ม.รามฯ มอบทุุนการศึึกษา
แก่่นัักศึึกษากว่่า 600 ทุุน

ม.ร. มอบรางวััลประกวดภาพถ่่าย

“เรีียนรามฯออนไลน์์ สไตล์์เรา”

ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี
งานแนะแนวจัั ด หางานและทุุ น การศึึ ก ษา มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นประธานมอบรางวััลให้้แก่่ผู้้�ที่่�
กองกิิจการนัักศึึกษา มหาวิิทยาลััยรามคำแหง จััดพิธีิ ี ชนะการประกวดภาพถ่่าย “เรีียนรามฯออนไลน์์ สไตล์์เรา”
มอบทุุนการศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำแหง ประจำ จััดโดย คณะกรรมการประชาสััมพัันธ์์และงานประชาสััมพัันธ์์ ม.ร.
ปีีการศึึกษา 2564 (ประเภทเรีียนดีี ประเภทส่่งเสริิม โดยมีี คณะผู้้บ� ริิหาร คณาจารย์์ เจ้้าหน้้าที่่� นัักศึึกษา เข้้าร่่วมงาน
การศึึ ก ษาและประเภทกิิ จ กรรม) โดยมีี ผู้้ � ช่ ่ ว ย เมื่่อ� วัันที่่� 9 มิิถุนุ ายน 2565 ณ ห้้องศัักดิ์์� ผาสุุขนิรัิ นั ต์์ อาคาร
ศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี หอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช
มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง เป็็ น ประธาน มีี ผู้้ � ช่ ่ ว ย
โอกาสนี้้� ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สรตีี ปรีีชาปััญญากุุล
ศาสตราจารย์์เดมีีย์์ ระเบีียบโลก รองอธิิการบดีี
ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีีฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ฝ่่ายกิิจการนัักศึึกษา พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร และนัักศึึกษาผู้้�เข้้ารัับทุุนการศึึกษา ร่่วมในงาน
เมื่่อ� วัันที่่� 7 มิิถุนุ ายน 2565 ณ ห้้องประชุุมใหญ่่ ชั้้น� 2 อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช กล่่าวว่่า คณะกรรมการประชาสััมพัันธ์์ จััดโครงการประกวด
โอกาสนี้้� ว่่าที่่�พัันตรีีโยธิิน ไพรพนานนท์์ ผู้้อ� ำนวยการกองกิิจการนัักศึึกษา กล่่าวรายงานว่่า ภาพถ่่าย หััวข้้อ “เรีียนรามฯออนไลน์์ สไตล์์เรา” เพื่่อ� เปิิดโอกาส
มหาวิิทยาลััยรามคำแหงเป็็นมหาวิิทยาลััยตลาดวิิชาที่่�ไม่่จำกััดจำนวนรัับนัักศึึกษา และมีีค่า่ ใช้้จ่า่ ย ให้้นัักศึึกษาที่่�มีีใจรัักในการถ่่ายภาพได้้มีีโอกาสฝึึกฝนทัักษะ
ในการศึึกษาที่่�น้้อยกว่่าสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นในประเทศ แต่่ก็็ยัังมีีนัักศึึกษาจำนวนมากที่่�ยััง ใช้้ความคิิดสร้า้ งสรรค์์ในการถ่่ายภาพ ทั้้�งฝึึกฝนกระบวนการคิิด
ในการวางแผน การนำเสนอมุุมมอง
ขาดแคลนทุุนทรััพย์์ที่่�จะศึึกษาต่่อจนจบการศึึกษา
(อ่่านต่่อหน้้า 9)
(อ่่านต่่อหน้้า 9)

ม.ร.รับนักศึกษาใหม่ ป.ตรี
สมัครออนไลน์ บัดนี้ – 3 ก.ค.65

อาจารย์์สาขารััสเซีีย รัับเกีียรติิบััตรในงาน

“รััสเซีีย - ไทย 125 ปีี แห่่งมิิตรภาพ”

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง รัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่
ระดัับปริิญญาตรีี ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565 ทั้้�งส่่วนกลาง
และส่่วนภููมิิภาค 23 จัังหวััด พร้้อมรัับนัักเรีียนชั้้�น
มััธยมศึึกษาตอนปลาย สมััครเรีียนระบบ Pre-degree
สะสมหน่่วยกิิตล่ว่ งหน้้า เมื่่อ� จบ ม.ปลาย เทีียบโอน
เรีียนต่่อได้้ทัันทีี
สิิ ท ธิิ พิิ เ ศษ ลด 50% สำหรัั บ ผู้้ � ใช้้ วุุ ฒิิ จ าก
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง มาสมััครเรีียนแบบเทีียบโอน
ได้้ทุุกกรณีี
ผู้้�สนใจสมััครทางอิินเทอร์์เน็็ต http:/iregis2.
อาจารย์์ปาลิิต มีีชนะ อาจารย์์ ดร.ศรีีวรา ผาสุุขดีี ru.ac.th บััดนี้้� – 3 กรกฎาคม 2565 (อ่่านต่่อหน้้า 3)

และ Mr.Ivan Leonidovich Sakhno อาจารย์์ประจำสาขา
วิิชาภาษารััสเซีีย ภาควิิชาภาษาตะวัันตก คณะมนุุษยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เข้้ารัับเกีียรติิบััตรในฐานะอาจารย์์
ผู้้�สอนภาษาและเผยแพร่่วััฒนธรรมรััสเซีียในประเทศไทย
ในงานวััฒนธรรม “รััสเซีีย - ไทย 125 ปีีแห่่งมิิตรภาพ” ซึ่่ง� เป็็น
การเฉลิิมฉลองวาระพิิเศษเนื่่�องในโอกาสครบรอบ 125 ปีี
ความสััมพัันธ์์ทางการทููตระหว่่างรััสเซีียและไทย จััดโดย
สถานเอกอััครราชทููตสหพัันธรััฐรััสเซีียประจำราชอาณาจัักรไทย
สถาบัันสอนเต้้นรำหลัักสููตรรััสเซีีย Katyusha และมููลนิิธิิ
รุุ สกี้้� มีี ร์ ์ ( Русский Мир ) เมื่่� อ วัั น ที่่� 5 มิิ ถุุ น ายน 2565
ณ โรงละครแห่่งชาติิ

ปีที่ ๕๒

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ฉบับที่ ๑๐

ข่าวรามคำ�แหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๕
www.info.ru.ac.th

สภาคณาจารย์์ ม.ร. จััดเสวนา
ขอตำำ�แหน่่งด้้วยเกณฑ์์ ใหม่่ ไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง
ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง เป็็นประธาน เปิิดโครงการเสวนาทางวิิชาการ ติิวเข้้ม
การเข้้าสู่่�ตำแหน่่งวิิชาการของอาจารย์์ ม.ร. ด้้วยเกณฑ์์ ก.พ.อ. 2565
ในหััวข้้อ “Pathway to Professorship ขอตำแหน่่งด้้วยเกณฑ์์ใหม่่
ไม่่ทิ้้ง� ใครไว้้ข้า้ งหลััง” จััดโดย สภาคณาจารย์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ณ ห้้องประชุุมชั้้น� 4 อาคารพ่่อขุุนศรีีอินิ ทราทิิตย์์ เมื่่อ� วัันที่่� 2 มิิถุนุ ายน
2565 และรููปแบบออนไลน์์

(อ่่านต่่อหน้้า 10)

ในฉบัับ

หน้้า 2 - 3

สาขาวิิทยบริิการฯ จััดกิิจกรรมเฉลิิมพระเกีียรติิ
สมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี
เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา 3 มิิถุุนายน 2565

๒

วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
ข่าวรามคำ�แหง
สาขาวิิทยบริิการฯ ทั่่ว� ประเทศ ร่่วมพิิธีเี ฉลิิมพระเกีียรติิ สมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี
เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา 3 มิิถุุนายน 2565

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ ทั่่�วประเทศ ร่่วมกัับหน่่วยงานในจัังหวััดต่่างๆ จััดกิิจกรรมเฉลิิมพระเกีียรติิ
สมเด็็จพระนางเจ้้าสุุทิิดา พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ พระบรมราชิินีี เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา 3 มิิถุุนายน 2565

สาขาฯ นครศรีีธรรมราช

นางอาภรณ์์ ทองแย้้ม หััวหน้้าสำนัักงาน
สาขาวิิ ท ยบริิ ก ารฯ จัั ง หวัั ด นครศรีี ธ รรมราช
พร้้ อ มด้้ ว ยบุุ ค ลากร ร่่ ว มลงนามถวายพระพร
เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา สมเด็็จ
พระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี ณ มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง สาขาวิิทยบริิการฯ จัังหวััดนคศรีีธรรมราช

สาขาฯ ตรััง

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการ
เฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดตรังั จััดกิจิ กรรมเฉลิิมพระเกีียรติิ
สมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี เนื่่อ� งในโอกาส
วัั น เฉลิิ ม พระชนมพรรษา 3 มิิ ถุุ น ายน 2565
ประกอบไปด้้วยพิิธีที ำบุุญตัักบาตรถวายพระราชกุุศล
และพิิธีเี จริิญพระพุุทธมนต์์เฉลิิมพระเกีียรติิฯ โดยมีี
นายขจรศัักดิ์์� เจริิญโสภา ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดตรััง
เป็็นประธานในพิิธีี พร้้อมด้้วยบุุคลากรจากสาขา ฯ
และตัั ว แทนจากหน่่วยงานต่่ า งๆ ในจัั ง หวัั ดตรัั ง
ร่่วมพิิ ธีี ณ วัั ด กะพัั ง สุุ ริิ น ทร์์ พระอารามหลวง
อำเภอเมืือง จัังหวััดตรััง

สาขาฯ ศรีีสะเกษ

สาขาฯ ปราจีีนบุุรีี

ผศ.กิิตติิศักั ดิ์์� เชื้้�ออาษา ผู้้�ช่ว่ ยอธิิการบดีี
ฝ่่ายวิิทยบริิการ จัังหวััดปราจีีนบุุรีี มอบหมาย
เจ้้าหน้้าที่่� สาขาฯ เข้้าร่่วมกิิจกรรมพิิธีีทำบุุญ
ตัักบาตรถวายพระราชกุุศล พระสงฆ์์และสามเณร
จำนวน 69 รููป เนื่่อ� งในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา
ส ม เ ด็็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ ้ า ฯ พ ร ะ บ ร ม ร า ชิิ นีี
ณ บริิเวณลานพระบรมราชานุุสาวรีีย์์ รััชกาลที่่� 5
ตำบลไม้้เค็็ด อำเภอเมืือง จัังหวััดปราจีีนบุุรีี

สาขาฯ หนองบััวลำำ�ภูู

คณะเจ้้าหน้้าที่่�สาขาวิิทยบริิการฯ จัังหวััด
หนองบััวลำภูู ร่่วมพิิธีีถวายเครื่่�องราชสัักการะ
พิิธีถว
ี ายพระพรชััยมงคล เนื่่อ� งในโอกาสวัันเฉลิิม
พระชนมพรรษา สมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี
ประจำปีี พุุทธศัักราช 2565 ณ หอประชุุมอนาลโย
ศููนย์์ราชการ จัังหวััดหนองบััวลำภูู

สาขาฯ นครราชสีีมา

สาขาฯ สุุริินทร์์

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการ
เฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสุุริินทร์์ ร่่วมพิิธีีถวาย
เครื่่�องราชสัักการะ วางพานพุ่่�ม และจุุดเทีียนชััย
ถวายพระพรชััยมงคล เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิม
พระชนมพรรษา สมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรม
ราชิิ นีี 3 มิิ ถุุ น ายน 2565 โดยมีี นายสุุ ว พงศ์์
กิิ ติิ ภัั ท ย์์ พิิ บูู ลย์์ ผู้้ �ว่ ่ า ราชการจัั ง หวัั ดสุุ ริิ น ทร์์
เป็็นประธานในพิิธีี และมีีหััวหน้้าส่่วนราชการ
ข้้าราชการและประชาชน เข้้าร่่วมในพิิธีี
ผศ.สััจจวััตน์์ เรืืองกาญจน์์กุลุ ผู้้�ช่ว่ ยอธิิการบดีี
ฝ่่ายวิิทยบริิการจัังหวััดศรีีสะเกษ มอบหมายให้้
นางสาวสิิริิกััญญา โพธิิวััฒน์์ หััวหน้้าสำนัักงาน
สาขาวิิทยบริิการฯ จัังหวััดศรีีสะเกษ พร้้อมด้้วย
บุุ ค ลากร เข้้ า ร่่วมพิิ ธีี เ ฉลิิ ม พระเกีี ย รติิ ส มเด็็ จ
พระนางเจ้้ า ฯ พระบรมราชิิ นีี เนื่่� อ งในโอกาส
วัั น เฉลิิ ม พระชนมพรรษา 3 มิิ ถุุ น ายน 2565
ณ หอประชุุ ม อาคารเฉลิิ ม พระเกีี ย รติิ ฉ ลอง
สิิริิราชสมบััติิครบ 60 ปีี อำเภอเมืือง จัังหวััด
ศรีีสะเกษ

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการฯ
จัังหวััดนครราชสีีมา เข้้าร่่วมพิิธีีถวายเครื่่�องราช
สัักการะ ถวายพานพุ่่�มและถวายพระพรชััยมงคล
เนื่่อ� งในวัันเฉลิิมพระชนมพรรษาสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ
พระบรมราชิินีี ณ หอประชุุมอำเภอโชคชััย จัังหวััด
นครราชสีีมา เมื่่�อวัันที่่� 3 มิิถุุนายน 2565

สาขาฯ นครพนม

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการฯ
จัังหวััดนครพนม ร่่วมพิิธีีกิิจกรรมเฉลิิมพระเกีียรติิ
สมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี โดยมีี นายกชภููมิิ
สำลีี นายอำเภอนาแก เป็็นประธานในพิิธีี เนื่่�องใน
โอกาสวัั น เฉลิิ ม พระชนมพรรษา และมีี หัั ว หน้้ า
ส่่วนราชการ รััฐวิิสาหกิิจ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
และประชาชนในพื้้� น ที่่� เข้้ า ร่่ ว มกิิ จ กรรมดัั ง กล่่าว
ณ หอประชุุมอำเภอนาแก จัังหวััดนครพนม
(อ่่านต่่อหน้้า 3)
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สาขาวิิทยบริิการฯ 23 จัังหวััด ร่่วมพิิธีีฯ

(ต่่อจากหน้้า 2)

ข่าวรามคำ�แหง
สาขาฯ สุุโขทััย

๓
สาขาฯ บุุรีรัี มั ย์์

สาขาฯ พัังงา

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการฯ
จัั ง หวัั ดพัั ง งา เข้้ า ร่่ ว มพิิ ธีี ถว ายราชสัั ก การะ
วางพานพุ่่�มและพิิธีจุี ดุ เทีียนถวายพระพรชััยมงคล
เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา สมเด็็จ
พระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี ณ หอประชุุมจำปููน
ศููนย์์ราชการจัังหวััดพัังงา

สาขาฯ ชััยภููมิิ

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการ
เฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสุุโขทััย ร่่วมพิิธีีถวาย
พระพรชััยมงคลสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี
และตัั ก บาตรข้้ า วสารอาหารแห้้ ง ณ อาคาร
วรรณกลาง สาขาวิิทยบริิการฯ จัังหวััดสุุโขทััย
และพิิ ธีี ถว ายเครื่่� อ งราชสัั ก การะและพิิ ธีี ถว าย
พระพรชััยมงคล เนื่่อ� งในวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา
สมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี ณ อาคาร
วรรณกลาง มหาวิิ ท ยาลัั ย การกีี ฬ าแห่่งชาติิ
วิิทยาเขตสุุโขทััย

สาขาฯ กาญจนบุุรีี

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการฯ
จัังหวััดชัยั ภููมิิ ร่่วมพิิธีที ำบุุญตัักบาตรพระสงฆ์์และ
สามเณร จำนวน 45 รููป ถวายพระราชกุุศล และ
พิิธีถว
ี ายเครื่่อ� งราชสัักการะและวางพานพุ่่�ม เนื่่อ� งใน
โอกาสวัันเฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ
พระบรมราชิินีี 3 มิิถุุนายน 2565

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการ
เฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดกาญจนบุุรีี เข้้าร่่วมพิิธีี
ถวายพระพรชััยมงคล เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิม
พระชนมพรรษา สมเด็็จพระนางเจ้้าสุุทิดิ า พััชรสุุธา
พิิมลลัักษณ พระบรมราชิินีี เมื่่�อวัันที่่� 3 มิิถุุนายน
2565 ณ ที่่�ว่า่ การอำเภอบ่่อพลอย จัังหวััดกาญจนบุุรีี

สาขาฯ แพร่่

สาขาฯ เพชรบููรณ์์

นางลัักขณา ยงไสว หััวหน้้าสำนัักงาน
สาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิจังั หวััดเพชรบููรณ์์
พร้้อมด้้วยบุุคลากร สาขาวิิทยบริิการฯ ส่่วนราชการ
นายฐิิติิพงศ์์ วงศ์์เสน หััวหน้้าสำนัักงาน หน่่วยงานต่่าง ๆ และประชาชน ร่่วมกิิจกรรม
สาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดแพร่่ เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษาสมเด็็จ
พร้้อมด้้วยคณะเจ้้าหน้้าที่่� ร่่วมพิิธีที ำบุุญตัักบาตร พระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี ทำพิิธีที ำบุุญตัักบาตร
เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา สมเด็็จ พระสงฆ์์และสามเณร ถวายราชสัักการะพานพุ่่�มเงิินพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี 3 มิิถุุนายน 2565 พุ่่�มทอง และจุุ ด เทีี ย นถวายพระพรชัั ย มงคล
ณ วััดพระบาทมิ่่�งเมืืองวรวิิหาร ตำบลในเวีียง ในอำเภอหล่่มสััก จัังหวััดเพชรบููรณ์์ ณ หอประชุุม
อำเภอเมืืองแพร่่ จัังหวััดแพร่่
อำเภอหล่่มสััก จัังหวััดเพชรบููรณ์์

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการ
เฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ เข้้าร่่วมพิิธีีถวาย
เครื่่� อ งราชสัั ก การะ และวางพานพุ่่�ม และพิิ ธีี
จุุดเทีียนถวายพระพรชััยมงคล เนื่่�องในโอกาส
วัันเฉลิิมพระชนมพรรษาสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ
พระบรมราชิินีี โดยมีี นายธััชกร หััตถาธยากููล
ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดบุุรีีรััมย์์ เป็็นประธานในพิิธีี
ณ หอประชุุมศููนย์์ราชการ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์

สาขาฯ เชีียงราย

นางสาวปราณีี เชื้้�อเมืืองพาน หััวหน้้า
สำนัักงาน สาขาวิิทยบริิการฯ จัังหวััดเชีียงราย
พร้้อมบุุคลากรสาขาฯ เข้้าร่่วมพิิธีถว
ี ายเครื่่อ� งราช
สัักการะ วางพานพุ่่�ม และจุุดเทีียยถวายพระพร
ชััยมงคล เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา
สมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี เมื่่�อวัันที่่� 3
มิิถุนุ ายน 2565 ณ ศููนย์์ประชุุมและจััดแสดงสิินค้้า
นานาชาติิ GMS อำเภอเมืือง จัังหวััดเชีียงราย
ม.ร.รัับนัักศึึกษาใหม่่ ป.ตรีี ฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

สมััครด้้วยตนเอง ที่่� ม.ร.หััวหมาก และ
สาขาวิิทยบริิการฯ 23 จัังหวััด วัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน
– 3 กรกฎาคม 2565 (ทุุกวัันไม่่เว้้นวัันเสาร์์
– อาทิิตย์์)
	สอบถามรายละเอีี ย ดเพิ่่� ม เติิ ม โทร.
0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24 หรืือที่่�
Facebook : PR Ramkhamhaeng University

๔
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KRE3307
นัันทนาการสำหรัับผู้้�สููงอายุุ
	ประเทศไทย มีีประชากรผู้้�สููงอายุุจำนวนมาก และกำลัังก้้าวเข้้าสู่่�สังั คมสููงวััย
อย่่างสมบููรณ์์แบบ ซึ่่�งผู้้�สููงวััยนั้้�นจะมีีความเปราะบางทั้้�งทางด้้านกายภาพ จิิตใจ
และสัังคม ทำให้้ครอบครััวและคนรอบข้้างต้้องใส่่ใจเป็็นพิิเศษ รวมถึึงกิิจกรรมต่่างๆ
ที่่�ผู้้�สููงอายุุสามารถเข้้าร่่วมได้้ ต้้องเป็็นกิิจกรรมที่่�เหมาะสม ควรอยู่่�ในการดููแลของ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ เพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุร่่วมกิิจกรรมได้้อย่่างมีีความสุุขและปลอดภััย ทั้้�งทาง
ด้้านร่่างกายและจิิตใจ
อาจารย์์ ดร.วณััฐพงศ์์ เบญจพงศ์์ หรืือ “อาจารย์์โอม” ผู้้�สอนวิิชา
KRE3307 นัันทนาการสำหรัับผู้้�สููงอายุุ กล่่าวว่่า การจะเข้้าใจผู้้�สููงอายุุ หรืือออกแบบ
กิิจกรรมนัันทนาการสำหรัับผู้้�สููงอายุุให้้ดีีนั้้�น ควรเริ่่�มจากการดููแลผู้้�สููงอายุุใกล้้ตััว
เช่่น คนในครอบครััว คนในชุุมชน ขณะเดีียวกัันก็็สังั เกตพฤติิกรรม ทััศนคติิ รวมถึึง
ข้้อจำกััดต่่าง ๆ ของผู้้�สููงอายุุด้้วย
“ในวิิชา KRE3307 นัันทนาการสำหรัับผู้้สูู� งอายุุ เรีียนเกี่่ยวกั
� บั บริิบทสัังคม
ผู้้สูู� งอายุุ ลัักษณะโดยรวมของการเป็็นผู้้สูู� งอายุุ ผลกระทบที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลง
จากวััยผู้้�ใหญ่่ไปสู่่�วััยผู้้�สููงอายุุ ข้้อจำกััดและปััญหาต่่าง ๆ ในวััยผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งเป็็น
สิ่่�งสำคััญตามหลัักวิิชา โดยนัักศึึกษาจะได้้เรีียนรู้้�แนวทางการวิิเคราะห์์และเลืือก
กิิจกรรมนัันทนาการที่่�เหมาะสมต่่อผู้้�สููงอายุุ เข้้าใจหลัักการออกแบบกิิจกรรม
นัันทนาการสำหรัับผู้้สูู� งอายุุ และหลัักการประเมิินการเข้้าร่่วมกิิจกรรมนัันทนาการ
ก่่อนและหลัังการเข้้าร่่วมกิิจกรรมนัันทนาการสำหรัับผู้้�สููงอายุุ”
อาจารย์์โอม แนะนำเทคนิิคที่่�นัักศึึกษาสามารถนำไปปรัับใช้้ในการเรีียน
หรืือการทำข้้อสอบไว้้ดัังนี้้�
1. อ่่านหนัังสืือ หรืือทำความเข้้าใจในบทเรีียนให้้ได้้มากที่่�สุดุ หากไม่่เข้้าใจ
หรืือมีีความเห็็นต่่างไปจากที่่�เรีียน สามารถนำประเด็็นเหล่่านั้้�นมาอภิิปรายกัับครูู
ในชั้้�นเรีียน หรืือฝากไว้้ใน Google Classroom ได้้
2. ฝึึกเป็็นคนช่่างสัังเกต ทั้้� ง ทัั ศ นคติิ แ ละพฤติิ ก รรมของบุุ ค คลที่่� เราได้้
พููดคุุยด้้วย และนำข้้อมููลที่่�สัังเกต หรืือการจดจำเหตุุการณ์์นั้้�นมาเทีียบเคีียงกัับ
ความรู้้�ที่่�เรีียนในรายวิิชานี้้� ว่่าแนวคิิดหรืือทฤษฎีีใดที่่�ตรง หรืือใกล้้เคีียงเหตุุการณ์์
ที่่�พบเจอมา ซึ่่�งจะทำให้้เข้้าใจบทเรีียนมากขึ้้�น และถืือว่่าเป็็นการทบทวนบทเรีียน
อย่่างเป็็นรููปธรรมที่่�ทำให้้นัักศึึกษาจำเรื่่�องนั้้�น ๆ ได้้
3. การนำความรู้้�ไปสู่่�ปฏิิบััติิ โดยเฉพาะการดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�อยู่่�ใกล้้ตััวเรา
เช่่น คนในครอบครััว หรืือคนในชุุมชน ซึ่่ง� สิ่่ง� นี้้�จะทำให้้นักั ศึึกษาเข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้
เลยว่่า เราจะทำอย่่างไรให้้กิิจกรรมที่่�จััดประสบความสำเร็็จ หรืือบางทีีอาจจะได้้
ประสบการณ์์ ซึ่่�งเป็็นชุุดความรู้้�ที่่�สะท้้อนถึึงข้้อบกพร่่องที่่�ทำให้้การจััดกิิจกรรม
ของเราล้้มเหลวลง ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มโอกาสให้้กัับทุุกคนได้้มีีเรื่่�องมาเล่่าสู่่�กัันฟััง
ทั้้�งทางออนไลน์์และออนไซต์์ เพื่่�อจะได้้อภิิปรายและสร้้างความเข้้าใจไปในทิิศทาง
เดีียวกัันกัับคนอื่่�น ๆ ที่่�เรีียนในกระบวนวิิชานี้้� และทำให้้นัักศึึกษาสามารถตอบ
ข้้อสอบได้้จากประสบการณ์์ในรููปธรรมของตนเอง

อีีกประเด็็นหนึ่่�งของเทคนิิคการเรีียนคืือ การทำแบบฝึึกหััดท้้ายบท
ที่่�อยู่่�ในหนัังสืือ KRE3307 นัันทนาการสำหรัับผู้้�สููงอายุุ อัันเป็็นแนวทางชั้้น� ดีีที่่จ� ะช่่วย
มุ่่�งเป้้าไปถึึงสาระสำคััญของบทเรีียนว่่า นัักศึึกษาควรจะต้้องรู้้�เรื่่�องอะไรบ้้าง
	นัักศึึกษาสามารถซื้้�อหนัังสืือ KRE3307 นัันทนาการสำหรัับผู้้�สููงอายุุ
ประกอบการบรรยาย ได้้ที่่�สำนัักพิิมพ์์ ม.รามคำแหง ชั้้�น 3 หรืือสั่่�งซื้้�อออนไลน์์ที่่�
www.rupress.ru.ac.th และดููวิิดีีโอบรรยายได้้ทาง Course on demand
สำหรัับข้้อสอบวิิชา KRE3307 เป็็นข้้อสอบอััตนััย 5-6 ข้้อ โดยข้้อสอบ
จะเน้้น 3 ส่่วน คืือ 1) การถามถึึงความจำตามแนวคิิดทฤษฎีีทางนัันทนาการผู้้�สููงอายุุ
2) การนำหลัักการเหล่่านั้้�นมาวิิเคราะห์์ตามสถานการณ์์หรืือบุุคคลกรณีีศึึกษา
ตามที่่�โจทย์์กำหนดมาให้้ และ 3) ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการออกแบบกิิจกรรม
ตามลัักษณะของบุุคคลกรณีีศึึกษาที่่�กำหนดมาในข้้อสอบเป็็นต้้น
โดยนัักศึึกษาจะต้้องอธิิบายเหตุุผลตามหลัักการทางวิิชาการหรืือยกแนวคิิด
ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องมาประกอบ นอกจากนี้้�การยกตััวอย่่างประกอบการอธิิบาย
ในข้้อสอบก็็สามารถทำได้้เช่่นกััน ซึ่่�งตััวอย่่างข้้อสอบอาจมีีคำสั่่�งว่่า “จงออกแบบ
กิิจกรรมที่่�เหมาะสมกัับบุุคคลกรณีีศึกึ ษาที่่�กำหนดมาให้้ โดยโปรแกรมกิิจกรรมนั้้�นๆ
ต้้องประกอบไปด้้วย วััตถุุประสงค์์ วิิธีกี ารดำเนิินกิิจกรรม และการประเมิินผล”
หากข้้อสอบมีีลักั ษณะแบบนี้้� อยากให้้นักั ศึึกษาอ่่านรายละเอีียดของบุุคคลกรณีีศึกึ ษา
ให้้เข้้าใจเสีียก่่อน แล้้วค่่อยพิิจารณาถึึงความต้้องการของบุุคคลในโจทย์์ เพื่่�อนำมา
ตั้้ง� เป็็นวััตถุปุ ระสงค์์ ต่่อมาพิิจารณากิิจกรรมที่่�ชอบและข้้อจำกััดที่่เ� กิิดขึ้้น� เพื่่อ� นำมา
เลืือกและสร้้างกิิจกรรมที่่�เหมาะสม และสุุดท้้ายดููลัักษณะความเป็็นไปได้้ของ
การสร้้ า งเครื่่� อ งมืือที่่� ใช้้ ใ นการประเมิิ น ผล ว่่ า ควรใช้้ เ ครื่่� อ งมืือประเภทไหน
และวิิธีีการประเมิินผลควรประเมิินอย่่างไร
“ครููขอเป็็นกำลัังใจในการเรีียนให้้กัับนัักศึกึ ษา ขอให้้ทุุกคนเรีียนกระบวนวิิชานี้้�
อย่่างมีีความสุุขและสนุุกทุุกครั้้�งที่่�เราได้้เจอกััน อยากให้้นัักศึึกษากล้้าแสดงออก
เพราะครููเชื่่�อว่่าการเรีียนรู้้�ที่่�ดีีเกิิดจากความกล้้า ไม่่ว่่าจะกล้้าพููด กล้้าคิิด กล้้าทำ
ซึ่่ง� มัันจะเป็็นประสบการณ์์ที่่มี� ค่ี า่ ให้้เราสามารถนำความรู้้จ� ากในชั้้น� เรีียนไปใช้้ได้้จริิงๆ
ครููจะเอาใจช่่ วยนัั ก ศึึ ก ษาให้้ประสบความสำเร็็ จ อย่่ า งที่่� ตั้้� ง ใจไว้้นะครัั บ ”
อาจารย์์โอม กล่่าวในตอนท้้าย
หากนัักศึึกษามีีข้อ้ สงสััยในการเรีียนในรายวิิชานี้้� สามารถเข้้าพบเพื่่อ� หารืือ
แลกเปลี่่�ยนความคิิด หรืือประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุได้้ที่่� ภาควิิชาพลานามััย
ชั้้�น 3 อาคารศรีีชุุม หรืือฝากคำถามไว้้ที่่�เฟซบุ๊๊�กของภาควิิชา โดยค้้นหาเฟซบุ๊๊�กว่่า
“ภาควิิชาพลานามััย ม.รามคำแหง” สำหรัับนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนใน
กระบวนวิิชานี้้� สามารถพููดคุุยกัันได้้ทาง Google Classroom และไลน์์กลุ่่�มของ
กระบวนวิิชานี้้�

KRE3307

วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข่าวรามคำ�แหง

๕

พรบ.คอมพิิวเตอร์์
พ.ศ. 2560 กรณีีศึึกษาที่่�น่่าสนใจ
รอบรู้้� รู้้�ทััน

อาจารย์์ประหยััด เลวััน

ภาควิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์

พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์: พระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับ ตารางที่่� 1 มาตรา พ.ร.บ. 2560 แต่่ละมาตราโทษจำคุุกและโทษปรัับ
คอมพิิวเตอร์์ ฉบัับล่่าสุุดประกาศใช้้เมื่่อ� เดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึ่่ง� เป็็น พ.ร.บ.
โทษจำคุุก โทษปรัับ
ลัักษณะการกระทำ มาตรา
คอมพิิวเตอร์์ ฉบัับที่่� 2 สำหรัับผู้้�ที่่ต้� อ้ งใช้้งานคอมพิิวเตอร์์เป็็นประจำ ทำงานเกี่่ย� วกัับ มาตรา
พรบ. คอมพิิวเตอร์์ (ย่่อ)
โลกออนไลน์์ต้้องพึึงรู้้�ไว้้ เพราะหากใช้้ไม่่ระวััง อาจจะเผลอทำผิิดกฎหมายได้้
ไม่่เกิิน
มาเติิมความรู้้� เพื่่�อรู้้�รอบ และรอบรู้้�กััน กัับ พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์ ฉบัับ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 ผู้้ใ� ดเข้้าถึึงโดยมิิชอบซึ่่ง� ระบบคอมพิิวเตอร์์ ไม่่เกิิน
10,000
ที่่�มีมี าตรการป้้องกัันการเข้้าถึึงโดยเฉพาะ 6 เดืือน
ว่่ามีีรายละเอีียดอะไร? การกระทำอะไรที่่�อาจผิิด พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์ พร้้อมบท
บาท
และมาตรการนั้้�นมิิได้้มีีไว้้สำหรัับตน
ลงโทษ ดููกัันเลย
สรุุป: เข้้าถึึงระบบคอมพิิวเตอร์์ของผู้้อื่่�� น
โดยมิิชอบ
ไม่่เกิิน
มาตรา 6 ผู้้�ใดล่่วงรู้้�มาตรการป้้องกัันการเข้้าถึึง ไม่่เกิิน
1 ปีี
20,000
ระบบคอมพิิวเตอร์์ที่่�ผู้้�อื่่�นจััดทำขึ้้�นเป็็น
บาท
การเฉพาะ ถ้้ า นำมาตรการดัั ง กล่่ า ว
ไปเปิิดเผยโดยมิิชอบในประการที่่�น่่าจะ
รููปที่่� 1 พรบ. คอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2560 กฎหมายมาควบคุุมดููแลพฤตกรรมการใช้้งานคอมพิิวเตอร์์
(ภาพที่่�มาจาก https://pixabay.com/ คำค้้น: Computer Law ค้้นวัันที่่� 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)
เกิิดความเสีียหายแก่่ผู้้�อื่่�น
สรุุ ป : เผยมาตรการป้้ อ งกัั น เข้้าถึึ ง
พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์ คืืออะไร ?
ระบบคอมพิิวเตอร์์ผู้้�อื่่�นโดยมิิชอบ
พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์ คืือ พระราชบััญญััติิที่่�ว่่าด้้วยการกระทำผิิดเกี่่�ยวกัับ
ไม่่เกิิน
คอมพิิวเตอร์์ ซึ่่�งคอมพิิวเตอร์์ที่่�ว่่านี้้�ก็็เป็็นได้้ทั้้�งคอมพิิวเตอร์์ตั้้�งโต๊๊ะ คอมพิิวเตอร์์ มาตรา 7 ผู้้ใ� ดเข้้าถึึงโดยมิิชอบซึ่่ง� ข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์ ไม่่เกิิน
2 ปีี
40,000
ที่่�มีมี าตรการป้้องกัันการเข้้าถึึงโดยเฉพาะ
โน้้ตบุ๊๊�ค สมาร์์ทโฟน รวมถึึงระบบที่่�ถููกควบคุุมด้้วยระบบคอมพิิวเตอร์์ด้้วย ซึ่่�งเป็็น
บาท
และมาตรการนั้้�นมิิได้้มีีไว้้สำหรัับตน
พ.ร.บ.ที่่�ตั้้�งขึ้้�นมาเพื่่�อป้้องกััน ควบคุุมการกระทำผิิดที่่�จะเกิิดขึ้้�นได้้จากการใช้้
สรุุป: เข้้าถึึงข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์ของ
คอมพิิวเตอร์์ หากใครกระทำความผิิดตาม พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์นี้้�จะต้้องได้้รัับ
ผู้้�อื่่�นโดยมิิชอบ
การลงโทษตามที่่� พ.ร.บ.กำหนดไว้้ โดยปััจจุุบัันมีีผู้้�ใช้้งานคอมพิิวเตอร์์รวมถึึง
ไม่่เกิิน
สมาร์์ทโฟนเป็็นจำนวนมาก บางคนก็็อาจจะใช้้ในทางที่่�เป็็นประโยชน์์ แต่่บางคน มาตรา 8 ผู้้�ใดกระทำประการใดโดยมิิชอบ ด้้วย ไม่่เกิิน
3 ปีี
60,000
วิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่�อดัักรัับไว้้
ก็็อาจใช้้สิ่่�งนี้้�ทำร้้ายคนอื่่�นในทางอ้้อมด้้วยก็็ได้้ อาจจะได้้ยิินข่่าวเรื่่�องการกระทำ
บาท
ซึ่่� ง ข้้ อ มููลคอมพิิ ว เตอร์์ ข องผู้้ �อื่่� น ที่่� อ ยู่่�
ความผิิดทางคอมพิิวเตอร์์อยู่่�บ้้าง ซึ่่ง� บางเหตุุการณ์์ก็สร้
็ า้ งความเสีียหายไม่่น้อ้ ยเลย
ระหว่่างการส่่งในระบบคอมพิิวเตอร์์
เพื่่อ� จััดการกัับเรื่่อ� งพวกนี้้� เลยต้้องมีี พ.ร.บ.ออกมาควบคุุม ในเมื่่อ� การใช้้คอมพิิวเตอร์์
และข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์นั้้�น มิิได้้มีีไว้้เพื่่�อ
เป็็นเรื่่�องใกล้้ตััว พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์ก็็เป็็นเรื่่�องใกล้้ตััวเราเช่่นกััน หากเราไม่่รู้้�เอาไว้้
ประโยชน์์สาธารณะหรืือเพื่่�อให้้บุุคคล
เราอาจจะเผลอไปทำผิิด โดยที่่�ไม่่ได้้ตั้้�งใจก็็ได้้
ทั่่�วไปได้้ประโยชน์์ได้้
สรุุป: ดัักรัับไว้้ซึ่่�งข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์
ของผู้้�อื่่�นโดยมิิชอบ
ไม่่เกิิน
มาตรา 9 ผู้้ใ� ดทำให้้เสีียหาย ทำลาย แก้้ไข เปลี่่�ยนแปลง ไม่่เกิิน
5 ปีี
100,000
หรืือเพิ่่�มเติิมไม่่ว่่าทั้้�งหมด หรืือบางส่่วน
บาท
ซึ่่ง� ข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์ของผู้้�อื่น่� โดยมิิชอบ
รููปที่่� 2 อาชญากรรมคอมพิิเตอร์์ (Computer Crime) เช่่น ซอฟต์์แวร์์เรีียกค่่าไถ่่ (Ransomware) เป็็นต้้น
สรุุ ป : แก้้ไข เปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล
(ภาพที่่�มาจาก https://pixabay.com/ คำค้้น: “Computer Crime” ค้้นวัันที่่� 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)
คอมพิิวเตอร์์ของผู้้�อื่่�นโดยมิิชอบ
ไม่่เกิิน
ประวััติิความเป็็นมาของ พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์
มาตรา 10 ผู้้ใ� ดกระทำประการใดโดยมิิชอบ เพื่่อ� ทำให้้ ไม่่เกิิน
5 ปีี
100,000
	ประเทศไทย มีี พ.ร.บ. คอมพิิ ว เตอร์์ มาแล้้ ว 2 ฉบัั บ คืือ ฉบัั บ แรก
การทำงานของระบบคอมพิิวเตอร์์ของผู้้�อื่น่�
บาท
ปีี พ.ศ. 2550 และ ฉบัับที่่�สอง ปีี พ.ศ. 2560 โดยฉบัั บที่่� ใช้้ ง านปัั จจุุ บัั น คืือ
ถููกระงัับ ชะลอ ขััดขวาง หรืือรบกวน
ฉบัับปีี พ.ศ. 2560 ความแตกต่่างสำคััญระหว่่างฉบัับปีี พ.ศ. 2560 กัับปีี พ.ศ. 2550
จนไม่่สามารถทำงานได้้ตามปกติิได้้
คืือ แก้้ไขมิิให้้ “ความผิิดหมิ่่�นประมาท” เป็็นความผิิดตาม พ.ร.บ คอมพิิวเตอร์์
สรุุ ป : รบกวนการทำงานระบบ
อีีกต่่อไป เพราะในอดีีต ความผิิดหมิ่่น� ประมาท ถืือว่่าเข้้าข่่ายผิิด พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์
คอมพิิวเตอร์์ของผู้้�อื่่�นโดยมิิชอบ
ไม่่เกิิน
ซึ่่�งกฎหมายระบุุว่่า ไม่่สามารถยอมความได้้ ดัังนั้้�น แม้้ต่่อมาคู่่�ความจะเจรจา มาตรา 11 ผู้้�ใดส่่งข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์หรืือจดหมาย
100,000
ยอมความสำเร็็จ หรืืออยากถอนฟ้้อง ศาลก็็ไม่่สามารถใช้้ดุุลพิิจนิิจที่่�จะไม่่ลงโทษ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์แก่่บุุคคลอื่่�น โดยปกปิิด
บาท
คู่่�ความได้้ ส่่งผลให้้มีีคดีีฟ้้องร้้องขึ้้�นศาลจำนวนมากและเกิิดปััญหาทางปฏิิบััติิ
หรืือปลอมแปลงแหล่่งที่่�มาของการส่่ง
เพื่่�อแก้้ปััญหาดัังกล่่าว จึึงมีีการนำ “ความผิิดหมิ่่�นประมาท” ออกจาก พ.ร.บ.
ข้้ อ มููลดัั ง กล่่ า ว อัั น เป็็ น การรบกวน
คอมพิิวเตอร์์ แต่่ไปบัังคัับใช้้ด้้วยประมวลกฎหมายอาญาแทน ทำให้้การบัังคัับใช้้
การใช้้งานของระบบคอมพิิวเตอร์์ของ
กฎหมายมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
ผู้้�อื่่�นโดยปกติิ
โครงสร้้างโดยรวม พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์
สรุุ ป : ส่่ ง จดหมายอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์
โดยรวม พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์ ปีี พ.ศ. 2560 มีี 2 หมวด คืือ หมวด 1
แก่่บุุคคลอื่่�นโดยปกปิิดที่่�มา
เกี่่ย� วข้้องกัับประชาชน “ความผิิดเกี่่ย� วกัับคอมพิิวเตอร์์” เพราะเป็็นหมวดที่่�ระบุุว่า่
พฤติิกรรมใดที่่�มีีความผิิด พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์ และมีีบทลงโทษอะไรอย่่างไร ?
โดยหมวด 1 มีีมาตราที่่�ควรสนใจทั้้�งหมด 11 มาตรา ดัังในตารางต่่อไปนี้้�
(อ่่านต่่อหน้้า 6)

๖

ข่าวรามคำ�แหง

ม.รามคำแหง เชิิญร่่วม เดิิน-วิ่่�งสะสมระยะทางฯ
มาตรา
มาตรา 12

มาตรา 12/1

มาตรา 13

มาตรา 14

(ต่่อจากหน้้า 5)
โทษจำคุุก โทษปรัับ

ลัักษณะการกระทำ มาตรา พรบ.
คอมพิิวเตอร์์ (ย่่อ)
กระทำผิิดตามมาตรา 5 มาตร 6 มาตรา 7 ตั้้�งแต่่ 1 ปีี
มาตรา 8 หรืือมาตรา 11 เป็็นการกระทำ ถึึง 7 ปีี
ต่่อข้้อมููลหรืือระบบคอมพิิวเตอร์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับความมั่่�นคงปลอดภััยของประเทศ
ความปลอดภััยสารธารณะ ความมั่่�นคง
ทางเศรษฐกิิจ หรืือโครงสร้้างพื้้�นฐาน
อัันเป็็นประโยชน์์สาธารณะ
สรุุป: กระทำผิิดตามมาตรา 5 มาตรา 6
มาตรา 7 มาตรา 8 หรืือมาตรา 11
ต่่อข้้อมููลหรืือระบบคอมพิิวเตอร์์มีีผล
ต่่อความมั่่�นคงของประเทศ ทางเศรษฐกิิจ
หรืือโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ถ้้ากระทำผิิดตามมาตรา 9 หรืือมาตรา 10 ไม่่เกิิน 10
เป็็นเหตุุให้้เกิิดอันั ตรายแก่่บุคุ คลอื่่น� หรืือ
ปีี
ทรััพย์์สิินของผู้้�อื่่�น
สรุุ ป : กระทำผิิ ด ตามมาตรา 9 หรืื อ
มาตรา 10 เหตุุให้้เกิิดอัันตรายแก่่บุคุ คล
หรืือทรััพย์์สิินของผู้้�อื่่�น
ผู้้ � ใ ดจำหน่่ า ยหรืือเผยแพร่่ ชุุ ด คำสั่่� ง ที่่� ไม่่เกิิน
จัั ด ทำขึ้้� น โดยเฉพาะเพื่่� อ นำไปใช้้ เ ป็็ น 5 ปีี
เครื่่อ� งมืือในการกระทำผิิดตามมาตรา 5
มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9
มาตรา 10 หรืือมาตรา 11
สรุุป: จำหน่่ายหรืือเผยแพร่่ชุุดคำสั่่�ง
เป็็นเครื่่�องมืือกระทำผิิดตามมาตรา 5
มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9
มาตรา 10 หรืือมาตรา 11
นำเข้้ า สู่่�ระบบคอมพิิ ว เตอร์์ ซึ่่� ง ข้้ อ มููล ไม่่เกิิน
คอมพิิวเตอร์์ที่่บิ� ดิ เบืือนหรืือปลอมแปลง 5 ปีี
ไม่่ว่่าทั้้�งหมดหรืือบางส่่วน หรืือข้้อมููล
คอมพิิวเตอร์์อัันเป็็นเท็็จ โดยประการ
ที่่�น่่าจะเกิิดความเสีียหาย แก่่ประชาชน
อัันมิิใช่่การกระทำผิิดฐานหมิ่่�นประมาท
ตามประมวลกฎหมายอาญา
สรุุป: นำข้้อมููลเท็็จเข้้าสู่่�ระบบคอมพิิวเตอร์์
มิิใช่่หมิ่่�นประมาท

20,000
บาท
ถึึง
140,000
บาท

ไม่่เกิิน
200,000
บาท

ไม่่เกิิน
100,000
บาท

ไม่่เกิิน
100,000
บาท

ตััวอย่่าง การกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับ พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์ พร้้อมบทลงโทษ
พฤติิกรรมหรืือ การกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ ที่่�คนทำงานออนไลน์์
อย่่างพวกเราไม่่ควรทำจะมีีอะไร แล้้วหากทำผิิด พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์ มีีบทลงโทษ
อะไรบ้้าง
1.) พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์ มาตรา 5 | ตััวอย่่างการกระทำผิิด
การเข้้าถึึงระบบคอมพิิวเตอร์์ของผู้้�อื่น่� โดยมิิชอบ ตััวอย่่างเช่่น การแฮคเกอร์์
เข้้าไปดููข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์คนอื่่�น โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต การใช้้ username /
password ของผู้้�อื่่�น Login เข้้าสู่่�ระบบ โดยไม่่ได้้รัับการอนุุญาต
บทลงโทษ
	ต้้องระวางโทษ จำคุุกไม่่เกิิน 6 เดืือน ปรัับไม่่เกิิน 1 หมื่่�นบาท หรืือทั้้�งจำ
ทั้้�งปรัับ
2.) พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์ มาตรา 9 | ตััวอย่่างการกระทำผิิด
ทำลาย แก้้ไข ดััดแปลง นำไฟล์์อัันตรายเข้้า จนทำให้้ข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์
ของผู้้�อื่่�นเสีียหาย ตััวอย่่างเช่่น
- การนำไฟล์์อันั ตราย เช่่น ไวรััส มััลแวร์์ มาสู่่�คอมพิิวเตอร์์ของเพื่่อ� น หรืือ
คนรู้้�จััก จนระบบคอมพิิวเตอร์์เสีียหาย
- การแฮคเกอร์์ เข้้าไปดููข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์คนอื่่�น โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต

วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

- การใช้้ username / password ของผู้้�อื่น่� Login เข้้าสู่่�ระบบ โดยไม่่ได้้รับั
การอนุุญาต
บทลงโทษ
	ต้้องระวางโทษ จำคุุกไม่่เกิิน 5 ปีี ปรัับไม่่เกิิน 1 แสนบาท หรืือทั้้�งจำทั้้�งปรัับ
3.) พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์ มาตรา 11 | ตััวอย่่างการกระทำผิิด
มาตรานี้้�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับพ่่อค้้าแม่่ค้้าออนไลน์์ เพราะเกี่่�ยวข้้องกัับ
การโปรโมทสิินค้้าบนอิินเทอร์์เน็็ต โดยการกระทำที่่�อาจผิิด พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์
2560 มีีดัังนี้้�
การส่่งข้้อมููลหรืืออีีเมล์์ก่่อกวนผู้้�อื่่�น (สแปม) เพื่่�อขายสิินค้้าหรืือบริิการ
จนผู้้�รัับเกิิดความเดืือดร้้อนรำคาญ โดยไม่่มีีปุ่่�มให้้กดเลิิกการรัับอีีเมล์์ การฝากร้้าน
ใน FB หรืือ IG แบบรััวๆ ซ้้ำไปซ้้ำมา โดยเจ้้าของเพจไม่่ได้้อนุุญาต จนเกิิดความ
เดืือดร้้อนรำคาญแก่่เจ้้าของเพจหรืือผู้้�พบเห็็น
บทลงโทษ
	ต้้องระวางโทษ ปรัับไม่่เกิิน 2 แสนบาท
4.) พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์ มาตรา 12 | ตััวอย่่างการกระทำผิิด
กระทำการทำลาย แก้้ไข หรืือ รบกวนข้้อมููลหรืือระบบคอมพิิวเตอร์์
ของระบบสาธารณะ หรืือ ความมั่่น� คง เช่่น เจาะเข้้าระบบคอมพิิวเตอร์์เพื่่อ� ควบคุุม
ไฟฟ้้ า ในนครหลวง และสั่่� ง ดัั บ ไฟฟ้้ า ทั่่� ว เมืือง อัั น ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ความวุ่่�นวายและ
มีีผลกระทบเป็็นวงกว้้าง
บทลงโทษ
	ต้้องระวางโทษ ปรัับไม่่เกิิน 2 แสนบาท
5.) พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์ มาตรา 13 | ตััวอย่่างการกระทำผิิด
	จำหน่่ายหรืือเผยแพร่่ชุุดคำสั่่�งเพื่่�อนำไปใช้้กระทำความผิิด ตััวอย่่างเช่่น
เป็็นผู้้�จำหน่่ายชุุดคำสั่่ง� ที่่�ใช้้ในการเจาะระบบ หรืือ รบกวนข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์ เช่่น
โปรแกรมทำ BOTNET หรืือ DoS (Denial of Service)
บทลงโทษ
	ต้้องระวางโทษ จำคุุกไม่่เกิิน 5 ปีี เดืือน ปรัับไม่่เกิิน 2 หมื่่น� บาท หรืือทั้้�งจำทั้้�งปรัับ
6.) พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์ มาตรา 14 | ตััวอย่่างการกระทำผิิด
พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์ มาตรา 14 คืือหนึ่่�งในมาตราที่่�ประชาชนควรให้้ความสนใจ
เป็็นพิิเศษ เพราะเป็็นหนึ่่�งในฐานความผิิดที่่�มีีคดีีฟ้้องร้้องมากที่่�สุุด โดยตััวอย่่าง
การกระทำผิิด มาตราดัังกล่่าว มีีดัังนี้้�
โพสต์์หรืือแชร์์ ข้้อมููลปลอม ไม่่เป็็นความจริิง หลอกลวง (อย่่างเช่่น
แม่่ค้้าออนไลน์์โพสต์์หลอกลวงเพื่่�อเก็็บเงิินลููกค้้า แต่่ไม่่มีีการส่่งมอบสิินค้้าจริิง
โฆษณาธุุรกิิจลููกโซ่่ที่่�หลอกลวงเอาเงิินลููกค้้า โพสข่่าวปลอม เป็็นต้้น)
การกด like & Share ข่่าวหรืือข้้อมููลปลอม อัันเป็็นการให้้เพื่่อ� นใน social
network ได้้เห็็นข้้อมููลดัังกล่่าวด้้วย ก็็ถืือเป็็นความผิิดตาม พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์
มาตรา 14 เช่่นกััน เป็็นแอดมิินเพจที่่�ปล่อ่ ยให้้มีข่ี า่ วหรืือข้้อมููลปลอมเผยแพร่่ในเพจ
ตััวเอง โดยมิิได้้ทำการลบทิ้้�ง โพสหรืือเผยแพร่่ภาพเปลืือย ภาพลามกอนาจารของ
คนรู้้�จััก หรืือ คนรัักเก่่า อัันเป็็นเหตุุให้้ผู้้�อื่่�นได้้รัับความอัับอาย หรืือเสีียหาย
บทลงโทษ
หากเป็็นการกระทำที่่�ส่่งผลถึึงประชาชน ต้้องได้้รัับโทษจำคุุกไม่่เกิิน 5 ปีี
ปรัับไม่่เกิิน 1 แสนบาท หรืือทั้้�งจำทั้้�งปรัับ และหากเป็็นกรณีีที่่�เป็็นการกระทำที่่�
ส่่งผลต่่อบุุคลใดบุุคคลหนึ่่�ง ต้้องได้้รับั โทษจำคุุกไม่่เกิิน 3 ปีี ปรัับไม่่เกิิน 6 แสนบาท
หรืือทั้้�งจำทั้้�งปรัับ (แต่่ในกรณีีอย่่างหลัังนี้้�สามารถยอมความกัันได้้)
7.) พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์ มาตรา 16 | ตััวอย่่างการกระทำผิิด
กระทำการเผยแพร่่ภาพที่่�สร้้างขึ้้�น หรืือภาพตััดต่่อ อัันเป็็นเหตุุให้้ผู้้�อื่่�น
ได้้รัับการดููหมิ่่�น อัับอาย หรืือ เสีียชื่่�อเสีียง ตััวอย่่างเช่่น เผยแพร่่ข้้อมููลเยาวชน
โดยไม่่มีกี ารปกปิิดตัวต
ั นของเยาวชนท่่านนั้้�น โดยตามกฏหมาย หากเปิิดเผยตััวตน
เยาวชนสู่่�สาธารณะ อาจทำให้้ใช้้ชีีวิิตในสัังคมลำบาก อาจถููกดููหมิ่่�น เกลีียดชััง
เผยแพร่่ภาพของผู้้เ� สีียชีีวิติ อัันส่่งผลให้้พ่อ่ แม่่หรืือคู่่�สมรสของผู้้�ตาย เกิิดความอัับอาย
บทลงโทษ
	ต้้องระวางโทษ จำคุุกไม่่เกิิน 3 ปีี ปรัับไม่่เกิิน 2 แสนบาท หรืือ ทั้้�งจำ
ทั้้�งปรัับ
กรณีีศึึกษา: การทำผิิดกฎหมายคอมพิิวเตอร์์ ตาม พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์
หลัังจากมีีการประกาศใช้้ พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์ ฉบัับที่่� 2 ก็็มีีเคสที่่�เข้้าข่่าย
กระทำความผิิด พ.ร.บ. ออกมาให้้เห็็นกัันบ้้าง เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจมากขึ้้�น
จึึงขอยกตััวอย่่างเคสที่่�อาจผิิดตาม พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์มาให้้
(อ่่านต่่อหน้้า 10)

วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตอบ

ปััญหานัักศึึกษา
เป็็นนัักศึึกษาส่่วนกลาง
ลาออกสมััครใหม่่ ทำำ�อย่่างไรบ้้าง
ถาม:	ดิิฉัันเป็็นนัักศึึกษาส่่วนกลางต้้องการลาออก
และสมััครใหม่่ อยากสอบถามว่่า
1. สามารถเทีียบโอนหน่่วยกิิตเดิิมบางวิิชาได้้หรืือไม่่
หลัักฐานการเทีียบโอนมีีอะไรบ้้างและค่่าเทีียบโอน
หน่่วยกิิตละกี่่�บาท
2. สามารถใช้้สิทิ ธิิเทีียบโอนหลัังสมััครใหม่่ได้้หรืือไม่่
3. ถ้้าจะเทีียบโอนก่่อนแจ้้งจบการศึึกษาได้้หรืือไม่่
4. ลาออก/สมััครใหม่่/เทีียบโอนหน่่วยกิิต ดำเนิินเรื่่อ� ง
ทางไปรษณีีย์์ได้้หรืือไม่่
ตอบ: 1. นัักศึึกษาเก่่า ม.รามฯ สามารถใช้้สิทิ ธิิเทีียบ
โอนหน่่วยกิิตกระบวนวิิชาที่่�สอบผ่่านจากรหััสเดิิมได้้
หลัักฐานที่่�ต้้องใช้้ในการสมััครและเทีียบโอน มีีดัังนี้้�
- สำเนาวุุฒิิการศึึกษา
- สำเนาบััตรประจำตััวประชาชน
- ทรานสคริิปท์แ์ บบไม่่สำเร็็จการศึึกษาจากรหััสเดิิม
- ใบรัับรองแพทย์์
- รููปถ่่ายขนาด 2 นิ้้�ว 1 รููป
- กรณีีนัักศึึกษาเก่่า ม.รามฯ ที่่�ใช้้สิิทธิิเทีียบโอน
ชำระค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิตละ 50 บาท
2. การใช้้สิิทธิิเทีียบโอนนั้้�น นัักศึึกษาต้้องแจ้้งขอใช้้
สิิทธิิเทีียบโอนไว้้ในวัันสมััคร แต่่ค่่าเทีียบโอนนั้้�นชำระ
ภายหลัังได้้โดยชำระไว้้ก่อ่ น จำนวน 100 บาทในวัันสมััคร
ค่่าเทีียบโอนส่่วนที่่�เหลืือติิดต่่อชำระภายหลัังได้้ที่่�ฝ่่าย
ทะเบีียนคณะที่่�สัังกััด ภายใน 1 ปีีการศึึกษา นัับจาก
วัันสมััคร หากเกิินกำหนดต้้องชำระค่่าปรัับ ภาคการศึึกษาละ
300 บาท หรืือ 600 บาท/ปีี กรณีีไม่่ได้้แจ้้งใช้้สิทิ ธิิเทีียบโอน
ไว้้ในการสมััครและประสงค์์จะเทีียบโอน ให้้ขอใช้้สิิทธิิ
เทีียบโอนหน่่วยกิิตภายหลัังการสมััครได้้ที่่� ฝ่่ายรัับสมััคร
และแนะแนวการศึึกษา อาคาร สวป. ชั้้น� 3 พร้้อมชำระ
ค่่าปรัับฐาน จำนวน 500 บาท
3. นัักศึึกษาที่่�แจ้้งใช้้สิิทธิิเทีียบโอนไว้้ในวัันสมััคร
จะต้้องชำระค่่าเทีียบโอนให้้เสร็็จสิ้้น� ก่่อนการลงทะเบีียน
เรีียนในภาคสุุดท้้าย
4. การลาออก/สมััครใหม่่ และเทีียบโอนหน่่วยกิิตนั้้น�
ดำเนิินเรื่่�องได้้ ดัังนี้้�
- การลาออกสามารถทำเรื่่�องผ่่านทางไปรษณีีย์์ได้้
ดัังนี้้� ยื่่�นเรื่่�องขอลาออกผ่่านทางไปรษณีีย์์ โดยเข้้าไป
ดาวน์์โหลดแบบคำร้้องขอลาออกได้้ที่่� http://www.
regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf
กรอกข้้อมููลในคำร้้องให้้ครบถ้้วน พร้้อมแนบสำเนา
บััตรประจำตััวนักั ศึึกษาและสำเนาบััตรประจำตััวประชาชน
เซ็็นชื่่�อและรัับรองสำเนาถููกต้้อง ส่่งมาที่่� ฝ่่ายทะเบีียน
ประวััติินัักศึึกษา อาคาร สวป. ชั้้�น 2 มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง แขวงหััวหมาก เขตบางกะปิิ กรุุงเทพฯ
10240
- สมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ทำเรื่่อ� งผ่่านทางไปรษณีีย์ไ์ ด้้
เฉพาะผู้้�ที่่ไ� ม่่ใช้้สิทิ ธิิเทีียบโอน สำหรัับผู้้�ที่่ใ� ช้้สิทิ ธิิเทีียบโอน

ข่าวรามคำ�แหง
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ตอน... ถ้้ามีีเหลืือเก็็บก็็ ไม่่ต้้องกู้้� (3)

เมื่่�อตอนที่่�แล้้วผมเขีียนจนจบครบถ้้วนไปแล้้ว
เรื่่อ� งการที่่�รัฐั บาลจะกู้้เ� งิินจากภายในประเทศได้้อย่่างไร
มาตอนนี้้�จึึงจะได้้เขีียนถึึงการกู้้�เงิินจากต่่างประเทศ
เพื่่อ� ที่่�จะได้้เข้้าเรื่่อ� งที่่�ตั้้ง� เป็็นชื่่อ� ตอนเสีียทีีว่า่ ถ้้ามีีเหลืือเก็็บ
ก็็ไม่่ต้้องกู้้�
การกู้้เ� งิินจากต่่างประเทศนั้้�น จะมีีความจำเป็็น
ก็็ต่อ่ เมื่่อ� เราต้้องการใช้้เงิินตราต่่างประเทศแล้้วมีเี งิินตรา
ต่่างประเทศที่่�ว่า่ นี้้�ไม่่พอ อย่่างเช่่นการที่่�รัฐั บาลจะสร้้าง
รถไฟความเร็็วสููงหรืือแม้้แต่่จะสร้้างแค่่ระบบรถไฟฟ้้า
ในกรุุงเทพฯ ก็็ตาม ในเมื่่อ� เราไม่่สามารถสร้้างระบบรถ
เหล่่านี้้�ได้้เองไม่่ว่า่ จะเป็็นระบบราง เครื่่อ� งยนต์์ รวมทั้้�ง
ตััวตู้้�รถโดยสาร เมื่่�อเป็็นอย่่างนี้้�ก็็ต้้องไปซื้้�อหามาจาก
ต่่างประเทศเป็็นหลััก และที่่�จริงิ ผมไม่่ต้อ้ งไปยกตััวอย่่าง
ไปถึึงขั้้น� รถไฟฟ้้าหรืือรถไฟความเร็็วสููงก็็ได้้ เพราะแม้้แต่่
รถเมล์์ ขสมก. หรืือรถไฟความเร็็วธรรมดา (ค่่อนข้้างต่่ำ)
ของเรานี้้�ก็็เถอะ ยัังต้้องสั่่�งซื้้�อมาจากต่่างประเทศเลย
ประเด็็นสำคััญอยู่่�ตรงที่่�เรายัังผลิิตเครื่่อ� งยนตร์์เองไม่่ได้้
ไม่่ว่า่ จะเป็็นเครื่่อ� งยนต์์ของรถไฟหรืือรถเมล์์ก็ต็ าม ซึ่่ง� ผม
ก็็สงสััยจริิง ๆ ว่่าเราเคยเจริิญถึึงขึ้้�นจะเป็็นศููนย์์กลาง
ผลิิตรถยนต์์ในภููมิิภาคและยัังส่่งออกรถเก๋๋ง รถปิ๊๊�กอััพ
ได้้มากมาย ทำไมจึึงยัังผลิิตเครื่่อ� งยนต์์เอง 100 เปอร์์เซ็็นต์์
ไม่่ได้้เสีียทีี ได้้แค่่ประกอบและซ่่อมสร้้าง
การที่่� ป ระเทศไทยของเราต้้ อ งซื้้� อ อุุ ป กรณ์์
เครื่่อ� งจัักร เครื่่อ� งยนต์์ รวมทั้้�งวััตถุดิุ บิ และวััสดุอุุ ปุ กรณ์์
หลาย ๆ อย่่างที่่�เราไม่่สามารถผลิิตได้้เองนี่่�แหละครัับ
เป็็นสาเหตุุสำคััญที่่�เราต้้องหาเงิินตราต่่างประเทศเพื่่�อ
ไปซื้้�อของเหล่่านี้้� ซึ่่ง� ถ้้าเป็็นยุุคก่่อนที่่�เราจะมีีธนาคารกลาง
หรืือแบงค์์ชาติิ รััฐบาลก็็จะมีีเงิินตราต่่างประเทศสะสม
อยู่่�ที่่�กระทรวงการคลัังหรืือถ้้าเรีียกแบบโบราณก็็คืือ
กระทรวงพระคลัังฯ แล้้วจััดสรรเงิินเหล่่านี้้�ไปนำเข้้าวััสดุุ
ที่่�จำเป็็นมาจากต่่างประเทศ ส่่วนในปััจจุุบัันรััฐบาล
ก็็จะต้้องตั้้ง� งบประมาณการใช้้จ่า่ ยแล้้วเบิิกจ่่ายงบเหล่่านั้้�น
ไปแลกเป็็นเงิินตราต่่างประเทศเพื่่อ� ซื้้อ� สิินค้้าที่่�ต้อ้ งการ
อีีกต่่อหนึ่่�ง แต่่เรื่่�องมัันไม่่ง่่ายสัักเท่่าไหร่่เพราะไม่่ว่่า
กระทรวงพระคลัังฯ ในสมััยก่่อนหรืือแบงค์์ชาติิในยุุค
ปััจจุบัุ นั แม้้จะมีีเงิินตราต่่างประเทศหรืือทองคำ (เรีียกว่่า
เป็็นทุุนสำรอง) อยู่่� แต่่ก็็ไม่่ใช่่จะนำไปให้้รััฐบาลแลก
ไปซื้้�อสิินค้้าได้้เสีียหมด เพราะจะต้้องเก็็บไว้้เป็็นทุุนสำรอง
หนุุนหลัังค่่าเงิินบาทส่่วนหนึ่่�งและสำรองไว้้สำหรัับให้้
ธุุรกิิจหรืือเอกชนแลกไปนำเข้้าสิินค้้าจากต่่างประเทศด้้วย
ไม่่ว่า่ จะเป็็นกรณีีการใช้้จ่า่ ยผ่่านกระทรวงพระคลััง
หรืือผ่่านแบงค์์ชาติิก็ต็ าม ถ้้างบประมาณที่่�จัดั เก็็บรายได้้
มีีไม่่พอจะไปเบิิกจ่่ายได้้ รััฐบาลก็็จำเป็็นต้้องกู้้เ� งิินมาใช้้
และเนื่่�องจากทางการจะต้้องรัักษาทุุนสำรองไว้้เพื่่�อ
รัักษาเสถีียรภาพทางการเงิินของประเทศ รััฐบาลจึึง
ให้้ สมัั ค รผ่่านทางอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต หรืือด้้ ว ยตนเองที่่�
มหาวิิทยาลััยฯ เท่่านั้้�น
- การติิ ดต่ ่ อ ชำระค่่ า เทีี ย บโอนหน่่ ว ยกิิ ตส ำหรัั บ
นัักศึึกษาส่่วนกลางนั้้�น ให้้ติดต่
ิ อ่ ด้้วยตนเองที่่�ฝ่า่ ยทะเบีียน
คณะที่่�นัักศึึกษาสัังกััด

กองบรรณาธิการ

ใช้้วิิธีีไปหาแหล่่งเงิินกู้้�จากต่่างประเทศโดยตรง ไม่่ต้้อง
กู้้�ภายในแล้้วไปขอแลกเงิินตราต่่างประเทศให้้ยุ่่�งยาก
ซึ่่�งแหล่่งเงิินกู้้�ก็็มีีจากทั้้�งจากตลาดทุุนในต่่างประเทศ
จากหน่่วยงานรััฐบาลต่่างประเทศ และจากสถาบััน
การเงิินระหว่่างประเทศ
	ถ้้าย้้อนประวััติิ (ศาสตร์์) ไปถึึงการกู้้�เงิินจาก
ต่่างประเทศยุุคแรก ๆ ซึ่่ง� ผมขอตััดตอนแค่่ยุคุ พระบาท
สมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 5 ก็็คงพอ
เพราะถ้้าย้้อนไปไกลกว่่านั้้�นข้้อมููลไม่่มีหี รืือยัังไม่่ชัดั เจน
การกู้้�เงิินของรััฐบาลสมััยรััชกาลที่่� 5 นั้้�น ก็็คล้้ายกัับ
สถานการณ์์ที่่เ� ป็็นอยู่่�ปััจจุบัุ นั คืือกู้้ม� าลงทุุนสร้้างกิิจการ
รถไฟ โดยการกู้้�นั้้น� ใช้้วิธีิ กู้ี �จ้ ากตลาดทุุนในต่่างประเทศ
ส่่วนที่่�ไม่่กู้�จ้ ากหน่่วยงานรััฐบาลต่่างประเทศหรืือสถาบััน
การเงิิ น ระหว่่ า งประเทศนั้้� น เพราะในกรณีี รัั ฐ บาล
ต่่ า งประเทศยุุ ค นั้้� น จะให้้ กู้้ � เ ฉพาะประเทศที่่� เ ป็็ น
อาณานิิ ค มของตนเท่่ านั้้� น ในเมื่่� อ ไทยเราไม่่ ไ ด้้ เป็็ น
อาณานิิคมของชาติิใด ก็็กู้ไ�้ ม่่ได้้น่ะ่ สิิครัับ ส่่วนที่่�จะกู้้�จาก
สถาบัันการเงิินระหว่่างประเทศ เช่่น ธนาคารโลก IMF
หรืือธนาคารพััฒนาเอเชีีย ก็็ยิ่่�งเป็็นไปไม่่ได้้เข้้าไปใหญ่่
เพราะสถาบัันการเงิินพวกนี้้�เพิ่่�งตั้้ง� ขึ้้น� ช่่วงหลัังสงครามโลก
ครั้้�งที่่� 2 นี่่�เอง
การกู้้เ� งิินจากตลาดทุุน ทำด้้วยการออกพัันธบััตร
รััฐบาลไปขาย ซึ่่�งตอนนั้้�น (สมััยรััชกาลที่่� 5) เราขาย
พัันธบััตรรััฐบาลใน 2 ตลาดทุุนหลัักในยุุโรป คืือที่่�อังั กฤษ
และฝรั่่�งเศส ซึ่่ง� การกู้้แ� บบนี้้�ต้อ้ งยอมจ่่ายดอกเบี้้�ยอััตรา
ค่่อนข้้างสููงเพราะอััตราดอกเบี้้�ยจะปรัับตามความเสี่่ย� ง
ยิ่่�งเสี่่�ยงมากก็็ยิ่่�งเสีียอััตราสููง เนื่่�องจากในยุุคนั้้�นไม่่มีี
สถาบัันจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ (พัันธบััตรรััฐบาล)
เหมืือนในปัั จจุุ บัั น นัั ก ลงทุุ น ในต่่ า งประเทศก็็ ต้ ้ อ ง
ประเมิินเอาเอง และถ้้าไม่่แน่่ใจก็็จะไม่่ให้้กู้้� (คืือไม่่ซื้้�อ
พัันธบััตรของเรา) โดยเฉพาะในยุุคนั้้�นที่่�หลายประเทศ
ในละติินอเมริิกามากู้้เ� งิินแล้้วชักั ดาบกัันบ่่อยๆ เพื่่อ� แก้้ปัญั หา
เรื่่�องนี้้�เราจึึงต้้องลงทุุนจ้้างที่่�ปรึึกษาชาวต่่างประเทศ
ซึ่่�งนัักลงทุุนเหล่่านี้้�เชื่่�อถืือมาให้้คำปรึึกษา รวมทั้้�งเป็็น
หลัักประกัันว่่าถ้้าให้้เรากู้้�แล้้วจะไม่่เป็็นหนี้้�สููญ แต่่ถึึง
อย่่างนั้้�นเราก็็ต้้องจ่่ายดอกเบี้้�ยปีีหนึ่่�ง ๆ ไม่่น้้อยทีีเดีียว
แถมระบบการคลัังยัังต้้องตกอยู่่�ใต้้อิทิ ธิิพลของที่่�ปรึกึ ษา
เศรษฐกิิจพวกนี้้�ด้้วย เพราะถ้้าเขาแนะนำอะไรแล้้ว
เราไม่่ทำตามก็็อาจมีีปัญั หากระทบไปถึึงความน่่าเชื่่อ� ถืือได้้
	ช่่วงหลัังสงครามโลกครั้้ง� 2 การกู้้เ� งิินเป็็นเงิินตรา
ระหว่่ า งประเทศ ค่่ อ ยทำได้้ ง่ ่ า ยขึ้้� น หน่่ อ ยเพราะมีี
การตั้้ง� สถาบัันการเงิินขึ้้น� เพื่่อ� ช่่วยเหลืือประเทศด้้อยพััฒนา
ซึ่่�งจุุดมุ่่�งหมายจริิงตอนแรกเพื่่�อช่่วยฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจ
ประเทศต่่างๆ ที่่�เสีียหายจากภััยสงคราม ดููได้้จากชื่่อ� จริิง
เต็็มๆ ของธนาคารโลกว่่าชื่่อ� “ธนาคารระหว่่างประเทศ
เพื่่� อ การบููรณะและพัั ฒ นาการ” ส่่ ว นตอนหลัั ง นั้้� น
เพื่่� อ ช่่ ว ยประเทศยากจนและด้้ อ ยพัั ฒ นาเป็็ น หลัั ก
ประเทศไทยตอนเริ่่ม� มีีแผนพััฒนาฯ ใหม่่ๆ (เริ่่ม� ปีี 2504)
ก็็อาศััยได้้เงิินกู้้�จากธนาคารโลกนี่่�แหละมาใช้้พััฒนา
ประเทศ ซึ่่�งดีีกว่่ากู้้�เงิินสมััยก่่อนเยอะเพราะเสีียอััตรา
ดอกเบี้้�ยต่่ำมาก อ้้าว...หน้้ากระดาษหมดอีีกแล้้ว ขอต่่อ
ตอนหน้้าอีีกตอนนะครัับ

๘

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

HASHIMOTO’S THYROIDITIS

โรคของต่่อมไทรอยด์์ ที่่�เราไม่่เคยรู้้�

*ศุุภมาศ กิิจจาการ 														

HASHIMOTO’S THYROIDITIS เป็็นโรคต่่อมไทรอยด์์อักั เสบชนิิดเรื้้อ� รััง
จากภููมิิคุ้้�มกัันเป็็นสาเหตุุที่่ท� ำให้้ภาวะฮอร์์โมนไทรอยด์์ต่่ำ ที่่�พบบ่่อยที่่�สุดุ เกิิดจาก
การที่่�มีภููมิ
ี คุ้้�ิ มกัันในร่่างกายของผู้้�ป่ว่ ยไปทำให้้ต่อ่ มไทรอยด์์เกิิดการอัักเสบเรื้้อ� รััง
และทำงานได้้ลดลงอย่่างต่่อเนื่่อ� ง อาการของโรคที่่�ต้อ้ งสัังเกต 1) คอโต (อาจมีี
หรืือไม่่ก็็ได้้) 2) น้้ำหนัักขึ้้�น 3) บวม 4) อ่่อนเพลีีย 5) ขี้้�หนาว 6) เป็็นตะคริิว
7) เสีียงแหบ เป็็นต้้น
การตรวจวิินิิจฉััยโรค Hashimoto’s Thyroiditis สามารถทำำ�ได้้จาก
ตรวจเลืือดดููระดัับฮอร์์โมนไทรอยด์์ ผู้้�ป่ว่ ย Hashimoto’s Thyroiditis
ระยะแรก อาจตรวจพบระดัับ TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
สููงเพีียงอย่่างเดีียว ต่่อมาอาจพบ T4 หรืือ Free T4 ต่่ำ และ T3 ต่่ำตามลำดัับ
ตรวจระดัับภููมิิคุ้้�มกัันไทรอยด์์ (Thyroid Autoantibodies) ได้้แก่่
Anti – Thyroglobulin Antibody (Anti Tg) และ/หรืือ Anti – Thyroid
Peroxidase Antibody (Anti TPO) มีีระดัับสููง
การรัักษาโรค HASHIMOTO’S THYROIDITIS
การรัักษาโรคไทรอยด์์ชนิิด Hashimoto’s Thyroiditis ที่่�มีีฮอร์์โมน
ไทรอยด์์ต่่ำ ทำได้้โดยการให้้ยาฮอร์์โมนไทรอยด์์ทดแทน เพื่่อ� รัักษาระดัับฮอร์์โมน
ไทรอยด์์ให้้ปกติิและลดขนาดของต่่อมไทรอยด์์ในรายที่่�มีีคอพอกร่่วมด้้วย
การรัั ก ษาโรคไทรอยด์์ ใ ห้้ ไ ด้้ ผล ดีี ที่่� สุุ ด ผู้้ �ป่ ่ ว ยต้้ อ งปรัั บ เปลี่่� ย นพฤติิ ก รรม
การรัับประทานอาหารด้้วย โดยควรทานอาหารที่่�มีโี ซเดีียมให้้มากขึ้้น� (แต่่ยังั ต้้อง
อยู่่�ในปริิมาณที่่�เหมาะสม) ดื่่ม� น้้ำให้้มาก ๆ เพื่่อ� ลดภาวะขาดน้้ำและทานแคลเซีียม
ให้้เพีียงพอเพื่่อ� ป้้องกัันกระดููกบาง เนื่่อ� งจากการป่่วยเป็็นโรคนี้้�สููญเสีียมวลกระดููก
ได้้ง่่ายกว่่าปกติิ
อาหารที่่�ไม่่ควรรัับประทาน มีีดัังนี้้�
1. อาหารที่่�มีสี ารไอโอดีีน/ซีีลีเี นีียมและสัังกะสีีสููง แร่่ธาตุุดังั กล่่าวมีีผล
ในการกระตุ้้�นให้้ต่่อมไทรอยด์์ทำงานมากขึ้้�น เนื่่�องจากเป็็นแร่่ธาตุุสำคััญ
ที่่�ต่่อมจะนำไปใช้้ผลิิตฮอร์์โมน เพราะฉะนั้้�นควรหลีีกเลี่่�ยง โดยอาหารกลุ่่�มที่่�มีี
แร่่ธาตุุเหล่่านี้้�สููง เช่่น เครื่่�องในสััตว์์ อาหารทะเล เห็็ด กระเทีียม เนื้้�อวััว
เมล็็ดทานตะวััน เป็็นต้้น
2. อาหารที่่� ก ระตุ้้�นการเผาผลาญ เช่่ น พริิ ก กาแฟ แอลกอฮอล์์
เครื่่อ� งดื่่ม� ชููกำลััง ฯลฯ เพราะผู้้�ป่ว่ ยโรคไทรอยด์์เป็็นพิิษมีีการเผาผลาญที่่�สููงกว่่า
ปกติิอยู่่�แล้้ว หากรัับประทานอาหารพวกนี้้�เข้้าไปอีีก อาการจะแย่่ลง
3. อาหารที่่� ก ระตุ้้�นการขัั บ น้้ำออกจากร่่ า งกาย เช่่ น หน่่ อ ไม้้ ฝรั่่� ง
หน่่อไม้้ธรรมดา ผัักกาด เป็็นต้้น เนื่่อ� งจากโรคนี้้�ทำให้้ร่า่ งกายสููญเสีียน้้ำได้้ง่า่ ย
กว่่าปกติิ การกิินอาหารเหล่่านี้้�ทำให้้เสี่่�ยงต่่อภาวะขาดน้้ำมากยิ่่�งขึ้้�น
4. นมและผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากนม เนื่่อ� งจากมีีไอโอดีีนและซีีลีเี นีียมในปริิมาณ
ที่่�มากพอสมควร มีีส่่วนกระตุ้้�นให้้ต่่อมไทรอยด์์ทำงานหนัักได้้
5. อาหารที่่�กระตุ้้�นให้้ภููมิิแพ้้กำเริิบ สำหรัับผู้้�ป่่วยไทรอยด์์เป็็นพิิษที่่�มีี
โรคภููมิิแพ้้เป็็นโรคประจำตััวอยู่่�แล้้ว การที่่�ภููมิิแพ้้กำเริิบจะกระตุ้้�นให้้ไทรอยด์์
แย่่ลงได้้ เพราะฉะนั้้�นควรหลีีกเลี่่�ยงอาหารต่่าง ๆ ที่่�ตััวเองแพ้้ด้้วย
อาหารที่่�ควรรัับประทาน
ไอโอดีีน เพราะไอโอดีีนเป็็นสารอาหารสำคััญในระบบการทำงานของ
ต่่อมไทรอยด์์ ที่่�จะช่่วยให้้ต่่อมไทรอยด์์ผลิิตฮอร์์โมนต่่างๆ ได้้เป็็นปกติิ อาหาร
ที่่�มีีไอโอดีีนมากก็็จะเป็็นอาหารทะเลจำพวก ปลา หอยกาบ หอยนางรม กุ้้�ง
หรืือแม้้แต่่อาหารอื่่�นๆ เช่่น ไข่่ กระเทีียม เห็็ด และเมล็็ดงา ก็็มีีไอโอดีีนมาก
เช่่นกััน
*นัักวิิชาการศึึกษาชำนาญการ สำนัักหอสมุุดกลาง มหาวิิทยาลััยรามคำแหง

สำนัักหอสมุุดกลาง

สัังกะสีี เป็็ น ธาตุุ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งโดยตรงกัั บ ระดัั บ ฮอร์์ โ มนไทรอยด์์
เพราะไม่่ว่่าจะเป็็นชนิิดไฮโปไทรอยด์์ หรืือ ไฮเปอร์์ไทรอยด์์ ต่่างก็็มีีสาเหตุุ
จากการขาดสัังกะสีีเหมืือนกััน ดัังนั้้�นผู้้�ที่่�เป็็นโรคไทรอยด์์จึึงควรรัับประทาน
อาหารที่่�มีีแร่่สัังกะสีีให้้มากขึ้้�น แต่่ทั้้�งนี้้�ก็็ควรอยู่่�ในปริิมาณที่่�พอเหมาะกัับ
ร่่างกายด้้วย ซึ่่ง� อาหารที่่�มีสัี งั กะสีีสููงก็็มีหี ลากหลาย เช่่น อาหารจำพวกเนื้้�อวััว
เนื้้�อแกะ หอยนางรม ถั่่�วเหลืือง ถั่่�ววอลนััท เมล็็ดทานตะวััน และธััญพืืช
ธาตุุเหล็็ก เมื่่อ� ร่่างกายขาดธาตุุเหล็็กจะทำให้้ความสามารถในการทำงาน
ของต่่อมไทรอยด์์ลดลง จึึงจำเป็็นอย่่างมากที่่�จะต้้องบริิโภคอาหารที่่�มีธี าตุุเหล็็ก
อย่่างเพีียงพอ สำหรัับอาหารที่่�มีธี าตุุเหล็็กสููงจะเป็็นอาหารจำพวกเครื่่อ� งในสััตว์์
ตัับ เลืือด ผัักโขม แครอท ฟัักทอง ถั่่ว� เหลืือง ถั่่วข
� าว รวมถึึงเมล็็ดฟัักทองด้้วย
สารต้้านอนุุมููลอิิสระ สารต้้านอนุุมููลอิิสระอย่่างวิิตามิินเอ วิิตามิินอีี
และวิิตามิินซีี จะช่่วยให้้ต่อ่ มไทรอยด์์ต่อ่ สู้้�กับั การถููกทำลายจากสารอนุุมููลอิสิ ระได้้
และยัังช่่วยป้้องกัันการเสื่่�อมสภาพของต่่อมไทรอยด์์ได้้อีีกด้้วย ซึ่่�งอาหารที่่�มีี
สารต้้านอนุุมููลอิิสระ ได้้แก่่ ผลไม้้ตระกููลเบอร์์รีี องุ่่�น หน่่อไม้้ฝรั่่�ง ชาเขีียว
ผัักกาดหอม ถั่่�วเปลืือกแข็็ง และธััญพืืชชนิิดต่่างๆ
วิิตามิินบีี วิิตามิินเป็็นสารอาหารที่่�จำเป็็นต่่อร่่างกาย โดยเฉพาะ
วิิตามิินบีี 2 บีี 3 และบีี 6 ที่่�มีคี วามจำเป็็นต่่อร่่างกายมาก โดยเฉพาะกัับระบบ
การทำงานของต่่อมไทรอยด์์ นอกจากนี้้� วิิตามิินบีียังั มีีหน้้าที่่�สำคััญในการช่่วย
ให้้ร่่างกายผลิิตฮอร์์โมน T4 ซึ่่�งเป็็นฮอร์์โมนไทรอยด์์ชนิิดหนึ่่�ง อาหารที่่�มีี
วิิตามิินบีีสููง เช่่น ปลา นม เห็็ด ไข่่แดง เครื่่�องในสััตว์์ ตัับ ถั่่�ว อััลมอนด์์ และ
ธััญพืืชต่่าง ๆ
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วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
ม.ร. มอบรางวััลประกวดภาพถ่่ายฯ
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ได้้ผลงานภาพถ่่ายที่่�หลากหลายมิิติิ ทั้้�งยัังส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนให้้นัักศึึกษามีีความตื่่�นตััวในการเรีียนผ่่าน
ระบบออนไลน์์ ในการประกวดครั้้�งนี้้� ได้้เชิิญชวนให้้
นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำแหง ระดัับปริิญญาตรีี
และระบบ Pre-degree ส่่งผลงานเข้้าประกวดได้้ไม่่เกิิน
3 ภาพ โดยเปิิดรับั ผลงานภาพถ่่ายระหว่่างวัันที่่� 1 - 30
เมษายน 2565
คณะกรรมการตััดสิินโครงการประกวดภาพถ่่าย
พิิจารณาผลงานภาพถ่่ายจากผู้้�ส่่งผลงานเข้้าประกวด
360 ผลงาน จากผู้้�ส่่งเข้้าประกวดจำนวน 180 คน
เมื่่อ� วัันที่่� 10 พฤษภาคม 2565 และประกาศผลการตััดสินิ
เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤษภาคม 2565 ทาง Facebook : PR
Ramkhamhaeng University เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว
โดยมีีผู้้�ได้้รัับการคััดเลืือกเข้้ารัับรางวััลทั้้�งสิ้้�น จำนวน
13 รางวััล และได้้จัดพิ
ั ธีิ มี อบรางวััลให้้แก่่ผู้ช� ้ นะการประกวด
รวมทั้้�งจััดนิทิ รรศการแสดงผลงานภาพถ่่ายจากนัักศึึกษา
ที่่�ส่่งผลงานเข้้าประกวดในวัันนี้้�
สำหรัับรางวััลการประกวด ประกอบด้้วย รางวััล
ชนะเลิิศ เงิินรางวััล 10,000 บาท รางวััลรองชนะเลิิศ
อัันดัับ 1 เงิินรางวััล 7,000 บาท รางวััลรองชนะเลิิศ
อัันดัับ 2 เงิินรางวััล 4,000 บาท และรางวััลชมเชย
จำนวน 10 รางวััล รางวััลละ 1,000 บาท พร้้อมเกีียรติิบัตั ร
ทุุกรางวััล ทั้้�งนี้้�ผู้้�ส่่งผลงานจะได้้รัับเกีียรติิบััตรจาก
คณะกรรมการทุุกคน
ด้้าน ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง กล่่าวว่่า โครงการ
ประกวดภาพถ่่าย หััวข้้อ “เรีียนรามฯออนไลน์์ สไตล์์เรา”
จััดขึ้้�นเพื่่�อให้้นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีและนัักศึึกษา
ในระบบ Pre-degree ที่่�มีีใจรัักในการถ่่ายภาพได้้มีี
โอกาสใช้้ทัักษะ ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการถ่่ายภาพ
ทั้้�งกระบวนการคิิดในการวางแผน การนำเสนอมุุมมอง
เพื่่�อให้้ได้้ภาพถ่่ายในมิิติิใหม่่ ซึ่่�งถืือเป็็นการส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนให้้นัักศึึกษามีีความตื่่�นตััวในการเรีียน
ผ่่านระบบออนไลน์์ ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่า การจััดประกวด
ภาพถ่่ายได้้รับั ความสนใจมากเป็็นพิิเศษ โดยมีีนักั ศึึกษา
ให้้ความสนใจส่่งภาพเข้้าร่่วมประกวดจำนวนมาก
นัั บ เป็็ น นิิ มิิ ต หมายที่่� ดีี ที่่� นัั ก ศึึ ก ษาสนใจทำกิิ จ กรรม
ระหว่่างเรีียนและได้้ใช้้เวลาว่่างให้้เป็็นประโยชน์์ ทั้้�งนี้้�
ผลงานภาพถ่่ายของนัักศึึกษาที่่�ได้้นำมาจััดนิทิ รรศการ
ยัังแสดงให้้เห็็นถึึงความมุุมานะ พยายาม และความ
ตั้้�งใจจริิงในการเรีียนออนไลน์์ผ่่านช่่วงเวลา สถานที่่�
ต่่ า งๆ ด้้ ว ยถ่่ า ยทอดอารมณ์์ ความรู้้ �สึึ ก ทัั ศ นคติิ
ปััจจุุบัันการถ่่ายภาพง่่ายขึ้้�น การถ่่ายภาพถืือเป็็นงาน
ศิิลปะแขนงหนึ่่�ง
ท้้ายนี้้� ขอแสดงความยิินดีีและเป็็นกำลัังใจให้้กัับ
นัักศึึกษาทุุกคนที่่�มีีผลงานดีีเยี่่�ยมได้้รัับรางวััลในครั้้�งนี้้�
ขอให้้มุ่่�งฝึึกฝนและพััฒนาตนเองให้้มีทัี กั ษะความสามารถ
เพิ่่�มมากขึ้้�น เข้้าสู่่�การประกวดในเวทีีต่่าง ๆ ต่่อไป

ข่าวรามคำ�แหง

๙

ม.รามฯ มอบทุุนการศึึกษาแก่่นัักศึึกษากว่่า 600 ทุุน
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สำหรัับทุุนการศึึกษาครั้้�งนี้้� มหาวิิทยาลััยได้้จััดสรรเงิินจากงบประมาณรายได้้ของมหาวิิทยาลััยให้้
เป็็นทุุนการศึึกษาสำหรัับผู้้�ที่่มี� คี วามประพฤติิดีี มีีความตั้้ง� ใจเรีียน แต่่ขาดแคลนทุุนทรััพย์์ และเพื่่อ� ส่่งเสริิม
สนัับสนุุนนัักศึึกษาที่่�ทำสิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อชุุมชน สัังคม หรืือทำคุุณประโยชน์์ในด้้านต่่างๆ ของ
มหาวิิทยาลััย โดยมีีนัักศึึกษาที่่�ได้้รัับทุุนมููลนิิธิินายห้้างโรงปููนผู้้�หนึ่่�ง จำนวน 6 ทุุน ทุุนบริิษััทบุุญรอด
บริิวเวอรี่่� จำกััด จำนวน 10 ทุุน ทุุนการศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำแหง ประเภททุุนเรีียนดีี จำนวน 17 ทุุน
ทุุนส่่งเสริิมการศึึกษา จำนวน 330 ทุุน ทุุนกิิจกรรม จำนวน 174 ทุุน
นอกจากนี้้� ยัังมีีทุุนการศึึกษาสำหรัับนัักศึึกษาสาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ จำนวน 35 ทุุน
ประกอบด้้วย ทุุนเรีียนดีี จำนวน 3 ทุุน ทุุนส่่งเสริิมการศึึกษา จำนวน 32 ทุุน รวมเป็็นเงิินทุุนการศึึกษา
ทั้้�งสิ้้�น 2,697,000 บาท
ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวว่่าการมอบทุุนการศึึกษาของมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
เริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี 2522 โดยคณะกรรมการบััณฑิิตรุ่่�นที่่� 5 ในพิิธีีพระราชทานปริิญญาบััตรของมหาวิิทยาลััย
ขณะนั้้�น ได้้ทููลเกล้้าฯ ถวายเงิินแก่่พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร รััชกาลที่่� 9 ซึ่่�งทรงพระราชทานเงิินจำนวนนี้้�ก่่อตั้้�งเป็็นทุุนการศึึกษาในชื่่�อ “ทุุนภููมิิพล”
และได้้จััดสรรให้้แก่่ทุุนในประเภทต่่างๆ เช่่น ทุุนประเภทเรีียนดีี ทุุนประเภทขััดสน ซึ่่�งเป็็นต้้นแบบ
ในการมอบทุุนการศึึกษาของมหาวิิทยาลััยรามคำแหงในปััจจุุบััน
“นัักศึึกษาที่่�ได้้รัับทุุนการศึึกษาเท่่ากัับได้้รัับโอกาสที่่�ดีีในการเรีียนรู้้�และพััฒนาตััวเองสู่่�ความสำเร็็จ
วงจรชีีวิิตของนัักศึึกษาเปรีียบเสมืือน มีีระยะเวลาของการเป็็นหนอนผีีเสื้้�อที่่�ต้้องใช้้ชีีวิิตด้้วยความ
ระมััดระวััง เมื่่อ� ถึึงระยะเวลาของการเป็็นดัักแด้้ก็็จำเป็็นต้้องปรัับตััวและเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงหลายอย่่าง
ในชีีวิิต เพื่่�อรอวัันพััฒนาตััวเองสู่่�การเติิบโตเป็็นผีีเสื้้�อในที่่�สุุด โดยแต่่ละช่่วงวััยของชีีวิิตล้้วนมีีบทบาท
หน้้าที่่�ที่่นั� กั ศึกึ ษาต้้องให้้ความสำคััญ ดัังนั้้�นจึึงต้้องรู้้� เข้้าใจ และตั้้ง� ใจทำหน้้าที่่�ของตััวเองให้้ดีีที่่สุ� ดุ ใช้้โอกาส
จากทุุนการศึกึ ษานี้้�ในการแสวงหาความรู้้� ต่่อยอดไปสู่่�ความสำเร็็จ ดำเนิินชีีวิติ เป็็นนัักศึกึ ษาที่่�สมบููรณ์์แบบ
มากยิ่่�งขึ้้�น พร้้อมตอบแทนทุุนการศึึกษานี้้�ด้้วยการตั้้�งใจศึึกษาเล่่าเรีียน จบไปเป็็นบััณฑิิตที่่�รัับใช้้สัังคม
และประเทศชาติิต่่อไป”
		
ด้้านตััวแทนนัักศึึกษาได้้รัับทุุนการศึึกษา นางสาวพนมสวััสดิ์์� จัันทร์์แก้้ว
		
นัักศึึกษาคณะมนุุษยศาสตร์์ กล่่าวว่่ารู้้�สึกึ ซาบซึ้้ง� และเป็็นเกีียรติิอย่่างยิ่่ง� ที่่�ได้้รับั ทุุนการศึึกษา
		
ซึ่่ง� มีีความหมายและมีีความสำคััญต่่อต่่อการศึึกษาอย่่างมาก เนื่่อ� งจากมีีส่ว่ นช่่วยแบ่่งเบา
		
ภาระให้้กับั ผู้้�ปกครองในการใช้้จ่า่ ยระหว่่างการศึึกษา เช่่น ค่่าเล่่าเรีียน ค่่าที่่�พักั ค่่าครองชีีพ
		
และแม้้ตอนนี้้�สถานการณ์์โควิิดจะทุุเลาลงบ้้างแล้้ว แต่่หลายๆ ครอบครััวยัังมีีรายได้้
ไม่่เพีียงพอต่่อการใช้้จ่่ายในการศึึกษา
“ขอขอบพระคุุณท่่านอธิิการบดีี คณะผู้้บ� ริิหาร มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ที่่�ให้้ความสำคััญในการดููแล
และอุุปการะด้้านทุุนการศึึกษาให้้แก่่นัักศึึกษา ขอสััญญาว่่าจะนำทุุนการศึึกษาที่่�ได้้รัับไปใช้้ประโยชน์์
ให้้ได้้มากที่่�สุดุ จะเป็็นลููกพ่่อขุุนที่่�ประพฤติิและปฏิิบัติั ติ นเป็็นเยาวชนที่่�ดีี มีีความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิตต่่อสถาบััน
และประเทศชาติิ และจะเป็็นผู้้�มีีจิิตสาธารณะ อุุทิิศตนเพื่่�อสัังคมส่่วนรวมต่่อไป”
และขอบคุุณคณะกรรมการประชาสััมพัันธ์์ และผู้้�ที่่�มีี
ส่่ ว นเกี่่� ย วข้้ อ งในการโครงการประกวดภาพถ่่ า ยฯ
ในครั้้�งนี้้�ที่่�เปิิดเวทีีให้้นัักศึึกษาได้้แสดงความสามารถ
และเข้้าร่่วมกิิจกรรมกัับมหาวิิทยาลััยแม้้อยู่่�ในช่่วง
สถานการณ์์โควิิด-19 ขอบคุุณนัักศึึกษาทุุกคนที่่�ส่่ง
ผลงานภาพถ่่ายเข้้าประกวดและหวัังว่่าจะได้้เห็็น
ผลงานในโครงการอื่่�น ๆ ต่่อไป
สำหรัับ ผลการประกวดภาพถ่่าย “เรีียนรามฯ
ออนไลน์์ สไตล์์เรา” รางวััลชนะเลิิศ ได้้แก่่ นางสาว
เมธาวีี ดวงเพ็็ชร์์ ชื่่�อภาพ “Focus for future”
ได้้รัับเงิินรางวััล 10,000 บาท รางวััลรองชนะเลิิศ
อัันดัับ 1 ได้้แก่่ นางสาวภิิรมร์์ญา ศรีีเฉลีียว ชื่่อ� ภาพ
“ฟัังบรรยายandดายหญ้้า” ได้้รับั เงิินรางวััล 7,000 บาท
รางวััลรองชนะเลิิศ อัันดัับ 2 ได้้แก่่ นางสาวสุุนิิสา
ธนพัันธสกุุล ชื่่�อภาพ “เรีียนรามออนไลน์์” ได้้รัับ

เงิินรางวััล 4,000 บาท และรางวััลชมเชย 10 รางวััล
ได้้แก่่ 1) นายธนากร พัันเชิิง ชื่่อ� ภาพ “ซ่่อม Pol2301 นี้้�
ต้้ อ งรอด!!!” 2) นางสาวกชกร อยู่่�เรืือง ชื่่� อ ภาพ
“เรีียนออนไลน์์ สิ่่ง� ที่่�ได้้คืือ รอยยิ้้ม� ” 3) นางสาวอภิิชญา
ศุุภประทุุม ชื่่�อภาพ “รัักราม รัักเรีียน รัักธรรมชาติิ”
4) นางสาวเสาวลัั ก ษณ์์ คำมููล ชื่่� อ ภาพ “เรีี ย นรู้้ �
ให้้เหมืือนดููซี่่�รีีย์์” 5) นางสาวอรชุุรีี สิินสุุข ชื่่�อภาพ
“เรีียนสนุุก นั่่�งลุุกสบาย สไตล์์ มร.” 6) นางสาวสุุปราณีี
ภููประพัันธ์์ ชื่่อ� ภาพ “rain” 7) นางสาวอรนิิชา ชััมพููทนะ
ชื่่อ� ภาพ “วัันอาทิิตย์”์ 8) นายจิิรวััฒน์์ แช่่มภููธร ชื่่อ� ภาพ
“ไม่่มีใี ครแก่่เกิินเรีียน(ออนไลน์์)1” 9) นางสาวจุุฑารััตน์์
เรืือนใจ ชื่่�อภาพ “เรีียนออนไลน์์เรีียนได้้ทุุกที่่�” และ
10) นายวริินทร บุุตรวงษ์์ ชื่่อ� ภาพ “เรีียนออนไลน์์ สไตล์์
Photographer” ได้้รับั เงิินรางวััล ๆ ละ 1,000 บาท
พร้้อมเกีียรติิบััตรทุุกรางวััล

ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๑๐)

๑๐

อธิิการบดีี ม.ร. ให้้โอวาท
โครงการเสริิมสุุขภาพนัักศึึกษา

กองกิิจการนัักศึึกษา จััดโครงการเสริิมสุุขภาพนัักศึึกษาและห่่างไกลยาเสพติิด ประจำปีี 2565
“กีีฬาจานร่่อน” โดยมีีผู้ช่�้ ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
กล่่าวให้้โอวาทกัับผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ เมื่่�อวัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2565 ณ ห้้องศัักดิ์์� ผาสุุขนิิรัันต์์
อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวว่่า มหาวิิทยาลััยรามคำแหงเห็็นถึึงความสำคััญของการพััฒนานัักศึึกษา
ทั้้�งในด้้านการเรีียนรู้้�ทางวิิชาการ และกิิจกรรมนอกห้้องเรีียนควบคู่่�กัันไป ซึ่่�งกิิจกรรมนี้้�เป็็นการใช้้
การออกกำลัังกายมาเป็็นเครื่่�องมืือในการส่่งเสริิมสุุขภาพ เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรมนอกห้้องเรีียน
“กีีฬาจานร่่อน เป็็นอีีกกิิจกรรมการออกกำลัังกายที่่�ส่ง่ เสริิมให้้นัักศึกึ ษามีีสุขุ ภาพร่่างกายที่่�สมบููรณ์์
แข็็งแรงและใช้้เวลาว่่างให้้เป็็นประโยชน์์ โดยการหัันมาออกกำลัังกายทำให้้ห่่างไกลยาเสพติิด อีีกทั้้�ง ม.ร.
มีีนโยบายสนัับสนุุนนัักกีีฬาของมหาวิิทยาลััยที่่�ออกไปสร้้างชื่่�อเสีียงให้้กัับมหาวิิทยาลััย ในการเข้้าร่่วม
แข่่งขัันกีีฬาระดัับชาติิในรายการต่่าง ๆ โดยผู้้�ที่่�ได้้เหรีียญรางวััล มหาวิิทยาลััยมีีทุุนการศึึกษามอบให้้”
	ทั้้�งนี้้� “กีีฬาจานร่่อน” เป็็นการออกกำลัังกายทางเลืือกใหม่่ที่่เ� ล่่นง่่าย สนุุกสนาน สามารถเล่่นได้้
ทุุกเพศทุุกวััย และสามารถเล่่นได้้ทั้้�งประเภทเดี่่�ยวและประเภททีีม ซึ่่�งได้้รัับความนิิยมอย่่างแพร่่หลาย
ในมหาวิิทยาลััยของประเทศสหรััฐอเมริิกา และอีีกหลายประเทศทั่่�วโลก ซึ่่ง� กิิจกรรมฯ ในวัันนี้้� มีีวิทิ ยากร
จากสมาคมจานร่่อนแห่่งประเทศไทย คอยให้้ความรู้้�ตลอดโครงการ
สภาคณาจารย์์ ม.ร. จััดเสวนา ฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวว่่า โครงการนี้้�มีวัี ตถุ
ั ปุ ระสงค์์
เพื่่�อให้้คณาจารย์์ที่่�เข้้าร่่วมโครงการมีีความเข้้าใจ
ในหลัักเกณฑ์์ ก.พ.อ. และขั้้�นตอนการขอตำแหน่่ง
ทางวิิชาการที่่�ทัันสมััย ทัันเหตุุการณ์์และเป็็นปััจจุุบััน
ตลอดจนคาดหวัังให้้คณาจารย์์ทุกุ ท่่านสามารถวางแผน
การพััฒนาตนเองเพื่่อ� ขอกำหนดตำแหน่่งทางวิิชาการ
ที่่�สููงขึ้้�น ทั้้�งนี้้�การที่่�คณาจารย์์ทุุกท่่านมีีตำแหน่่งทาง
วิิชาการที่่�สููงขึ้้น� นั้้�น จะเป็็นประโยชน์์ทั้้ง� ต่่อคณาจารย์์
และมหาวิิทยาลััย
“ผมมีีความคาดหวัังให้้คณาจารย์์ ม.ร. ได้้รัับ
ตำแหน่่งทางวิิชาการ และขอสนัับสนุุนให้้ทุุกท่่าน
ขอตำแหน่่งทางวิิชาการ ขอบคุุณสภาคณาจารย์์ที่่�
จััดโครงการอัันเป็็นประโยชน์์เช่่นนี้้�ขึ้้�น และหวัังว่่า
คณาจารย์์ทุุกท่่านจะได้้รัับแรงบัันดาลใจ ตลอดจน
ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการขอกำหนดตำแหน่่ง
ทางวิิชาการ”
ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุุมน กล่่าวว่่า ตามที่่� ม.ร.
มีีนโยบายพััฒนาคณาจารย์์ทางด้้านวิิชาการและส่่งเสริิม
ให้้คณาจารย์์ มีีตำแหน่่งทางวิิชาการที่่�สููงขึ้้น� เพื่่อ� พััฒนา
องค์์กร เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งและเพิ่่�มศัักยภาพ
ทางด้้ า นวิิ ช าการ รวมทั้้�งสามารถนำความรู้้�ความ
เชี่่�ยวชาญในสาขาวิิชาของท่่านมาใช้้พััฒนาตนเอง
พััฒนาการจััดการเรีียนการสอน และขัับเคลื่่�อนความ
เป็็นวิิชาการของ ม.ร.

ม.รามฯ รัับ ป.โท
รััฐประศาสนศาสตร์์ รุ่่�นที่่� 15
มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง เปิิ ดรัั บ ผู้้ �ส ำเร็็ จ
การศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี เข้้าศึึกษาต่่อปริิญญาโท
หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต รุ่่�นที่่� 15
ประจำภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2565 รัับสมััคร
บััดนี้้� – 2 กรกฎาคม 2565
หลัั ก สููตร 37 หน่่ ว ยกิิ ต แผน ข (ไม่่ ท ำ
วิิ ท ยานิิ พ นธ์์ ) จัั ด การศึึ ก ษาแบบ Block Course
เรีียนวัันเสาร์์ เวลา 08.00 – 21.00 น. ณ มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง (หัั ว หมาก) ค่่ า ใช้้ จ่ ่ า ยตลอดหลัั ก สููตร
125,000 บาท (แบ่่งชำระ 5 งวด) คััดเลืือกโดยการ
สอบสััมภาษณ์์
ผู้้ �ส นใจสามารถดาวน์์ โ หลดใบสมัั ค รและ
สมััครทางออนไลน์์ที่่�เว็็บไซต์์ www.mpa.ru.ac.th
สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่ส� ำนัักงานโครงการฯ
อาคารสำนัักงานอธิิการบดีี ชั้้�น 5 โทร. 081-4008816 และ 0-2310-8007 หรืือ Facebook :
คณะรััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
“สภามหาวิิทยาลััย ม.ร. ได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำคััญ
และตระหนัักถึึงการเพิ่่�มขีีดความสามารถของคณาจารย์์
ด้้านวิิชาการ จึึงได้้จััดโครงการเสวนาฯ นี้้� ขึ้้�นมาใน
รููปแบบออนไลน์์”

คณะผู้้จั� ดั ทำข่่าวรามคำแหงออนไลน์์

วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
RUKnow|44|: รอบรู้้� รู้้�ทััน พรบ.คอมพิิวเตอร์์ฯ

(ต่่อจากหน้้า 6)

เคสแรก เป็็นเคสที่่�ออกข่่าวอย่่างโด่่งดัังเช่่นกััน เป็็นกรณีี
ที่่�มีชี ายหนุ่่�มคนหนึ่่�งถ่่ายรููปตึึกที่่�มีลัี กั ษณะเอนๆ พร้้อม
โพสต์์ข้อ้ ความลงบน Facebook ประมาณว่่าตึึกทรุุดตัวั
เลยทำให้้เกิิดเป็็นประเด็็นที่่�หลายคนตกอกตกใจไปกัันใหญ่่
แต่่ต่อ่ มาก็็มีกี ารเปิิดเผยว่่า ตึึกที่่�เห็็นนั้้�นเป็็นเพีียงดีีไซน์์
ของตึึ ก ที่่� ตั้้� ง ใจจะให้้ เ อนแบบนั้้� น อยู่่�แล้้ ว เลยทำให้้
เจ้้าของโพสต์์ถููกตำรวจเรีียกสอบสวน เพราะเข้้าข่่าย
ความผิิด พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์ ม.14 (2) นำข้้อความเท็็จ
เข้้าระบบคอมพิิวเตอร์์ อัันเป็็นเท็็จก่อ่ ให้้เกิิดความตื่่น� ตระหนก
อีีกกรณีีหนึ่่�งที่่�น่่าสนใจก็็คืือ พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์
ก็็สามารถช่่วยคุ้้�มครองผู้้�ที่่�ใช้้งานคอมพิิวเตอร์์หรืือ
อิินเทอร์์เน็็ตได้้ด้้วย อย่่างเช่่นกรณีีคดีีของคุุณบริิบููรณ์์
เกีียงวรางกููล ที่่�ถููกตั้้�งข้้อหาหมิ่่�นประมาท และ พ.ร.บ.
คอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (1) จากการโพสต์์
เฟซบุ๊๊�กเกี่่ย� วกัับเหตุุการณ์์ที่่ต� ำรวจเข้้าค้้นบ้้าน โดยอ้้าง
อำนาจตาม มาตรา 44
ซึ่่�งคุุณบริิบููรณ์์ได้้ยื่่�นหนัังสืือร้้องความเป็็นธรรม
ต่่อศาลว่่า ปััจจุุบัันได้้มีีการใช้้ พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์
พ.ศ. 2560 แล้้ว โดย พ.ร.บ.ดัังกล่่าวได้้ยกเลิิกข้้อความ
ในมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์ฉบัับเดิิม และ
บััญญััติิใหม่่ไว้้ว่่า ห้้ามมิิให้้นำบทบััญญััติิดัังกล่่าวมาใช้้
ลงโทษกัับการกระทำความผิิดฐานหมิ่่�นประมาทตาม
ประมวลกฎหมายอาญา จึึงขอให้้อัยั การมีีคำสั่่ง� ไม่่ฟ้อ้ ง
ในข้้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์ฯ ผลก็็คืือ อััยการ
ศาลจัังหวััดราชบุุรีมีี คี ำสั่่ง� ไม่่ฟ้อ้ งคดีีบริิบููรณ์์ในข้้อหาตาม
พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์ฯ
เราก็็จะเริ่่ม� เห็็นว่่า ได้้เริ่่ม� มีีการใช้้ พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์
กัันอย่่างจริิงจััง และมีีการปรัับใช้้ให้้ตรงตาม พ.ร.บ.
ที่่�แก้้ไข ไม่่ใช่่แค่่จัับกุุมผู้้�ทำผิิด แต่่ยัังคุ้้�มครองผู้้�ที่่�ไม่่มีี
ความผิิดใน พ.ร.บ. ฉบัับที่่� 2 แล้้ว
สรุุป
พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2560 หรืือฉบัับที่่� 2
ปััจจุุบัันมีีผลบัังคัับใช้้แล้้ว ถ้้าเราเป็็นคนหนึ่่�งที่่�คลุุกคลีี
กัับการใช้้งานคอมพิิวเตอร์์ หรืืออิินเทอร์์เน็็ต ก็็ควรจะรู้้�
เกี่่ย� วกัับ พ.ร.บ. นี้้�ไว้้ เพราะจะได้้ไม่่เผลอไปทำความผิิด
อย่่างน้้อยๆ ต้้องระวััง 8 ประเด็็นที่่�ได้้เขีียนไว้้ อีีกทั้้�ง
การมีี พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์ขึ้้น� มา ก็็ถืือว่่าเป็็นการควบคุุม
การใช้้งานคอมพิิวเตอร์์ในระดัับหนึ่่�ง และในทางหนึ่่�ง
ก็็ช่่วยคุ้้�มครองสิิทธิิเสรีีภาพของผู้้�ใช้้งานด้้วย
แหล่่งอ้้างอิิง

1. Nuch. (2562). “สรุุปครบ พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์ 2560: มีีกี่่ห� มวด
กี่่�มาตรา ตััวอย่่างการกระทำผิิด พร้้อมบทลงโทษ [update2021]”
(แหล่่งข้้อมููล:https://contentshifu.com/blog/computerlaw#_2560 ค้้นวัันที่่� 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565).
2. เว็็บไซต์์ สพธอ. (2560). “พรบ. คอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2560”
(แหล่่งข้้อมููล: https://ictlawcenter. etda.or.th/ files/law/file/
80/59100b296f08176ad3bd2c1615489253.pdf ค้้นวัันที่่� 25
พฤษภาคม พ.ศ. 2565).
3. Jerri Collins. (ม.ป.ป). “วิิธีีใช้้ Google Scholar เพื่่�อค้้นหา
งานวิิจััย.” (แหล่่งข้้อมููล: https://bit.ly/3wvlFqx ค้้นวัันที่่� 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2565).

เจ้้าของ
   มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ผู้้ป� ระสานงานข้้อมููลสารสนเทศ  น.ส.กนิิษฐา  ทองจัับ                  
บรรณาธิิการ
   ผศ.ดร.สรตีี  ปรีีชาปััญญากุุล    
กองบรรณาธิิการ     
น.ส.ศรััญญา มิินสาคร น.ส.ศิิริภิ รณ์์ นามพงษ์์ น.ส.โชติิมา เดชะราช
บรรณาธิิการผู้้ช่� ว่ ย    รศ.วาริิศา  พลายบััว อาจารย์์อภิิสิทิ ธิ์์  � ศุุภกิิจเจริิญ                 ช่่างภาพ
                   นายภาณุุพงศ์์  พิิงไธสง นายเสมอภาค จัันทร์์ปลั่่ง�            
                               นางปุุญญิิสา อรพิินท์์ น.ส.พรรณวรา  เพิ่่�มพููล                                ฝ่่ายศิิลป์์และออกแบบจััดหน้้า    นายสััณฐิิติ  ิ เทศสีีแดง    นายสยุุมพล  ศรพรหม นายสุุภะชััย อวนศรีี     

