010 กล่าวถึงช่วงที่ศึกษาว่า หลังจากสมัครเรียน

คณะนิติศาสตร์ ตนได้รับต�าแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ ในปีพ.ศ. 2554 ยอมรับว่า 

การเรียนควบคู่กับการท�างาน ท�าให้แบ่งเวลาล�าบาก เพราะการเรียนกฎหมาย

ค่อนข้างยาก ท�าให้ในที่สุดต้องดรอปการเรียนไปช่วงหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ทิ้งการเรียน 

 “ช่วงน้ันรบังานเยอะมาก เหนือ่ยทุกครัง้ท่ีจบงาน แล้วต้องรบีกลบัมาสอบ 

แต่พยายามไม่ท้อ โดยเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าอ่านต�ารากฎหมาย อ่านที่ไหนก็ได ้

เราแต่งหน้าไป เราอ่านต�าราด้วยได้ รถติด ก็ท่องตัวบทได้ ทบทวนกับตัวเอง 

อยู่ตลอดเวลา พยายามมีวินัยในการอ่าน นอกจากนั้น ก็ฝึกเขียนตอบข้อสอบ 

สิใช้เวลาเรยีน 4 ปีครึง่ จงึได้ปรญิญาใบน้ี  แม้วนัน้ีคุณพ่อจะเสียแล้ว ไม่ได้อยูด้่วยในวนันี้    

แต่สิได้ท�าตามความฝันของคุณพ่อและของตัวเองส�าเร็จ”

 นิติศาสตรบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในมุมมองของสิ รามค�าแหงเป็นที่รู้จัก 

ในสังคมอย่างดีในการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างไกลไปท่ัวประเทศ  

และท่ัวโลก รามค�าแหงให้โอกาสทางการศึกษาทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั เปิดโอกาส 

ให้คนทีม่ต้ีนทุนในชวีติไม่เท่ากนั ได้พฒันาตนเอง  ได้มีการศึกษาทีดี่  เพือ่ดูแลตัวเอง 

ดูแลครอบครัว และพฒันาไปเป็นบคุคลท่ีสามารถดูแลประเทศชาติได้ในวนัข้างหน้า

 “รูส้กึว่าตัวเองคิดไม่ผดิท่ีเลอืกเรยีนกฎหมายทีร่ามค�าแหง สิไม่เคยมองรามค�าแหง

เป็นตัวเลือก สิต้ังใจมาสมัครเรียนท่ีรามค�าแหง เคารพในความเป็นมหาวิทยาลัย 

ท่ีให้โอกาส โดยเฉพาะตัวสิเอง ท่ีต้องท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วย สิจะไม่มีความส�าเรจ็ 

ในวันนี้เลย ถ้าไม่มีรามค�าแหง และขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา

แนะน�าเรื่องการลงทะเบียน เพราะสิจบชั้นม.6 แล้วเริ่มท�างานเลย ไม่เคยมีชีวิต-

มหาวิทยาลัย ไม่รู้ว่าขั้นตอนต่างๆ ต้องเริ่มจากจุดไหน 

 อยากฝากข้อคิดว่า อย่ามองว่าการศึกษาไม่ส�าคัญ ถึงแม้คุณจะมีงานท�าแล้ว 

แต่การเรียนยังคงเป็นสิ่งส�าคัญ การใช้ชีวิตในสังคมเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

และไม่มีอะไรยั่งยืนเท่ากับความรู้ท่ีมีเป็นอาวุธประจ�าตัวที่ใครก็แย่งเราไปไม่ได้ 

และเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณค่าในตัวเรา”

“น้องสิ” มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี 2010  
คว้าปริญญานิติศาสตร์



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ตอน มหานิยม 4.0

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 “โอม จะเป่าคาถา มหาละลวย ดลหวัใจคนสวย ให้มาหลงเสน่ห์ ทัง้สาวใหญ่ 

สาวเลก็ ทัง้นางเอกลิเก ท้ังแม่ค้าหาบเร่ ทัง้ท่ีอยู่โรงงาน”  คราวนีข้อขึน้ต้นด้วยเพลง

(อกีแล้ว)ชือ่ “คาถามหานยิม” และเพือ่ให้ทันสมัยจะขอเติมอีกหน่อยว่า คาถามหานยิม 4.0 

เพราะการจะเสกเป่าคาถาเมตตามหานิยมในยุคนี้พัฒนาล�้าหน้าไปถึงระดับการใช้

โซเชียลมีเดียโฆษณากันทีเดียว

 เรือ่งเมตตามหานิยมนีเ่ป็นเร่ืองเศรษฐกิจแน่ ๆ อยูแ่ล้ว เพราะฉะน้ันผมกเ็ลย 

หยบิมาเขียนได้โดยไม่ผดิจดุมุ่งหมายของคอลมัน์นี ้ เหตุผลประการแรกท่ีบ่งบอกว่า 

เป็นเรื่องเศรษฐกิจก็คือการจะได้ “บูชา” เครื่องรางของขลังท่ีจะท�าให้คนเมตตา

เอ็นดูนั้นไม่ใช่ได้กันมาฟรี ๆ อย่างน้อย ๆ ก็ต้องมีค่าบูชาครูกันบ้าง แต่ส่วนใหญ ่

ก็จะมีจ�าหน่ายกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวโดยถือว่าผู้ซ้ือนั้นท�าบุญ (ถ้าเป็นของขลัง 

จากพระเกจิอาจารย์ท่านต่าง ๆ) แต่ถ้าผูท้�าเป็นฆราวาสกจ็ะเรยีกเป็นค่าบูชาคร ูเรือ่งนี ้

ว่ากนัไม่ได้เพราะเป็นเรือ่งของศรทัธา และบางคนกเ็ชือ่ม่ันว่าท่ีท�ามาหากนิเจรญิรุง่เรอืง

ได้จนถึงทกุวนัน้ีก็เพราะเครือ่งรางของขลงัท่ีบชูาไว้น่ันเอง ส่วนเหตุผลอกีประการ-

หนึ่งที่บ่งบอกว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็คือตามร้านค้าต่าง ๆ มักจะมีของขลังประเภท

ไว้เรียกคนเข้าร้าน ที่เห็นกันอยู่บ่อย ๆ ก็คือนางกวัก และไซดักปลาซึ่งถือเคล็ดตาม

ชื่อว่านางกวักก็จะกวักเรียกคนเข้าร้านหรือกวักเงินกวักทอง ส่วนไซที่ใช้ดักปลา

ก็จะได้ไว้ดักเงินดักทองไม่ให้หนีไปไหน

 เนื่องจากการจะเสกเป่าคาถาตามเนื้อเพลงได้นั้น คนเสกเป่าจะต้องร�่าเรียน

วิชาคาถาอาคมมาแล้วซ่ึงเด๋ียวนี้คงหายากเพราะไม่รู้จะไปเรียนที่ไหน ดังนั้นคนที ่

อยากได้รับความเมตตามหานิยมจึงต้องอาศัยทางลัดซ่ึงนอกจากจะไปซ้ือเอ๊ยบูชา

เครือ่งรางของขลังมาแล้ว กอ็าจจะไปให้เกจอิาจารย์ท่านลงนะหน้าทองหรอืสาลกิา-

ลิ้นทองให้ และมีอีกอย่างหนึ่งก็คือไปสัก ซึ่งก็มีทั้งสักยันต์โดยเฉพาะยันต์ห้าแถว 

ที่เขาว่าแถวที่ 5 นั้นเป็น “แถวแห่งเสน่ห์มหานิยม เป็นที่เมตตาแก่คนที่พบเห็น” 

หรอืใช้สีผึง้เสกเอาไว้ทาปากเพือ่ให้พดูจาแล้วคนเชือ่ถอื ส่วนใครทีก่ลวัเจบ็ไม่กล้าสกัน้ัน 

ก็ยังมีการลงกระหม่อมให้ แต่เกจิอาจารย์ที่จะท�าให้ได้ในปัจจุบันไม่ทราบว่าจะมีอยู่

ที่ไหนบ้าง ที่เห็นอยู่มีแต่อาจารย์สักที่ชื่อเสียงเลื่องลือขนาดดาราฮอลลีวู้ดยังต้องมา

สักยันต์ 5 แถวกันเลย 

 เกริ่นเป็นเรื่อง “มหานิยม 1.0” มาเสียนาน ที่บอกว่าตอนนี้พัฒนามาเป็น 

“มหานยิม 4.0” แล้วกเ็พราะว่าเม่ือไม่นานมาน้ีเองได้เจอโฆษณาทางเฟซบุ๊ก (ทีเ่ป็น 4.0 

กเ็พราะใช้ โซเชยีลมีเดียโฆษณาน่ีแหละ)ขายลิปสติกท่ีลงคาถาเมตตามหานยิมไว้แล้ว 

โดยในโฆษณาระบุสรรพคณุไว้อย่างนีค้รบั “เด่นด้านเมตตามหานิยมและเรยีกโชคลาภ 

เรียกทรัพย์ มาพร้อมกับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สะดวกพกพาง่ายด้วยเน้ือ- 

ลิปกลอสใสบริสุทธ์ิ พร้อมทองค�าเปลวและอักขระยันต์สาลิกาลิ้นทองท่ีผ่านการ

อธิษฐานจิต ปลุกเสกด้วยบุญฤทธ์ิ”  ราคาหรือครับแค่ 999 บาทเท่านั้นไม่ถึงพัน 

(หย่อนไปแค่บาทเดียว) แถมยังรับรองความปลอดภัยเพราะผ่าน อย. แล้วด้วย

 อ่านดูจากทีส่ือ่มวลชนไปสัมภาษณ์อาจารย์ผูผ้ลติ (ไม่ใช่อาจารย์สอนหนงัสอื

นะครบั) ท่านบอกว่าเป็นการพฒันามาจากสีผึง้ตลับ (ซึง่เป็นแค่ระดับมหานิยม 1.0) 

เพราะถ้าเป็นคนสมัยก่อนทีย่งักนิหมากกนัอยูก่ารหยบิสผีึง้มาทาปากกค็งเป็นเรือ่งปกติ 

แต่ในยุคนี้คงไม่มีใครกล้าควักตลับสีผึ้งออกมาทาปากเป็นแน่

 เรื่องลิปสติกที่ลงคาถามหานิยมไว้น้ีผมติดใจอยู่ตรงที่ว่าเป็นการปิดโอกาส

ของผูช้ายไปหน่อย เพราะการท่ีผูช้ายจะพกลปิสติกติดตัวไปด้วยนัน้คงไม่ค่อยสะดวก 

และเวลาจะเข้าไปพบปะคนที่เราต้องการได้รับความเมตตาก็คงยิ่งไม่กล้าควัก

ลิปสติกขึ้นมาทาเป็นแน่ยกเว้นว่าเป็นผู้ชายนะยะ

 ก่อนจบตอนน้ีผมขอออกตัวก่อนว่าไม่ใช่เป็นพวกแอนต้ีไม่เชื่อเรื่องคาถา

เมตตามหานิยมแต่อย่างใด พูดแล้วจะว่าคุย เมื่อตอนผมเด็ก ๆ คือสัก 60 ปีมาแล้ว 

พระเกจิชื่อดังมากท่านหนึ่งเคยลงนะหน้าทองให้ผมด้วยเชียวนะครับ ว่าแล้ว 

ก็ขอปิดฉากตอนนี้ด้วยอีกท่อนหนึ่งของเพลง คาถามหานิยมก็แล้วกัน

 “โอม จะเสกคาถา ลงนะหน้าทองให้ฉันมีชื่อก้องอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้-

ต้องอกหัก ให้คนรักนานนานเป็นขวัญใจชาวบ้าน ทั่วถิ่นฐานเมืองไทย” 

     

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

ฝ่ายต้อนรับลูกค้า
                 

 การสนทนาเกี่ยวกับการเช่าห้องพักที่โรงแรม มีหลายสถานการณ์ที่เรา

ต้องทราบไว้ คร้ังน้ี เป็นการจ�าลองสถานการณ์ท่ีมีแขกท่านหน่ึงเข้ามาพักท่ีโรงแรม 

และการให้บริการในกระบวนการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ 

 บทสนทนาแรกน้ี จะเป็นสถานการณ์ท่ีแขกผู้หน่ึงเดินเข้ามาท่ีฝ่ายต้อนรับลูกค้า 

เพื่อหาห้องพักที่โรงแรม 

C:  (จ่าว โก) สวัสดีคุณ

D:  

 (จ่าว อง อง เกิ่น สี่ อะ)  สวัสดีคุณ คุณต้องการอะไรคะ

C: 

 (โตย ม้วน เทว ฝ่อง จอง คัก ส่าน กั๋ว โก) 

 ผมต้องการเช่าห้องในโรงแรมของคุณ

D:  

 (อง แส เอ๋อ เดย บาว เลิว อะ) คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไรคะ

C:  

 (ต๊าม เดม โก อะ)  แปดคืนครับคุณ

D:  

 (ฝ่อง ลหว่าย หน่าว เทือ อง) ห้องชนิดไหนคะคุณ

C:  

 (ลหว่าย โหมต โก อะ)    ชนิดที่หนึ่งครับคุณ

D:  

 (ซิน โหลย เติ๊ต ก๋า ก๊าก ฝ่อง ลหว่าย โหมต เดิ่ว เด่ย โส่ย อง อะ)

 ขอโทษ ห้องชนิดที่หนึ่งทั้งหมดต่างก็เต็มแล้วค่ะคุณ

  

 (อง เทว ฝ่อง ลหว่าย ฮาย เดือก คง อะ)  

 คุณเช่าห้องชนิดที่ 2 ได้ไหมคะ

C: 

 (เวิง บาว เญียว โหมต เดม อะ) ครับ คืนละเท่าไรครับ

D:  

 (โบ๊น เมือย โด ลา)  40 ดอลลาร์

C:  

 (จอง ฝ่อง ก๊อ เดี่ยน ถว่าย ตึ โด่ง ก๊วก เต๊ คง โก) 

 ในห้องมีโทรศัพท์ระหว่างประเทศไหมคุณ

D:  

 (ก๊อ อะ ซิน อง จอ โหะ เจี๊ยว) มีค่ะ ขอดูหนังสือเดินทาง

C:              (เดย อะ)  นี่ครับ

D:  

 (เดย หล่า เจ่ีย คว้า ฝ่อง อง เอ๋อ ฝ่อง โส โบ๊น คง ต๊าม เอ๋อ เบน ฝาย ทาง หมัย)

 นี่คือกุญแจห้อง คุณอยู่ห้องหมายเลข 408 ด้านขวาของลิฟต์

C:  (ก๋าม เอิน โก) ขอบคุณคุณ

D:   

 (สะ คง สาม เหม่ย อง แทว อัญ ไหน่ อัญ เอ๊ย หล่า ฝุก หวุ ฝ่อง)

 ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ เชิญคุณตามพี่คนนี้ พี่เขาเป็นผู้บริการที่ห้อง

C:  (เวิง จ่าว โก)  ครับ สวัสดีคุณ

(บ่าน เหล เติน) ตอนที่ 1



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

บัตร ATM ใช้อย่างไร? ปลอดภัย ไร้กังวลเรื่องสกิมเมอร์ 
 วธีิใช้บัตรเอทีเอม็ (ATM Card) ท�าธุรกรรมทางการเงินกบัตู้เอทเีอม็ (ATM Machine) 

ให้ปลอดภัยจากการโจรกรรมข้อมูลของกลุ่มมิจฉาชีพ ควรท�าอย่างไร? มีวิธีสังเกต

เบ้ืองต้นบ้างไหม แล้วถ้าตกเป็นเหยือ่จะท�ายงัไงดี? จากกรณท่ีีมีกระแสข่าว กลุม่มิจฉาชพี

ดูดข้อมูลบัตรเอทเีอม็ (เอทเีอม็ สกมิม่ิง) ระบาดหนกั โดยการแอบดูดข้อมูลตามตู้เอทเีอม็ 

ผ่านเครือ่งสกมิเมอร์ (Skimmer) ซ่ึงหากเจ้าของบัตรเข้ามากดเงินจากตู้ ทางกลุม่มิจฉาชพี 

ก็จะได้ข้อมูลบนบัตรทันที และดูดข้อมูล-ดูดเงินออกไป ท�าให้การใช้บัตรบัตรเอทีเอ็ม

ทุกวันนี้ ต้องระวังตัวมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้บัตรเอทีเอ็มได้อย่างสบายใจและ

ปลอดภัยจากกลโกงจึงมีค�าแนะน�า เพื่อให้ทุกคนสามารถป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

ของกลุ่มมิจฉาชีพได้

 

 สกิมเมอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้อ่านข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น 

สมาร์ทการ์ด (Smart Card) บัตรเครดิต (Credit Card) หรือบัตรเอทีเอ็ม โดยมีกลุ่ม

มิจฉาชีพน�าอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถดูดข้อมูล-ดูดเงินออกไป มาใช้ในการขโมย

ข้อมูลจากผู้ใช้บริการตู้เอทีเอ็มหรือที่เรียกง่าย ๆ ว่า การท�าสกิมมิ่งกับตู้เอทีเอ็ม (ATM 

Skimming) ซึ่งมีกระบวนการหลัก 2 อย่าง คือดักข้อมูลบัตรเอทีเอ็ม และดักรหัสบัตร 

โดยการท�าปุ่มกดปลอม และเครื่องอ่านบัตรปลอมข้ึนมา แล้วน�าไปประกบทับกับ

อุปกรณ์ของจริงบนตู้ ATM

   

 โดยเครือ่งอ่านบัตรปลอมจะอ่านข้อมูลจากแถบแม่เหลก็บนตัวบตัร แล้วคดัลอก

ข้อมูลลงในหน่วยความจ�า และเม่ือผูถ้อืบัตร ATM ใช้เครือ่งกดเงินท่ีมีการติดต้ังสกมิเมอร์ 

เพือ่ท�ารายการถอนเงิน ข้อมูลของบัตรน้ันจะถกูบนัทึกไว้ และถกูส่งต่อไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอร์

ของมิจฉาชพีทันที ท�าให้มจิฉาชพีสามารถน�าข้อมูลท่ีขโมยได้ไปใช้ท�าบตัรเอทีเอม็ปลอม 

เพื่อท�ารายการถอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม นอกจากนั้นยังมีกล้องบันทึกภาพเพื่อบันทึก

การกดรหัสผ่านของบัตร

 

 มิจฉาชีพมักติดตั้งเครื่องสกิมเมอรท่ี์ช่องเสียบบัตรของตู้เอทีเอ็ม เพื่อคัดลอก

ข้อมูลจากบัตร พร้อมติดตั้งแป้นครอบกดตัวเลขเพื่อบันทึกรหัสผ่านที่เหยื่อกด หรือ

อาจารย์ประหยัด เลวัน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

อาจติดตั้งกล้องตัวจิ๋วเพื่อแอบดูรหัสผ่าน

 นอกจากการแอบติดตั้งเคร่ืองสกิมเมอร์แล้ว ยังมีวิธีโกงอื่นๆ อีกมาก ไม่ว่าจะ

เป็นการปลอมแปลงเอกสารสมัครบตัร การขโมยข้อมูลจากใบบนัทกึรายการ (ATM Slip) 

สร้างตู้เอทีเอ็มของปลอมมาวางไว้ข้างตู้เอทีเอ็มของจริง หรือแม้แต่ชะเง้อมองตอน

กดรหัสบัตรเอทีเอ็ม

 การสังเกตว่าตู ้เอทีเอ็มท่ีก�าลังใช้บริการมีมิจฉาชีพมาแอบติดต้ังอุปกรณ ์

สกิมเมอร์หรือไม่ สามารถสังเกตได้ดังนี้

 1. สังเกตว่ามีกล้องขนาดเล็กถูกซ่อนไว้ตามกล่องใส่โบรชัวร์ เพื่อแอบดูรหัส

ผ่านหรือไม่

 2. หากไม่เห็นกล้องขนาดเล็กในกล่องโบรชัวร์ ลองสังเกตอีกครั้งว่ามีกล้อง

ขนาดเล็กแอบซ่อนไว้บริเวณขอบเครื่องเอทีเอ็มหรือไม่ 

 3. สังเกตว่ามีกระจกแปลกปลอมติดไว้บริเวณหน้าเครื่อง ATM หรือไม่ 

 4. สังเกตดูว่าบริเวณช่องสอดบัตรมีอะไรแปลกปลอมมาครอบทับไว้หรือไม่

 5. สังเกตบริเวณแป้นกดตัวเลขว่ามีอะไรแปลกปลอมมาครอบทับหรือไม่

 6. ระวังคนรอบข้างบริเวณตู้เอทีเอ็มอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้ โดยอย่าให้ใคร

เห็นรายละเอียดตอนที่ท�ารายการ อาจจะใช้มือบังแป้นกดตัวเลข พร้อมคอยสังเกตว่า

มีใครที่พยายามจะมองเข้ามาที่หน้าจอตู้เอทีเอ็ม หรือไม่

 ส�าหรบัภยัจากการใช้บตัรเอทีเอ็ม นอกจากการถูกสกิมม่ิงแล้ว ยังมีอกีหลากหลาย

วธิปี้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ลองมาดูวิธีป้องกันเบื้องต้น การใช้- 

บัตรเอทีเอ็มอย่างปลอดภัย

 - รหัสผ่านของบัตรควรตั้งให้คาดเดายาก แต่เจ้าของบัตรต้องจ�าได้ ไม่ควรใช ้

เลขตอง เลขสวย เลขที่เรียงกัน รวมท้ังเลขที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว เช่น  

เลขวัน-เดือน-ปีเกิด ทะเบียนรถ อายุ ฯลฯ และไม่จดรหัสผ่านไว้คู่กับบัตร พร้อมทั้ง

เปลี่ยนรหัสทุก 3 เดือน

 - ใช้มือบงัแป้นกดรหสัส่วนตัวขณะท�ารายการ เพือ่ไม่ให้ใครท่ีอยูร่อบข้าง หรอื

กล้องที่มิจฉาชีพแอบติดตั้งไว้มองเห็นรหัสส่วนตัว

 - ใช้ล�าตัวบังหน้าจอ ยืนประชิดกับตัวเครื่องขณะท�ารายการ เพื่อไม่ให้คนที่

ต่อแถวอยู่ข้างหลังมองเห็น

  - ควรจ�ากัดวงเงนิการถอนแต่ละวนัไว้ เพราะหากมิจฉาชพีได้บัตรหรือรหัสไปกด 

เราจะยังคงรักษาเงินไว้ได้บางส่วน

  - หลกีเลีย่งการใช้ตู้เอทเีอม็ในสถานทีเ่ปลีย่ว เพราะมีโอกาสท่ีมิจฉาชพีจะติดต้ัง

เครือ่งคดัลอกข้อมลูไว้ได้โดยง่าย และคอยสังเกตว่ามีส่ิงผดิปกติบรเิวณตู้เอทีเอม็หรอืไม่ 

 - ควรหลีกเลี่ยงใช้บัตรกับร้านค้าที่มีความเสี่ยงจะเกิดการทุจริต เช่น สถาน-

บริการน�้ามัน สถานบันเทิง โดยเจ้าของบัตรควรอยู่ในบริเวณที่มองเห็นการท�ารายการ 

เพื่อป้องกันพนักงานน�าบัตรไปรูดกับเครื่องสกิมเมอร์

 - เกบ็ใบบนัทกึรายการทุกคร้ัง เพือ่เป็นหลักฐานในการตรวจสอบยอดการใช้จ่าย 

โดยอาจจะตรวจสอบยอดเงินอย่างสม�่าเสมอหากพบมีรายการผิดปกติ ให้แจ้งธนาคาร

หรือบริษัทผู้ออกบัตรเพื่อตรวจสอบและด�าเนินการแก้ไขทันที

 - ไม่ควรให้เอกสารข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลทางการเงนิแก่บุคคลอืน่ (อ่านต่อหน้า 11)

รูปที่ 1 การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินจากตู้เอทีเอ็ม 

(แหล่งที่มา: https://www.google.co.th/ คำาค้นที่ใช้ :การใช้ตู้เอทีเอ็ม)

สกิมเมอร์ (Skimmer) คืออะไร ? มารู้จักกันก่อน

รูปที่ 2 ปุ่มกดปลอมและเครื่องอ่านบัตรปลอม 

(แหล่งที่มา: https://www.google.co.th/ คำาค้นที่ใช้ : อุปกรณ์ ATM Skimmer)

รูปที่ 3 แสดงการทำางานร่วมกันของอุปกรณ์

ทำาสกิมมิ่งกับตู้เอทีเอ็ม (ATM Skimming) 

(แหล่งที่มา ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย)

สังเกตอย่างไรว่าตู้เอทีเอ็มปลอดอุปกรณ์สกิมเมอร์

รูปท่ี 4 แสดงจุดสังเกตว่าตู้เอทีเอ็มปกติ  (ภาพซ้าย)  

กับตู้เอทีเอ็มท่ีติดต้ังอุปกรณ์สกิมเมอร์ (ภาพขวา)  

(แหล่งท่ีมา ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย)

หมายเลข

วิธีใช้บัตร ATM ให้ปลอดภัย ทำาอย่างไร ?



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

บัณฑิตคหกรรมฯเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
แนะรุ่นน้องต้อง  “มีเป้าหมาย-รู้จักตนเอง ”  จึงจะประสบความสำาเร็จ

 บัณฑิตเกยีรตินยิมอนัดับหน่ึงเหรยีญทองจากคณะศึกษาศาสตร์ วชิาเอกผ้า 

และเครื่องแต่งกาย เผยเลือกเรียนรามค�าแหงเพราะสามารถบริหารเวลาเรียนได้ 

และได้เรียนสาขาที่ใจรัก แนะเทคนิคการเรียน ต้องรู้จักตนเอง ก�าหนดเป้าหมาย 

และมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมาย

     นางสาวทัดดาว คงภักดี “น้องเค้ก” บัณฑิต-

เกยีรตินิยมอนัดับหน่ึงเหรยีญทองจากคณะศึกษาศาสตร์ 

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ วชิาเอกผ้าและเครือ่งแต่งกาย 

เกรดเฉลี่ย 3.80 เผยมุมมองการเรียนที่มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงว่า มหาวทิยาลยัรามค�าแหงเปรยีบเสมือน

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ส�าหรับนักศึกษา คล้ายกับ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เปลวเทียนให้แสง 

รามค�าแหงให้ทาง” ข้อความนี้อาจจะเป็นค�าพูดที่

ฟังดูเกินจริงส�าหรับใครหลายๆ คน แต่ส�าหรับตนเองรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ เพราะ

ก่อนที่จะตัดสินใจมาเรียนที่รามค�าแหง ตอนนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงของชีวิต

 “เราเองก็เหมือนเด็กไทยหลายๆ คนที่พยายามเลือกเรียนคณะที่ผู้ปกครอง

คิดว่าเหมาะสม เป็นอาชีพที่ม่ันคง แต่ก็เหมือนมีอะไรดลใจให้รู้สึกว่าตัวเอง 

ไม่สามารถจะเรียนต่อในสิ่งที่เป็นความคาดหวังของคนอื่นได้ ทั้งที่ในใจมีอีกหนึ่ง

เสียงตะโกนบอกตลอดเวลาว่า “สิ่งที่ท�าอยู่นี้มันไม่ถูกต้อง” และเผอิญว่าช่วงนั้น

ได้ข่าว ม.รามค�าแหง รบัสมัครนกัศึกษาใหม่ จงึเปิดดูรายละเอยีดไปเรือ่ยๆ จนมา

พบสาขาวิชาท่ีอยากเรียน ซ่ึงในขณะน้ันคิดว่าจะมีที่ไหนเปิดให้เรียนในสาขา 

แบบท่ีเราสามารถบริหารเวลาเรียนเองได้ จึงดีใจมากๆ เหมือนเห็นแสงสว่าง 

ที่ปลายอุโมงค์อย่างที่บอกเลย

 ส่วนตัวก็สนใจด้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงอยากเรียน

ในสิ่งที่เรารัก ต่อยอดความสนใจท่ีมีเป็นทุนเดิม เพื่อน�าไปประกอบเป็นอาชีพ

ในอนาคตต่อไปได้ เรียกได้ว่าลงตัวท้ังสถาบันและสาขาท่ีเรียน ดังนั้น จึงไม่ใช่

เรื่องยากเลยที่เราตัดสินใจสมัครเรียนทันที

 การเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้อะไรหลากหลายอย่าง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการรู้จักพึ่งพาตนเอง เพื่อนๆที่เรียนก็ให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันความรู ้

กนัอย่างไม่หวงวชิา ทกุคนได้แลกเปลีย่นความรูแ้ละทศันคติอย่างอิสระเสรเีป็นการ 

ต่อยอดความรู้ของตนเองให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีก”

 น้องเค้ก กล่าวต่อไปว่า ปัจจบัุนท�างานในต�าแหน่งเจ้าหน้าทีพ่ฒันาผลติภณัฑ์ 

(Product Developer : PD) ทีบ่รษัิทไนซ์ แอพพาเรล จ�ากัด จงัหวดันนทบุร ีซ่ึงเป็น

บรษัิทรบัผลติและส่งออกเส้ือผ้ากฬีา หน้าทีห่ลกัๆ ของตนคือติดต่อประสานงาน 

กบัลกูค้าและแผนกต่างๆ เพือ่ให้ได้เส้ือผ้าออกมาตามทีลู่กค้าต้องการ ซ่ึงเป็นงาน

ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ส่วนใหญ่จะเน้นงานแก้ปัญหาและจัดการกับ

ตารางเวลาที่เร่งรัด รวมทั้งรายละเอียดงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 “ส่ิงส�าคัญท่ีสุดท่ีท�าให้ประสบความส�าเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน 

การท�างาน รวมทั้งการใช้ชีวิต น่าจะเป็นเรื่องเป้าหมาย (GOAL) +ความมุ่งมั่น 

(ENDEAVOUR) เพราะถ้าตัวเรารู้แน่ชัดแล้วว่าต้องการอะไร เรื่องที่เหลือไม่ว่า

จะเป็นความขยันหมั่นเพียร ความอดทน การเอาชนะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ก็จะ

ไม่เป็นเรื่องยาก แต่ที่ส�าคัญที่สุดคือต้อง “รู้จักตนเอง” ให้ได้ก่อนว่าต้องการอะไร 

แล้วพยายามเดินไปข้างหน้าให้ถงึเป้าหมายทีเ่ราวางไว้” น้องเค้ก ฝากข้อคิดให้กบั 

รุ่นน้อง

     ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 การประชมุสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ครัง้ท่ี 7/2560 เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 

โดยมี  นายวิรัช  ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน มีผลการประชุม 

ที่น่าสนใจ ดังนี้

 1.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมัุติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์   ดร.ปิยะนชุ   เงนิคล้าย 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย  รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดกลาง

 2.  ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมัุติแต่งต้ังผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  ยงวณชิย์ 

ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต ่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

           -  ให้ความเหน็ชอบและอนมัุติแต่งต้ังผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  องิอาจ 

ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมัุติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.ปทุมวดี  ยอดมณ ี ด�ารงต�าแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาเคมี  คณะวทิยาศาสตร์ ต้ังแต่วนัที ่17 สิงหาคม 2559

 3.  อนุมัติหลักสูตร

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมัุติหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

      4.  แก้ไขหลักสูตร

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมัุติปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรบรหิารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต 

ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรบัปรงุอาจารย์ประจ�าหลกัสูตร  และอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร) 

 5.  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)  ดังนี้ 

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์ ) แบบ 2

 1.  นางสาวปิยธิดา ช้างสาร  รหัสประจ�าตัว  5319830092  

  ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2560

 2.  นายวุทธิเมธว์  เกื้อกอบ  รหัสประจ�าตัว  5319830108  

  ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2560

 3.  นางพัชราภรณ์  ศโรภาส  รหัสประจ�าตัว  5319830205  

  ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560

   โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (การเมือง) แบบ 2

 4.  นายเกรียงไกร  ทองจิตติ รหัสประจ�าตัว 5319860023  

  ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 5.  นายอดุลย์  ลือชัย  รหัสประจ�าตัว  5319860035 

  ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560

 6.  นายการุณ  สิทธิฤทธิ์       รหัสประจ�าตัว 5319860312 

  ตั้งแต่วันที่   9 มิถุนายน 2560

 7.  นายทศพร  นพวิชัย รหัสประจ�าตัว 5719860011

  ตั้งแต่วันที่  3 กรกฎาคม 2560

              

    

 



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

บัณฑิตเกียรตินิยมสื่อสารมวลชน
ปลื้ม!..รามคำาแหงสร้างคนมีคุณภาพ

 สองบัณฑิตเกียรตินิยมคณะส่ือสารมวลชนปล้ืมใจ  รามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพท่ีสร้างโอกาส 

ให้คนจ�านวนมากประสบความส�าเร็จเป็นบัณฑิต  พร้อมยกระดับชีวิตในสังคม

 นายจิตตพล ทรงสว่าง บัณฑิตคณะสือ่สารมวลชน เกียรตินิยมอนัดับ 1 อาย ุ46 ปี พดูคยุกับ

“ข่าวรามค�าแหง” ด้วยความปลื้มใจที่ส�าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต หลังจากเพียรพยายาม 

สมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่หลายครั้ง ตั้งแต่คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งพบว่าแม้ได้เรียน

ส่ิงที่ชอบแล้วแต่ยังไม่ใช่ตัวตน  จึงเปลี่ยนใจย้ายมาเรียนคณะนิติศาสตร์ต่ออีกประมาณ 2 ป ี

กผ็นัตัวไปเรยีนนิเทศศาสตร์ท่ีมหาวทิยาลยักรงุเทพ  หลงัจากน้ันเริม่เข้าสู่ชวีติการท�างานประมาณ

สิบกว่าปี  และได้กลับมาสมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ ม.ร. อีกคร้ังในปี 2550  เพราะต้องการน�า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท�างานให้ดีข้ึน แต่ด้วยข้อจ�ากัดด้านเวลาเพราะท�างานไปด้วย 

เรียนไปด้วย รวมทั้งยังไม่มีพื้นฐานด้านนี้จึงต้องหยุดเรียนอีกครั้ง จนกระทั่งมาถึงปี 2554 ท่ีต้องการทบทวนและ 

เพิม่เติมความรูใ้หม่ๆ ท่ีทันสมัย  เพือ่เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 

ท่ีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  จงึตัดสินใจกลับมาสมัครเรยีนคณะส่ือสารมวลชนทีน่ี่และได้กลบัมาสูอ้่อมกอดของพ่อขนุฯ 

 ในรั้วรามค�าแหงอีกครั้งสมดังตั้งใจ

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ  ได้ยินช่ือเสียงของสถาบันมานาน หลังจบ ม.6 ต้ังใจ

สมัครเข้าศึกษาทันที ช่วงระยะเวลาที่เป็นนักศึกษารามฯ สัมผัสได้ถึงการบ่มเพาะที่รามค�าแหงมุ่งมั่นพัฒนาลูกศิษย์

ให้มีความรูคู่้คณุธรรม ปลูกฝังความอดทนและวนัิยในตนเอง ซึง่เป็นคณุสมบัติส�าคัญต่อการท�างาน นายจ้างหลายคน 

ล้วนชื่นชมเด็กรามฯ ว่ามีความรับผิดชอบสูง  จึงไม่หวั่นใจ  ต่อให้เรียนกี่ปี  หรือสมัครอีกกี่ครั้ง  ก็ยังมุ่งมั่น 

ขอจบการศึกษาในรั้วรามค�าแหง”

 บัณฑิตจิตตพล แนะเทคนิคการเรยีนให้กบัรุน่น้องว่าเป็นเด็กรามฯ ต้องรูจ้กัขวนขวายด้วยตนเองให้มากทีสุ่ด 

หากไม่มีเวลาเข้าเรียนต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็น หมั่นอ่านหนังสือ สรุปประเด็นส�าคัญ แล้วท่องจ�าให้เข้าใจ- 

ก่อนน�าไปสอบ   บางวิชาของคณะมีคะแนนเก็บ ถ้ามีโอกาสเข้าเรียนขอให้เข้าไปรับความรู้จากคณาจารย์  เพราะจะ 

ท�าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากกว่า  และที่ส�าคัญที่สุดคือขยัน ตั้งใจและมีวินัยในตนเอง อย่าพาตัวเองออกจาก

สิ่งที่รามค�าแหงพยายามปั้นเราให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

 “โอกาสที่รามค�าแหงมอบให้กับทุกคนคือความเป็นตลาดวิชา ไม่ว่าใครก็สามารถก้าวเข้ามาศึกษาในสถาบัน

แห่งนี้ได้ เป็นโอกาสให้หลายคนได้ส�าเร็จการศึกษา ยกระดับชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น มีคณาจารย์หลายท่านคอยใส่ใจ

พร้อมดูแลลูกศิษย์จนกว่าจะประสบความส�าเร็จ การจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เป็นเกียรติต่อตนเองและ

วงศ์ตระกูล เป็นความภาคภูมิใจที่จะน�าไปฝากพ่อแม่ที่คอยเป็นก�าลังใจให้เสมอมา”

  และอีกหนึง่สาว  นางสาววรรชัด์ ชยัเวทย์  บณัฑิตคณะส่ือสารมวลชน  เกียรตินิยมอนัดับ 2  

ม่ันใจคณุภาพจากพ่อแม่ทีเ่ป็นศิษย์เก่ารามฯ ใช้เวลาเรยีนเพยีง 3 ปี  มุ่งม่ันเข้าเรยีนทกุวชิาท่ีมีโอกาส  

เพื่อประสบความส�าเร็จดังเป้าหมาย

  บัณฑิตวรรัชด์  กล่าวว่า ก่อนเปิดภาคเรียนทุกครั้งจะอ่านหนังสือล่วงหน้าท�าความเข้าใจ

ด้วยตัวเองก่อน  เม่ือถึงเวลาเข้าห้องเรยีนจะเข้าใจเนือ้หาท่ีอาจารย์สอนง่ายขึน้  เวลาว่างกเ็ข้าห้องสมุด 

หรอืห้องอ่านหนงัสือศรีอักษร  ทบทวนบทเรยีน  และเข้าห้องเรยีนตลอด   ซ่ึงแต่ละวิชาท่ีเข้าเรยีน 

จะได้ความรูม้ากกว่าในต�ารา  ได้รบัทัศนคติท่ีดีต่อการใช้ชีวติจากคณาจารย์ผูม้ปีระสบการณ์ชีวติสูงกว่า

 “ประทับใจมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ทั้งเพื่อนและครูอาจารย์ท่ีคอยดูแลใส่ใจกันและกัน  รวมถึงโอกาส

ทางการศึกษาที่สถาบันแห่งน้ีมอบให้  ไม่เพียงแต่ความรู้ทางวิชาการ  แต่ยังได้เสริมสร้างทักษะชีวิตที่ส�าคัญ  เช่น 

การสร้างวินยัในตนเอง  สร้างปฏสัิมพนัธ์กบันักศึกษารอบตัวท่ีเปรยีบดังครอบครวัขนาดใหญ่  แวดล้อมด้วยวสัิยทศัน์ 

ที่กว้างไกล  เนื่องจากมีผู้คนหลายช่วงอายุ  และแตกต่างในหน้าที่การงานเข้ามาศึกษาหาความรู้ที่รามค�าแหง”

 บัณฑิตวรรชัด์  เปิดเผยเคลด็ลบัเรยีนให้จบ  ประสบความส�าเรจ็ในการท�างานไม่ใช่เรือ่งยาก  ขอเพยีงมีความขยนั 

ตั้งใจ ทุกคนก็สามารถเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้  และยังมีการอบรมเสริมสร้างทักษะ  เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่

วัยท�างาน  เช่น การอบรมฝึกพิมพ์ดีด  อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  อบรมภาษาต่างประเทศ  เป็นต้น  ล้วนเป็น 

โอกาสมากมายที่รามค�าแหงได้จัดเตรียมไว้ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  รอเพียงนักศึกษาเข้ามาไขว่คว้าเป็นของตน

 “ตอนน้ีจบการศึกษาแล้ว  ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2  รู้สึกภาคภูมิใจและไม่เสียแรงเปล่าที่เพียรพยายามต้ังใจ

ท�าอย่างเต็มที่มาตลอด 3 ปี  สิ่งที่คุ้มค่ามากกว่าเกียรตินิยมคือ สิ่งที่รามค�าแหงพยายามสร้างเราให้เป็นบัณฑิตที่ดี 

มีคณุภาพ  อดทนต่อทกุอปุสรรค  ยืนหยัดจนประสบความส�าเรจ็  ฝากข้อคิดถงึรุน่น้องรามค�าแหง  หากคดิจะท�าส่ิงใด  

พงึระลกึไว้ว่าเหรยีญมี 2 ด้านเสมอ  มีท้ังด้านดีและด้านไม่ดี  ขอให้รูจั้กยอมรบั  ใช้ชีวติให้เป็น  อดทนแล้วท�าให้ดีท่ีสุด  

สักวันหนึ่งเราจะประสบความส�าเร็จดังที่หวัง”  

 สถาบันภาษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จะจดัอบรม 

ภาษาต่างๆหลายโครงการ ในระหว่างเดือนสิงหาคม 

ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการ 

แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ผู้ท่ีเข้ารับการอบรม 

และสอบผ่านครบตามหลกัสูตรจะได้รบัประกาศนียบตัร 

ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สถาบันภาษา 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง อาคารสุโขทยั ชั้น 4 ห้อง 0408 

รายละเอียดดังนี้

 ✪ ภาษาอังกฤษท่ัวไป (พูด-ฟัง) ระดับ 1 และ 

ระดับ     5   สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ   สมัครได้ต้ังแต่ บดัน้ี 

ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 

   ✪  ภาษาองักฤษท่ัวไป (พดู-ฟัง) ระดับ  2  3  4  และ 

ระดับ 5 สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี ้

ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560           

 ✪ ภาษาฝรัง่เศส ระดับ 1 สมคัรได้ต้ังแต่บดันี้  

ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 เปิดอบรมวันที่ 30  กันยายน 

- 25 พฤศจิกายน 2560            

 ✪ ภาษาองักฤษส�าหรบัผูต้้องการฟ้ืนฟ ู สมัครได้ 

ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เปิดอบรม  

วันที่ 20 สิงหาคม - 5 พฤศจิกายน 2560

 ✪ ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้เริ่มต้น สมัครได้

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เปิดอบรมวันที่ 

20 สิงหาคม - 5 พฤศจิกายน 2560

 ✪ ภาษาองักฤษส�าหรบัเด็กอาย ุ8 - 12 ปี (English 

for Kids) สมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถงึวนัท่ี 19 สงิหาคม 2560 

เปิดอบรมวันที่ 20 สิงหาคม - 22 ตุลาคม 2560

 ✪ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี ้

ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 

 ✪ ภาษาจีนกลาง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 

18 สิงหาคม 2560

 ✪ ภาษาญี่ปุ่น สมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่ 

18 สิงหาคม 2560

 ✪ ภาษาพม่า ระดับ 1 และระดับ 2 สมัครได้

ตั้งแตบ่ัดน้ีถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เปิดอบรมวันที ่

14  ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2560

 ✪ องักฤษธุรกิจ สมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถงึวนัท่ี  

19 สิงหาคม 2560 เปิดอบรมวันที่ 20 สิงหาคม - 17 

กันยายน 2560

 ✪ ภาษาองักฤษเร่งรดั (Intensive Course) นกัศึกษา 

 ม.รามฯ 600.-  บุคคลทั่วไป 900.- สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 

ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เปิดอบรมวันที่ 20 สิงหาคม 

- 15 กันยายน 2560

 Intensive R/G เปิดอบรมเวลา 18.00 - 21.00 น.

 Intensive L/S เปิดอบรมเวลา 14.00 - 17.00 น.

 (เมื่อผ่านการอบรมตามหลักสูตรเร่งรัดแล้ว 

จะบันทึกผลลงระเบียนการศึกษา หรือ  Transcript 

ส�าหรบันักศึกษามหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ระดับปรญิญาตร)ี

 ✪  !!! หลกัสูตรใหม่ ภาษาองักฤษส�าหรบัสมัภาษณ์งาน 

เหมาะกับน้องๆนักศึกษาหรอืบคุคลทัว่ไป 

ม.ร.อบรมภาษาต่างประเทศ

(อ่านต่อหน้า 9)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ถาม 1. อยากทราบหลกัเกณฑ์การกากบาทขอจบ

 2. อยากทราบหลกัเกณฑ์การขอสอบซ�า้ซ้อน

ตอบ  1. การขอจบการศึกษา

  1.1 นั ก ศึ ก ษ า ท่ี จ ะ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า 

ในภาคการศึกษาทีล่งทะเบยีนโดยไม่นบัรวมหน่วยกติ 

ที่ได ้ลงทะเบียนเรียนไว ้ในภาคที่แล ้วและได  ้

ลงทะเบียนเรยีนทีม่หาวทิยาลยัให้ท�าเครือ่งหมาย (X) 

ในช่องขอจบการศึกษาในภาคท่ีลงทะเบียนใน ม.ร. 36 

ส่วนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ 

ให้ท�าเครื่องหมาย (X) ใน ม.ร. 34 ในช่วงท่ีมีการ

ลงทะเบียนเท่าน้ัน

  1.2 นัก ศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ 

จะต้องแจ้งการขอจบที่คณะด้วย

  1.3 นัก ศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์

จะต้องแจ้งจบการศึกษาท่ีหน่วยทะเบียนและ

ประเมินผลการศึกษา ภายหลังที่ผลการสอบประกาศ

อย่างเป็นทางการทุกกระบวนวิชา

  1.4 นักศึกษาที่จบการศึกษาหาก 

ไม่ได้แจ้งขอจบการศกึษาต้องช�าระค่าปรับภาคเรียน

ละ 300 บาท

 2. การขอสอบซ�้าซ้อน

  2.1 เป็นผู้ที่ขอจบการศึกษาในภาค 

ที่ลงทะเบียน

  2.2 กระบวนวิชาที่ขอสอบซ�้าซ้อน

ต้องไม่เป็นวชิาเลอืกท่ีสามารถเลอืกวชิาอืน่แทนได้

  2.3 ต ้องยื่นค� าขอสอบซ�้ าซ ้อนท่ี

คณะของนักศึกษาในวันลงทะเบียนหรือในช่วง

ของการลงทะเบียน

 อน่ึงในกรณีการกากบาทขอจบในภาคซ่อม 

ทั้งซ่อมของภาค 1 และซ่อมของภาค 2, ฤดูร้อน 

มหาวิทยาลัยไม่ต้องให้นักศึกษากากบาทขอจบ 

ถ้านกัศึกษาจบการศึกษาในภาคซ่อมน้ัน มหาวทิยาลยั

ให้ใช้สิทธ์ิในการสอบซ่อม เว้นแต่ถ้านกัศึกษาไม่ได้ 

กากบาทในการลงทะเบียนในภาคน้ันนักศึกษา

ต้องช�าระค่าปรับ 300 บาท เช่นเดียวกับข้อ 1.4

 และในการแจ้งขอสอบซ�้าซ้อนที่คณะ

ของนักศึกษาในภาคสอบซ่อมนักศึกษาต้องน�า 

ใบเสร็จลงทะเบียนภาค 1 (ส�าหรับการสอบซ่อม1) 

หรอืภาค 2,ฤดูร้อน (ส�าหรบัการสอบซ่อม 2,ฤดูร้อน) 

เพือ่คณะจะได้ตรวจสอบว่ามกีารกากบาทในใบเสรจ็

หรือไม่เพราะถ้าไม่มีนักศึกษาจะไม่มีสิทธ์ิขอสอบ

ซ�้าซ้อนในภาคนั้น

กองบรรณาธิการ

      

..สำานักหอสมุดกลาง..ขุมทรัพย์ทางปัญญาแห่งรามคำาแหง (ตอนที่ 2)
นางสาวธีร์จุฑา เมฆิน

 จุดเด่นอีกประการหน่ึงของส�านักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง คือ การให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน 

แม้ว่าทางห้องสมุดจะมีบรกิารในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์

และมีการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้เพื่ออ�านวย-

ความสะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิารแล้ว แต่ผูใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่

ยงัคงนิยมเข้ามาใช้บรกิารด้วยตนเองทีส่�านักหอสมุดกลาง 

เช่น การเข้ามานั่งอ่านหนังสือ การค้นคว้าข้อมูลและ 

ยมืหนังสอืด้วยตนเอง เป็นต้น ทางห้องสมุดจึงจัดพืน้ที่

ให้บริการแก่ผู้ใช้ไว้อย่างเป็นสัดส่วน เพื่อให้เพียงพอ

กับจ�านวนผู้เข้ามาใช้บริการ เช่น การให้บริการพื้นท่ี 

นัง่อ่านแก่ผูใ้ช้ท่ัวไป การให้บรกิารห้องบณัฑิตศึกษาส�าหรบันกัศึกษาปรญิญาโทและปรญิญาเอกโดยเฉพาะ เป็นต้น  

นี่จึงเป็นเสน่ห์ของส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีสามารถรักษาความเป็นห้องสมุดด้ังเดิมไว้ได ้

มาจนถึงปัจจุบัน

 นอกจากน้ี ส�านักหอสมุดกลางยงัมีการจัดกจิกรรมห้องสมุด เพือ่เผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษาและผูใ้ช้บริการ

ในลกัษณะของการจัดนทิรรศการ รวมท้ังยงัมีการแสดงโดยบคุลากรของส�านกัหอสมุดกลาง เพือ่สร้างความบนัเทิง

สนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานท่ีเข้ามารับชมและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ผ่านกิจกรรมการแสดงเหล่าน้ันด้วย 

โดยการจัดกิจกรรมของห้องสมุดนั้นมักจะมีการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสส�าคัญต่างๆ เช่น งานร�าลึกถึงบุคคลส�าคัญ  

งานส�าคัญตามประเพณีฯ งานสัปดาห์ห้องสมุดเป็นต้น ซึ่งทางส�านักหอสมุดกลางได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาและ

ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้สาระประโยชน์

ที่ส�านักหอสมุดกลางต้ังใจน�าเสนอให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย เพราะจุดประสงค์ส�าคัญของการจัดกิจกรรม

ห้องสมุดคือ เพื่อกระตุ้น เชิญชวนให้นักศึกษา ประชาชน เข้ามาใช้บริการของห้องสมุดมากขึ้น รวมทั้งยังแสดง 

ให้เหน็ถงึความมีชวีติชวีาของห้องสมุดทีไ่ม่ได้มีภาพลกัษณ์ในความเป็นวชิาการเพยีงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ห้องสมุด 

ยงัสามารถสร้างความสนุกสนานเพลดิเพลนิ สร้างสสัีน และถ่ายทอดความรูผ่้านกจิกรรมเหล่าน้ันได้ ท�าให้ห้องสมุด

มีมิติของความผ่อนคลายและเป็นแหล่งน�าเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่ทุกคนอยากเข้ามาใช้บริการอย่างสม�่าเสมอ

 ฉะนั้น หากเปรียบส�านักหอสมุดกลางเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญา น่ีคงเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาและ 

เป็นคลังความรู้ขนาดใหญ่ท่ีทรงคุณค่ายิ่งแก่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เพราะถือเป็นองค์กรด้านการสนับสนุน 

การเรยีนการสอนทีช่่วยขับเคลือ่นมหาวทิยาลยัให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มภาคภมิู รวมถงึเป็นฟันเฟืองอนัส�าคัญ

ในการช่วยพัฒนาคนให้มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) ซึ่งเป็นทักษะ

ที่จ�าเป็นในยุคปัจจุบันอันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีข่าวสาร ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่าห้องสมุดมิได้เป็นเพียงสถานที่

ส�าหรบัจดัเกบ็หนงัสอือย่างท่ีใครหลายคนคดิเท่าน้ัน แต่ห้องสมดุเป็นแหล่งสารสนเทศทีส่ร้างรากฐานทางความรู ้

ช่วยเปิดโลกกว้าง จุดประกายความคิดและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ส่งเสริมให้คนสามารถพัฒนา

ตนเองได้ โดยส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหงแห่งน้ีน่ีเองท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชน

สามารถเข้าถึงความรู้และบริการทางการศึกษาได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ม.ร.อบรมภาษาต่างประเทศ (ต่อจากหน้า 8)

ที่ก�าลังเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งานโดยเฉพาะเนื้อหาของหลักสูตรเป็นการฝึกพูดเพื่อทักษะในด้านการพูด 

การฟัง การเขียนและการอ่าน เพือ่ใช้ในการสัมภาษณ์งานและการท�างานเทคนิคการเขยีนจดหมายสมัครงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 ✪ รบัจดัโครงการฝึกอบรมให้กบัหน่วยงานท้ังภาครฐัและภาคเอกชน

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันภาษา อาคารสุโขทยั ชัน้ 4 โทร. 0-2310-8903-4, 8682-3 (รามฯ 1) 

http://www.ril.ru.ac.th  email: ril_ram@hotmail.com หลกัฐานการสมคัร รปูถ่ายขนาด 1 น้ิว 2 รปู บคุคลทัว่ไป: 

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 1 ฉบับ, นักศึกษารามฯ : ส�าเนาดังนี้ บัตรประจ�าตัวนักศึกษา 1 ฉบับ, ใบเสร็จลงทะเบียน 

1 ฉบับ, บัตรประจ�าตัวประชาชน 1 ฉบับ (หมายเหตุ :นักศึกษา และบุคลากร บุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงมีส่วนลด 300 บาท)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สิริศิระ โชคทวีกิจ 

ลักษณะเน้ือหาและแนวทางการเรียนการสอน 

 ศึกษานิยาม อัตลักษณ์ และประเภทของ

วรรณกรรมนิราศ วเิคราะห์ลกัษณะและการใช้ภาษา 

วรรณศิลป์ ภาพพจน์ กลวธีิการประพนัธ์ การถ่ายทอด-

เรื่องราว อารมณ์ เน้ือหา ความหมาย และคุณค่า  

ผ่านวรรณกรรมนิราศ 

 อีกท้ังยังศึกษาพัฒนาการและอิทธิพลท่ี

สืบทอดมาถงึปัจจบัุน เช่น นริาศสมัยอยธุยาแสดงขนบ

หรือสัญนิยมใดที่ส่งผ่านถึงนิราศร่วมสมัย 

หนังสือต�าราเรียน

 1 หนังสือรายวิชา TH 333 วรรณกรรมนิราศ 

โดยยืมจากหอสมุดกลาง ม.รามค�าแหง (ไม่ได้พิมพ์

จ�าหน่ายแล้ว)

 2 เอกสารประกอบการสอน วรรณกรรมนริาศ: 

การวิเคราะห์เชิงภาษาศาสตร์และวรรณกรรมศึกษา 

ของอาจารย์สิริศิระ โชคทวีกิจ (ติดต่ออาจารย์ผู้สอน) 

วันเวลาและสถานที่บรรยาย

 วันพุธ เวลา 09.30-11.20 น. อาคารเรียน 

วิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 2506

การติดต่อ

 1  ติดต่อผูส้อนโดยตรงในห้องสอนตามท่ีแจ้ง

 2  ติดต่อท่ีห้องพกัอาจารย์ ห้อง 2510 อาคาร 2 

ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์

 3 การติดต่อทางสื่อออนไลน์ อาจไม่สะดวก 

เพราะมิใช่การสื่อสารทางตรง

 4  การติดต่อทุกครั้งต้องสุภาพ เหมาะสม 

และมีบันทึกข้อความในเรื่องที่ติดต่อ

 5 วนัเวลาให้ค�าปรกึษาติดต่อท่ีภาควชิาภาษาไทยฯ 

 อาคาร 2 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์

แนวข้อสอบเบื้องต้น

 1 ข้อสอบเป็นอัตนัย (โปรดติดตามการเรียน

การสอน)

    2 ข้อสอบเป็นไปตามรายวิชา เช่น ลักษณะ

วรรณกรรมนิราศ ความหมาย ที่มา องค์ประกอบ 

การน�าเสนอรปูแบบ การใช้ภาษา ภาพพจน์ วรรณศิลป์ 

สุนทรียศาสตร์ เนื้อหา และคุณค่า เป็นต้น

 ค�าแนะน�าการเรียน (ทุกวิชา)

 1 นักศึกษาต้องหม่ันติดตามข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับรายวิชา และขยันอ่าน

 2 นักศึกษาควรเตรยีมค�าถาม หากมีข้อสงสยั

เกี่ยวกับรายวิชา

 3 นักศึกษาควรเข้าชัน้เรยีนทุกครัง้ หากท�างาน

หรือไม่สะดวกประการใด กรุณาสละเวลามาติดต่อ

สอบถามอาจารย์ผู ้สอนบ้างเพื่อรับแนวทางการ

เรียนการสอน

 THA 2103

วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย 

(Evolution of Thai Textbooks)

อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สิริศิระ โชคทวีกิจ 

ลักษณะเนื้อหาและแนวทางการเรียนการสอน

 ศึกษาวิวัฒนาการ (คือศึกษาการเปลี่ยนแปลง

และเปรียบเทียบด้านภาษาและเนื้อหา) ของหนังสือ 

แบบเรียนภาษาไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน 

ตลอดจนวิเคราะห์รปูแบบ ลกัษณะภาษา ค�า ประโยค 

ความหมาย และเน้ือหาของหนังสือแบบเรยีนภาษาไทย

แต่ละยุคสมัย 

หนังสือต�าราเรียน

 1. THA 2103 ววิฒันาการแบบเรยีนภาษาไทย 

โดย ศ. ธวัช ปุณโณทก (วางจ�าหน่ายที่ส�านักพิมพ์)

 2. เอกสารประกอบการสอน การวิเคราะห์

ภาษาและเนือ้หาแบบเรยีนวชิาภาษาไทย ของอาจารย์

สิริศิระ โชคทวีกิจ (ติดต่ออาจารย์ผู้สอน)

วันเวลาและสถานที่บรรยาย

 วันอังคาร เวลา 07.30-09.20 น. อาคารเรียน 

HUB 1302 (LAB. 2)

แนวข้อสอบเบื้องต้น

 1. ข้อสอบเป็นอัตนัย 4 ข้อ (โปรดติดตาม 

การเรียนการสอน)

  1.1 ลักษณะ ที่มา องค์ประกอบ ขอบเขต 

ความหมายแบบเรียน แบบเรียนวิชาภาษาไทย

  1.2 การวิเคราะห์ภาษาและเนื้อหาของ

แบบเรียนสมัยอยุธยาจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี

หรือฉบับพระเจ้าบรมโกศ

  1.3 การวิเคราะห์ภาษาและเนื้อหาของ

แบบเรยีนสมัยธนบรุหีรอืรตันโกสินทร์ตอนต้น จนิดามณี

ฉบับสมัยรัตนโกสินทร์ ประถม ก. กา ประถมมาลา 

เป็นต้น

  1.4 การวิเคราะห์ภาษาและเนื้อหาของ

แบบเรยีนสมัยปฏริปูการศึกษารชักาลที ่5 แบบเรยีนหลวง 

เช่น มูลบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยค 

พิธาน พิศาลการันต์ อนันตวิภาค เป็นต้น 

 ค�าถามเบือ้งต้นของข้อ 1.2-1.4 นัน้ ให้นักศึกษา 

ตอบเพยีงแบบเรยีนเรือ่งเดียวเท่าน้ัน นกัศึกษาถนดั 

เข้าใจ ชื่นชอบแบบเรียนใด สามารถที่จะเตรียมตัว 

ฝึกเขียนค�าตอบเชิงวิเคราะห์ได้เลย

 2. ข้อสอบเป็นไปตามรายวิชา เช่น ลักษณะ 

ที่มา องค์ประกอบ ขอบเขต ความหมายแบบเรียน 

แบบเรียนวิชาภาษาไทย และการวิเคราะห์ภาษาและ 

เน้ือหาท่ีปรากฏในแบบเรยีนของแต่ละเล่ม แต่ละยุคสมัย 

ความเหมือนความแตกต่างระหว่างภาษาและเน้ือหา 

ท่ีผูแ้ต่งแต่ละสมัยใช้ เม่ือเปรยีบกับภาษาปัจจุบนั เช่น 

การเปลีย่นแปลงทางเสียงของพยญัชนะ การปรากฏเสียง 

และรปูวรรณยกุต์ ตร ีจตัวา ในอยุธยาตอนปลาย หรอืสาระส�าคัญ 

ท่ีนกัศึกษาสามารถน�ามาคิดวเิคราะห์เชิงวิพากษ์ได้

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

 ENS 3403 (EN323) 

ภาษาอังกฤษสำาหรับมัคคุเทศก์ (English for Guides) 

 ✎ เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาและฝึกใช้ประโยค 

และข้อความภาษาอังกฤษต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับ

งานมัคคุเทศก์ เช่น การทักทายและกล่าวโอภาปราศรัย 

การบอกเล่าเรื่องต่างๆ การฟัง การตอบค�าถาม 

การพรรณนาลักษณะและความส�าคัญ การบรรยาย-

ประวัติบุคคล ส่ิงของและสถานท่ี ซ่ึงเป็นจุดความสนใจ

ของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการพรรณนาได้โดยย่อ 

แต่ครอบคลุมสาระส�าคัญในเร่ืองภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม การปกครอง และการเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย

 ✎ ต�าราเรียน 

 (1)  EN 323: English for Guides

   (ภาษาอังกฤษส�าหรับมัคคุเทศก์)

  แต่งโดย รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

 (2) CDR และคู่มือ (script) มีจ�าหน่ายที่ร้าน

ถ่ายเอกสาร ชั้นล่าง คณะมนุษยศาสตร์ 1

 ✎ ข้อแนะน�าในการเรียน ให้ศึกษาต�าราอย่างละเอียด 

ซึ่งมีทั้งหมด  6 บท

 Unit 1: Welcome to Thailand

 Unit 2: Introducing Thailand

 Unit 3:  Have a Pleasant Stay

 Unit 4: Bon Appetit

 Unit 5: Made in Thailand

 Unit 6: Visiting Thai Temples

 ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ 

การฟังและการพูด หากมีรูปภาพซีดีก�ากับอยู่ แสดงว่า 

มีเสียงประกอบบทเรียนส่วนนั้น ให้นักศึกษาฟัง CDR 

ประกอบด้วย

 ✎ แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  

มี 5 ข้อใหญ่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 ✎ ข้อแนะน�าในการสอบ  ข้อสอบจะออก

ครอบคลุมเนื้อหาในต�าราทั้ง 6 บทและในเอกสาร

ประกอบ CDR

 ✎ วันเวลาและสถานที่เรียน  

  วันอังคาร 09.30-11.20 น. ห้อง LTB 529

รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล อาจารย์สิริศิระ  โชคทวีกิจ

 THA 3203

 วรรณกรรมนิราศ (Niras)

อาจารย์สิริศิระ  โชคทวีกิจ



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ สิงหาคม 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

 

คณะวิศวะอบรม
การออกแบบโครงสร้างฯ

 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกยีรติจังหวดัหนองบัวล�าภจูดัโครงการ 

สานสัมพันธ์เพื่อนใหม่วัยใสร่วมใจสร้างสรรค์ 

เม่ือวนัที ่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมี อาจารย์ประสิทธิ์  

บุญไทย รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด-

หนองบัวล�าภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 

ช่วงเช้า คณะเจ้าหน้าท่ีสาขาวทิยบรกิารฯจังหวดั-

หนองบัวล�าภู ได้จัดแนะน�าการให้บริการต่างๆ 

แก่นักศึกษา เช่น งานบริการการศึกษา แนะน�า-

เกีย่วกับการลงทะเบียนเรยีน การเลอืกวชิาลงทะเบียน 

การย้ายศูนย์สอบ การติดต่อเพื่อขอเอกสารต่างๆ 

งานสารสนเทศ แนะน�าเกีย่วกับการใช้สารสนเทศ 

เช่น ระบบ e-services ระบบ m-learning ระบบ 

e-book ระบบลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต การค้นหา 

ตารางสอบไล่รายบุคคล และวิธีการสมัครใช้งาน 

RU-WiFi ช่วงบ่าย นักศึกษารุ่นพี่จัดกิจกรรม 

ไหว้สักการะพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช กิจกรรม

แนะน�าวธีิการเรยีน การเตรยีมตัวสอบ  และกจิกรรม

สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้องที่เป็น

นักศึกษาใหม่ โดยมีกจิกรรมปลกูต้นไม้ การแข่งขัน

กีฬามหาสนุก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน 

110 คน

สานสัมพันธ์เพื่อนใหม่วัยใส  - หากบตัรสูญหายหรือถกูขโมย ควรแจ้งธนาคาร

หรือบริษัทผู้ออกบัตรเพื่ออายัดบัตรทันที

 

 

 หากพบว่าพลาดท่าตกเป็นเหยื่อให้กับกลุ ่ม

มิจฉาชีพแล้ว มีวิธีป้องกันเบื้องต้นอย่างไร?  เพื่อไม่ให้

มิจฉาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลและให้เกิดความเสียหาย

น้อยที่สุด 

 -  รบีแจ้งอายดับัตรทนัท ี เม่ือพบรายการถอนเงิน

หรือโอนเงินผิดปกติ พร้อมตรวจสอบยอดเงินใช้จ่าย

หรือยอดเงินคงเหลือกับเจ้าหน้าท่ีธนาคารหรือบริษัท 

ผู้ออกบัตรด้วย

 -  ด�าเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

 - ท�าใจยอมรับ เพราะเงินที่ถูกมิจฉาชีพขโมยไป 

โอกาสจะได้คืนน้ันน้อยมาก โดยเฉพาะในกรณีท่ีมิจฉาชพี

ได้ข้อมูลบัตรเพราะความประมาทของผูถ้อืบัตร แต่อย่างไร

ก็ตามหากถูกขโมยจากการสกิมม่ิงที่ตู ้ เอทีเอ็มของ

ธนาคารจรงิ ธนาคารจะต้องชดใช้เงินให้แก่ลกูค้าทีไ่ด้รบั 

ความเสียหาย

 ค�าแนะน�าท้ังหมดเป็นประโยชน์ช่วยป้องกนัไม่ให้ 

เงินในบัญชีถูกมิจฉาชีพขโมยไป และบรรเทาความกังวล 

ในการใช้บัตรเอทีเอ็มได้โดยสามารถขอรับค�าปรึกษา 

หรอืร้องเรยีนปัญหาเพิม่เติมได้ทีศู่นย์คุ้มครองผูใ้ช้บรกิาร- 

ทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213 

ในช่วงเวลาท�าการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. และ 

13.00 - 16.30 น. นอกเวลาท�าการ บริการตอบรับผ่าน

ระบบอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง

1. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) (ค้น 

 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 แหล่งข้อมูล : https:// 

 www.1213.or.th/th/Pages/default.aspx) 

2. ทีมไทยเซิร์ต. “ATM Skimmer และข้อควรระวังใน 

 การใช้งานตู้ ATM”  (ค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560  

 แหล่งข้อมูล : https://www.thaicert.or.th/papers/ 

 general/2013/pa2013ge009.html)

บัตร ATM ใช้อย่างไร? ปลอดภัยฯ (ต่อจากหน้า 6)

รูปท่ี 5 ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้าธนาคารพาณิชย์ไทยและ

ธนาคารพาณิชย์รายย่อย  (แหล่งท่ีมา ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ

ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย)

พลาดท่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแล้ว 
ควรทำาอย่างไร ?

แหล่งอ้างอิง(ออนไลน์)

 จากน้ัน ผศ. ดร.บุญชาล  ทองประยูร ได้รวมพลัง

ทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านส่ิงเสพติด 

ความว่า “ข้าพเจ้า ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า ข้าพเจ้า

ท้ังหลาย จะต่อต้านภัยจากส่ิงเสพติดทุกชนิด ข้าพเจ้า 

ทุกคนจะไม่เก่ียวข้องกับส่ิงเสพติดใดๆ ท้ังส้ิน ข้าพเจ้า 

จะรณรงค์ให้ทุกคนและชุมชนทุกแห่งปลอดจาก

สิ่งเสพติดทุกประเภท ข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า 

ข้าพเจ้าจะละ ลด เลิก ไม่เสพ ไม่ยุ่งเก่ียว กับส่ิงเสพติด-

ทุกชนิด  ข้าพเจ้าขอเป็นพลังแผ่นดินในการต่อต้าน 

ม.รามฯ รวมพลังทุกภาคส่วนฯ (ต่อจากหน้า 12)
ส่ิงเสพติดและเสริมสร้างสุขภาพ เราทุกคนขอประกาศว่า 

เราจะรวมพลังเพื่อวันใหม่ ให้สังคมไทย ห่างไกล

จากสิ่งเสพติดตลอดไป”

 นอกจากนี้  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ 

ประกันคุณภาพ ได้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน 

ท่ีร่วมกิจกรรม และน�าออกก�าลังกายเต้นซุมบ้า โดยมี 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรชาว-

รามค�าแหง นักศึกษา นักเรียน และประชาชนจ�านวนมาก

ร่วมออกก�าลังกายเต้นซุมบ้าอย่างสนุกสนาน

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในฐานะเป็น 

องค์แม่ข ่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม- 

ต่อเนื่อง จัดโครงการอบรม “การออกแบบ

โครงสร้างบนดินและใต้ดิน” (PDU 12 หน่วย)  

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โดยโครงการ 

ดังกล่าว  ได้รบัความสนใจจากวศิวกร  คณาจารย์  

ศิษย์เก่า ตลอดจนศิษย์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

ผูเ้ข้าร่วมอบรมได้รบัความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับ 

การออกแบบโครงสร้างบนดิน  และการออกแบบ

โครงสร้างใต้ดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

และได้ทราบถึงข้อก�าหนดในการเลือกใช  ้

วัสดุน�้าหนักบรรทุก  การเลือกตัวแปรในการ

ออกแบบได้อย่างถูกต้อง  โดยโครงการนี้ได้รับ

ความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์ ดร.อมร  

พิมานมาศ  ผูท้รงคุณวฒุ ิ เลขาธิการสภาวศิวกร  

และคุณชูเลิศ  จิตเจือจุน  ผู้เชี่ยวชาญการพิเศษ 

สาขาวศิวกรรมโยธา  โดยการอบรมสัมมนาเป็นหนึง่ 

ในหลายๆ โครงการของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

เพือ่พฒันาวชิาชพีวศิวกรรมอย่างต่อเนือ่ง  และ 

เป็นการพัฒนานักศึกษาปัจจุบันให้มีความรู้  

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง  เพื่อเป็นวิศวกร

ที่ดีมีคุณภาพต่อไป

 ทั้งนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์จะจัดให้มี

โครงการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง  ผู้สนใจ 

สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook : 

การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องวิศวกรรม (CPD) 

องค์กรแม่ข่ายสภา @ คณะวิศวะ ม.รามฯ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๘) วันที่ ๑๔ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดกิจกรรม “ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัยส่ิงเสพติด” รณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของส่ิงเสพติด พร้อมรวมพลังทุกภาคส่วน

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติดและออกก�าลังกายเต้นซุมบ้าสร้างเสริมสุขภาพ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานในการรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด และ

น�าออกก�าลังกายเต้นซุมบ้า โดยมี พ.ต.อ.มานพ  น่วมลิวงศ์ รองผู้บังคับการต�ารวจนครบาล 4 พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์  

มีสวัสด์ิ ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก และ นายพรศักด์ิ  พิทักษ์พูลสิน ประธาน กต.ตร.สน.หัวหมาก 

ผู้แทนส�านักงานเขตบางกะปิ เขตประเวศ เขตวังทองหลาง สน.อุดมสุข และสน.วังทองหลาง รวมทั้ง 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนโดยรอบ ม.ร.  

ร่วมงานกว่า 3,000 คน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี้  ผศ.ดร. บุญชาล  ทองประยูร กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้ความส�าคัญและด�าเนินการอย่างจริงจังในการต่อต้านสิ่งเสพติดอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อให้ชาวรามค�าแหงและชุมชนโดยรอบรามค�าแหงร่วมกันปราบปรามสิ่งเสพติดทุกรูปแบบให้หมดไปจากชุมชนของพวกเรา แต่ปัญหาการปราบปรามสิ่งเสพติด 

ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักพวกเราทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ต้องเอาใจใส่และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา กิจกรรมที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันแสดงออกในวันนี้  

เป็นกิจกรรมที่น่ายกย่องชมเชย เพราะเป็นการช่วยกันป้องปรามและเตือนภัยปัญหาไว้ก่อนเป็นอย่างดี

 ผมขอชื่นชมคณะกรรมการชี้น�า ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม ที่จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด ออกก�าลังกายเต้นซุมบ้าในวันนี ้

เพื่อให้พื้นที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ชุมชนและหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดสิ่งเสพติดและ 

เป็นพ้ืนท่ีสีขาวอย่างแท้จริง ผมเช่ือว่าความมุ่งม่ันของท่านท้ังหลายในวันน้ีจะก่อให้เกิดพลังในการต่อต้านส่ิงเสพติด 

ออกไปสู่วงกว้าง จนกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ผลักดันให้ปัญหาสิ่งเสพติดหมดไปจากสังคมไทยได้อย่างแน่นอน

 “ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ผู้บังคับการต�ารวจนครบาล 4   ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจ- 

นครบาลหัวหมาก ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลอุดมสุข ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลวังทองหลาง   

ผู้อ�านวยการเขตบางกะปิ ผู้อ�านวยการเขตประเวศ ผู้อ�านวยการเขตวังทองหลาง ผู้น�าองค์กร ผู้น�าชุมชน พ่ีน้อง

ประชาชน นักเรียนและนักศึกษา  รวมท้ังขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานท่ีร่วมกันสนับสนุนการจัดงานคร้ังน้ี 

จนส�าเร็จลุล่วงลงด้วยดี หวังว่าการรวมพลังของพวกเราทั้งหลายจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ และเป็นแบบอย่างที่ดี

ในการต่อสู้กับปัญหาสิ่งเสพติดต่อไป” (อ่านต่อหน้า 11)

ม.รามฯ รวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต้านสิ่งเสพติด


