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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
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ม.ร. จัดงานเสริมสร้างความรักชาติิฯ

(อ่านต่อหน้า 11)
(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ลงนามความร่วมมือกับ นายถาวร เหรียญตระกูลชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน 

ขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กรมการขนส่งทางบก เรื่อง “การจัดอบรม 

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย 

รถยนต์” โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าท่ีสำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ 

ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 

อาคารวิทยบริการและบริหาร

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าประเทศไทย 

มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นจำนวนมากทุกปี โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

เกิดจากองค์ประกอบสำคัญคือ บุคคล รถ สภาพถนนและแสงสว่าง รวมทั้ง 

ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และบทลงโทษในการฝ่าฝืน 

ดังนั้น การจัดอบรมเช่นนี้จึงเป็นโครงการที่ดี ที่จะได้ช่วยกันให้ความรู้ที่สมบูรณ ์

ยิ่งขึ้นกับประชาชนที่ต้องการจะทำใบขับขี่หรือต่ออายุฯในเรื่องกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง การขับรถอย่างปลอดภัย และมารยาทในการขับรถ และยังทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มีระเบียบวินัยและปลอดภัยมากขึ้นด้วย

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน “เสริมสร้างความรักชาติ 

ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” 

จัดโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และสำนักงาน 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมี พลโท ยศนันท์ หร่ายเจริญ  

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมด้วย นายณัฐพัชร์ 

อินทุภูต ิ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก Asian Institute of Technology (AIT) ที่มา 

เยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีคณะผู้บริหาร ม.ร. ร่วมให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี 

19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร

ผู้บริหาร AIT เยี่ยมชม ม.รามคำแหง

      
 ม.ร.ไหว้ครู 11 กันยายน นี้ ม.ร.รับนักศึกษา ป.โท
Visionary Leaders รุ่นที่ 13

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา 

ต่อระดับปริญญาโท ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต (Visionary Leaders) รุ่นท่ี 13 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป หลักสูตร 39 หน่วยกิต 

แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00-21.30 น. 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ค่าธรรมเนียม 

การศึกษาตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่าย 

ศึกษาดูงาน

 ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย  

ร่วมกับองค์การนักศึกษาและมหาวิทยาลัย-

รามคำแหง กำหนดจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 

2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557  

ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพ่ือเป็น 

การน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ที่ได้ 

ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยดี 

เสมอมา และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา 

ได้ตระหนักถึงคุณธรรมอันสำคัญย่ิง คือความกตัญญู

กตเวทีที่ศิษย์มีต่อครูอาจารย์ โดยพิธีช่วงเช้าจะมี

การทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 57 รูป 

และพิธีสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

ม.รามคำแหงร่วมมือกรมการขนส่งทางบกจัดอบรมการสอบใบขับขี่แก่ประชาชน



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

ม.ร.จัดงานเสริมสร้างความรักชาติฯ                                                                                    (ต่อจากหน้า 1)

นางโฉมยง ประทีปอุษานนท์ทวีทรัพย์ อุปนายก- 

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

และมีคณะผู้บริหาร ม.ร. ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา 

และบุคคลท่ัวไป ร่วมงานเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 

ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ นายณัฐพัชร์  อินทุภูต ิ นายกพุทธ- 

สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

กล่าวว่าในนามพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม- 

ราชูปถัมภ์ ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรม 

ในครั้งนี้ เพราะเยาวชนไทยในปัจจุบันขาดความรู้ 

เร่ืองกฎระเบียบ วินัย และการปลูกฝังให้มีความจงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมท้ังการเรียนรู้เก่ียวกับ 

พุทธศาสนา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นกรอบที่ดีในการ 

ดำเนินชีวิต 

 “ดีใจที่ เห็นนักศึกษาวิชาทหารจากหลาย 

สถาบันเข้ารับการอบรมในวันนี้ เพราะหัวข้อต่างๆ 

มีประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาอย่างยิ่ง ซึ่งจะทำให ้

ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์ อีกท้ังในช่วงท้ายจะมีการประกวด 

เรียงความสดเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาทด้วย 

จึงขอให้นักศึกษาตั้งใจฟังและสรุปใจความสำคัญ 

ให้ได้มากที่สุดเพื่อใช้ประกอบการเขียนเรียงความ 

ต่อไป”

 นางโฉมยง  ประทีปอุษานนท์ทวีทรัพย์  อุปนายก 

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชน ซึ่ง 

เป็นกำลังสำคัญของชาติได้รู้ถึงภัยร้ายที่ทำลายชาติ 

พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 

ได้ตระหนัก ยึดม่ันในชาติ พระธรรมคำสอนท่ีถูกต้อง 

ของพระพุทธองค์ รวมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก 

ให้เกิดความหวงแหนชาติบ้านเมือง พร้อมท่ีจะออกไป 

ปกป้องคุ้มครองภัยที่จะเกิดขึ้นกับทั้ง 3 สถาบัน 

ตลอดจนได้ศึกษา ประพฤติปฏิบัติหลักธรรมให้ถูกต้อง 

เคร่งครัดและสม่ำเสมอ เพราะในอนาคตพวกเขา 

ต้องรับผิดชอบต่อชาติ บ้านเมือง และดูแลรักษา 

ให้ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยตลอดไป และขอขอบคุณ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

และผู้เก่ียวข้องท่ีช่วยดำเนินกิจกรรมคร้ังน้ีอย่างแข็งขัน

และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการปาฐกถา 

พิเศษเร่ือง “การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

ของคนในชาติ” โดย พลโท ยศนันท์ หร่ายเจริญ 

ผู้ บั ญ ช า ก า ร ห น่ ว ย บั ญ ช า ก า ร รั ก ษ า ดิ น แ ด น 

การบรรยายพิเศษเรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณ 

พระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาติ  และพระราชกรณียกิจ 

ที่มีต่อพระพุทธศาสนา” โดย ผศ.รท.ดร.บรรจบ   

บรรณรุจิ การบรรยายธรรมและนำปฏิบัติจิตตภาวนา  

เรื่อง “การสร้างเสริมความปรองดองสมานฉันท์ 

ของชนในชาติ ด้วยหลักอปริหานิยธรรมและ 

พรหมวิหารธรรม” โดย พระราชยานกวี  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก รวมทั้งการประกวด 

เรียงความสดชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท ทั้งนี ้

มีนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมงาน 

จำนวน 1,600 คน 

 ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงยินดีที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา 

ในการช่วยกันปลูกฝังจิตสำนึกและเตือนสติให้เยาวชน 

ได้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา  

และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งได้มองเห็นปัญหาใน 

ประวัติศาสตร์ที่สร้างความขัดแย้งทั้งเรื่องความ 

ยากจน ความคิดที่แตกต่าง และความมักใหญ่ใฝ่สูง 

ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความแตกแยกกันของ 

คนในชาติ และไม่มีสังคมใดไม่มีปัญหา เพราะฉะน้ัน 

การจัดการอบรมในเรื่องเหล่านี้จะช่วยให้เยาวชน 

ที่เป็นกำลังของชาติ ได้เข้าใจ มองเห็นปัญหา และ 

แนวทางแก้ไขต่างๆ เพื่อให้ประเทศชาติได้อยู่อย่าง 

สงบสุข

 “กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ 

สร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้สติซึ่งกันและกัน  

ว่าชาติไทยท่ีธำรงอยู่ในทุกวันน้ีมีองค์ประกอบสำคัญ 

ที่เราต้องเคารพและเทิดทูน คือ สถาบันชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์ ขอให้นักศึกษาตระหนักและ 

จดจำสิ่งที่ครูอาจารย์ ได้สั่งสอน รวมทั้งวิทยากร 

ภายนอกท่ีมาบรรยายให้ฟังในวันน้ี ขอให้นำประโยชน์ 

ท่ีได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน ดูแลตนเอง สังคม 

และประเทศชาติต่อไป” 

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยินดีอย่างย่ิงท่ีได้ร่วมมือ 

กับกรมการขนส่งทางบก จัดโครงการในคร้ังน้ี ม่ันใจว่า 

มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและมีความพร้อมทั้งด้าน 

บุคลากร สถานที่ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก 

ในการจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากว่า 

จะขยายโครงการออกไปสู่ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัย 

ก็ยินดีให้ความร่วมมือในการจัดการอบรม ณ สาขา 

วิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาคของ ม.ร. ทั่วประเทศ”

 นายถาวร เหรียญตระกูลชัย ผู้อำนวยการ 

สำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ กล่าวว่ากรมการขนส่ง 

ทางบกได้กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและ 

ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย 

รถยนต์ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรและระยะ 

เวลาท่ีกำหนด เพ่ือให้การขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาต 

เป็นไปด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้ สำนักงานขนส่ง 

กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 รับผิดชอบ 6 เขต ได้แก่ 

เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตบางนา เขตพระโขนง 

เขตวัฒนา และเขตคลองเตย ซึ่งมีประชาชนที่ต้อง 

การใช้บริการจำนวนมาก  แต่ห้องประชุมของสำนักงาน 

รองรับผู้เข้าอบรมได้เพียงวันละ 100 คนเท่านั้นทำให ้

ต้องรอคิวเป็นเวลานาน ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 

และเพิ่มทาง เลือกด้ านสถานที่อบรมมากขึ้น 

สำนักงานขนส่งฯ จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดอบรมและออกหนังสือรับรองการผ่านการอบรม

ตามหลักสูตรภาคทฤษฎีให้แก่ประชาชนที่ต้องการ 

ขอใบอนุญาตขับรถหรือต่ออายุฯ ใน 3 หลักสูตร  

คือ 1) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายว่าด้วย 

รถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมาย 

ว่าด้วยทางหลวง จำนวน 2 ชั่วโมง 2) การขับรถ 

อย่างปลอดภัย และ 3) มารยาทในการขับรถ วิชาละ 

1 ชั่วโมง ทั้งนี้สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร 

พื้นที่ 3 จะฝึกอบรมบุคลากรรามคำแหงให้มีความรู้ 

ความสามารถเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรดังกล่าว 

และสนับสนุนในเร่ืองของส่ือ เอกสารส่ิงพิมพ์ รวมท้ัง

วิดีทัศน์ที่ใช้ในการอบรมด้วย 

 การอบรมหลักสูตรดังกล่าว มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จะจัดอบรมรุ่นท่ี 1 สำหรับประชาชนท่ัวไป 

ในวันที่ 27 กันยายน 2557 ณ วิทยาเขตบางนา 

ท่ีห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารพระมาส (PRB) ช้ัน 4 

ใน 3 หลักสูตรดังกล่าว (4 ชั่วโมง) เก็บค่าใช้จ่าย 

ในการอบรมคนละ 400 บาท (รับรุ่นละ 100 คน) 

เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดน้ี - 26 กันยายน 2557 ผู้สนใจ 

สอบถามได้ท่ีอาคารอำนวยการ  โทร. 0-2397-6308-9 

หรือที่ www.ru.ac.th

ม.รามคำแหงฯ                              (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ผุสดี  นาวาวิจิตร

  เม่ือเอ่ยถึงบุคคลผู้น้ี หลายคนอาจจะ 

บอกว่าไม่คุ้นชื่อ

 แต่ถ้าเอ่ยถึงวรรณกรรมแปลจาก 

ภาษาญี่ปุ่น เรื่อง “โต๊ะโตะจัง เด็กหญิง 

ข้างหน้าต่าง” ซ่ึงคุณผุสดีแปลจากผลงาน 

ของ คุโรยานางิ เท็ตสึโกะ หลายคนอาจจะ 

พอนึกออก

 เน่ืองเพราะ หนังสือเล่มน้ีได้รับเลือก 

เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาระดับมัธยมศึกษา- 

ตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ

 ผุสดี เป็นหน่ึงในนักแปล และเป็นล่าม

ภาษาญี่ปุ่นชั้นนำของไทย

 มีช่ือเสียงจากการแปลวรรณกรรม- 

ญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก รวมทั้งงานแปล 

บทภาพยนตร์ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย

 นอกจากนี้ผุสดียังได้ปฏิบัติหน้าที่ 

เกี่ยวกับงานด้านพระราชไมตรีระหว่าง

พระราชวงศ์ญี่ปุ่นและไทย

 โดยถวายงานในฐานะล่ามญี่ปุ่น 

ประจำพระองค์

 เป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น และ 

อุทิศตนในการเผยแพร่ภาษาญี่ปุ่น

 สิ่งเหล่านี้ล้วนประจักษ์แก่สังคม 

และรัฐบาลญี่ปุ่น

 รัฐบาลญ่ีปุ่นจึงจัดพิธีมอบเคร่ืองราช-

อิสริยาภรณ์ให้แก่เธอ

 เป็นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย

ชั้นที่ ๔ ชื่อ เคียวกุจิสึโชจูโช

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความยินดี 

และรู้สึกชื่นชมในเกียรติที่ เธอได้รับ 

และที่สำคัญ คือ เธอ 

 ผุสดี นาวาวิจิตร ได้มีส่วนสร้างความ-

สัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

 ผู้ประกอบการหอพักติดดาว บริเวณโดยรอบ ม.ร. 

หัวหมากและวิทยาเขตบางนา เยี่ยมชมการบริหาร 

จัดการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในโครงการ “แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ผู้ประกอบการหอพัก” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหอพัก 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีบริหารจัดการหอพัก และสร้าง 

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการหอพักกับ 

ม.ร. เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2557

 ‘ข่าวรามคำแหง’ ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการ 

หอพักติดดาว ถึงความรู้สึก สิ่งที่ได้รับ และแนวทาง 

การพัฒนาหอพักต่อไป 

  นายกำธร  ครองศิริกุล 

ผู้ประกอบการหอพักสตรี เอ็ม.เอ็น.อาร์. 

แมนชั่น ซอยรามคำแหง 49/1 

กล่าวว่าขอขอบคุณมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงและมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

ที่จัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ขึ้น ได้รับทั้งความรู้ และ 

แนวทางการปรับปรุงหอพัก รวมท้ังการจัดต้ังชมรม 

ผู้ประกอบการหอพัก เพ่ือเป็นตัวแทนท่ีจะประสานงาน

กับหน่วยงานต่างๆ ด้วย 

 “ดีใจที่ได้มาเยี่ยมชมหอพัก ได้เห็นพัฒนาการ 

ของหอพักหลายรูปแบบ และบริการดีๆที่มีให้กับ 

ผู้พักอาศัย ขอให้ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกที่ดีในการ 

ทำหอพักเพราะนอกจากจะได้ผู้พักอาศัยแล้ว 

ยังได้ทำสิ่งดีๆ ให้กับลูกหลาน เยาวชน รวมทั้ง 

สร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครองที่ส่งลูกหลาน 

มาเรียนอีกด้วย”

 นางสาวมาลี  หมัดนุรักษ์ 

ผู้ประกอบการหอพักสตรี ยีอีแมนช่ัน  

ซอยรามคำแหง 43/1 กล่าวว่าดีใจ 

ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง 

จัดโครงการเยี่ ยมชมหอพัก 

ครั้งนี้ และขอขอบคุณทาง มจธ. 

ที่จัดเจ้าหน้าที่นำชมหอพัก รู้สึกประทับใจมาก 

ท้ังรูปแบบหอพัก สภาพแวดล้อม การอำนวยความสะดวก 

และรอยยิ้มต้อนรับจากผู้ประกอบการหอพัก 

โดยรอบ มจธ.  รวมท้ังยังได้แนวคิดต่างๆ ในการนำไป 

ปรับปรุงพัฒนาหอพักให้ดียิ่งขึ้นด้วย

 นางอัจฉรา  ธนาเลิศวิสุทธ์ิ 

ผู้ประกอบการหอพักสตรี พิมพ์รวี 

กล่าวว่าดีใจที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจัดโครงการเย่ียมชม 

หอพักเครือข่ายของ มจธ. ทำให ้

ได้เห็นรูปแบบหอพักท่ีหลากหลาย 

การจัดหอพักชายและหญิงในหอเดียวกันโดยการ 

แยกชั้นและคีย์การ์ดอย่างชัดเชน รวมทั้งระบบการ 

อำนวยความสะดวกต่างๆ ด้วย คาดว่าส่ิงท่ีได้รับคร้ังน้ี

จะสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพหอพักของตนเอง 

ในด้านต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น 

  นางสำรวย  ปานนนท์ 

ผู้ประกอบการหอพักสตรี ศุกร์ศิริ 

ซอยรามคำแหง 51/3 กล่าวว่า 

จากการเยี่ยมชมหอพักครั้งนี้   

พร้อมกับได้ฟังแนวการดำเนินงาน 

ของ มจธ. ทำให้เห็นว่า มหาวิทยาลัย 

กับผู้ประกอบการหอพักมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

คอยดแูล ชว่ยเหลอืทัง้ดา้นอปุกรณต์า่งๆ แกน่กัศกึษา 

ที่พักในหอพัก ทั้งนี้ด้านที่ดินปลูกสร้างก็เอื้ออำนวย 

ทำให้สามารถสร้างลานกิจกรรม สวนหย่อม และท่ีสำหรับ 

อ่านหนังสือให้กับนักศึกษาผู้อาศัยได้ แต่หอพักโดยรอบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่  

แต่ผู้ประกอบการหอพักก็จะพยายามปรับปรุงและ 

อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและผู้พักอาศัย 

มากขึ้นกว่าเดิม

 นางมาลี  เลาก่อสกุล 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห อ พั ก ส ต รี  

ห้องเสื้อสุมาลี รามฯ 2 กล่าวว่า 

ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ให้ผู้- 

ประกอบการหอพักได้มีโอกาส

ออกมาดูงานนอกสถานที่ ได้เห็นบรรยากาศหอพัก 

โดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ที่จัดโครงการหอพักติดดาวเช่นเดียวกัน และหวัง 

อย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจะจัดโครงการ 

เช่นนี้อีกในครั้งต่อไป  

 นายประสงค์  นิคมเพชร 

ผู้ประกอบการหอพักชาย เจเจแลนด์ 

เดเวลลอปเม้นท์ ซอยรามคำแหง 24 

แยก 8 กล่าวว่าตนเองกำลัง 

จะปรับปรุงโครงสร้างหอพัก 

ที่ดูแลอยู่ และการได้ร่วมศึกษา 

ดูงานนอกสถานที่ครั้งนี้ ทำให้ได้มีโอกาสดูระบบ 

หอพักทั้งด้านความปลอดภัย โครงสร้างอาคาร และ 

การอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้ได้แนวคิดที่ด ี

ในการปรับปรุงหอพักของตนเองตามแบบที่วางไว้ 

อาจต้องเพิ่มเติมบางจุดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ 

แวดล้อมโดยรอบด้วย 

 นางสำลี  สินธุพันธ์  

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห อ พั ก ช า ย 

เพ็ชรฤทธิ์ ซอยรามคำแหง 29 

กล่าวว่าดีใจที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ให้ความสำคัญกับการ 

พัฒนาหอพักและเปิดโอกาส 

ให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาดูงานได้เปรียบเทียบข้อดี

ข้อเสีย เพื่อนำส่วนที่ดีๆ ที่ได้รับไปปรับปรุงหอพัก 

ของตนเองต่อไป

ผู้ประกอบการหอพักติดดาว ม.ร. เยี่ยมชมหอพักรอบ มจธ.
ชื่นชมการดำเนินงาน - นำความรู้ไปพัฒนาหอพัก



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

 รองศาสตราจารย์สุธินี  รัตนวราห รองอธิการบดี 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. สมศักดิ์  

เกตุแก่นจันทร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำโขนรามคำแหง คณะศิลป- 

กรรมศาสตร์  ม.ร. ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและ 

นาฏกรรมไทย ในงาน Thailand Festival 2014 เม่ือวันท่ี 

9 - 13 กรกฎาคม 2557 ณ ห้างซุปเปอร์แบรนด์มอลล์ 

นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 โอกาสนี้ อาจารย์ ดร. สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่าคณะศิลป- 

กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบาย 

ให้บริการด้านการศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลป- 

วัฒนธรรมไทย รวมท้ังสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีเวที 

เพ่ือฝึกฝนฝีมือและแสดงความสามารถด้านศิลปะการแสดง 

 ดนตรี และนาฏศิลป์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

โดยตั้งแต่ก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เดินทาง 

ไปร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศทุกปี 

สำหรับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนน้ัน ทุกคร้ัง

ที่ไปแสดงจะได้รับเสียงตอบรับว่าเป็นการแสดงที่

สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมากเสมอมา ถือเป็น 

การเผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพด้วย

 การเดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัย 

เตรียมความพร้อมและฝึกฝนอย่างดี ท้ังด้านโขน ละคร 

นาฏศิลป์ และการแสดงพ้ืนบ้าน รวมท้ังการแสดงดนตรีไทย 

(ขลุ่ยไทย)ด้วย โดยมีนักศึกษาท้ังจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ชมรมโขนรามคำแหง และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาเรียน 

โขนรามคำแหง ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปแสดง 

ความสามารถ จำนวน 16 ราย ท้ังน้ีได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณทั้งค่าเดินทางและที่พัก จาก ดร.ไพจิตร  

วิบูลย์ธนสาร อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงาน 

พาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง และผู้บริหาร 

ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์แบรนด์มอลล์ นครเซี่ยงไฮ้ 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วย

 “โอกาสนี้ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่ให้การสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และขอขอบคุณ                            รองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์  แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. ที่ให้คำแนะนำ 

แนวคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการแสดง 

ในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง”

 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต่อไปว่า 

การจัดงาน Thailand Festival 2014 ในครั้งนี้เป็นการ 

จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่ างๆทั้ งผลไม้และอาหาร 

โขนรามคำแหง ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
ในงาน Thailand Festival 2014

ของประเทศไทย รวมทั้งมีการสาธิตวิธีการปรุง- 

อาหารไทย สลับกับการแสดงนาฏศิลป์ไทย จากคณะ 

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวนกว่า 

10 รายการ ได้แก่ การแสดงโขนรามคำแหง ตอนยกรบ 

พระรามตามกวาง และหนุมานจับนาง นาฏศิลป์ 

ชุดระบำศิลปาชีพ และการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน 

5 ชุดการแสดง ซึ่งสร้างสีสันความตื่นตา ตื่นใจ 

และความสนุกสนาน ให้กับผู้เข้าชมเทศกาลท้ังชาวจีน 

และชาวต่างชาติตลอดงาน

 “ดีใจท่ีเห็นนักศึกษาของรามคำแหง ได้แสดงออก 

ถึงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่าง 

สวยงาม และยังได้รับคำชมอย่างต่อเนื่องจากชาว 

ต่างชาติที่แวะเวียนเข้ามาชมการแสดงกว่าวันละ 

10,000 คน ถือเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทย  

และยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้นานาชาติได้รู้จักอีกด้วย 

ท้ังน้ีทางคณะยังได้รับเชิญให้ไปร่วมงานในระดับนานาชาติ 

ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศตุรกี ฯลฯ 

แต่ก็ต้องคำนึงถึงการเรียน การสอน และการสอบของ 

นักศึกษา รวมท้ังด้านอ่ืนๆ ประกอบกันด้วย เพ่ือไม่ให้

เกิดผลกระทบและหากสามารถจัดสรรเวลาได้ก็ยินดี 

ให้ความร่วมมือเสมอ”



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

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

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

กีฬาลาว

  คำ    ในภาษาลาวก็มีความหมายคล้ายกับคำกีฬาในภาษาไทย 

 คำอ่าน : กีลาหมายเถิงกานหลิ้นเผื่อออกกำลังก๋ายหลือกานหลิ้น 

ที่ไซ่กำลังกายและสะหมองมองโดยมีสองฝ่ายต่อสู่กั๋น เซ่น เตะบาน 

กานแหล่น เป็นต้น

 แปลความ: กีฬาหมายถึงการเล่นเพื่อออกกำลังกายหรือการเล่น 

ที่ใช้กำลังกายและสมองโดยมีสองฝ่ายต่อสู้กัน เช่น เตะบอล การวิ่ง เป็นต้น

 ในภาษาไทย กีฬาหมายถึงการแข่งขัน การเล่นเพ่ือความสนุกหรือ 

กิจกรรมที่มีกฎกติกากำหนดเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด 

เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และอาจใช้ในการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ 

เช่น ฟุตบอล ว่ายน้ำ เป็นต้น

 ส่วนกรีฑาหมายถึงกีฬาที่แบ่งเป็นประเภท เช่น

1. ประเภทลู่ เช่น การวิ่งระยะทางต่างๆ วิ่งผลัด เป็นต้น

2. ประเภทลาน เช่น กระโดดสูง ทุ่มน้ำหนัก พุ่งแหลน เป็นต้น

 ในประเทศลาวก็มีกีฬาเกือบจะเหมือนกันก็ได้จึงขอเสนอคำศัพท์ 

ที่เกี่ยวกับชื่อเรียกกีฬาเป็นภาษาลาวดังนี้

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล

บ๋าน (หมากบ๋าน) บอล, ลูกบอล

บ๋านบ้วง บาสเกตบอล

บ๋านส่ง วอลเลย์บอล

กะต้อ ตะกร้อ

ดอกปีกไก่ ลูกแบดมินตัน

เทนนิด เทนนิส

ปิงปอง ปิงปอง

ตีมวย ชกมวย

ยอน้ำหนัก ยกน้ำหนัก

เปตัง เปตอง

ยิงปืน ยิงปืน

ยิงทะนู ยิงธนู

ซ่วงเฮือ แข่งเรือ

ลอยน้ำ ว่ายน้ำ

กีทา กรีฑา

แหล่น ว่ิง

เต้นสูง กระโดดสูง

เต้นไก กระโดดไกล

โยนน้ำหนัก ทุ่มน้ำหนัก

หมากหลุก หมากรุก

 ปัจจุบันชาวลาวในเมืองใหญ่นิยมการออกกำลังกายที่

สวนเยาวชนหรือสวนสาธารณะเป็นจำนวนมาก สวนเยาวชนที่มีบริเวณ 

กว้างขวางและมีอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ส่งเสริมในการออกกำลังกาย 

หลายประเภท และในชุมชนต่างๆ จะมีสถานที่เล่นกีฬาเปตอง นอกจากนี ้

รัฐบาล สปป. ลาวยังมีนโยบายให้ประชาชนลาวทุกหมู่บ้าน 

ออกแฮงงาน คือทุกสัปดาห์จะมีวันทำประโยชน์ให้แก่สาธารณะโดยไม่ม ี

ตอน  ยุงผีดิบ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 ยุงผีดิบที่ผมเขียนถึงในตอนนี้  

หมายถึงยุงท่ีผ่านการตัดต่อพันธุกรรม 

มาแล้ว หรือเรียกให้ถูกต้องว่ายุง GMO 

โดย GMO น้ันย่อมาจากคำว่า Genetically 

Modified Organisms ซ่ึงแปลว่าส่ิงมีชีวิต 

ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม แต่เนื่องจากองค์กรเอกชนที่ต่อต้านเรื่องนี้ชอบเรียก 

ผลผลิตเกษตรที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมว่าเป็นพืชหรือสัตว์ผีดิบ เช่น 

มะละกอผีดิบ ข้าวโพดผีดิบ ผมก็เลยขอเรียกยุงจีเอ็มโอว่ายุงผีดิบด้วย ซึ่งฟังแล้ว

สยองกว่ามะละกอผีดิบหลายเท่า

 ยุงจีเอ็มโอหรือยุงผีดิบ มีท่ีมาอย่างไร หลายคนคงสงสัย เพราะนักวิทยาศาสตร์ 

มักตัดต่อพันธุกรรมแต่พืชหรือสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือให้ปลูกหรือเล้ียงง่าย ผลผลิตสูง 

ต้านทานโรคได้ดี และข้ออ้างเวลาจะสร้างพืชหรือสัตว์จีเอ็มโอก็คือเพ่ือลดปัญหา 

ความอดอยากของประชากรโลก ดังนั้นถ้าเป็นด้วยเหตุผลนี้ก็คงไม่มีการสร้างยุง

จีเอ็มโอขึ้นแน่ เพราะคงไม่มีใครคิดจะกินยุงเป็นอาหาร 

 ถ้าอย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์จะหลังขดหลังแข็งค้นคว้าตัดต่อสร้างยุง 

จีเอ็มโอข้ึนทำไม เหตุผลก็คือเพ่ือหาทางกำจัดโรคมาลาเรียและไข้เลือดออกไงครับ 

ในปีหนึ่ง ๆ ประชากรของโลกเป็นไข้ทั้ง 2 ประเภทนี้หลายล้านคน และที่ต้อง 

ตายไปก็มีหลายแสนราย มาลาเรียและไข้เลือดออกจึงเป็นโรคท่ีน่ากลัวโดยเฉพาะ 

ในประเทศยากจนซึ่งขาดงบประมาณด้านสาธารณสุข

 เป็นที่ทราบกันว่าการระบาดของมาลาเรียนั้นมียุงก้นปล่องเป็นพาหะ  

ส่วนการระบาดของไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะ เนื่องจากยุงนั้นเป็นสัตว ์

ที่แพร่พันธ์ุได้อย่างรวดเร็วและกำจัดได้ยาก นักวิทยาศาสตร์จึงได้ทำการทดลอง

ตัดต่อกรรมพันธ์ุของยุงเพื่อให้ได้ยุงตัวผู้ที่เมื่อไปผสมกับยุงตัวเมียตามธรรมชาติ 

จะได้ลูกเป็นยุงตัวผู้เกือบท้ังหมด ประเด็นหลักของการค้นคว้าอยู่ตรงน้ีแหละครับ 

เขาต้องการให้มีแต่ยุงก้นปล่องหรือยุงลายตัวผู้ เพราะยุงท่ีเป็นพาหะของมาลาเรีย 

และไข้เลือดออกมีแต่ยุงตัวเมียเท่านั้น

  การค้นคว้าเพื่อสร้างยุงจีเอ็มโอนี้ทำมา 5 - 6 ปีแล้ว และถึงขั้นมีการ 

ทดลองในสถานที่จริงอีกด้วยคือที่บราซิลและที่มาเลเซียใกล้ ๆ  บ้านเรานี่เอง 

โดยการทดลองที่มาเลเซียมีเป้าหมายเพื่อกำจัดยุงลายเป็นหลัก ตามข่าวนั้นเขาว่า 

มีการปล่อยยุงลายที่ดัดแปลงพันธุกรรมไปในป่า 6,000 ตัวในปี 2554 ที่ผ่านมา 

แต่โครงการน้ีถูกต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากเห็นว่า 

มีความเสี่ยง และอาจนำไปสู่ผลสืบเนื่องที่ไม่พึงปรารถนา คือ ทำให้เกิด 

มียุงกลายพันธุ์อย่างชนิดควบคุมไม่ได้ เพราะฉะน้ันท่ีผมต้ังช่ือยุงพวกน้ีว่ายุงผีดิบ 

ก็คงไม่เว่อร์จนเกินไปใช่ไหมครับ

 มีอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้พูดได้ว่ายุงจีเอ็มโอเป็นยุงผีดิบได้อย่างเต็มปากก็คือ 

ยุงพวกน้ีมีตาเรืองแสงสีเขียวเสียด้วย เพราะนักวิทยาศาสตร์ท่ีตัดแต่งพันธุกรรม 

ได้ใส่โปรตีนที่ทำให้ยุงมีตาสีเขียวเรืองแสงเข้าไปเพื่อให้สามารถจำแนกได้ว่า 

ยุงตัวไหนเป็นยุงผีดิบ...เอ๊ยยุงจีเอ็มโอ

 ต่อไปอาจจะมีนักเขียนเรื่องสยองขวัญบางคนเอาพล็อตเรื่องนี้ไปแต่งเป็น

นิยายให้ยุงผีดิบมากัดคนจนกลายเป็นผีดิบกันทั้งเมือง แล้วสร้างเป็นภาพยนตร์

ออกมาฉายก็ได้ ใครจะรู้
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ค่าตอบแทน ซึ่งเป็นการออกกำลังกายของประชาชนเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง 

แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว สถาบันการศึกษา ที่ทำการของรัฐทุกแห่ง 

จะเป็นผู้กำหนดวันออกแรงงาน



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

บทนำ
 การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น โดยที ่

เจ้าตัวเองไม่ทราบมีโทษตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิด 

ทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตราโทษคือ จำคุก 

ไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท ซึ่งเป็นโทษ 

ทางอาญา (ยอมความไม่ได้) ถึงแม้จะมีระวางโทษหนัก 

แต่การดักอ่านข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบเกิดขึ้น 

ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อมีผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

หรือการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง บทความนี้นำเสนอ 

ความรู้เบื้องต้นของ สนิฟเฟอร์ (Packet Sniffer) ซึ่ง 

เป็นโปรแกรมดักอ่านข้อมูลที่สื่อสารกันในเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นข้อมูลของผู้อ่ืนโดยมิชอบ มีรูปแบบ 

เดียวกันกับการดักฟังโทรศัพท์ จากความสำเร็จของ 

สนิฟเฟอร์ทำให้ความน่าเช่ือถือในการส่ือสารข้อมูล 

ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ลดลงเป็นอย่างมาก  

จากปกติที่การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 

สองเครื่องในเครือข่าย จะรู้กันเฉพาะผู้ส่งและผู้รับ 

กลับกลายเป็นว่า ใครก็ตามที่ติดตั้งสนิฟเฟอร์ไว้ใน 

เครือข่ายเดียวกันกับเรา สามารถแอบอ่านข้อมูลผู้อ่ืน 

ที่ใช้เครือข่ายร่วมกันได้โดยง่าย ความลับของข้อมูล 

ที่สื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเปราะบาง 

อย่างยิ่ง การดักอ่านข้อมูลความลับในรูปแบบอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ทำได้อย่างไร้ร่องรอยและยากต่อการป้องกัน 

ส่วนขอบเขตความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับข้อมูล 

ทั้งที่ผู้ส่งทราบและต้องการจะเปิดเผยให้กับผู้รับ 

นอกจากนั้นแล้วยังมีข้อมูลที่ผู้ส่งไม่ทราบและ 

ไม่ต้องการเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบเลยแต่จำเป็น 

จะต้องส่งข้อมูลเหล่านั้นไปในเครือข่าย ซึ่งจำเป็น 

สำหรับการส่ือสารข้อมูลในเครือข่าย  ยกตัวอย่างเช่น 

รหัสผ่าน (Password) ที่ต้องส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ 

เพื่อการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ (Authentication) หมายเลข 

บัตรเครดิต หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลข 

บัญชีธนาคาร เป็นต้น เน้ือหาในบทความต้องการให้ 

ท่านทราบถึงความเป็นไปได้และข้อบกพร่องของ 

ระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย ซึ่งทำให้การส่ง 

ข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่มีมาตรการป้องกันนั้น 

มีความเสี่ยงสูงมากในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า

องค์ประกอบของสนิฟเฟอร์

 1. อุปกรณ์ (Hardware) คือ อุปกรณ์ที่ดักอ่าน

สัญญาณจากเครือข่าย โดยทั่วไปเป็นการ์ดเครือข่าย 

ที่รู้จักโดยทั่วไปว่า แลนการ์ด (LAN Card)

 2. ไดร์ฟเวอร์ (Driver) คือ โปรแกรมควบคุม 

การ์ดเครือข่าย

 3. บัฟเฟอร์ (Buffer) คือ หน่วยความจำ ท่ีเก็บพัก 

ข้อมูลที่ดักอ่ านมาจากเครือข่ ายคอมพิว เตอร์  

เพื่อรอการประมวลผล

 4. ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมที ่

อ่านข้อมูลจากบัฟเฟอร์มาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ 

แล้วแยกแยะ เฉพาะข้อมูลที่ต้องการดักอ่านจาก 

เครือข่าย

 โปรแกรมสนิฟเฟอร์บางตัว ดักอ่านข้อมูล 

เฉพาะเจาะจง เช่น ช่ือผู้ใช้  (User name)  และรหัสผ่าน 

(Password) ก็จะทำการค้นหาเฉพาะข้อมูลการล็อกอิน 

(Login) เท่านั้น จึงไม่สนใจที่จะดักอ่านข้อมูล 

รูปแบบอื่น โปรแกรมสนิฟเฟอร์ส่วนใหญ่จะมีหน้าที ่

พ้ืนฐานคือ เก็บข้อมูลดิบท่ีดักจับมา ลงไปในฐานข้อมูล 

เพื่อสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ภายหลัง เพราะ 

การทำงานของสนิฟเฟอร์ต้องคอยดักข้อมูลตลอดเวลา 

หากทำการวิเคราะห์ไปด้วยแบบรีลไทม์ (Real Time) 

จะทำให้ประสิทธิภาพการดักข้อมูลลดลง

การทำงานของสนิฟเฟอร์

 โปรโตคอลอีเทอร์เน็ต (Ethernet Protocol)  

มีลักษณะการทำงานท่ีต้องกระจายข้อมูลไปยังทุกเคร่ือง 

ที่อยู่ภายในเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 

ในเครือข่าย (ยกเว้นผู้ส่ง) จะได้รับข้อมูล ดังนั้น 

คอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองจึงมีหน้าท่ีพิจารณาว่าข้อมูล 

ที่ได้รับมานั้น เป็นของตัวเองหรือไม่ โดยพิจารณา 

จากที่อยู่ผู้รับปลายทาง (MAC address) ซึ่งเป็น 

ข้อบังคับที่ทราบกันโดยทั่วไป

 รูปท่ี 1 แสดงท่ีอยู่ผู้รับปลายทาง (MAC address) 

ของการ์ดแลน

 ถ้าไม่ได้ระบุถึงตัวเอง ก็จะไม่สนใจข้อมูลท่ีส่งมา 

ที่กล่าวมาคือ กรณีปกติ แต่ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร ์

ในเครือข่ายเครื่องใดเครื่องหนึ่งติดตั้งโปรแกรม 

สนิฟเฟอร์ การทำงานจะเปลี่ยนไปเป็นอ่านข้อมูล 

ทุกตัวที่ได้รับมา (โดยปกติข้อมูลที่ส่งในเครือข่าย 

ถูกกระจายไปยังทุกเครื่องในเครือข่าย) การทำงาน 

แบบน้ีเรียกว่า โหมดโพรมิสคูอัส (Promiscuous Mode) 

ซึ่งเป็นการละเมิดข้อบังคับที่กล่าวมา โดยทั่วไป 

คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันจะใช้สื่อกลาง 

(Media) ร่วมกันทำให้คอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองได้รับ 

ข้อมูลเหมือนกันและทั่วถึงกัน ดังนั้นการดักอ่าน 

ข้อมูลผู้อื่นจึงมาจากเครื่องในเครือข่ายเดียวกัน  

ซึ่งอาจเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ตัวนั่นเอง 

ดังแสดงในภาพ

 รูปที่ 2 แสดงการกระจายข้อมูลที่ส่งจาก 

PC1 ไปยัง PC3 ไปยังทุกเครื่องในเครือข่าย โดย Hub 

ในน้ันมีเคร่ืองท่ีติดต้ังโปรแกรมสนิฟเฟอร์  ก็ได้รับข้อมูลด้วย

 การส่ือสารท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในเครือข่าย 

จะถูกดักอ่านโดยสนิฟเฟอร์ ผู้ใช้คนอื่นไม่ทราบเลย 

ควรป้องกันเบื้องต้นโดยเปลี่ยนจาก Hub มาเป็น 

Switch แทน สามารถลดความเส่ียงการดักอ่านข้อมูล 

เพราะ Switch จะไม่กระจายข้อมูล จะส่งถึงผู้รับโดยตรง 

การป้องกันการถูกดักอ่านข้อมูลโดยสนิฟเฟอร์

 นอกจากปกติผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย 

รักษาความปลอดภัยขององค์การอย่างเคร่งครัด  

ยังมีข้อแนะนำบางส่วนที่สำคัญเพิ่มเติมต่อไปนี้

 1. หลีกเลี่ยงการใช้งานแอพปลิเคชันที่รับ- 

ส่งข้อมูล โดยไม่ได้เข้ารหัส (Plain Text) เช่น การแชท 

(Chat) เอฟทีพี (FTP) เป็นต้น

 2. พึงระลึกเสมอว่า ข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์สามารถถูกอ่านได้ จงประเมินความเส่ียง 

(Risk) สูงสุดที่ยอมรับได้

 3. บริการเว็บ (WEB Service) ที่เกี่ยวข้องกับ 

การเงิน ควรใช้โปรโตคอล (Protocol) รักษาความ 

ปลอดภัยของเว็บ (Secure Socket Layer: SSL)

 4. ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณแยกกัน 

เช่น เลือกใช้ สวิตช์ (Switch) แทนฮับ (Hub) เพราะ 

สามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับปลายทางที่กำหนด 

เท่านั้น ดีกว่าฮับที่ใช้สัญญาณร่วมกัน

 5. ควรนำวิธีการเข้ารหัสข้อมูล มาใช้เข้ารหัส

ข้อมูลก่อนส่งไปยังผู้รับปลายทาง

 6. ควรเลือกใช้เครือข่าย เสมือนส่วนตัว  

(Virtual Private Network: VPN) เพื่อส่งข้อมูล 

ผ่านเครืออินเทอร์เน็ต    

สรุป
 สนิฟเฟอร์ไม่ได้มีโทษอย่างเดียว แต่ยังมีประโยชน์ 

การบริหารการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ 

การรักษาความปลอดภัย โดยสนิฟเฟอร์นำมาใช้ดัก 

อ่านข้อมูล เพ่ือให้ทราบสภาพการส่ือสารและข้อเท็จจริง 

ของข้อมูลที่ส่งในเครือข่าย การได้รับทราบข้อเสีย 

ของสนิฟเฟอร์เป็นการเตือนภัยผู้ใช้งาน ชีวิตคง 

ไม่ปลอดภัยถ้าเพื่อนร่วมงาน หรือคนที่ใช้เครือข่าย 

เดียวกันมานั่งอ่านจดหมายร่วมกัน โดยไม่รู้ตัวเลย

 มารู้จักกับสนิฟเฟอร์กันเถอะ (How to Packet Sniffer work?)
นายประหยัด  เลวัน                                   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 11)
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กระดูกเนเปียร์ (Napier’s Bones)

คณิตคิดสนุก

 สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ตอนท่ีเขียนต้นฉบับนึกข้ึนได้ว่า วันท่ี 8 

สิงหาคม 2557 เป็นวันอาเซียน ตกใจมากเลยเพราะเวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆ  

สำหรับวันน้ีผู้เขียนขอนำเสนอเร่ืองใกล้ตัวท่ีถูกมองข้ามความสำคัญไป คือ วิธีการ 

ประดับธงของกลุ่มรัฐสมาชิกอาเซียน ตามแนวปฏิบัติในการใช้ธงอาเซียน 

(Guidelines on the Use of the ASEAN Flag) ซึ่งได้รับการเห็นชอบตามที่ 

กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 

มกราคม 2554 หัวข้อ 24. เร่ือง การประดับธงอาเซียน และให้ทุกหน่วยราชการ 

รับทราบแนวทางการประดับธงอาเซียนดังกล่าว เพ่ือพิจารณาใช้เป็นแนวปฏิบัติ 

สำหรับการประดับธงในการจัดประชุมและจัดกิจกรรมอาเซียนในประเทศไทยต่อไป

 หลักและวิธีการประดับธงอาเซียนและธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ภายนอก / ในสถานที่ และภายในห้องรวมกับธงชาติประเทศสมาชิกตามลำดับ 

ตัวอักษรของแต่ละประเทศ เร่ิมต้นจากธงชาติบรูไนดารุสซาลาม ต้ังอยู่ทางซ้ายสุด  

โดยธงอาเซียนจะอยู่ทางขวาสุดต่อจากธงชาติเวียดนามเสมอ ตามแผนผังดังนี้

 1. Brunei Darussalam (บรูไนดารุสซาลาม) 

 2. Kingdom of Cambodia (ราชอาณาจักรกัมพูชา)

 3. Republic of Indonesia (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 

 4. Lao People’s Democratic Republic (สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

  ประชาชนลาว - สปป. ลาว) 

     5. Malaysia (มาเลเซีย) 

 6. Republic of the Union of Myanmar (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า) 

    7. Republic of the Philippines (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

 8. Republic of Singapore (สาธารณรัฐสิงคโปร์)

 9. Kingdom of Thailand (ราชอาณาจักรไทย) และ 

 10. Socialist Republic of Vietnam (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

 11. ธงสัญลักษณ์อาเซียน

 ธงอาเซียนเป็นธงพื้นสีน้ำเงิน มีดวงตราอาเซียนอยู่ตรงกลาง แสดงถึง 

เสถียรภาพ สันติภาพ ความสามัคคี และพลวัตของอาเซียน ซ่ึงสีของธงประกอบด้วย 

สีน้ำเงิน สีแดง สีขาว และสีเหลือง ซึ่งเป็นสีหลักในธงชาติของบรรดาประเทศ

สมาชิกอาเซียนท้ังหมด มีสัดส่วนความกว้างต่อความยาวของธงคือ 2:3 ธงอาเซียน 

มีหลายลักษณะตามการใช้งาน ธงอาเซียนจะมีอยู่ 4 ขนาด ได้แก่ ธงตั้งโต๊ะ 

ธงประดับห้อง ธงประจำรถ และธงภาคสนาม ซ่ึงมีเหมือนกันในเร่ืองรายละเอียด

และสี แต่ขนาดและวัสดุแตกต่างกัน ดังนี้

1. ธงตั้งโต๊ะ 

     ขนาด 10  15 ซม.

     เส้นผ่าศูนย์กลางดวงตรา 6 ซม.

     วัสดุ โพลีเอสเตอร์ - ไนลอน

     วิธีการผลิต พิมพ์สกรีนสี และเย็บ

     การเย็บขอบ ตะเข็บคู่โดยรอบ

 2. ธงประดับห้อง 

     ขนาด 100  150 ซม.

     เส้นผ่าศูนย์กลางดวงตรา 60 ซม.

     วัสดุ โพลีเอสเตอร์ - ไนลอน

     วิธีการผลิต พิมพ์สกรีนสี และเย็บ

     การเย็บขอบ ตะเข็บคู่โดยรอบ

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม                                                           ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

 กระดูกเนเปียร์(Napier’s  Bones) เป็นต้นกำเนิดของไม้บรรทัดคำนวณ 

(slide rule)  เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการคำนวณคือเป็นเครื่องคิดเลขชนิดหนึ่ง 

สร้างโดยนักคณิตศาสตร์ชาวสก็อตแลนด์ ประมาณปี ค.ศ. 1617 โดยการเขียน 

ตารางตัวเลขต่าง ๆบนกระดูกสัตว์  10  แท่ง  ต่อมาได้มาเป็นท่อนไม้สลักตัวเลข 

และเพิ่มแท่งดัชนีซึ่งเป็นแท่งหลักที่ใช้ในการหาผลลัพธ์จากการคำนวณ 

มาวางไว้ด้านหน้า รวมเป็น  11  แท่ง ดังรูป

                 สำหรับการดำเนินการโดยใช้กระดูกเนเปียร์นั้นเมื่อต้องการคูณตัวเลข 

ใด ๆ  ก็ตามก็ให้นำตัวเลขนั้นมาวางเรียงต่อกัน  ตัวอย่างเช่นต้องการคูณ  3296  

ด้วย  7   วิธีการคือนำแท่งหมายเลข  3,  2,  9  และ  6  แล้วใช้แท่งดัชนีด ู

แถวที่ 7   ดังรูป

  ผลลัพธ์ของการคูณได้จากผลบวก 

แนวทแยง ถ้าผลรวมเกิน 9 ให้ปัดหลักสิบ 

ไปรวมกับผลรวมข้างหน้า จากตัวอย่าง 

จะได้ผลลัพธ์ คือ 23072 สำหรับการคูณ 

ด้วยเลข 2 หลักโดยใช้กระดูกเนเปียร์ต้องดูผลคูณจากสองแถวแล้วนำมาบวกกัน 

 ตัวอย่างเช่นต้องการคูณ 3296 ด้วย 47 จะได้ว่า 

 ดังนั้นผลคูณ   คือ                  2 3 0 7 2

                        1 3 1 8 4

                   1 5 4 9 1 2

 การคูณโดยใช้กระดูกเนเปียร์อาจยุ่งยากซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ 

ให้ง่ายขึ้นได้โดยใช้การคูณด้วยตาราง

  3. ธงประจำรถ 

     ขนาด 20  30 ซม.

     เส้นผ่าศูนย์กลางดวงตรา 12 ซม.

    วัสดุ โพลีเอสเตอร์ - ไนลอน

    วิธีการผลิต พิมพ์สกรีนสี และเย็บ

    การเย็บขอบ ตะเข็บคู่โดยรอบ

4. ธงภาคสนาม

    ขนาด  200  300 ซม.

    เส้นผ่าศูนย์กลางดวงตรา 120 ซม.

    วัสดุ โพลีเอสเตอร์ - ไนลอน

    วิธีการผลิต พิมพ์สกรีนสี และเย็บ

การเย็บขอบ ตะเข็บคู่โดยรอบ

  หลังจากท่ีท่านผู้อ่านได้ทราบ 
การประดับธงอาเซียนแล้ว 
คงจะต้องย้อนกลับไปดูการ
ประดับธงในหน่วยงานของท่าน  
ว่าจัดเรียงธงชาติสมาชิกอาเซียน 
และธงอาเซียนกันถูกต้อง 
หรือไม่

การประดับธงอาเซียน
    อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                   คณะนิติศาสตร์  





๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.totiptv.com
ต้ังแต่วันท่ี  25 สิงหาคม - 14 พฤศจิกายน (วันจันทร์ - วันศุกร์) 

 
เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00 - 09.10 น.
เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

09.30 - 10.00 น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ past time

10.00 - 10.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

10.30 - 11.00 น. รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ RU SHOW รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

11.00 - 11.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

11.30 - 12.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการจารึกไทย /SPOT/

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.

12.00 - 15.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7

15.00 - 17.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-5

17.00 - 18.00 น. วิชา ART 1003 (AR 103) วิชา ENG 2001 (EN 201) วิชา ENG 2001 (EN 201) วิชา ACC 1101 (AC 101) วิชา ACC 1101 (AC 101) 

18.00 - 19.00 น. วิชา MCS 1101 (MC 111) วิชา MCS 2603 (MC 263) วิชา MGT 3405 (GM 316) วิชา ENG 1001 (EN101) วิชา ENG 1001 (EN101) 

19.00 - 20.00 น. วิชา MCS 1300 (MC 130) วิชา MGT 3102 (GM 306) วิชา POL 1101 (PS 110) วิชา MCS 1100 (MC 110) วิชา LIS 1003 (IS 103)

20.00 - 21.00 น. วิชา MGT 2201 (GM 416) วิชา MTH 1003 (MA 103) วิชา MTH 1003 (MA 103) วิชา MCS 1400 (MC 140) วิชา MGT 3310 (GM 302)

21.00 - 22.00 น. วิชา MCS 3100 (MCS 310) วิชา POL 3313 (PA323) วิชา POL 2102 (PS 202) วิชา POL 4100 (PS 420) วิชา MKT 2101 (MK 203)

22.00 - 23.00 น. วิชา MCS 3206 (MC 326) วิชา PSY 1001 (PC 103) วิชา POL 3300 (PA 260) วิชา STA 1003 (ST 103) วิชา STA 1003 (ST 103)

23.00 - 24.00 น. วิชา MGT 4208 (GM 417) วิชา SOC 1003 (SO 103) วิชา STA 2016 (ST 206) วิชา THA 1001 (TH 101) วิชา THA 1001 (TH 101)

24.00 - 09.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

09.00 - 09.10 น. เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30 - 09.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที รายการธรรมะ 5 นาที

09.35 - 10.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00 - 10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ

11.00 - 11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการของดีไทยในอาเซียน รายการของดีไทยในอาเซียน

12.00 - 13.00 น. วิชา ACC 2134 (AC 234) วิชา ECO 1003 (EC 103)

13.00 - 14.00 น. วิชา ECO 1101 (EC 111) วิชา LIS 1001 (IS 101)

14.00 - 15.00 น. วิชา FIN 2101 (MB 203) วิชา PHI 1003 (PY 103)

15.00 - 16.00 น. วิชา MCS 3208 (MC 328) วิชา LAW 2006 (LA 206)

16.00 - 17.00 น. วิชา MGT 2202 (GM 315) วิชา LAW 3005 (LA 305)

17.00 - 18.00 น. วิชา MGT 3404 (GM 423) วิชา LAW 3010 (LA 310)

18.00 - 19.00 น. วิชา POL 3316 (PA 333) วิชา LAW 3038 (LA 338)

19.00 - 09.00 น. RERUN  รายการโทรทัศน์ลำดับที่ 1-8 RERUN  รายการโทรทัศน์ลำดับที่ 1-8

ต้ังแต่วันท่ี  30 สิงหาคม  - 16 พฤศจิกายน 2557 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจยืมสื่อการศึกษาติดต่อที่งานบริการสื่อการศึกษา ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 0-2310-8703-5 ต่อ 103



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

ถาม  ลงทะเบียนกันวิชาที่ยังไม่รู้ผลสอบไป 

2 วิชา ปรากฏว่าผลออกมาว่าผ่าน 1 วิชา และ 

ตก 1 วิชา คำถามคือ 

 1. ถ้าไม่ไปติดต่ออะไรเลยจะถือว่าลงทะเบียน 

ซ้ำซ้อนตัวที่ผ่านแล้วไหมครับ

 2. ถ้าผมจะไปถอนตัวที่สอบผ่านแล้วออก

จะได้เงินที่ลงทะเบียนไปคืนไหมครับ

 3. แล้วสำหรับจะไปถอนตัวท่ีตก ถ้าซ่อมผ่าน 

สามารถไปถอนแล้วได้เงินคืนที่ลงทะเบียนไป 

ไหมครับ

ตอบ	1. ถ้าไม่ไปสอบ ไม่มีผลอะไรกับวิชาที ่

สอบผ่านแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการลงทะเบียนซ้ำซ้อน

แต่อย่างใด

 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการขอคืน 

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน 

และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย   

  ข้อ 2 นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียน 

กระบวนวิชาใดซ้ำไว้เพราะยังไม่รู้ผลสอบของภาคก่อน 

ต่อมารู้ผลว่าสอบได้ นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิขอคืน 

เงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเป็นราย-

หน่วยกิตเต็มจำนวนได้ โดยนักศึกษาต้องดำเนินการ 

ให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบกระบวนวิชาที่บอกเลิก 

ในภาคเรียนนั้น

 จากประกาศข้างต้น นักศึกษาต้องไปทำเร่ือง

บอกเลิกกระบวนวิชาและขอเงินคืนก่อนการสอบ

วิชาที่ทำเรื่องบอกเลิก

 3. ถ้าผลสอบซ่อมออกก่อนการสอบวิชาน้ัน 

นักศึกษาสามารถใช้สิทธิการบอกเลิกและขอเงินคืน 

ได้ตามประกาศฯ ในข้อ 2

ถาม	ขอรบกวนถามหน่อยค่ะ ดิฉันขาดอีก 1 

กระบวนวิชาก็จะจบหลักสูตรการศึกษา ซ่ึงอยากให้ 

ผ่านเทอมซ่อม 2/2556 นี้ แต่เป็นกระบวนวิชา 

ที่ไม่มั่นใจ จึงอยากจะลงกันไว้ในเทอม 1/2557 

รวมท้ังลงรีเกรดกระบวนวิชาอ่ืนอีก 7 ตัว แต่ถ้าผลสอบ 

ซ่อมออกมาว่าผ่าน ก็จะขอจบได้เลยไม่สอบในเทอม 1 

จึงอยากทราบว่า

  ดิฉันเคยได้ยินว่า นักศึกษาสามารถยกเลิก 

กระบวนวิชาที่ลงไปแล้ว เพื่อขอรับเงินในการ 

ลงทะเบียนคืนได้  กรณีแบบด้านบนสามารถทำได้

หรือเปล่าคะ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ 

ตอบ	เร่ืองการขอเงินคืน ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง เร่ืองการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย กองบรรณาธิการ

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2557  จำนวน 14 วิชา ดังน้ี 

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 57117 ACC 1101 47/25 การบัญชีขั้นต้น 1 รศ.นิภา  รุ่งเรืองวุฒิไกร  

  (AC 101)

 57102 CHI 3302 40/25 บทอ่านภาษาจีนเกี่ยวกับ 1 รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล  

  (CN 371)  ประวัติศาสตร์จีน

 57041 ECO 4407 92/25 การบริหารการคลัง รศ.สุนทร  ราชวงศ์ศึก  

  (EC 447)  

 57126 ECT 6000 121/25 ภาษาอังกฤษทาง รศ.ตวงแสง  ณ นคร

    เทคโนโลยีการศึกษา 

 57072 FOL 4208 60/25 วิเคราะห์วรรณกรรม  ศ.ธวัช  ปุุณโณทก

  (FL 479)  ท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ

 57113 GRK 1001 57/25 ภาษากรีกพื้นฐาน 1 รศ.ดร.อุษา  กรทับทิม

  (GR 101)

 57039 HIS 3802 42/25 ประวัติศาสตร์ละตินอเมริกา รศ.มาตยา  อิงคนารถ  

  (HI 382)  

 57108 INB 3112 (H) 41/25 การติดต่อสื่อสารทาง รศ.ดร.ศิณีย์  สังข์รัศมี

  IB 313 (H)  ธุรกิจระหว่างประเทศ 

 57065 MGT 3204 44/25 การจัดการ รศ.วรรณวิมล  อัมรินทร์นุเคราะห์

  (GM 422)  การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

 57056 PHI 2305 33/25 ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง  ผศ.ปานทิพย์  ศุภนคร

  (PY 235)

 57098 POL 6309 148/25 แนวความคิดและนโยบาย รศ.เสาวลักษณ์  สุขวิรัช

  (PS 704)  ในการพัฒนาประเทศไทย

 57018 PSY 2006 79/25 จิตวิทยาพัฒนาการ รศ.อุบลรัตน์  เพ็งสถิตย์

  (PC 290)

 57097 SBM 4103 53/25 การวิจัยอุตสาหกรรม รศ.ธีระเดช  ริ้วมงคล

  (SI 401)  การบริการ

 57080 SOC 2064 61/25 สวัสดิการสังคม รศ.ดร.จงจิตต์   โศภนคณาภรณ์

  (SO 264)

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

ต่อ 1101, 1103                                                

                                                   ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

 ข้อ 3  นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนกระบวน- 

วิชาใดซ้ำไว้ เพราะยังไม่รู้ผลสอบของภาคก่อน  

ต่อมารู้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสูตร นักศึกษา 

ผู้ นั้ น มี สิ ท ธิ ข อ คื น เ งิ น ค่ า ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น 

กระบวนวิชานั้น เป็นรายหน่วยกิตเต็มจำนวน 

ค่าบริการลงทะเบียนไม่ตรงวัน (ถ้ามี) และค่าบำรุง 

มหาวิทยาลัยได้ โดยนักศึกษาต้องนำหนังสือสำคัญ 

รับรองปริญญาท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติไปดำเนินการ 

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ 

มหาวิทยาลัยอนุมัติ มิฉะน้ันมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้

 ข้อ 4 เมื่อนักศึกษาได้ยื่นคำร้องไว้ที่ฝ่าย 

จัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ไปขอรับ 

คำร้องคืนภายในกำหนดนัดและไปขอรับเงิน 

ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใน 3 เดือน 

นับแต่วันที่นัดรับคำร้อง หากพ้นกำหนดดังกล่าว 

มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ

 นักศึกษาจะได้เงินคืนเฉพาะวิชาที่ลงกันไว้ 

ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียนไม่ตรงวัน (ถ้ามี) 

และต้องนำใบรับรองสภาฯ พร้อมใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 

ภาค 1/2557 ไปติดต่อที่ฝ่ายจัดตารางสอนและ 

ลงทะเบียนเรียน (อาคาร KLB ชั้น 1 ช่อง 11-13)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี

ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี ได้แก่ 

 	คณะนิติศาสตร์ 

    	คณะบริหารธุรกิจ     

 	คณะมนุษยศาสตร์    

 	คณะศึกษาศาสตร์ 

 	คณะวิทยาศาสตร์   

 	คณะรัฐศาสตร์  

 	คณะเศรษฐศาสตร์    

 	คณะสื่อสารมวลชน  

 	คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 1. กำหนดการจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

  1.1 จำหน่ายทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ที่ 

ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) ต้ังแต่วันท่ี 15 กันยายน 

2557 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ราคาชุดละ 140.- บาท  

โดยส่งเงินเป็นธนาณัติธรรมดา สั่งจ่ายเงินที่ ปณฝ. 

รามคำแหง 10241 ผู้รับเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร ตู้ ปณ. 1002 ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 

10241 (ชุดสมัครทางไปรษณีย์) หากไปซ้ือด้วยตนเอง 

ที่มหาวิทยาลัย  ราคาชุดละ 140 บาท  จำหน่ายที ่

ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร อาคาร สวป. ช้ัน 3

  1.2 จำหน่ายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(รามฯ 1) ชุดสมัครด้วยตนเอง จำหน่ายตั้งแต่วันที่  

20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  

ท่ีอาคาร สวป.  ช้ัน 1  ราคาชุดละ 120 บาท

  1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์ เน็ต 

ไม่ต้องซื้อระเบียบการรับสมัคร สามารถ Download  

ได้ที่ www.iregis.ru.ac.th 

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้สมัคร ผู้มีสิทธิสมัคร 

ต้องมีคุณวุฒขิ้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

  2.1 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ม.ศ.5 

หรือ ม.6)  หรือ

  2.2   จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า  

(ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม)  และต้องมีคุณสมบัติ   

ดังนี้

   2.2.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  

ซ่ึงมีตำแหน่งและเงินเดือน ต้ังแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่า 

ขึ้นไป  หรือ

   2.2.2 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ 

หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นลูกจ้างของรัฐ 

ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ          

   2.2.3 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาเขต  

สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก 

สภาตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ 

กรรมการสุขาภิบาล หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ 

  2.3 เป็นผู้ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา 

แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  3.1 รับสมัครผ่ านทางอิน เทอร์ เน็ต  

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) ระหว่าง 

วันท่ี 2 กันยายน 2557 ถึงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 

สมัครได้ที่เว็บไซต์  www.iregis.ru.ac.th

  3.2 รับสมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้ 

สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 

2557 ถึงวันท่ี 24 ตุลาคม 2557 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร 

และเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษา (ม.ร.1) ให้ครบถ้วน

 นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยได้ให้สิทธิรับเทียบโอน 

หน่วยกิต สำหรับผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  หรือจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะ- 

กรรมการประจำคณะที่รับเข้าศึกษากำหนด ทั้งนี้จะ 

ต้องไปสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เท่านั้น

  3.3 รับสมัครท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(รามฯ 1) ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 

24 พฤศจิกายน 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต ่

เวลา 08.30 - 15.30 น. ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช โดยดำเนินการสมัครได้ 2 กรณี 

ดังนี้

   3.3.1 กรณีซ้ือเล่มระเบียบการรับสมัคร 

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่มระเบียบ 

การรับสมัครฯ) แล้วนำมาสมัคร

   3.3.2 กรณี ไม่เสียค่าใบสมัคร ให้กรอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th ผู้สมัครต้องพิมพ์ 

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิก 

ข่าวรามคำแหงออกมา แล้วนำมาสมัคร

 4. หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร  (ถ่ายสำเนาขนาด  

A4 เท่านั้น)

  4.1 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

(ม.ร.2)

  4.2 สำเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตร จำนวน 

2 ฉบับ (กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตระดับอนุปริญญา 

หรือเทียบเท่าข้ึนไปต้องถ่ายสำเนาคุณวุฒิ  จำนวน 4 ฉบับ )  

   4.2.1 กรณีคุณวุฒิที่ จบหลักสูตร 

เป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้ 

จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร โดย 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษา 

(อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ติดต่อสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและ 

ประเมินผลอุดมศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียม 

การจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด 

รายละ 500 บาท ในวันที่สมัครด้วย

   4.2.2 ผู้สมัครท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษา- 

ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่ามาสมัครเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี   ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับ 

หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

  4.3 สำเนาหลักฐานต่างๆ หากมีการเปล่ียนแปลง  

ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือกรณีหย่า  

ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิ นั้น

  4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ  

และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (หน้า-หลัง)   จำนวน   3  ฉบับ 

          สำหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ใช้สำเนา

บัตรประจำตัวคนพิการ  จำนวน 2 ฉบับ

       4.5 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว  

จำนวน 1 รูป

        4.6 แผ่นระบาย (ม.ร. 25 ) จำนวน 1  แผ่น 

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ)        

  4.7 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (ขอได้ 

ท่ีงานแพทย์และอนามัย  ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท)

  4.8 ใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำแหง 

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ)

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ-สามเณรและ 

ไม่ได้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตให้ดำเนินการสมัคร 

ทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่  

www.iregis.ru.ac.th 

 ทั้งนี้ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมี 

สถานภาพนักศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดียวกัน 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่อีกไม่ได้  

           ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร  สำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3) มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 

10240  โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

มารู้จักกับสนิฟเฟอร์ฯ                  (ต่อจากหน้า 6)

ขาดแคลน ความเป็นอยู่เม่ือยากจนเข้าก็ต้องขาดแคลน 

ทั้งที่อยู่อาศัย ขาดแคลนยารักษาโรค ขาดแคลน 

สิ่งสะดวกสบายอะไรต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง ชีวิต 

ดูเหมือนจะมีค่าน้อยที่สุดก็ว่าได้ ในความเป็นมนุษย ์

ของคนเหล่าน้ัน ท้ัง ๆ ท่ีเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับเรา 

เพียงแต่ว่าผิวหนังเขา  สีเขาออกจะคล้ำกว่าเรา

 ข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความยากจน 

มันจะกระจายออกไปถึงในอีกหลายเร่ือง เม่ือเรายากจน 

เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม หมอนมุ้งอะไรต่างๆ จะเอามา 

จากไหน ก็จะสกปรก เป็นแหล่งเพาะโรค โรคก็ย่ิงระบาด 

โรคก็ยิ่งหนักขึ้น ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกเลยที่ อีโบลา  

ฆ่าผู้ฆ่าคนในแอฟริกามาไม่ใช่เพียงวันสองวันน้ีเท่าน้ัน 

เป็นมานานแล้ว และที่เป็นมานานนั้นทั้งโรคเอดส์ 

ทั้งโรคมาลาเรีย ก็ฆ่าชีวิตคนในแถบนั้นไปมากมาย 

ดังน้ันจึงมีผู้ให้ข้อสังเกตว่า ความจริงแล้วโรคน้ีมันเป็น 

โรคสำหรับคนจน ขอย้ำมันเป็นโรคสำหรับคนจน 

มันจึงรักษายาก มันจึงแพร่ไปได้มาก ถามว่าเพราะอะไร 

ก็เพราะว่าคนร่ำรวยเป็นโรคเหล่านี้ก็จะได้รับการ 

เยียวยารักษาโดยรวดเร็ว ไม่ว่าโรคน้ีจะร้ายแรงขนาดไหน 

เพียงไร ก็จะมีคนประดิษฐ์คิดค้น คนก็จะมีทางช่วย 

เพื่อจะให้ได้รอดชีวิตอยู่ ข้อนี้จึงเป็นข้อที่น่าคิด

 ลูกศิษย์ครับเม่ือเป็นข้อท่ีน่าคิด ลูกศิษย์ลองคิดดู 

ว่าเราจะทำอย่างไรกับตัวเรา บ้านเรา ใครที่อยู่ตาม 

ชนบทนั้น เคยมองไหมว่าถ้าหากทำให้บ้านสะอาด 

ถิ่นที่อยู่สะอาดสะอ้านมันก็ปราศจากยุง ปราศจาก 

เชื้อโรค ปราศจากเชื้ออะไรต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน 

คนที่ร่ำรวยแล้ว ก็น่าจะดูแลกันบ้าง ตรงที่ทำอย่างไร 

จะไม่สกปรกรุงรัง น้ำเน่าน้ำท่วม น้ำจากโรงงานแล้ว 

ก็พูดง่าย ๆ ว่าปัญหาอย่าได้เกิดจากคนร่ำรวย เพราะ 

ถ้าหากเกิดจากคนร่ำรวยแล้วก็ไปติดต่อ ไประบาด 

กับผู้ท่ียากจนก็จะเป็นเร่ืองอย่างท่ีเห็น ๆ และเป็นเร่ือง 

ที่น่าเศร้า

 ครูนึกเวทนาเป็นอย่างย่ิงท่ีได้ข่าว ได้ข้อมูลอะไร 

หลายเร่ืองในเร่ืองท่ีเก่ียวกับโรคระบาดทำให้มองเห็น

ความทุกข์ มองเห็นความยากของมนุษย์ท่ีไม่เท่าเทียมกัน

อีกมากมาย 

 สัปดาห์นี้อาจจะแปลกบ้างก็คือการบ่น 

เพราะฉะนั้นลูกศิษย์อย่าพึ่งรำคาญใจว่า ทำไมวันนี ้

ครูถึงบ่น อะไรต่อมิอะไรมากมายไปหรือเปล่า ขอตอบว่า 

บางทีคนเราก็อยากบ่นก็ขอให้บ่นบ้าง พบกันใหม ่

สัปดาห์หน้าครับ สวัสดีครับ

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

คณะนิติฯ                                    (ต่อจากหน้า 12)

แหล่งอ้างอิง
 1. เรืองไกร รังสิพล. “เจาะระบบ TCP/IP  

จุดอ่อนของโปรโตคอลและวิธีการป้องกัน” โปรวิชัน. 

กรุงเทพฯ  พ.ศ. 2544.

 2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสาร. “คู่มือการปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน  

เพ่ือหลีกเล่ียงการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์” 

สิงหาคม 2551. 

โดยตนเอง หรือกลุ่มคน หรือองค์กร  ช่วงน้ีต้องระวัง 

เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอาจจะกระทบต่อสิทธิในชีวิต 

ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของลูกหนี้  

เพราะอาจเป็นความผิดต่อประมวลกฎหมายอาญาได้ 

ส่วนช่วงหลังฟ้องคดีสู่ศาล อาจใช้วิธีการสืบทรัพย ์

หรือขอให้ศาลไต่สวน สอบตามทรัพย์สินของลูกหน้ี 

เป็นต้น

 ประเด็นสำคัญท่ีจะคืนสุขให้ลูกหน้ีและทวงหน้ี 

อย่างเป็นธรรมได้น้ันควรดำเนินการเพ่ือความยุติธรรม 

คือ ทำให้ข้อพิพาทยุติ โดยความพอใจของทั้งสองฝ่าย 

หรือท้ังสองฝ่ายรับผลน้ันได้ ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมี

ความสุข ส่งผลให้สังคมโดยรวมน้ันสงบสุขตามไปด้วย

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

ณ บริเวณลานพ่อขุนฯ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธ ี

ไหว้ครูตามกำหนดการดังกล่าว

 นอกจากน้ีชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 

ยังรับสมัครนักศึกษาเป็น Staff จัดงานไหว้ครู และ 

ตัวแทนถือพานไหว้ครู โดยสมัครได้ท่ีชมรมพุทธศาสตร์ 

และวัฒนธรรมไทย ช้ัน 3 ห้อง 334 และช้ัน 4 ห้อง 427 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร.094-487-2151, 091-775-7307 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2557

ม.ร.ไหว้ครูฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

เพชรบูรณ์ จัดโครงการ “รามฯเพชรบูรณ์ ร่วมใจ- 

พัฒนา ปลูกป่าคืนธรรมชาติ ครั้งที่ 17” เพื่อถวาย 

เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาง เจ้ าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม- 

พระชนมพรรษา วันท่ี 12 สิงหาคม 2557 ณ สาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ 

โดยมีนายอุดม เศษโพธิ์ ผู้ประสานงานสาขา- 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เป็นประธานในพิธีกล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี 

แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ 

ถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท เข้าร่วมโครงการฯ 

และทำกิจกรรมปลูกป่า เช่น ต้นพะยูง ต้นประดู่ 

ต้นสัก และปล่อยปลา

 คณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ 
จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมนักศึกษาร่วม 
ถวายพานพุ่มดอกมะลิ ในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 
ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัด 
หนองบัวลำภู

รามฯเพชรบูรณ์ร่วมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม - รามฯหนองบัวลำภู

ทีฮ่่องกง 155,000 บาท หรือดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น 

175,000 บาท

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ 2 ช่วงเวลา 

ดังนี้ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2557 

และช่วงที่ 2 วันที่ 16 กันยายน - 20 ตุลาคม 2557 

ที่โครงการฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 708  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เวลา 09.00-19.00 น. 

โทร. 0-2310-8900,081-645-7865 หรือดาวน์โหลด 

ใบสมัครและสมัครทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.vl.ru.ac.th  



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๐) วันที่ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

    
 
 
 
 
 

 ลูกศิษย์ที่รัก ก่อนที่จะพูดกันต้องทำความ

เข้าใจกันก่อนว่า ครูเรียกคนจนบ้าง คนรวยบ้าง 

คนบ้านนอกบ้าง อะไรบ้างก็อย่าได้ถือสาหาความ 

อันใด เพราะเน้ือแท้แล้วครูก็เป็นคนท่ีอยู่บ้านนอก 

นอกออกไปอีกไม่ใช่บ้านนอกธรรมดา เพราะฉะน้ัน 

การจะสื่อความหมาย พอบอกว่าโรคคนจน 

ก็จะได้เป็นที่เข้าใจว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นสำหรับ 

คนที่ไม่มีสตางค์มากมาย มีฐานะยากจนหรือว่า 

ไม่ค่อยมีฐานะที่จะพอดูแลรักษาโรคได้ นี่อย่างนี ้

เป็นต้น มิได้หมายความเป็นข้อดูถูกเหยียดหยาม

ผู้ใดจน ผู้ใดมีจนอย่างไร เพราะต่างก็เป็นมนุษย ์

เท่าเทียมกัน

 ที่ครูพูดถึงเรื่องโรคคนจนนั้น ให้ลูกศิษย ์

สังเกตดูว่า โรคที่เขาบอกว่ากำลังระบาดแล้วก ็

มีคนตาย มีข้อที่น่าสังเกตว่า โรคชนิดนี้ที่ชื่อว่า 

อีโบลา เป็นโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนในแอฟริกาตะวันตก 

ในแถบแอฟริกาตะวันตกน้ัน โดยเฉพาะท่ีบอกว่า 

เป็นแอฟริกาตะวันตก มีประเทศอยู่ถึง 59 ประเทศ 

ถ้าจำไม่ผิด มีโรคระบาดที่ว่านั้น ก็คืออีโบลา 

แล้วก็มีการตายกันเป็นพันแล้ว โรคนี้ฟังดูแล้ว 

ร้ายแรงมาก ในแถบประเทศเหล่านั้น ฟังดูแล้ว 

น่ากลัว มิได้มีแต่โรคอีโบลา อะไรต่าง ๆ นี้เท่านั้น 

ยังมีมาลาเรียซึ่งไม่น่าจะเป็นภัยอย่างมากมาย 

แต่สำหรับพื้นที่เหล่านั้น ก็มีคนเป็นโรคมาลาเรีย 

ตายกันเป็นว่าเล่น ตายกันรวมแล้วเป็นปีละ 

ล้านสองล้าน ในเรื่องโรคระบาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

ในแอฟริกาตะวันตก

 มีนักวิชาการท่านหน่ึงท่านพูดในรายการทีวี 

ครูขอประทานโทษที่จำชื่อท่านไม่ได้ ท่านก ็

เล่าให้ฟังว่า ท่านเป็นอาสาสมัครเป็นผู้ท่ีมีจิตอาสา 

ไปช่วยเขาทำโรงงานยารักษาโรคแม้กระท่ังโรคเอดส์ 

ก็ไปช่วยเขา ไปผจญเวร ผจญกรรมเส่ียงเป็นเส่ียงตาย 

อยู่ในพื้นที่นั้นอย่างโชกโชน สิ่งที่ท่านพูดท่านคิด 

ครูมีความรู้สึกท่ีเคารพ และมีความรู้สึกท่ีปิติยินดี 

มองเห็นความดี มองเห็นจิตอาสา มองเห็นการ 

บำเพ็ญประโยชน์ของท่านผู้นั้นเป็นอย่างยิ่ง 

ท่านก็มีรางวัลต่าง ๆ มีผู้ยกย่องต่าง ๆ มากมาย 

 ครูได้ฟังโดยท่ีไม่ต้องคิดมากเลย ในข้อท่ีท่าน 

ให้ข้อสังเกตว่าโรคต่าง ๆ ท่ีระบาดอยู่ในท่ีต่าง ๆ น้ัน 

มันเป็นโรคสำหรับคนจน หรือโรคสำหรับผู้ท่ียากจน 

ยากจนยังไม่พออีกคือ ข้าวปลาอาหารอะไรก็ต้อง 

โรคคนจน
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คณะนิติฯ จัดอภิปราย
“คืนสุขให้ลูกหนี้ ทวงหนี้อย่างเป็นธรรม”

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดการอภิปราย เรื่อง “คืนสุขให้ลูกหนี้ ทวงหนี้ 

อย่างเป็นธรรม” เพื่อนำเสนอปัญหาการทวงหนี ้

และเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ หม่อมหลวงศุภกิตต์ิ 

จรูญโรจน์        อัยการเช่ียวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด 

และนายสอนชัย สิราริยกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 1303 อาคาร 

คณะนิติศาสตร์

 จากการอภิปรายดังกล่าวสรุปสาระสำคัญ

ได้ดังนี้ 

 คำว่า  “หน้ี” ท่ีกล่าวถึงในขณะน้ี มี 2 ประเภท 

คือ หน้ีในระบบเป็นหน้ีท่ีทำกับสถาบันทางการเงิน 

ในความดูแลของรัฐ ส่วนหนี้นอกระบบเป็นหนี ้

ที่เกิดจากความจำเป็นของลูกหนี้เพื่อแสวงหา 

ปัจจัยในการดำรงชีพ เมื่อลูกหนี้ขอกู้จากสถาบัน 

ทางการเงินของรัฐ อาจถูกปฏิเสธเพราะความ 

น่า เชื่อถือไม่ เพียงพอจึงต้องพึ่ งพาการกู้ ยืม 

นอกระบบ เช่น นายทุนปล่อยเงินกู้ให้กับประชาชน 

โดยมิได้รับอนุญาตจากรัฐให้ประกอบกิจการธุรกิจ

กู้ยืมเงิน และคิดดอกเบ้ียท่ีเกินกว่าอัตราท่ีกฎหมาย

กำหนด เป็นต้น 

 การบังคับชำระหนี้ เกิดจากการที่ลูกหนี ้

ไม่ชำระหน้ีไม่ว่าจะเป็นหน้ีนอกระบบหรือในระบบ 

โดยไม่ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด 

เจ้าหนี้สามารถบังคับชำระหนี้ได้ 2 ช่องทาง 

      ช่องทางแรก การบังคับชำระหนี้ในระบบ 

คือ อาศัยกลไกของรัฐในการบังคับให้ชำระหนี้ 

ได้แก่ การฟ้องศาลแต่วิธีน้ีใช้ระยะเวลานานค่าใช้จ่าย

สูง เป็นต้น 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำรวจความคิดเห็น 

ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศของ 

มหาวิทยาลัย โดยเก็บข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต 

26 แห่ง สถานกงสุลใหญ่ 12 แห่ง และจากกระทรวงการ- 

ต่างประเทศ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อธิบดีกรมสารนิเทศ 

เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ และข้าราชการกระทรวง-

การต่างประเทศ จำนวน 43 คน 

 ผลการสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงในต่างประเทศ ในระดับดี 

(ค่าเฉลี่ย 4.45)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 3 ข้อ คือ   

ความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ 

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ก่อเกิด 

ประโยชน์ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ 

ชาวไทยในต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.77)  การขยาย 

การเรียนการสอนสู่ต่างประเทศเป็นการสร้าง 

ความเสมอภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต(ค่าเฉลี่ย 4.74)  ผู้บริหาร(อธิการบดี)  

ให้ความสำคัญในการเปิดโอกาสทางการศึกษา 

ให้ชาวไทยในต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ย 4.70)

 
 ช่องทางท่ีสอง เจ้าหน้ีจึงอาจใช้วิธีการให้ชำระหน้ี 

นอกระบบ คือ การบังคับให้ชำระหนี้โดยไม่อาศัย 

กลไกของรัฐ เช่น การทวงหนี้โดยตนเอง โดยกลุ่มคน 

หรือโดยองค์กร เป็นต้น

 การบังคับชำระหนี้นอกระบบตามหลักการ 

“Self Help” หรือ หลักการช่วยตนเอง  เจ้าหน้ีสามารถ 

ดำเนินการได้ในหลายช่วงเวลา  โดยไม่จำเป็นจะต้อง 

ทำภายหลังลูกหนี้ผิดนัดอย่างเดียว เช่น ช่วงก่อน 

ทำสัญญา ให้ดูความน่าเช่ือถือของคู่สัญญา จากหนังสือ 

รับรองนิติบุคคล ช่วงที่ทำสัญญา อาจให้มีมัดจำ 

หรือเบี้ยปรับ หรือสิทธิยึดหน่วง 

 ต่อมา หากมีการผิดสัญญา  ในช่วงหลังผิดสัญญา 

อาจมีการเจรจาไกล่ เกลี่ยหรือติดตามทวงถาม 
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อธิบดี - เอกอัครราชทูต-กงสุลใหญ่ ชื่นชมรามฯ 
เปิดโอกาสให้คนไทยใน ตปท.ได้เรียนต่อ

  
นายจักรกฤช ศรีธนกฤช ผู้อำนวยการ- 

กองกลาง ม.ร.เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง วางพานพุ่มถวายราชสักการะ 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ- 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 

“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ไทย” 

เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 ณ กระทรวง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วางพานพุ่มถวายราชสักการะ


