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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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เครือข่ายภาคประชาชน ม.ร. จัดกิจกรรม
“คืนความสุขใจให้หอพักและชุมชน”

(อ่านต่อหน้า 9)

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบด ี

แห่งประเทศไทย	 (ทปอ.)	 ครั้งที่	 4/2557	 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบัน 

การศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ประจำประเทศไทย	

(สออ.ประเทศไทย)	ครั้งที่	2/2557	โดยช่วงเช้ามี	ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ 

รัชตะนาวิน	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นประธานที่ประชุม	 ทปอ.	 และ 

ในช่วงบ่ายมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย   บุญยะลีพรรณ  อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 เป็นประธานที่ประชุม	สออ.ประเทศไทย	 โดยมี	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ม.ร.	และเจ้าหน้าท่ี	ร่วมต้อนรับ	เม่ือวันท่ี	24	สิงหาคม	2557 

ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

	 โอกาสน้ี	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 กล่าวว่ายินดีต้อนรับอธิการบดี 

และคณะเข้าสู่การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)	 

ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในครั้งนี้	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ก่อตั้งขึ้นจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง	พ.ศ.2514

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

	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	จัดอบรมทางวิชาการเก่ียวกับ 

การค้า	การลงทุน	การท่องเท่ียวและบริการ	

ภ า ย ใ ต้ บ ริ บทประช าคมอ า เซี ยน	 

โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล 

ทองประยูร	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย	 เป็นประธานเปิดงาน	 และม ี

รองศาสตราจารย์จรินทร์  เจริญศรีวัฒนกุล 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	คณาจารย์	เจ้าหน้าท่ี	และนักศึกษา	ร่วมงาน	เม่ือวันท่ี	22	สิงหาคม	2557	

 โอกาสนี้	 รองศาสตราจารย์จรินทร์	 กล่าวว่าประชาคมอาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่ม 

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	มีเป้าหมายความร่วมมือที่สำคัญ	3	ด้าน	

 คณะกรรมการภาคประชาชน	 ม.ร.	 ร่วมกับ	 คสช.	 บก.น.4 

สำนักงานเขตประเวศ	 และสน.อุดมสุข	 จัดกิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพชีวิตนักศึกษาในหอพักและชุมชน	 “เพื่อนข้างห้อง 

เตือนภัย	 คืนความสุขใจให้หอพักและชุมชน”	 ในวันเสาร์ที่	 20 

กันยายน	2557เวลา	10.00	-	18.00	น.	ณ	วิทยาเขตบางนา	หวังสร้าง 

เครือข่ายระวังภัยในหอพักและชุมชนรวมท้ังจัดกิจกรรมให้บริการต่างๆ 

เพื่อคืนความสุขให้ชุมชน

คณะเศรษฐศาสตร์จัดอบรม 
“การค้า การลงทุนฯ ในบริบทอาเซียน”

      
 ม.ร. ให้ทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์รับนักศึกษา
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ทุน 

การศึกษาประเภทเรียนดี	 ประเภทขัดสน 

และประเภทกิจกรรม	 ประจำปีการศึกษา	

2556	สำหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี	2	ข้ึนไป	ดังน้ี	

 1. ทุนเรียนด ี	 ทุนละ	 6,000	 บาท 

(มีผลการเรียนผ่าน	 G,A	 ไม่น้อยกว่า 

18	หน่วยกิตต่อปี)	ขอใบสมัครท่ีงานแนะแนวฯ 

	อาคารศิลาบาตร	ชั้นลอย

 2. ทุนขัดสน	 ทุนละ	 5,000	 บาท 

(มีผลการเรียนผ่านไม่น้อยกว่า	 18	หน่วยกิต 

ต่อปี)ขอใบสมัครที่คณะที่สังกัด

ม.รามคำแหงเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ทปอ. และ สออ.

 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 รับสมัคร 

นักศึกษาปริญญาตรี	 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ภาคพิเศษ	 รุ่นท่ี	30	ประจำภาคเรียนท่ี	2	ปีการศึกษา	2557 

บรรยายวันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลา	17.00	-	21.00	น. 

 จำหน่ายใบสมัคร	ตั้งแต่บัดนี้	-	30	ก.ย.	57 

(เว้นวันหยุดราชการ) 

 รับสมัคร วันท่ี	13-22	ต.ค.	57	เวลา	09.00	-	16.30	น. 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ท่ีคณะนิติศาสตร์	 อาคาร	 1 

ห้อง	1102	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	(หัวหมาก)

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	 โครงการ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ	(จันทร์-ศุกร์)	

โทร.	0-2310-8184,	8194



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๘ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

คณะเศรษฐศาสตร์จัดอบรมฯ       (ต่อจากหน้า 1)

ได้แก่	ประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน	ประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน	และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม- 

อาเซียน	 โดยด้านเศรษฐกิจนั้น	 มีเป้าหมายในการ 

สร้างอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

ท่ีมีขนาดใหญ่	 มีการเคล่ือนย้ายสินค้า	 บริการ	 การลงทุน  

แรงงานฝีมือและเงินทุนได้อย่างเสรี	รวมทั้งส่งเสริม 

การรวมกลุ่มสาขาเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียน 

ให้เป็นรูปธรรม	 มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ	 และสร้างความเสมอภาค 

เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก	 ประสานความร่วมมือ 

และเจรจาต่อรองกับประเทศในกลุ่มสมาชิกได้  

คณะเศรษฐศาสตร์	เล็งเห็นว่าการก่อต้ังประชาคมอาเซียน 

ในปี	 2558	 จะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนท้ังในด้านบวก 

และด้านลบ	 ดังนั้น	 ความเข้าใจในบริบทประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียนอย่างถ่องแท้จะก่อให้เกิดการ 

วางแผนเพื่อปรับตัวให้ก้าวทันกระแสโลกาภิวัตน์ 

ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กรธุรกิจ	 สังคม	 และ 

ประเทศชาติต่อไป

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล	 กล่าวว่า 

การจัดอบรมทางวิชาการครั้งนี้	 ถือเป็นการเผยแพร่ 

ความรู้และพัฒนานักศึกษา	 บัณฑิต	 และคณาจารย ์

ให้มีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์	 โอกาส 

และแนวโน้มของทุกภาคส่วนจากการจัดต้ังประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน	 เพื่อจะได้ปรับตัวรองรับสภาพ- 

แวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเพราะส่งผลกระทบต่อบุคคล 

ทุกระดับ	ท้ังด้านชีวิตความเป็นอยู่	สังคมและการศึกษา	

 “ขอชื่นชมคณะเศรษฐศาสตร์	 ที่จัดอบรม 

วิชาการทางด้านเศรษฐกิจ	 การค้า	 และการลงทุน 

อย่างต่อเน่ือง	 นอกจากเป็นการเผยแพร่ความรู้ต่อนักศึกษา 

และประชาชนทั่วไปแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อวงการ

การศึกษา	นักวิชาการ	และอาจารย์ด้วย	โดยนำความรู้

ท่ีได้รับไปใช้พัฒนาตนเองท้ังในเร่ืองการเรียนการสอน 

และการทำวิจัยเก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียนต่อไป” 

ม.ร. ให้ทุนการศึกษา                     (ต่อจากหน้า 1)

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม	

ครั้งที่	8/2557	เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2557	โดยม ีนายวิรัช 

ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธาน 

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ	ดังนี้	

1. แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาฯ

 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง	 นายสงวน 

ตียะไพบูลย์สิน	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

2. ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง	 อาจารย์	 

ดร.สรตี	ปรีชาปัญญากุล	ดำรงตำแหน่ง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

คณะมนุษยศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	16	พฤษภาคม	2556

3. ปรับปรุงหลักสูตร

	 -	ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	ฉบับปี	พ.ศ.2555 

(ปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร)

											-	ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาประวัติศาสตร์	ฉบับปี	พ.ศ.2555 

(ปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร)

														-	ให้ ความ เห็นชอบและอนุมั ติปรับปรุ ง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาประวัติศาสตร์	

เพื่อการท่องเที่ยว	ฉบับปีพ.ศ.2555	 (ปรับปรุงอาจารย์ 

ประจำหลักสูตร)

														-	ให้ ความ เห็นชอบและอนุมั ติปรับปรุ ง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาสังคมวิทยาและ 

มานุษยวิทยา	 ฉบับปีพ.ศ.2555	 (ปรับปรุงอาจารย ์

ประจำหลักสูตร)

	 -	ให้ ความ เห็นชอบและอนุมั ติปรับปรุ ง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาฟิสิกส์	 

ฉบับปี	พ.ศ.2555	(ปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร)

	 -	ให้ ความ เห็นชอบและอนุมั ติปรับปรุ ง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาไทยและ 

หลักสูตรวิชาโทภาษาไทย	ฉบับปี	พ.ศ.2551	และฉบับปี	

พ.ศ.2531	โดยขอปรับรหัสวิชาจาก	5	หลัก	เป็น	7	หลัก	

และปรับปรุงชื่อบางกระบวนวิชา

	 -	 ให้ ค ว าม เห็ นชอบและอนุ มั ติ ป รั บปรุ ง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาประวัติศาสตร์	

และหลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร์	 ฉบับปีพ.ศ.2551	

และฉบับปีพ.ศ.2531	 โดยขอปรับรหัสวิชาจาก	 5	 หลัก	

เป็น	7	หลัก	และปรับปรุงชื่อบางกระบวนวิชา

	 -		ให้ ค ว าม เห็ นชอบและอนุ มั ติ ป รั บปรุ ง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาปรัชญาและ 

หลักสูตรวิชาโทปรัชญา	 ฉบับปีพ.ศ.2550	 และฉบับ 

ปีพ.ศ.2531	โดยขอปรับรหัสวิชาจาก	5	หลัก	เป็น	7	หลัก 

และปรับปรุงชื่อบางกระบวนวิชา

 -		ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาและ 

หลักสูตรวิชาโทสารสนเทศศึกษา	 ฉบับปี	 พ.ศ.2550	

และฉบับปี	พ.ศ.2539	 โดยขอปรับรหัสวิชาจาก	5	หลัก	

เป็น	7	หลัก	และปรับปรุงชื่อบางกระบวนวิชา

	 -		ให้ ค ว าม เห็ นชอบและอนุ มั ติ ป รั บปรุ ง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาประวัติศาสตร ์

เพ่ือการท่องเท่ียว	ฉบับปีพ.ศ.2551	 โดยขอปรับรหัสวิชาจาก 

5	หลัก	เป็น	7	หลัก	และปรับปรุงชื่อบางกระบวนวิชา

	 -		 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง 

หลักสูตรวิชาโทภาษาอาหรับ	 ฉบับปีพ.ศ.2551	 ปรับรหัสวิชา 

จาก	 5	 หลัก	 เป็น	 7	 หลัก	 และฉบับปีพ.ศ.2548	

ปรับรหัสวิชาจาก	5	หลัก	 เป็น	7	หลัก	และปรับปรุง 

ชื่อบางกระบวนวิชา

4. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของ ม.ร.

	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติรายละเอียด 

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.2558	ตามรายละเอียด	ดังนี้	

 หน่วยงานปกติ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ 

	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.2558	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

จำแนกตามหน่วยงาน	จำนวนเงิน	2,356,750,000.-	บาท	

(สองพันสามร้อยห้าสิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 หน่วยงานในกำกับ	 อนุมัติงบประมาณรายจ่าย 

จากรายได้ประจำปีงบประมาณ					พ.ศ.2558	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	จำแนกตามหน่วยงาน	จำนวนเงิน	365,538,515.-	บาท 

(สามร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนสามหม่ืนแปดพันห้าร้อย

สิบห้าบาทถ้วน)

5. การจัดการความรู้

	 -	 ให้ความเห็นชอบการจัดการความรู้ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ปีการศึกษา	 2557	 ตามที ่

คณะกรรมการจัดการความรู้	 จัดทำเสนอ	 โดยกำหนด 

ความรู้และกลุ่มเป้าหมาย	คือ

	 5.1	 ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต	 คือ	

การใช้สื่อการเรียนการสอน

	 5.2	 ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย	คือ	การเขียน 

บทความวิจัย

6. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

	 -	อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน	

ปีการศึกษา	2556	(ครั้งที่	2)	ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 (จิตวิทยาอุตสาหกรรม 

และองค์การ)	แบบ	1

1. นางสาวนฤชา	ศิริวัฒน์

รหัสประจำตัว	5019520011	ต้ังแต่วันท่ี	27	มิถุนายน	2557

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	แบบ	2	(เทียบโอน)

2. นายสุรวิทย์	คนสมบูรณ์

รหัสประจำตัว	5219800104	ต้ังแต่วันท่ี	30	มิถุนายน	2557

	 -	อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน	

ปีการศึกษา	2556	(ครั้งที่	3)	ดังนี้

 โ ค ร ง ก า ร ห ลั ก สู ต ร ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  

สาขาวิชาการเมือง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การเมือง)	แบบ	2

1. นางสาวอรุณี	กาสยานนท์

รหัสประจำตัว	5219860148	ต้ังแต่วันท่ี	30	มิถุนายน	2557

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

3. ทุนกิจกรรม	 ทุนละ	 3,000	 บาท	 (สังกัด

ชมรมมีผลงานและมีผลการเรียนผ่านไม่น้อยกว่า	

18	 หน่วยกิตต่อปี)	 ขอใบสมัครได้ที่งานแนะแนวฯ	

อาคารศิลาบาตร	ชั้นลอย

	 ทั้งนี้	 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนติดต่อ 

อ่านรายละเอียดได้ที่บอร์ดงานแนะแนว	จัดหางาน 

และทุนการศึกษา	(อาคารศิลาบาตร	ช้ันล่าง),	คณะต่างๆ 

หรือที่	www.ru.ac.th/scholarship/



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๘ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “ใครหนอ”

	 รักเราเท่าชีวี	 ใครหนอปรานีกับเรา 

เรื่อยมา	ใครหนอรักเราดังดวงแก้วตา

	 รักเขากว้างกว่า	พื้นพสุธา	นภากาศ 

 “ข่าวรามคำแหง”	 ได้ฟังเพลงนี้ 

จากสปอตโฆษณาหลายครั้ง	หลายหน

	 ทำให้คิดขึ้นมาได้ว่าเพลงนี้ เป็น 

ผลงานการแต่งทำนองและคำร้องของ

 ครูสุรพล  โทณะวณิก

	 ครูแต่งเพลงน้ีไว้ต้ังแต่ปีพุทธศักราช	

๒๔๙๒

	 และเพลงนี้ทำให้นักร้องที่ ชื่ อ	 

สวลี ผกาพันธ์ ได้รับรางวัลแผ่นเสียง 

ทองคำพระราชทาน	เม่ือพุทธศักราช	๒๕๐๗ 

 “ข่าวรามคำแหง”	 ทบทวนเนื้อหา 

ของเพลงนี้แล้วรู้สึกว่า	 ครูสุรพล	 มิได ้

เป็นแต่เพียงผู้แต่งทำนองและเน้ือร้องเพลง

เท่านั้น

 แต่ครูเป็นกวี

	 ลองดูเนื้อเพลงต่อจากข้างต้นก็ได้

	 จะเอาโลกมาแทนปากกา	 แล้วเอา 

นภามาแทนกระดาษ	 เอาน้ำหมดมหาสมุทร 

แทนหมึกวาด	ประกาศพระคุณไม่พอ

 นึกกันออกไหมว่า	 โคลงโลกนิติ	 

พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ-

กรมพระเดชาดิศร	บทหนึ่งว่า	

 คุณแม่หนาหนักเพ้ียง พสุธา คุณบิดร 

ดุจอา กาศกว้าง คุณพ่ีพ่างศิขรา เมรุมาศ 

คุณพระอาจารย์อ้าง อาจสู้สาคร 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สาขาวิทยบริการฯสุโขทัย
รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 

 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

ได้รับคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน	 ระดับอุดมศึกษา 

เขตกรุงเทพมหานคร	 ประจำปีการศึกษา	 2556	 เชิดชู 

คุณงามความดีสมเป็นลูกพ่อขุนฯ	 ยึดปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

ใช้ความรู้คู่คุณธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก 

ดำเนินชีวิต	 	

 	 โอกาสนี้	อาจารย์สมหมาย 

 สุระชัย	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ- 

นักศึกษา	เปิดเผยว่า	เป็นเรื่องที่น่า

ยินดีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้

รับทราบผลการคัดเลือกนักศึกษา 

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน	 จาก 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ซึ่งได้มีการ 

ประเมินคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการคัดเลือกนักเรียน 

นักศึกษาและสถานศึกษา	 เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับอุดมศึกษา	เขตกรุงเทพมหานคร	ประจำปีการศึกษา  

2556		น้ัน		ผลปรากฏว่า	นางสาวพัชรา แก่นพ่วง นักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ

จังหวัดสุโขทัย	 ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทาน 

ตามโครงการดังกล่าว	 ซึ่งจะเข้ารับรางวัลพระราชทาน 

ในวันที่		29		กันยายน		2557		

 สำหรับโครงการนี้	 เป็นโครงการที่กระทรวง 

ศึกษาธิการได้ดำเนินการมาต้ังแต่ปี	 2506	 ซ่ึงเป็นการสนอง 

พระราชปรารภพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ที่ทรงมี 

พระราชดำริจะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มี 

ความประพฤติดี	 มีผลการเรียนดี	 และสถานศึกษาที ่

จัดการศึกษาได้มาตรฐาน	 รวมท้ังนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

คัดเลือกโดยแบ่งพ้ืนท่ีเป็น	5	เขต	คือ	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก- 

เฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้	 และกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งนักศึกษาที่มีสิทธิเสนอชื่อจะต้องเป็นนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่	 2	 ขึ้นไป	 และ 

ต้องมีเกรดเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า	 2.75	 และคณะกรรมการ 

จะประเมินและคัดเลือกนักศึกษาจากคุณลักษณะ 

พื้นฐาน ได้แก่	 การศึกษาเล่าเรียน	 ทักษะในการจัดการ 

และการทำงาน	 สุขภาพอนามัย	 ความประพฤติ	 คุณธรรม 

จริยธรรม	 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

และด้านกิจกรรมและผลงานดี เด่นของนักศึกษา 

ทั้งด้านความมีคุณประโยชน์	 คุณภาพ	 และมีคุณธรรม 

ดีงามหรือสร้างสรรค์

 อาจารย์สมหมาย	 กล่าวต่อไปว่า	 นางสาวพัชรา 

แก่นพ่วง	 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย	เป็นนักศึกษาที่มีผลงาน 

ในการทำกิ จกรรม เพื่ อมหาวิทยาลั ยและสั งคม 

มาโดยตลอด	 อีกทั้ง	 ยังเคยได้รับรางวัลจากทั้งภายใน 

และภายนอก	 สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและ 

เชิดชูความเป็นคนดีในสังคม	 เช่น	 รางวัลเพชรน้ำหนึ่ง	

ในโอกาสครบรอบ	 42	 ปี	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ปี	 2556 

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุ โขทัย	 

ปีพ.ศ.	 2551	 -	 2553	 กระทรวงการพัฒนาสังคม	 และ 

ความมั่นคงของมนุษย์		วิทยากรโครงการ	“เสริมสร้าง 

คุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ปี	2554		เด็กและเยาวชน 

ดีเด่นแห่งชาติ	 สาขาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน	 ประจำปี	 2556 

ได้รับเกียรติบัตรจากกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 

คนดีศรีแผ่นดิน	ประจำปี	2556	จังหวัดสุโขทัย		เยาวชน- 

ดีเด่นแห่งชาติ	เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ	ปี	2554 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	 	 เยาวชนสตรีไทย 

ดีเด่น	ประจำปี	2553		สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กระทรวงยุติธรรม	 และเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม	

ประจำปี	2551	พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

  ด้าน	นางสาวพัชรา กล่าวว่า 

ดิฉันเป็นลูกสาวชาวนา	 เกิดและ 

เติบโตมาจากดิน	 ทำให้ดิฉันตระหนัก 

ดีว่าจะต้องทำแต่ความดี	 มานะ 

 ขยัน	อดทน	 เอ้ือเฟ้ือ	 รู้จักช่วยเหลือ 

ผู้อ่ืน	 รู้จักย้ิม	 ไหว้ทักทายด้วยวาจา 

อ่อนหวาน	 เม่ือได้ทราบว่าส่ิงท่ีประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอด 

นั้นส่งผลให้ดิฉันได้รับเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

ประจำปีการศึกษา	2556	ทำให้หัวใจของลูกชาวนาปล้ืมปิติ 

และภาคภูมิใจ	 ไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้เพราะ 

เป็นรางวัลอันสูงส่งและเป็นเกียรติ ต่อครอบครัว	 

และวงศ์ตระกูล	ดิฉันขอกราบขอบพระคุณ	คุณพ่อคุณแม่

ครูอาจารย์ที่เคารพรัก	ผู้ใหญ่ที่สนับสนุน	รวมถึง	 เพื่อน

พี่น้องเยาวชนทุกคนที่ทำกิจกรรมร่วมกันมาโดยตลอด	

 พัชรา	 กล่าวด้วยว่าจุดเริ่มต้นในชีวิตเริ่มต้น 

ท่ีรามคำแหง	 สักวันหน่ึงคงจะรู้ว่า “รามฯ” รัก...สักวันหน่ึง 

คงประจักษ์เป็นสุขี...สักวันหนึ่งคงจะรู้ว่า “รามฯ” ดี...

สักวันหน่ึงฉันได้ดีเพราะมี... “รามคำแหง” ผู้ท่ีจะได้รับ 

รางวัลนี้ต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานทั้งหมด	 

5	ด้านด้วยกัน	 ซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้บ่มเพาะและขัดเกลาดิฉันจากก้อนดินให้เป็นด่ังเพชร- 

น้ำหนึ่ง	 คือ	 รามคำแหงมอบวิชาความรู้ให้ดิฉันเป็นผู้มี

การศึกษาที่ดีจากคณาจารย์	 รามคำแหงเป็นตลาดวิชา	 

ทำให้มีเวลาทำกิจกรรมอ่ืนๆนอกห้องเรียน	 และได้พัฒนา

ศักยภาพตัวเองให้เป็นผู้ที่มีความสามารถมีความพร้อม 

ที่จะแข่งขันทุกโอกาสทุกสถานการณ์	 อีกทั้งบ่มเพาะ 

เรื่องคุณธรรมจริยธรรมมาตลอด	 จากสิ่งต่างๆเหล่านี ้

ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้ลูกชาวนาท่ีเป็นเพียงก้อนดิน 

ได้มีโอกาสส่องแสงสว่างเป็นที่ยอมรับของสังคมและ 

ได้รับรางวัลครั้งนี้	

 “การประพฤติปฏิบัติมีค่ามากกว่าคำสอน”	ในการ 

ดำรงชีวิตที่ผ่านมานั้น	 ดิฉันยึดหลัก	 “ทำตัวเองให้สวย” 

ตามคำสอนของคุณพ่อที่เคยบอกว่า	 “ลูกของพ่อเป็น 

คนไม่สวย...แต่จงทำตัวเองให้สวยนะลูก”	 ซ่ึงการทำตัวเอง 

ให้สวยตามความหมายของพ่อน้ันก็คือ	 การฝึกฝนปฏิบัติ 

จิตใจให้สวยจากภายในมาสู่ภายนอกน่ันเอง	ฉะน้ัน	 ส่ิงสำคัญ 

ในการดำรงชีวิต	 คือ	การมีคุณธรรม	จริยธรรม	ดำเนินชีวิต

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ใช้หลักอิทธิบาท	 4	 เป็น 

เคร่ืองนำพาซ่ึงความสำเร็จในการทำงานทุกอย่าง	 รวมท้ัง 

การศึกษาเล่าเรียนด้วยและกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัด 

ของตัวเองในการทำสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อสังคม



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๘ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

   สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5001008316	-	5103501788 อาจารย์กัลยาณี		สุภวัน

5103501986	-	5203502314 รองศาสตราจารย์เอมอร		ดิสปัญญา

5203502389	-	5303043466 รองศาสตราจารย์ณภาจรี		นาควัชระ

5303043490	-	5403048480 อาจารย์พัชรี		ศรีสังข์

5403048514	-	5406086180 รองศาสตราจารย์	ดร.ระพิณ		ทรัพย์เอนก

5406133859	-	5503021148 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิจ		จันทุรัตน์

5503021247	-	5503049818 รองศาสตราจารย์สุมารีย์		อิงคนารถ

5503049826	-	5503513029 รองศาสตราจารย์	ดร.ธัญญรัตน์		ปาณะกุล

5503513060	-	5603004762 รองศาสตราจารย์พัชรี		พลาวงศ์

5603004770	-	5603015172 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพอุษา		ศรีเพริศ

5603015180		5603025742 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัตธนันท์		รักษ์วิเชียร

5603025759	-	5603035618 อาจารย์	ดร.แก้วกัลยา		อภัยบัณฑิตกุล

5603500017	-	5603510180 รองศาสตราจารย์รมณี		กอวัฒนา

5603510198	-	5703006717 รองศาสตราจารย์นัญ		เจริญพันธุ์ศิริกุล

5703006733	-	5703017193 อาจารย์	ดร.ฐิติรัตน์		ภู่กาญจน์

5703017201	-	5703027176 อาจารย์สุรเวท		โตเจริญ

5703027184	-	5703036086 รองศาสตราจารย์อัจฉรา		ไล่สัตรูไกล

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5001019990	-	5103510060 อาจารย์ประเสริฐ		เย็นประสิทธิ์

5103514278	-	5204012768 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สถิตย์		ไชยปัญญา

5204017577	-	5303050644 ศาสตราจารย์	ดร.ร่ืนฤทัย		สัจจพันธุ์

5303051931	-	5304031569 Mrs.Thuza	Nwe		

5304033441	-	5403036717 อาจารย์พลอย		แสงลอย

5403037418	-	5403515850 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา		พิพิธธนา

5403515868	-	5404506254 อาจารย์สุภัทรา		บุญปัญญโรจน์

5404508763	-	5503020413 อาจารย์ณัฐวรรณ		ชั่งใจ

5503020678	-	5503051863 รองศาสตราจารย์อดุลย์		ตะพัง

5503052366	-	5503510645 อาจารย์	ดร.สุภาวดี		เจริญเศรษฐมห

5503510751	-	5603000455 อาจารย์	ดร.สรตี		ปรีชาปัญญากุล

5603001354	-	5603010314 อาจารย์พัฒนเดช		กอวัฒนา

5603010330	-	5603023317 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สายวรุณ		น้อยนิมิตร

5603023473	-	5603502534 อาจารย์	ดร.สหโรจน์		กิตติมหาเจริญ

5603503078	-	5603512939 อาจารย์	ดร.สมชาย		เซ็มมี

5604009034	-	5703009653 อาจารย์พรทิพย์		วนรัฐิกาล

5703009927	-	5703017292 รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ		ป่ินทอง

5703017367	-	5703028158 รองศาสตราจารย์บุปผา		บุญทิพย์

5703028505	-	5703036078 รองศาสตราจารย์เสาวลักษณ์		อนันตศานต์

   สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5001033371	-	5203007298 อาจารย์จีรพล		เกตุจุมพล

5203018283	-	5303046212 อาจารย์ปฐม		ตาคะนานันท์

5303049406	-	5403037715 รองศาสตราจารย์ศฤงคาร		พันธุพงศ์

5403040099	-	5503002569 รองศาสตราจารย์ผุสดี		จันทวิมล

5503004128	-	5503055203 อาจารย์ผะอบ		จึงแสงสถิตย์พร

5503500067	-	5603003533 อาจารย์ธิษณา		วีรเกียรติสุนทร

5603003673	-	5603024737 อาจารย์	ดร.รุ่งโรจน์		ภิรมย์อนุกุล

5603024760	-	5603506592 อาจารย์เพ็ญศรี		ภูมิถาวร

5603506600	-	5703015676 รองศาสตราจารย์	ดร.สมใจ		ไพโรจน์ธีระรัชต์

5703015700	-	5703035740 รองศาสตราจารย์มาตยา		อิงคนารถ

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5003003547	-	5203502660 รองศาสตราจารย์	ดร.อุษา		กรทับทิม

5303004443	-	5403018293 อาจารย์	ดร.ศศิ		อินทโกสุม

5403019911	-	5403513525 รองศาสตราจารย์	ดร.นงนภัส		ตาปสนันท์

5403513863	-	5503015918 อาจารย์อลิศรา		กลับเจริญ

5503018219	-	5503054131 รองศาสตราจารย์อรุณทวดี		พัฒนิบูลย์

5503055435	-	5603002311 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรพิน		กำป่ันทอง

5603004002	-	5603025361 รองศาสตราจารย์	ดร.สุธาวดี		หนุนภักดี

5603025544	-	5603507277 อาจารย์จิณห์นิภา		ทาสุคนธ์

5603507921	-	5703003078 อาจารย์พุฒิตา		สงวนไทร

5703004589	-	5703023621 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์		ระเบียบโลก

5703025592	-	5703035872 อาจารย์สิริชัย		โชคชัยสัมฤทธิ์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5003012639	-	5503001397 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จินดา		ศรีรัตนสมบุญ

5503002874	-	5603035188 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประภาวดี		กุศลรอด

5603500207	-	5703035955 รองศาสตราจารย์ภาคินี		อัครมาส

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5001519205	-	5303007214 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานทิพย์		ศุภนคร

5303011182	-	5403025967 รองศาสตราจารย์	ดร.ลักษณวัต		ปาละรัตน์

5403029803	-	5503008509 รองศาสตราจารย์นงเยาว์		ชาญณรงค์

5503008947	-	5503501255 รองศาสตราจารย์	ดร.นฤมล		มารคแมน

5503501370	-	5603019489 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม้		สงวนสกุล

5603019745	-	5703004779 อาจารย์ตรีนุช		พลางกูร

5703005842	-	5703035435 รองศาสตราจารย์วิโรจ	นาคชาตรี

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5003002846	-	5303018039 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประภาส		พาวินันท์

5303018419	-	5403511636 อาจารย์	ดร.ภีมศักดิ์		เอ้งฉ้วน

5403514150	-	5603011932 อาจารย์พรชิตา		อุปถัมภ์

5603012195	-	5603509521 อาจารย์ศิริงาม		แผลงชีพ

5603509539	-	5703034693 อาจารย์ศิริงาม		แผลงชีพ

   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

   สาขาวิชาภาษาไทย

   สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

   สาขาวิชาปรัชญา

   สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

   สาขาวิชาภาษาสเปน

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5003058866	-	5403002008
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สว่างวัน		

ไตรเจริญวิวัฒน์

5403002834	-	5503033390 อาจารย์รัฐพร		อมตวนิช

5503033630	-	5603004556 อาจารย์	ดร.โอฬาร		พฤติศรัณยนนท์

5603005132	-	5703000074 รองศาสตราจารย์สมร		วิเศษมณี

5703000504	-	5703034248 อาจารย	ดร.ไพรริน		สิมมา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5001009777	-	5203009229 อาจารย์ก้องสกล		กวินรวีกุล

5203009336	-	5303049737 อาจารย์อุบลศรี		เสนาะรักษ์

5303049992	-	5403029761 อาจารย์อัญชลา		โภชนสมบูรณ์

5403032351	-	5503010703 อาจารย์นภสมน		นิจรันดร์

5503011271	-	5503507120 อาจารย์	ดร.วันเพ็ญ		วอกลาง

5503507807	-	5603012153 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อุดมพร		ช้ันไพบูลย์

5603012286	-	5603501452 รองศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ		อมรเลิศวิทย์

5603501593	-	5703009612 รองศาสตราจารย์	ดร.จงจิตต์		โศภนคณาภรณ์

5703009620	-	5703035666 รองศาสตราจารย์	ดร.ดำรงค์		ฐานดี

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5003048591	-	5403035586 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อาจรณ		เชษฐสุมน

5403040131	-	5503508342 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมภักด์ิ		จันทร์สุกรี

5503509217	-	5603501502 อาจารย์พัชรภี		ฐาปโนสถ

5603508424	-	5703035807 อาจารย์ศรีวรา		ผาสุขดี

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5003001442	-	5703003532 อาจารย์	ดร.นพธร		ปัจจัยคุณธรรม

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5003058210	-	5503004102 อาจารย์ศุภรัตน์		ตี่คะกุล

5503004284	-	5603025247 อาจารย์กิติยวดี		ชาญประโคน

5603025593	-	5703035849 อาจารย์นันทพร		พุ่มมณี

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5004001235	-	5603006247 อาจารย์สิริกมล		สิริสัมพันธ์

5603006452	-	5703036029 รองศาสตราจารย์เสาวภาคย์		วรลัคนากุล

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5102051322	-	5603027003 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พจนี		ศิริอักษรสาสน์

5603027086	-	5703008895 อาจารย์ปรีดา		เมธีภาคยางกูร

5703008903	-	5703035997 อาจารย์ดุสิตา		ปริญญาพล

   สาขาวิชาภาษารัสเซีย

   สาขาวิชาภาษาจีนศึกษา

   สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

   สาขาวิชาภาษาจีน

   สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

   สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 

คณะมนุษยศาสตร์



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๘ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

อาจารย์ประเสริฐ   เย็นประสิทธ์ิ                aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มในภาษามลายู

   	 เสื้อผ้า	 หรือ	 เครื่องแต่งกาย	 หรือ	 เครื่องนุ่งห่ม	 เป็นสิ่งที่มนุษย์ 

สวมใส่เพ่ือปกป้องร่างกายจากสภาวะอากาศ	 สภาพแวดล้อม	 ความปลอดภัย	

ความสะดวกสบาย	 ความสุภาพ	 และเพ่ือสะท้อนถึง	 สังคม	 ศาสนา	 วัฒนธรรม	

รวมถึง	 รสนิยมเฉพาะตัวบุคคลด้วย	 วันนี้ผมขอนำเสนอคำศัพท์ภาษามลายู

ที่เกี่ยวกับเสื้อผ้า	เครื่องนุ่งห่ม	ดังตารางข้างล่างนี้

ภาษามลายู คำอ่าน ความหมายภาษาไทย

Pakaian ปาไกอัน เสื้อผ้า

Baju บายู เสื้อ

Baju		Melayu บายู	มลายู เสื้อสำหรับผู้ชายที่เป็นชุดประจำชาติมาเลเซีย

Baju		kurung บายูกูรง เสื้อสำหรับผู้หญิงที่เป็นชุดประจำชาตมิาเลเซีย

Baju	hujan บายูฮูยัน เสื้อกันฝน

Baju	sejuk บายูเซอยุก เสื้อกันหนาว

Jubah ยูบะห์ เสื้อคลุมยาว

Kemeja เกอเมยา เสื้อเชิ้ต

Kemeja-T เกอเมยา-ที เสื้อยืด

Singlet ซิงเลต เสื้อกล้าม

Jersi เยอซี่ เสื้อฟุตบอล

Seluar	pendek เซอลัวร์	เปนดิก กางเกงขาสั้น

Seluar	panjang เซอลัวร์	ปันยัง กางเกงขายาว

Seluar	dalam เซอลัวร์	ดาลัม กางเกงใน

Kain	sarung ไกน์	ซารง ผ้าโสร่ง

Hijab ฮิญาบ ผ้าคลุมผม	(ศีรษะ)	ของผู้หญิงอิสลาม

Topi โตปี หมวก

Songkok ซงโกก หมวกหนีบอินโดนีเซีย

Kopiah โกเปียะห์ หมวกที่ใส่ละหมาด

Kasut กาซูต รองเท้า

Selipar เซอลีปัร รองเท้าแตะ

  ชุดแต่งกายมีหลากหลายชนิด	 ตารางข้างบนนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง 

ของคำศัพท์ในภาษามลายูท่ีกล่าวถึงเส้ือผ้า	 ท่านผู้อ่านสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ 

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไม่เป็นเพียงแค่สิ่งที่สวมใส่ปกปิดร่างกายเท่านั้นยังเป็น 

สิ่งที่บ่งบอกถึงความเชื่อ	 ความศรัทธาและวัฒนธรรมของผู้สวมใส่อีกด้วย	

แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

ตอน  ระบบตรวจสอบย้อนกลับ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 คำว่าระบบตรวจสอบย้อนกลับน้ีหลายท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้ว 

แต่สำหรับผมนั้นได้ฟังบ่อยที่สุดจากโฆษณาผลิตภัณฑ์เนื้อหมูยี่ห้อหนึ่ง 

ทางโทรทัศน์ท่ีบอกว่าเน้ือหมูของเขานอกจากจะมีคุณภาพดี	 ปลอดสารเร่งเน้ือแดง

แล้วยังมีระบบตรวจสอบย้อนกลับอีกด้วย

 ระบบ “ตรวจสอบย้อนกลับ” มาจากภาษาอังกฤษว่า	 traceability	 

เป็นการแสดงข้อมูลให้ทราบว่าสินค้าน้ัน	ๆ 	ผลิตท่ีไหน		ส่งผ่านข้ันตอนอะไรมาบ้าง 

กว่าจะมาถึงปลายทางคือผู้บริโภคหรือผู้นำเข้าในประเทศอื่น	ๆ 		ระบบนี้ต่อไป 

จะเป็นเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่งในการส่งออกสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อทุกขั้นตอน 

สามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าที่เขาซื้อหรือจะซื้อนั้นผลิตที่ไหน	 ผ่านขั้นตอน

การผลิตหรือแปรรูปอย่างไรบ้างโดยใครเป็นผู้ดำเนินการเช่น	 ถ้าหากเป็นทุเรียน

ที่ส่งออกจากประเทศไทยก็จะบอกได้ว่าปลูกที่สวนไหน	 เก็บจากต้นเมื่อไหร่	

ขนส่งอย่างไร	ผ่านคนกลางใดบ้างกว่าจะถึงตลาดหรือผู้ซื้อคนสุดท้าย

	 จะเห็นได้ว่าการจะให้มีระบบตรวจสอบย้อนกลับอย่างที่ว่านี้ได้นั้น	 

สินค้าทุกชิ้นหรือทุกหน่วยที่ส่งไปขายจะต้องมีเอกสารข้อมูลกำกับไปด้วย 

ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะเอกสารอาจชำรุดหรือสูญหายระหว่างการขนส่ง	 

หรืออาจสลับไปกับสินค้าหน่วยอื่นก็ได้	จนข้อมูลได้รับผิดพลาด	

	 ถ้าปัญหามันมากอย่างนี้จะสร้างระบบนี้ได้อย่างไร....	 เมื่อ	 10	 กว่าป ี

ที่แล้วผมได้เคยมีส่วนเข้าร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นซึ่งส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วม 

ประชุมคิดว่าทางออกก็คือใช้บาร์โค้ด	 (barcode) 

ติดไว้กับสินค้า	ท่านผู้อ่านคงเคยชินแล้วกับที่เห็น 

แถบบาร์โค้ดติดอยู่กับสินค้าต่าง	ๆ	แล้วเวลาไปจ่ายเงิน 

แคชเชียร์ก็แค่เอาเคร่ืองอ่านบาร์โค้ดมาส่องตรงแถบ 

บาร์โค้ดท่ีเป็นขีด	ๆ	ซ่ึงบางทีก็ต้องพลิกหาว่าติดไว้ 

ท่ีไหน	 พอเคร่ืองอ่านได้แล้วข้อมูลจากบาร์โค้ดก็จะถูกส่งผ่านไปเคร่ืองเก็บเงิน 

แล้วพิมพ์ออกมาว่าเป็นสินค้าอะไร	ราคาเท่าไหร่	จะเห็นได้ว่าบาร์โค้ดสามารถ 

บอกข้อมูลของสินค้าได้ระดับหนึ่งอยู่แล้ว

	 	 	 	 	 ถ้าเราจะใช้บาร์โค้ดแสดงข้อมูลระบบตรวจสอบย้อนกลับ	 ก็จะต้องม ี

หน่วยงานที่ออกแบบระบบที่จะระบุว่าในแถบบาร์โค้ดนั้นต้องใส่ข้อมูลอะไร 

ลงไปบ้างเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับแต่ละระดับได้ไปจนถึงหน่วยการผลิต 

เริ่มแรก	 ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีปัญหามากนักถ้าออกเป็นระเบียบทางราชการกำหนด 

ให้ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกบันทึกข้อมูลในบาร์โค้ดให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน 

ที่กำหนด	 แต่ปัญหามันไม่ได้ยุติแค่ตรงนี้	 เพราะระบบบาร์โค้ดมีปัญหาในตัว 

ของมันเองอยู่เหมือนกัน

    	 ท่านผู้อ่านท่ีคุ้นเคยกับการซ้ือสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต	 หรือห้างสรรพสินค้า 

คงจะมีประสบการณ์อยู่บ้างที่เห็นแคชเชียร์พยายามเอาเครื่องอ่านบาร์โค้ด 

ไปยิงแสงสีฟ้า	ๆ	เพื่ออ่านข้อมูลเข้าเครื่องเก็บเงินแล้วเครื่องเกิดไม่ยอมอ่าน 

หรืออ่านไม่ได้	 ด้วยสาเหตุต่าง	 ๆ	 เช่นบาร์โค้ดขาด	หรือมีอะไรไปเปื้อนบดบัง 

หรือพิมพ์ไว้ไม่สมบูรณ์	 จนในที่สุดต้องป้อนข้อมูลด้วยการใช้นิ้วจิ้มแป้น 

กดตัวเลขตามท่ีอ่านด้วยตาจากแถบบาร์โค้ดเข้าไปแทน	 แต่ท่ีน่าปวดหัวกว่าน้ัน 

คือเวลาที่คนแน่น	ๆ	เราอุตส่าห์เข้าคิวรอจะจ่ายเงินอยู่ตั้งนาน	สินค้าที่คน 

ท่ีอยู่ข้างหน้าจะจ่ายเงินเกิดบาร์โค้ดหลุดหายไป	 ต้องให้พนักงานรีบไปหาบาร์โค้ด

ของสินค้าน้ันมาติดมิฉะน้ันก็คิดเงินต่อไม่ได้	คนท่ีรอก็สุดเซ็งไปเลย	 น่ีคือปัญหา

ของระบบน้ีท่ีทำให้ถ้าจะนำไปใช้กับระบบตรวจสอบย้อนกลับก็ต้องคำนึงถึงด้วย	

					ในการส่งออกถ้าเกิดปัญหาอย่างที่เราเคยเห็นกับแคชเชียร์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

แต่เป็นปัญหากับสินค้ากำลังจะส่งออกมูลค่าสูง	ๆ	ผู้ส่งออกคงจะไม่ใช่แค ่

รู้สึกเซ็งเท่านั้น		เพราะถ้าสินค้าที่ต้องเร่งส่งออกเพื่อไม่ให้เสื่อมคุณภาพเช่น 

ผลผลิตเกษตรเกิดแถบบาร์โค้ดหายไป	จะไปหาบาร์โค้ดท่ีบันทึกข้อมูลการผลิต 

ครบถ้วนจากท่ีไหนในระยะเวลาอันส้ัน	 อย่าลืมว่าข้อมูลท่ีบันทึกไม่ใช่แค่ช่ือสินค้า 

และราคาเหมือนที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับ

	 ทางแก้ปัญหาของระบบบาร์โค้ดคือใช้ระบบ	RFID	แทน	RFID	นี้มาจาก 

คำเต็มว่า	 Radio	 Frequency	 Identification	 เป็นระบบการบันทึกและส่งข้อมูล 

ด้วยสัญญาณวิทยุ	 ถ้าเราติดแถบเครื่องส่งสัญญาณไว้กับสินค้า	 เวลาที่สินค้านั้น

ผ่านเคร่ืองอ่าน	 เคร่ืองก็จะแสดงข้อมูลได้ครบถ้วนอย่างรวดเร็ว	 เขาว่ากันว่าถ้าใช้ 

ระบบนี้กับสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้	แค่เพียงเข็นรถผ่านแคชเชียร์	เครื่องก็จะ

อ่านข้อมูลได้หมดว่าเราซ้ืออะไรบ้างรวมเป็นเงินเท่าไหร่	 จ่ายเงินได้เลย	 และตอนน้ี

ก็มีการนำไปใช้กับบริการหลายอย่างแล้วเช่นบัตร	 easy	 pass	 ของทางด่วนที่แค่

แล่นรถผ่านก็หักเงินในบัตรเราไปโดยไม่ต้องส่งเงินให้พนักงานหรือทอนให้ยุ่งยาก	

นอกจากน้ันบัตรท่ีเรียกกันว่า	smart	card	หรือบัตรฉลาดท้ังหลายก็มีตัวส่งสัญญาณ	

RFID	ฝังอยู่ทั้งนั้น	แต่ระบบนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันคือมันแพงกว่าบาร์โค้ดมาก



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๘ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 เป็นที่รับรู้กันว่า	 ที่ดินบริเวณนี้	 ก่อนจะตกเป็นสิทธิของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงนั้น	 เดิมที	 ทางราชการได้ใช้ที่ดินผืนนี้	 เป็นที่จัดงานใหญ่	 2	 งาน	 

คืองานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชียครั้งที่	 1	 ระหว่างวันที่	 17	พฤศจิกายน	 - 

10	 	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2509	 	 และการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์	 ครั้งที่	 5	 ระหว่าง 

วันที่	 9	 -	 20	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2509	 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

ด้วยงบประมาณ	 84	 ล้าน	 โดยมีการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าหลายหลัง 

อาคารเวลโลโดม	อาคารอินดอร์สเตเดียมหรือสนามกีฬากิตติขจร	ก่อสร้าง 

หมู่บ้านนักกีฬาที่คลองจั่น	 สร้างสถานีตำรวจและสถานีดับเพลิงหัวหมาก 

กรมเศรษฐสัมพันธ์	เป็นเจ้าของเรื่อง	ติดต่อชาติต่าง	ๆ	ให้มาก่อสร้างอาคาร 

แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของชาติของตัว	 (กรมเศรษฐสัมพันธ์	 ปัจจุบันคือ	 กรมส่งเสริม 

การส่งออก	 กระทรวงพาณิชย์)	 กรมเศรษฐสัมพันธ์ต้องย้ายท่ีทำการจากชั้น	 3 

กระทรวงพาณิชย์	 ท่าเตียน	 มาสร้างอาคารใหม่	 ณ	 บริเวณพ้ืนท่ีทุ่งหัวหมากแห่งน้ี 

ซึ่งเป็นงานใหญ่ของประเทศไทยในขณะนั้น	 ทำเอาบรรยากาศในเมืองหลวง 

ของประเทศไทยช่วงนั้น	คึกคักทันตาเห็น

	 แต่ก่อนน้ัน	ท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงยังเป็นชานเมืองเป็นอำเภอ 

ชั้นนอก	ที่มีแต่กอกก	กอแขม	สภาพ 

เป็นทุ่งเว้ิงว้าง	 เป็นป่า	 เป็นท่ีเล้ียงวัวควาย 

ของชาวบ้านแถวๆน้ัน	 เรียกว่าทุ่งหัวหมาก 

หรือทุ่งบางกะปิ	 ไกลอักโข	มาได้ทางเรือ 

ขึ้นบกที่ท่าน้ำข้างอำเภอบางกะปิ	

จนประมาณปี	 2506	 สมัยจอมพลสฤษด์ิ	

ธนะรัชต์	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ท่านอยากเปิดบ้านเมืองให้ต่างชาติรู้จัก	 ก็เลยให้มี 

งานแสดงสินค้านานาชาติ	แต่ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ	8	ธันวาคม	พ.ศ.	2506 

จอมพลถนอม	 กิตติขจร	 ข้ึนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อมา	ทางคณะรัฐมนตรี 

ก็เร่งรีบดำเนินการ	 เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 (เวนคืน 

ที่ดินผืนนี้)ให้แก่กระทรวงการคลัง	 เพื่อประโยชน์แก่การแสดงสินค้านานาชาต ิ

สร้างทางหลวง	 เทศบาล	 ในท้องที่ตำบลหัวหมาก	 อำเภอบางกะปิ	 และตำบล 

คลองตัน	 อำเภอพระโขนง	 จังหวัดพระนคร	 พ.ศ.	 2507	 ในพื้นที่รวมแล้ว 

ก็ประมาณ	 400	 ไร่	 มอบหมายให้กรมเศรษฐสัมพันธ์	 กระทรวงพาณิชย์	 (ปัจจุบันคือ 

กรมส่งเสริมการส่งออก	 กระทรวงพาณิชย์)	 เป็นเจ้าของเรื่อง	 ติดต่อชาติต่าง	 ๆ 

ให้มาก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของชาติของตัว	 ส่วนรัฐบาล 

สร้างอาคารเวลโลโดม	 อาคารอินดอร์สเตเดียม	 เพ่ือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 

พร้อม	ๆ	 กับการสร้างอาคาร	 รัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณ	10	 ล้านบาท	สร้างถนน 

มายังบริเวณงานพร้อมกับรถเมล์	 2	 สาย	 คือฝ่ังตะวันออกก็ตัดถนนสายลาดพร้าว- 

บางกะปิ	 เร่ิมท่ีแยกลาดพร้าวมาสุดทางท่ีหน้าท่ีว่าการอำเภอบางกะปิ	 มีรถเมล์สาย 

27	นานๆ	ออกคันหนึ่ง	 จากสามแยกหน้าที่ว่าการอำเภอก็จะมีถนนตรงดิ่งไปยัง 

ที่พักนักกีฬาเอเชียนเกมส์	 คือหมู่บ้านนักกีฬาคลองจั่น	 ส่วนทางฝั่งตะวันตก 

ก็ตัดถนนเพชรบุรีตัดใหม่เร่ิมจากประตูน้ำปทุมวัน	 มาสุดทางท่ีหน้าสนามกีฬาหัวหมาก  

รถเมล์ยุคนั้นเดินทางเที่ยวหนึ่งก็ร่วมชั่วโมง	วิ่งผ่านทุ่งนาเขียวโล่งไปทั้งสองฟาก 

ขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกที่อยู่ด้านเหนือ	 และคลองแสนแสบ 

ซ่ึงกระหนาบอยู่ด้านใต้	 อากาศสดช่ืนเย็นสบายดีมาก	 ไม่มีบ้านเรือนอาคารแออัด 

เหมือนเดี๋ยวนี้	พร้อมกับให้มีรถเมล์ขาว	บริษัท	นายเลิศ	จำกัด	ให้บริการเดินรถ

พิเศษรับคนจากสถานีขนส่งสายเหนือมาส่งที่งานแสดงสินค้านานาชาติอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังจัดพิมพ์ตราไปรษณียากรที่ระลึกงานแสดงสินค้านานาชาติ 

แห่งเอเชียครั้งที่	1	อีกด้วย

เรวดี  เรืองประพันธ์

(อ่านต่อหน้า 7)

เรื่องเล่าข่าวรามฯ : งานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชียครั้งที่ 1

 ตราไปรษณียากรที่ระลึกงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชียครั้งที่ 1

วันแรกจำหน่าย :	 	 1	 กันยายน	พ.ศ.	 2509 

ท่ีมาและความมุ่งหมาย :	ประเทศไทยร่วมกับ 

ECAFE		เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ

ภาพ :	 สัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้านานาชาติ 

เป็นรูปพระวิศวกรรมยืนกลางแผนท่ีทวีปเอเชีย 

ประดับด้วยช่อชัยพฤกษ์เหนือพระปรางค์วัดอรุณฯ	และส่ิงก่อสร้างแบบศิลปไทย

ราคา 50	สตางค์	จำนวนผลิต	1,000,000	ดวง	สีม่วง

ราคา	1	บาท	จำนวนผลิต		500,000	ดวง	สีน้ำตาล

ผู้ออกแบบ : กรมเศรษฐสัมพันธ์	กระทรวงพาณิชย์	(นายจุลจิตร	สิงหเสนี)

พิมพ์ที่ :	สำนักพิมพ์รัฐบาล	กระทรวงการคลัง	ประเทศญี่ปุ่น

วิธีการพิมพ์ :	โฟโต-ลิโธกราฟี่

 พิธีเปิดงานงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชียครั้งที่	 1	 จัดวันที่	 17 

พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2509	 มีการปล่อยนกพิราบจำนวน	 2509	 ตัว	 ผู้คนมากมาย 

หล่ังไหลไปเท่ียวงาน	 ราวกับเป็นท่ีรวมของคนทุกช้ัน	 นับต้ังแต่คนชนบท	 คนจน 

คนชั้นกลาง	 มหาเศรษฐี	 ชาวไทย	 ชาวจีน	 แขกและฝรั่งชาติต่างๆ	 เบียดเสียด 

เยียดยัดอย่างล้นหลาม	 บนถนนมุ่งสู่สถานที่จัดงานแน่นขนัดด้วยรถยนต ์

นับจำนวนพัน	 รถแท็กซี่	 รถโดยสารประจำทางทุกคัน	 มีผู้โดยสารเบียดเสียด 

เยียดยัดแน่นขนัด	รถเริ่มติด	การจราจรในวันแรกของงานขลุกขลักที่สุด		เมื่อถึง 

บริเวณงานอันใหญ่โตกว้างขวางเกือบ	 400	 ไร่	 มองแลเห็นแสงไฟสว่างจ้า 

จับท้องฟ้าราวกับกลางวัน	 อากาศเย็นสบาย	 ทุ่งนาหัวหมาก	 กลายเป็นอาคาร 

ถาวรอันสวยงามทันสมัยงามหรู	 มากมายแน่นขนัดไปหมด	 แสดงผลิตภัณฑ ์

ภายในประเทศและต่างประเทศ	 มีรถหนอน	 (รถพ่วง	ลากด้วยรถฟาร์มแทร็กเตอร์) 

บริการฟรีแก่ผู้มาชมงานด้วย	แต่เกือบครึ่งชั่วโมง	ถึงจะผ่านมาสักขบวน

	 แผนผั งบริ เ วณจัดงาน	

(ภาพจากนิตยสาร	 “เสรีภาพ”	

ของสำนักข่าวสารอเมริกันกรุงเทพฯ 

	ไม่ระบุปีที่	ฉบับที่	เดือน	พ.ศ.)	

หมายเลข	1		เป็นบริเวณสำหรับร้านของรัฐบาลต่างประเทศ

หมายเลข	2		เป็นบริเวณแสดงสินค้าในประเทศไทย

หมายเลข	3		เป็นบริเวณร้านแสดงสินค้าจากต่างประเทศ

หมายเลข	4	 เป็นภัตตาคาร(ปัจจุบันเป็นพื้นที่อาคารคณะมนุษยศาสตร	์	 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง)	

	 หมายเลข	5	 เป็นห้องประชุมและโรงภาพยนตร์แบบพานอรามา	 

และพานาวิช่ัน		ก่อสร้างโดยบริษัทน้ำมันเชลล์	(คืออาคาร	A	D.	1	ข้างคณะมนุษยศาสตร์	

ซึ่งเป็นอาคารแห่งเดียวในงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชียครั้งที่	 1	 เมื่อครั้ง	

พ.ศ.	2509	ท่ียังคงเหลืออยู่คู่กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ณ	พ.ศ.	2557		น้ี)	หมายเลข	6  

เป็นที่จอดรถ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เคยสร้างอาคารเรียนรวมใหม่	NB	1,	NB	2 

(New	building)	และสนามกีฬาหัวหมาก

	 หมายเลข	 7	 	 เป็นอาคารสนามกีฬากิตติขจร	ปัจจุบันมักจะเรียกว่าอาคาร 

อินดอร์สเตเดียม	และที่ทำการของการกีฬาแห่งประเทศไทย	(กกท.)	ด้านซ้ายสุด	

เป็นที่ตั้ง	สถานีตำรวจและสถานีดับเพลิงหัวหมาก	เป็นอาคารทรงไทย

	 ชาติต่าง	 ๆ	 มาก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของชาติ	 ก็ได้ลงทุน 

อีกหลายร้อยล้านบาทในการลำเลียงสินค้ามาจากประเทศของเขา	 ทำให้อาคาร 

ของแต่ละชาติน่าสนใจทั้งนั้น	 เช่นศาลาออสเตรเลียขนาดใหญ่โต	มีรถยนต์แบบ



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๘ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

ทันสมัยและสรรพสินค้าต่างๆ	 อันเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศใช้ฉากพลาสติก 

สีขาวตกแต่งราวฉากใต้ทะเลสวยงามมาก	มีเครื่องปรับอากาศบรรเทาความร้อน 

แก่ผู้เข้าไปชมสินค้าในน้ัน	 อย่างไรก็ตามสินค้าโดยมากมักจะเป็นอุตสาหกรรมหนัก	 

นับต้ังแต่เคร่ืองยนต์เจ็ตของเคร่ืองบิน	 โรงงานจำลองถลุงเหล็ก	 แบบจรวดจำลอง 

เช่นจรวดขีปนาวุธหรือจรวดส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ	 ช่วยให้ประชาชนได้พบ 

สิ่งที่เราไม่เคยเห็นหลายสิ่งหลายอย่าง

 ออกจากศาลาออสเตรเลีย					ผ่านศาลาอเมริกัน					ฟินแลนด์						ออสเตรีย				ก็จะพบ 

ศาลาญี่ปุ่น	 (ปัจจุบันคือพื้นที่อาคารคณะเศรษฐศาสตร์)	แลเห็นโคมไฟเป็นรูป 

พระอาทิตย์สีแดงจ้าสะดุดตา	ประชาชนหล่ังไหลเข้าไปชมสินค้าญ่ีปุ่นคับค่ังเพราะญ่ีปุ่น 

สามารถสร้างสินค้าได้ทุกชนิดออกตีตลาดโลกในราคาถูก	คนไทยนิยมใช้		จึงจำหน่าย 

ขายดีกว่าสินค้าจากยุโรปหรืออเมริกา		ภายในศาลาญ่ีปุ่น	มีสินค้าตัวอย่างมากมายส่วนมาก 

เป็นรถบรรทุก	 รถยนต์และจักรยานยนต์	 เคร่ืองรับวิทยุ	 โทรทัศน์	 มีการถ่ายโทรทัศน์ 

วงจรอัตโนมัติด้วยกล้องถ่ายขนาดจ๋ิว	 ใครเดินผ่านหน้ากล้อง	ภาพของผู้น้ันก็จะปรากฏ 

ในจอโทรทัศน์ขนาด	14	น้ิว	ทำให้ประชาชนเบียดเสียดกันเพื่อชมภาพของตัวเอง	

	 ที่โดดเด่นที่สุดในงานนี้	 คือ	 ศาลาอินเดีย	 

เพราะมีหอคอยเหล็กกล้าให้เดินขึ้นไปชมวิวด้วย		

สร้างโดยบริษัท		ทาทา		ยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรม

ของอินเดีย

 

 

 

 

 ศาลาอเมริกันท่ีสร้าง 

ด้วยรูปทรงทันสมัยแปลกตา	

แถมบุด้วยแผ่นไฟเบอร์กลาสสีด้วย	ประกอบกันโดยไม่ต้องใช้ตะปู	 สมัยโน้น 

ประเทศไทยเรายังไม่มีขาย	 (พออยู่ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นร้านอาหาร 

มีอาหารจานเด่นคือข้าวผัดศาลาอเมริกัน)		ศาลาเยอรมันตะวันตกสถาปัตยกรรม 

สวยงามมาก	สร้างสองชั้น	มีรถยนต์ยี่ห้อชั้นนำจอดแสดงอยู่รอบ	ๆ	ส่วนบริษัท 

น้ำมันเชลล์	 มาสร้างห้องประชุมและฉายภาพยนตร์แบบพานอรามา	 และพานาวิช่ัน 

โก้ไม่เบาทีเดียว	ชื่อเรียกคืออาคาร	A.D.1	ชื่อเต็มคือ	ออดิทอเรียม	ใคร	ๆ	เรียกว่า 

เอ.ดี.	(	พ.ศ.	2514	เม่ือมหาวิทยาลัยรามคำแหงเตรียมการเปิดการเรียนการสอนน้ัน 

อาคาร	A.D.1	 รับหน้าท่ีเป็นท้ังห้องเรียน	 สำนักงานอธิการบดี	 กองคลัง	 กองอาคาร 

กองกลาง	 สถานท่ีเตรียมหนังสือ	 เอกสารของห้องสมุดและหน่วยงานประชาสัมพันธ์	

เรียกว่าหัวใจของรามคำแหงยุคต้นอยู่ที่	 A.D.	 1	นี่เอง	ปัจจุบัน	ณ	พ.ศ.	 2557	นี้		

A.D.	1	เป็นอาคารแห่งเดียวที่ยังคงอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง)	 (อ่านต่อหน้า 9)

 นอกจากนี้ยังมีอาคารของเนเธอร์แลนด์	 มาเลเซีย	 ฟินแลนด์	 ฮ่องกง 

ไต้หวัน	 ฟิลิปปินส์	 ปากีสถาน	 อังกฤษ	 อาคารวงกลม	 (ปัจจุบันคือพื้นที ่

คณะมนุษยศาสตร์)	อาคารศูนย์รวมสินค้า	 (ปัจจุบันคือพื้นที่คณะนิติศาสตร์) 

วงเวียนน้ำพุ	(ปัจจุบันคือพื้นที่พระรูปพ่อขุนฯ)	ศาลารัสเซีย	ศาลาเกาหลี	เป็นต้น 

 เพ่ือให้ชาวต่างชาติได้เห็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและแสดงถึงเอกลักษณ์ 

ของความเป็นชาติไทย	 กรมศิลปากรได้จำลองแบบพระท่ีน่ังไอศวรรย์ทิพยอาสน์ 

มาเป็นศาลาไทยพร้อมด้วยเรือสุพรรณหงส์อยู่กลางสระน้ำในบริเวณงาน	 ผู้ที ่

ออกแบบศาลาไทย	 คืออาจารย์ประเวศ	 ลิมปรังษี	 ต่อมาในพ.ศ.2532	 ท่านได้รับ 

การยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ	 สาขาทัศนศิลป์	 (สถาปัตยกรรม)	 (สมัยที ่

รองศาสตราจารย์สุขุม	 นวลสกุล	 เป็นอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงประสบอุทกภัย 

ศาลาทรงไทยกลางน้ำชำรุด	ก็ยุบของเดิมแล้วสร้างใหม่ในรูปเก่า)

	 	 เพื่อให้ทราบค่าครองชีพและมูลค่า 

ของเงินในพ.ศ.	 2509	 สินค้าในงานมีราคา 

ดังต่อไปนี้	 รถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นคันละ	

3-4	พันบาท	รถยนต์ญ่ีปุ่นคันละ	5-6	หม่ืนบาท 

รถจักรยานยนต์ยุโรปคันละ	 1.5	 หมื่นบาท		

รถยนต์ยุโรปยี่ห้อชั้นดีคันละ	8.5	หมื่นบาท	

ส่วนผู้ เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ  

ต้องจ่ายค่าจอดรถ	คิดค่าบริการคันละ	5	บาท 

บัตรผ่านประตูคนละ	3	บาท	เวลา	21.00	น. 

อาจโชคดีได้รางวัลประจำคืนจากหมายเลขบัตร	ที่แพงคือส่วนค่าอาหาร 

และน้ำอัดลมขวดละ	5	บาท	ข้าวผัดใส่ไข่จานละ	27.50	บาท	(รวมค่าบริการ)	

	 ท่ีบ่นกันมากคือบริเวณงานฝุ่นปลิวฟุ้งไปท่ัว	 น่ารำคาญมาก	 ผู้คนเข้าชมงาน

หลายหมื่นคนแต่ห้องน้ำมีน้อยสกปรกมาก	 จำหน่ายอาหาร	 เครื่องดื่มแพงมาก 

แล้วยังบวกค่าบริการด้วย		บริเวณงานกว้างขวางมากเดินชมไม่ทั่วภายในวันเดียว	 

ไม่มีที่นั่งพักเหนื่อยพร้อมกับจำหน่ายเครื่องดื่ม	และหาประตูทางออกไม่พบ

	 พอเสร็จงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชียครั้งที่	1	คราวนั้นแล้ว	ก็ไม่ม ี

การร้ือถอนอาคารไป	ยกให้ราชการไทยไว้เลย		ก็พอดีระหว่างน้ัน	เกิดปัญหาสะสม 

ทางการศึกษาระดับสูง	 คือนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมปลายแล้ว	 สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ 

เพ่ิมจำนวนมากเข้าทุกๆ	ปีจวนเจียนจะกลายเป็นระเบิดส่ันคลอนความม่ันคงของ 

รัฐบาลยุคจอมพลถนอม	 กิตติขจร	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 แต่ในท่ีสุดก็หาทางออกได้	

โดยมีกฎหมายให้ตั้งมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา	 คือมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

คณะกรรมการเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้พิจารณาเห็นว่า 

ถ้าใช้ที่ดินบริเวณจัดงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชียครั้งที่	 1	 ที่หัวหมาก 

มาดัดแปลงเป็นสถานศึกษา	อาคารแสดงสินค้าของชาติต่างๆ	ดัดแปลงเป็นท่ีทำการ 

ซ่อมแซมให้มีสภาพดีข้ึน	 ก็สามารถใช้เปิดมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ทันความต้องการ 

ในปี	2514	ได้	จึงได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีขอใช้สถานที่นี้	เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 อย่างไรก็ดี	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 24	 พฤศจิกายน	 2513	 

ให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงใช้สถานท่ีน้ีเป็นการช่ัวคราวไปก่อน	 โดยให้ใช้ร่วมกับ 

กรมเศรษฐสัมพันธ์	 กระทรวงพาณิชย์	 ด้วยเห็นว่า	 ถ้ายกที่ดินนี้ให้มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	อาจเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดิน	

เรื่องเล่าข่าวรามฯ : งานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชียครั้งที่ 1    (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๘ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

1. ที่มาของมูลนิธิอาเซียน

 จากการประชุมสุดยอดกรุงเทพฯ	ในปี	ค.ศ.	1995	 

จึงได้ออกประกาศซ่ึงแสดงให้เห็นว่าอาเซียนจะยกระดับ

ความร่วมมือในการทำงานของในระดับที่สูงขึ้นเพื่อ 

นำความม่ังค่ังแก่บรรดาสมาชิกท้ังหมด	 และตามข้อตกลง 

ของประมุขของรัฐบาลของอาเซียนในการประชุม 

อย่างไม่ เป็นทางการครั้งแรกที่จาการ์ตาเมื่อวันที่ 	 

30	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.	 1996	 เพื่อพัฒนาแนวความคิด 

ในการจัดตั้งมูลนิธิอาเซียนขึ้น	

	 	 	 	 ต่อมาในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที	่ 29	

ในกรุงจาการ์ตาเม่ือวันท่ี	20	กรกฎาคม	ค.ศ.	1996	ท่ีประชุม 

จึงได้ออกกรอบการยกระดับความร่วมมือการทำงาน 

(The	 Framework	 for	 Elevating	 Functional	 Cooperation) 

ซึ่งนำเสนอว่ารูปแบบของการร่วมมือจะต้องแบ่งปัน 

ความเจริญรุ่ง เรืองผ่านทางการพัฒนาของมนุษย์  

ขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและความใกล้ชิด 

ของสังคม

	 อีกทั้ง	 เมื่อตระหนักถึงความสำคัญขั้นพื้นฐาน 

ในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และความจำเป็นในการส่งเสริม 

ให้อาเซียนรับรู้	เช่นเดียวกับการติดต่อสื่อสารระหว่าง 

บุคคลผ่านกลุ่มนักวิชาการ	กลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์

ร่วมกันอื่นๆ	

	 ในที่สุดผู้นำของประเทศอาเซียนจึงได้ตกลงกัน 

ท่ีจะก่อต้ังมูลนิธิอาเซียนข้ึน	 เม่ือวันท่ี	 15	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 1997	 

ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์	ระหว่างการประชุมสุดยอดครบรอบ 

30	ปีอาเซียน	ด้วยการลงนามในบันทึกความเข้าใจในการ 

ก่อตั้งมูลนิธิอาเซียน	 (Memorandum	of	Understanding 

on	 the	 Establishment	 of	 the	 ASEAN	 Foundation)	 

เพื่อช่วยเหลือในการนำมาซึ่งความเจริญและมั่นคง 

ของอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศสมาชิกทั้ง	10	ประเทศ	

อันได้แก่	บรูไน	กัมพูชา	อินโดนีเซีย	สปป.ลาว	มาเลเซีย	

พม่า	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	ไทย	และเวียดนาม	

2. วัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาเซียน

     วัตถุประสงค์หลัก	 คือ	 การนำมาซึ่งการแบ่งปัน 

ความเจริญและความมั่นคงของอนาคตที่ ยั่ งยืน 

ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด	 ซึ่งประกอบด้วย	

บรูไน,	กัมพูชา,	อินโดนีเซีย,	สปป.ลาว,	มาเลเซีย,	พม่า,	

ฟิลิปปินส์,	สิงคโปร์,	ไทยและเวียดนาม

	 	 	 	 	 มูลนิธิอาเซียน	 มีวัตถุประสงค์	 2	 ด้านซึ่งสะท้อน 

ออกมาให้เห็นในบันทึกข้อตกลงในการก่อตั้งมูลนิธิ 

อาเซียน	ซึ่งได้แก่

1. มูลนิธิอาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้มีความตระหนัก

ถึงองค์การอาเซียนมากข้ึน	 และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 

ของคนในประเทศสมาชิกอาเซียน	 เช่นเดียวกับการ 

มีส่วนร่วมที่มากขึ้นในกิจกรรมต่างๆของอาเซียน	

ผ่านทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ที่จะช่วยให้คน 

ตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถอย่างเต็มท่ีของตน 

เพ่ือก่อให้เกิดความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน 

โดยการเป็นสมาชิกในสังคมที่เป็นประโยชน์และมี  

ความรับผิดชอบ

2. มูลนิธิอาเซียนจะพยายามก่อให้เกิดวิวัฒนาการ

ในการพัฒนากลยุทธ์ทางความร่วมมือ	 ที่ช่วยส่งเสริม 

ความช่วยเหลือร่วมกัน	 ความเท่าเทียมกันในการพัฒนา 

เศรษฐกิจและการบรรเทาความยากจนจากบันทึกข้อตกลง

ดังกล่าว	สามารถสรุปหน้าที่ของมูลนิธิอาเซียนได้	ดังนี้

	 -	 ส่งเสริมการตระหนักถึงความสำคัญและ 

เอกลักษณ์ของกลุ่มอาเซียน

	 -	 ยกระดับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 

อาเซียนในหลากหลายสาขา

-		 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างศักยภาพ

	 -		 จัดการกับปัญหาความแตกต่างของสถานะ 

ทางสังคมและเศรษฐกิจ	และการบรรเทาความยากจน

3. หลักการภายใต้กฎบัตรอาเซียน

     ภายใต้กฎบัตรอาเซียน	 (ASEAN	 Charter)	 ข้อ15	

มูลนิธิอาเซียน

1. 	ให้มูลนิธิอาเซียนสนับสนุนเลขาธิการอาเซียน

และดำเนินการร่วมกับองค์กรของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง 

ในการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน	 โดยการ 

ส่ง เสริมความสำนึกที่ เพิ่มขึ้น เกี่ ยวกับอัตลักษณ์  

ของอาเซียน	 การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน	 และ 

การดำเนินการร่วมกันที่ใกล้ชิดระหว่างภาคธุรกิจ	

ภาคประชาสังคม	 นักวิชาการ	 และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	

ในอาเซียน

2. ให้มูลนิธิอาเซียนรับผิดชอบต่อเลขาธิการ

อาเซียน	 ผู้ซึ่งต้องเสนอรายงานของมูลนิธิ	 ต่อที่ประชุม

สุดยอดอาเซียนผ่านคณะมนตรีประสานงานอาเซียน

	 จึงกล่าวได้ว่ากฎบัตรอาเซียนได้กำหนดหน้าที่

เพิ่มเติมให้กับมูลนิธิอาเซียน	 ดังที่ปรากฏในมาตรา	 15	

ของกฎบัตรอาเซียนข้างต้น	ในการที่จะสนับสนุนเลขา-

ธิการอาเซียน	 และร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 

อาเซียนในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียน

4. โครงสร้างของมูลนิธิอาเซียน

 คณะกรรมการ	 (Board	 of	 Trustees)	 มาจาก 

ตัวแทนของรัฐสมาชิกอาเซียนรัฐละ	 1	 คน	 พร้อมกับ 

เลขาธิการอาเซียน	 (Secretary-General	 of	 ASEAN) 

และผู้อำนวยการบริหาร	 (Executive	 Director)	 โดย 

ทั้งสองเป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง	 คณะกรรมการจะทำ 

หน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในทุกกิจกรรม 

ของมูลนิธิอาเซียน	 รับผิดชอบกองทุนของมูลนิธิอาเซียน	

อนุมัติในทุกโครงการที่ได้มาขอรับการสนับสนุนจาก 

กองทุนของมูลนิธิอาเซียน	 และอนุมัติงบประมาณการ

ดำเนินงานประจำปี		

 ผู้อำนวยการบริหารเป็นผู้ท่ีมีสัญชาติของรัฐสมาชิก 

อาเซียน	 ทำหน้าท่ีเป็นหัวหน้าสำนักเลขาธิการ	 ผู้อำนวย- 

การบริหารทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมูลนิธิอาเซียน	 

ในเรื่องการบริหารและการดำเนินงานและการบริหาร 

จัดการกิจกรรมของมูลนิธิอาเซียน	 นอกจากน้ีการแต่งต้ัง 

เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 

มูลนิธิผู้อำนวยการบริหารดำเนินกิจกรรมเพื่อระดมทุน 

สำหรับกิจกรรมของมูลนิธิอาเซียนอีกด้วย

	 สมาชิกของทีมงานของสำนักเลขาธิการของ 

มูลนิธิอาเซียนจะเป็นผู้ท่ีมีสัญชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน

5. กิจกรรมของมูลนิธิอาเซียน

 มูลนิธิอาเซียนได้ดำเนินกิจกรรมท่ีจะช่วยแก้ปัญหา 

เร่งด่วนในระดับภูมิภาค	อันได้แก่	

1.	 จัดและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษา

การฝึกอบรม	(รวมถึงในส่วนของวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี)	สุขภาพและชีวิตทางวัฒนธรรม

2.		ให้ความช่วยเหลือเพ่ือยกระดับสภาพทางสังคม

ของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน

3. จัดให้มีทุนการศึกษาและสนับสนุนการแลกเปล่ียน

ของเยาวชนและนักเรียนอาเซียน

4. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในหมู่นักวิชาการ

ผู้ประกอบวิชาชีพ	และนักวิทยาศาสตร์

5. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย

จากผู้นำหรือรัฐมนตรีอาเซียน

6. จัดโครงการของตัวเอง	และ

7. ระดมทุนสำหรับกิจกรรมของมูลนิธิอาเซียน

	 มูลนิธิอาเซียนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ 

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการทำงานของ 

อาเซียน	 การสนับสนุนนี้จะทำงานขนานไปกับการ 

สนับสนุนของสำนักเลขาธิการอาเซียน	 เพื่อบูรณาการ	

นโยบายระหว่างรัฐบาลอาเซียน	 ดังน้ัน	 จึงมีองค์ประกอบ 

ในการทำงานของทั้งสององค์กรภายใต้อาเซียน	โดย 

สำนักเลขาธิการอาเซียนเป็นผู้สนับสนุน	 ประสานงาน	

และเคร่ืองมือของรัฐบาลอาเซียน	ในขณะท่ี	มูลนิธิอาเซียน

เป็นผู้สนับสนุนและช่องทางสำหรับประชาชนอาเซียน	

รวมทั้ง	ภาคเอกชน	องค์กรพัฒนาเอกชน	

6. ข้อสังเกต

 ในการท่ีจะแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชน

และภาคประชาสังคมในการทำงานของมูลนิธิอาเซียน 

ให้มีประสิทธิภาพมากเพ่ิมข้ึน	จึงควรท่ีรัฐสมาชิกอาเซียน

จะมีมาตรการจูงใจและส่งเสริม	 โดยอาจท่ีจะใช้มาตรการ 

ผลประโยชน์ทางด้านภาษีเป็นเครื่องมือในการสร้าง 

แรงกระตุ้นให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม

กับมูลนิธิอาเซียนมากเพิ่มขึ้น

มารู้จักมูลนิธิอาเซียน
    อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๘ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

ถาม ถ้าหากว่าเราสะสมหน่วยกิตของคณะครบแล้ว 

เราสามารถย่ืนเร่ืองขอจบได้เลยใช่ไหม	 ถ้าจบพร้อม 

ม.ปลายด้วยค่ะ

ตอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

เรื่ องการขอสำเร็จการศึกษาของผู้ เคย เป็น 

ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา	 เพื่อเตรียมศึกษา 

ระดับปริญญาตรี	(Pre-degree)	กรณีใช้สิทธิเทียบโอน 

และมีหน่วยกิตครบหลักสูตรในวันที่สมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

		 เนื่องจากมีผู้ เคยเป็นผู้ เข้าศึกษาเป็นราย 

กระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	 

(Pre-degree)	 สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่และประสงค์ 

จะใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตพร้อมกับขอสำเร็จ 

การศึกษา	 เน่ืองจากมีหน่วยกิตสะสมครบหลักสูตร

ในวันที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

		 เพื่อให้การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต 

ของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	 (Pre-degree) 

ที่สมัคร เข้ า เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 	 

ที่มีหน่วยกิตสะสมครบหลักสูตรในวันที่สมัคร 

จะขอสำเร็จการศึกษาได้ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยปีการศึกษา 

ภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา	 พ.ศ.	 2540 

เช่นเดียวกับนักศึกษาท่ีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต 

ตั้งแต่	 2	 รหัสขึ้นไป	 คือต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่ม 

เติมโดยผ่านความเห็นชอบของคณบดี	 หรือผู้ที่ 

คณบดีมอบหมายที่นักศึกษาสังกัด	ในภาคที่สมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาไม่ต่ำกว่า	 6	 หน่วยกิต	 และต้อง 

สอบได้อักษรระดับคะแนนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2555	ข้อ	16.7	คือ	A,	B+,	B,	C+, 

C,	D+,	D		และข้อ	16.4.4	คือต้องมีระดับคะแนน 

เฉล่ียสะสมต้ังแต่	 2.00	 ข้ึนไป	 จึงจะมีสิทธิขอสำเร็จ 

การศึกษาในภาคการศึกษานั้นได้

		 จากประกาศมหาวิทยาลัยข้างต้น	นักศึกษา 

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่โดยใช้วุฒิมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย	 (ม.6)	 และจะยื่นเรื่องเพื่อจบการศึกษา 

เลยไม่ได้	 เมื่อนักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาใหม ่

แล้วนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 

6	 หน่วยกิต	 และต้องสอบให้ผ่านไม่ว่าจะได้เกรดใด 

ก็ตาม	 รวมหน่วยกิตท่ีสอบผ่านแล้วต้องได้ไม่ต่ำกว่า 

6	หน่วยกิต	นักศึกษาจึงจะทำเร่ืองจบการศึกษาได ้

ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาสมัครเรียน

กองบรรณาธิการ

 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงทำงานกัน 

อย่างหามรุ่งหามค่ำ	 ไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย	 มีศาสตราจารย์	 

ดร.	 ศักด์ิ	 ผาสุขนิรันต์	 เป็นหัวเรือใหญ่	จนเปิดทำการ 

ได้เมื่อเดือนพฤษภาคม	 พ.ศ.	 2514	 มีนักศึกษา 

จำนวนมากอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในเมืองไทย 

จนต้องจัดปฐมนิเทศที่สนามกีฬาแห่งชาติถึง	 2	 วัน 

คือ	15-16	พฤษภาคม	พ.ศ.	2514	แล้วอีกรุ่นหนึ่งเมื่อ	

31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2514		ท่ีลานน้ำพุ	(ปัจจุบันเป็นพ้ืนท่ี 

พระรูปพ่อขุนฯ)	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้บริการ 

ทางการเรียนแก่นักศึกษาผู้ใฝ่รู้และกระตือรือร้น		 

อาคารแสดงสินค้าของชาติต่างๆรับภาระหนักอย่าง

แข็งขัน	 จนเริ่มทรุดโทรม	 เพราะงานหนักเหลือเกิน	

ความนิยมที่จะมาเรียนในรามคำแหงมีมากขึ้นทุกๆ	ปี 

เหมือนน้ำหลาก	 เพราะท่ีน่ีให้โอกาส	 ความเสมอภาค 

ทางการศึกษา	 ให้เสรีภาพ	 แก่คนทุกรุ่น	 ทุกวัย	

ทุกสถานะอาชีพ	 รามคำแหงฝ่าฟันเสียงค่อนว่า 

สบประมาทจากบุคคลหมู่เหล่าต่างๆ	มาอย่างอดทน	

จนเขาเหล่านั้นต้องยอมถอยไปเอง	 อาคารรุ่นเก่า 

รับงานหนักจนทานไม่ไหว	 ประกอบกับนักศึกษา 

เพ่ิมมากข้ึนทุกทีๆ	 ก็จำเป็นต้องหาส่ิงทดแทนท่ีดีกว่า

และมีประสิทธิภาพกว่า	

 ประมาณเดือนสิงหาคม	2515	หัวหน้าคณะปฏิวัติ 

(จอมพลถนอม	กิตติขจร	ปฏิวัติตัวเอง)	ได้มาตรวจงาน 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เห็นว่านักศึกษามาเรียน 

สม่ำเสมอเป็นจำนวนมากและพบว่าอาคารแสดง 

สินค้าขนาดใหญ่	 2	 หลังที่มหาวิทยาลัยดัดแปลง 

เป็นห้องเรียนเร่ิมร้าวและทรุด	 หลังคาเร่ิมกะเทาะหล่น 

เม่ือจอมพลถนอม	 กิตติขจร	 หัวหน้าคณะปฏิวัติ	 ได้เห็น 

ด้วยตาท่านเอง	 จึงได้เสนอสภาบริหารคณะปฏิวัต ิ

เม่ือ	10	ตุลาคม	2515		ให้ยกท่ีดินผืนน้ีให้เป็นท่ีต้ังถาวร 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ซ่ึงสภาบริหารคณะปฏิวัติ 

เห็นชอบด้วย	 โดยพิจารณาอย่างรอบคอบในแง่กฎหมาย

แล้วว่าการยกที่ดินผืนนี้ให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ไม่ผิดวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดิน	ซึ่งระบุว่า 

เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ	 คณะปฏิวัติแจ้งเรื่องนี้ 

ให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับทราบเมื่อวันที่	 25 

ตุลาคม	2515	 	 เมื่อมีที่ตั้งอันถาวรแล้ว	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงก็เร่งสร้างอาคารสูงแข็งแรงรุ่นใหม่ 

มาแทนที่	 มีชื่ออาคารเป็นที่ระลึกเกี่ยวข้องกับ 

ประวัติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรสุโขทัยเป็นส่วนใหญ่	
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เรื่องเล่าข่าวรามฯ (ต่อจากหน้า 7)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และประธานคณะกรรมการ 

ภาคประชาชน	 ม.ร.	 เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าว	 

เป็นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาคุณภาพหอพัก 

และชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย	 เพื่อสร้าง 

จิตสำนึกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ 

เฝ้าระวังภัยและการป้องกันภัยต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้น 

ในหอพักและชุมชน	โดยได้รับความร่วมมือจาก 

หน่วยงานต่างๆ	ในพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมการให้บริการ 

แก่ประชาชน	 ในลักษณะของ	 “เขตเคลื่อนที่”	 และ	

“สน.เคลื่อนที่”	รวมทั้งกิจกรรมทางด้านดนตรีเพื่อ 

คืนความสุขแก่ชุมชน	 โดย	คสช.	 (กรมทหารม้าที่	 1	

รักษาพระองค์)	และการให้บริการของ	ม.ร.	ด้วย

	 สำหรับกิจกรรมการให้บริการแก่ประชาชน 

ประกอบด้วย	 การตรวจสุขภาพทั่วไป	 บริการด้าน 

ทันตกรรม	การฝังเข็ม	บริการตัดผม	ฝึกอาชีพระยะส้ัน	

จำหน่ายสินค้าราคาถูก	บริการตรวจสุขภาพสายตา	

และนวดแผนไทย	 จากคณะทัศนมาตรศาสตร์และ 

คณะวิทยาศาสตร์	ม.ร.	รวมท้ังให้บริการอาหาร-เคร่ืองด่ืม 

แก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย

 นอกจากนี้	 ยังมีการสาธิตการเฝ้าระวังภัย 

จากตำรวจชุมชนสัมพันธ์	 กองบังคับการตำรวจ 

นครบาล	4	การบรรยายเรื่อง	“การระวังภัยในหอพัก 

และชุมชน”	โดย	พ.ต.อ.สมพร  กฤษณพิพัฒน์ 

ผู้กำกับการสน.อุดมสุข	 การแสดงดนตรีจากกองร้อย 

ปฏิบัติการจิตวิทยา	กรมทหารม้าที่	1	รักษาพระองค์	

และการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง	

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเชิญนักศึกษาและ 

ประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรม	“เพ่ือนข้างห้องเตือนภัย 

คืนความสุขใจให้หอพักและชุมชน”	 ในวันเสาร์ที่	 

20		กันยายน		2557		เวลา	10.00	น.		เป็นต้นไป					ณ	บริเวณ 

ลานหน้าอาคารอำนวยการ	วิทยาเขตบางนา	ซึ่งมี 

ของว่าง	เครื่องดื่ม		และอาหารให้บริการแก่ผู้เข้าร่วม 

กิจกรรมด้วย

เครือข่ายภาคประชาชนฯ             (ต่อจากหน้า 1)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๘ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เปิดรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะ เข้ าศึกษา เป็นรายกระบวนวิชา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี			เพื่อเปิดโอกาส 

ทางการศึกษา		พัฒนาความรู้		ส่งเสริมและยกระดับ 

คุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทั่วไปและเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของหน่วยงานต่าง	ๆ	 ท่ีมีความประสงค์ 

จะให้การศึกษาเพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากร	 	 อันเป็นการ 

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความสำเร็จ 

ในอาชีพและหน้าท่ีการงานย่ิงข้ึน		ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

1. กำหนดการจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร

   1.1 จำหน่ายทางไปรษณีย์ 	ตั้งแต่วันที่	 	15 

กันยายน	2557	-	10	ตุลาคม	2557	ราคาชุดละ	140	บาท 

โดยส่งเงินเป็นธนาณัติธรรมดา	 สั่งจ่ายเงินที่	 ปณฝ. 

รามคำแหง	 10241	 ผู้รับเงิน	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จ่าหน้าซองถึงหัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร	ตู้	 ปณ.	 1002	ปณฝ.	 รามคำแหง	กรุงเทพฯ 

10241	โดยระบุที่ซองจดหมายว่า		“ชุดสมัครรายวิชา 

ทางไปรษณีย์”		(หากไปซื้อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 

ราคาชุดละ	 140	 บาท	 	 จำหน่ายที่ฝ่ายรับสมัครและ 

ตรวจสอบวุฒิบัตร		อาคาร	สวป.	ชั้น	3	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง)			

   1.2 จำหน่ายท่ีมหาวิทยาลัย  (รามฯ 1)		ชุดสมัคร 

ด้วยตนเอง	 จำหน่ายตั้งแต่วันท่ี	 20	 ตุลาคม	 2557	

ถึงวันที่	24	พฤศจิกายน	2557		ที่อาคาร	สวป.	ชั้น	1	

ชุดละ	120	บาท

   1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้อง 

ซื้อระเบียบการรับสมัคร	 สามารถ	 Download	 ได้ที่		

www.iregis.ru.ac.th

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  	 2.1	จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	(มัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.3))	ขึ้นไป	หรือ

	 		 2.2	 เป็นข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 หรือพนักงาน 

ส่วนราชการ	องค์การรัฐวิสาหกิจ	หรือ

	 		 2.3	 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชน 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นสมควร	หรือ

	 		 2.4	 เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว		

เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้

 ท้ังน้ี	ผู้มีคุณสมบัติตาม	ข้อ	2.2,	2.3	และข้อ	2.4 

ต้องจบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.3))	หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

             3.1 รบัสมคัรผา่นทางอนิเทอรเ์นต็  ระหวา่ง 

วันที่		2		กันยายน	2557	-	24	พฤศจิกายน	2557	ที ่

www.iregis.ru.ac.th  

   3.2 สมัครทางไปรษณีย ์	 	ระหว่างวันที ่

15	 กันยายน	 2557	 -	 24	 ตุลาคม	 2557	 ให้ผู้สมัคร 

ส่งใบสมัคร	และเอกสาร	ประกอบการสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือระเบียบการ 

รับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ให้ครบถ้วน

   3.3 รับสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย  

(รามฯ 1)	 ระหว่างวันที่	 21	 -	 24	พฤศจิกายน	 2557 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	ตั้งแต่เวลา	08.30	-	15.30	น. 

ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

โดยดำเนินการสมัครได้	2	กรณี	ดังนี้

     3.3.1	 ก ร ณี ซ้ื อ เ ล่ ม ร ะ เ บี ย บ ก า ร 

รับสมัครและกรอกข้อมูลในใบสมัคร	 (อยู่ในเล่ม 

ระเบียบการสมัครฯ)	แล้วนำมาสมัคร

   		 3.3.2	 กรณี	ไม่เสียค่าใบสมัคร	ให้กรอก 

ข้ อมู ลก ารสมั ครล่ ว งหน้ าทา งอิน เทอร์ เ น็ ต 

ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	www.ru.ac.th		ผู้สมัคร 

ต้องพิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัคร 

สมาชิกข่าวรามคำแหงออกมา	แล้วนำมาสมัคร

4.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน 

และค่าบำรุงการศึกษา มีดังนี้

   4.1	ค่าสมัครเข้าศึกษา			 500.-บาท

	 		 4.2	ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา	 300.-บาท

	 		 4.3	 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย	ภาคปกติ	 300.-	บาท 

	 		 4.4	 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย	ภาคฤดูร้อน	200.-			บาท 

	 		 4.5	ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต		

	 		 		 หน่วยกิตละ															 		50.-บาท

	 		 4.6	ค่าบัตรประจำตัวผู้เข้าศึกษา	 		60.-	บาท 

	 		 4.7	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง	 

	 		 		 ภาคเรียนปกติละ			 100.-บาท

5. หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร (ถ่ายสำเนาขนาด A4 เท่าน้ัน)

   5.1		ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(ม.ร.2)	จำนวน		1		ฉบับ	

	 		 5.2	สำเนาคุณวุฒิที่ระบุวันจบการศึกษา 

ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป	จำนวน		2		ฉบับ

	 		 5.3	สำเนาทะเบียนบ้าน		จำนวน		2		ฉบับ

	 		 5.4	สำ เนาบั ตรประจำตั วประชาชน	 

(หน้า	-หลัง)	จำนวน			3		ฉบับ

	 สำหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ใช้สำเนาบัตร 

ประจำตัวคนพิการ		 จำนวน		2		ฉบับ

	 		 5.5	รูปถ่ายสีหน้าตรง	ขนาด	2	นิ้ว	 เท่านั้น   

จำนวน			1		รูป

	 		 5.6	แผ่นระบาย	ม.ร.	25	 (อยู่ในเล่มระเบียบการ 

รับสมัครฯ)	 จำนวน		1	ฉบับ	 	  

	 		 5.7	 ใบสมัครสมาชิ กข่ า วรามคำแหง	 

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ)	จำนวน		1		ฉบับ

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ - สามเณร 

ให้ดำเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์ 

เท่านั้น ที่ www.iregis.ru.ac.th

 6. การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

 ผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาสามารถศึกษาได้ 

ด้วยตนเองจากส่ือการสอนต่าง	ๆ 	ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ 

อาทิ	เช่น	ตำรา	การบรรยายทางสถานีวิทยุ	โทรทัศน ์

และการบริการบันทึกเทปคำบรรยาย	ฯลฯ		โดยไม่ต้อง 

เข้าชั้นเรียน		หรือเข้าฟังการบรรยายที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจัดให้		แต่ให้มาสอบตามวัน	เวลา	และสถานท่ี 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 ทั้งนี้ จะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมีสถานภาพ 

นักศึกษาในคณะหรือหลักสูตร เดียวกันของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่อีกไม่ได้ 

	 นอกเหนือจากประกาศนี้	ให้เป็นไปตามเกณฑ ์

ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม	 ผู้ที่สนใจให้ติดต่อขอ 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร		สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(อาคาร	สวป.	ชั้น	3)		มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ		กรุงเทพฯ	10240	หรือ	

โทร.	0-2310-8615,	0-2310-8623		

การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา
ระดับปริญญาตรี (Pre - degree) ภาค  2  ปีการศึกษา  2557

  คณะทัศนมาตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดบริการตรวจสุขภาพสายตาเพื่อถวายเป็น 

พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม- 

ราชินีนาถ	ณ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	8	-	9	สิงหาคม 

2557	โดยให้บริการตรวจสุขภาพสายตา	วัดสายตา 

และประกอบแว่นสายตาให้แก่ประชาชนท่ีมีปัญหา 

ด้านสายตา	 แต่มีฐานะยากจน	 และให้ความรู้เบ้ืองต้น 

แก่ผู้นำท้องถ่ินเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพสายตา 

เน้นการเฝ้าระวัง	และคัดกรองสุขภาพสายตา	เพื่อ 

หาแนวทางป้องกัน	แก้ไข	และรักษาปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน

กับสายตา	 ก่อนการส่งต่อเพื่อรักษาทางการแพทย ์

ต่อไป	 ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ 

สายตาจำนวนกว่า	300	คน	

คณะท ัศนมาตรฯ บร ิการตรวจสายตา



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๘ - ๑๔ 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

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

ผู้มีความรู้หยั่งรู้ได้	 ดังนั้นความที่อยากจะให้ตนเอง 

เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตหรือทำให้ตนเองเป็นคน 

ใฝ่เรียนใฝ่รู้	ทำได้ง่ายนิดเดียวก็ตรงที่เริ่มต้นด้วยการ 

อ่านหนังสือ	 อย่าเกียจคร้านแล้วก็อ่านไป	 ก็จะมีใจ 

รักหนังสือไปเอง	เอาง่าย	ๆ	เวลาเข้าห้องน้ำก็ถือหนังสือ 

สักเล่มหนึ่งหรือเอาหนังสืออะไรดี	ๆ 		ไปวางเป็นชั้น 

ไว้ในห้องน้ำแล้วเราก็ใช้อ่านในระหว่างท่ีเราพอจะอ่าน 

ได้สักหน้าสองหน้าหรืออ่านบทนำหรืออ่านคำนำ 

อะไรต่าง	ๆ	เหล่านี้	ก็จะทำให้เราติดนิสัยการอ่าน 

ว่าต้องอ่านทุกวัน	 ถ้าวันไหนไม่ได้อ่านก็จะถ่าย 

ไม่ปกตินี่อย่างนี้เป็นต้น

 ลูกศิษย์ครับในเรื่องการอ่าน	 เลือกอ่านนั้น 

เบื้องต้นก็คือเราเลือกอ่านสำนวนหรือจังหวะของ 

การเขียนหนังสือน้ันหรือจังหวะการแบ่งวรรคแบ่งตอน

ของข้อความต่าง	ๆ	จะเห็นได้ว่าผู้รจนาหนังสือนั้น 

ท่านใช้ภาษาอะไรต่าง	 ๆ	 ของท่านตามที่ท่านถนัด  

หรือบางทีก็อาจจะเป็นการเสนอผลงานทางวิชาการ 

ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ใช้ศัพท์แสง	ใช้ข้อความ	ใช้การ 

เว้นวรรคอะไรต่าง	ๆ	เป็นไปในรูปแบบหน่ึง	แต่ถ้าอ่าน 

แบบการสนทนากันกับผู้เขียน	 แบบที่ครูทำอยู่นี ้

ก็คือผู้เขียนกำลังสนทนากับผู้อ่าน	 อยากจะให้ลูกศิษย์ 

มีความรู้สึกว่านั่งฟังครูเล่าให้ฟังอยู่ต่อหน้า	 จะยิ้ม 

ไม่ยิ้มก็ช่ างก็ เพียงแต่ว่ าขอให้ตั้ งใจก็แยกแยะ 

และคิดตามอะไรต่าง	ๆ	ไม่จำเป็นว่าจะต้องเห็นด้วย 

และไม่จำเป็นว่าจะต้องเห็นแย้งเห็นอย่างไรก็ได้ 

ใช้ดุลพินิจพิจารณาคิดเอาเอง	 เร่ืองความคิดความอ่าน 

ของคนน้ัน	 เม่ืออ่านหนังสือไปมากๆเข้า	 เพียงเหลือบ 

ไปนิดเดียว	 ก็จะเข้าใจว่าหนังสือนั้นกำลังสื่ออะไร 

กำลังพูดเร่ืองอะไร	และท่ีสำคัญท่ีสุดหนังสือจะให้อารมณ์ 

เพราะการเขียนหนังสือนั้นหรืออ่านหนังสือนั้น 

จะทำให้อารมณ์คล้อยตามหรืออารมณ์ขัดแย้ง	 

อารมณ์สนุกสนานหรือว่าอารมณ์โศกเศร้าหรือ 

อารมณ์ท่ีมีความรักอะไรต่าง	ๆ	อย่างน้ีเป็นต้น	จะเห็น 

ได้ว่าหนังสือมีประโยชน์มากมายคณานับ	 ถ้าหากว่า 

เรามองเห็นประโยชน์อย่างนี้แล้วจะหยุดอยู่ทำไม	

จะอยู่เฉยทำไม	 ทำไมไม่ลองเหลือบดูหนังสือสักเล่มหน่ึง 

เอามาอ่านในห้องน้ำก็ได้	 ก่อนนอนก็ได้หรือเอาติด 

กระเป๋าไว้เผ่ือไปท่ีไหนมีเวลาว่าง	 เราก็เปิดอ่าน	 ถ้าเรา 

ไม่เอาหนังสือไป	 อ่านรายการในโต๊ะอาหารตามร้าน 

ขายอาหารก็ยังได้	 หรือว่าอ่านป้ายโฆษณาก็ได้	 หรือ 

อ่านอะไรก็ได้ที่ เรามองดูแล้วมันจะให้ปัญญา 

ถา้หากวา่อา่นหนงัสอืบอ่ย	ๆ 			ลกูศษิยก์จ็ะทราบเองวา่ 

หนังสือเล่มไหนให้ปัญญา	 หนังสือเล่มไหนให้ความ 

ขัดแย้ง	หนังสือเล่มไหนให้ความทุกข์แก่เรา	หนังสือ 

เล่มไหนเราอ่านแล้วเราสบายใจอย่างนี้ เป็นต้น 

เหมือนกับเราคุยกับคนเขียน	 คนเขียนหลายคนบางคน 

ก็เขียนให้เราไม่สบายใจก็ดูสิว่าความไม่สบายใจ 

อันน้ันมันปะปนไปกับความรู้หรือไม่	 ถ้าปะปนไปกับ 

ความรู้ก็ทนไม่สบายใจไปสักนิดหน่ึง	 แล้วหลังจากน้ัน 

เราจะเข้าใจว่า	 ผู้เขียนเขาประสงค์สิ่งใด	 พบกันใหม่ 

ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ

กำหนดให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบัน 

การศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา	 มีวัตถุประสงค ์

เพื่อให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง	 การวิจัย		

บริการวิชาการ	 และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	 ในส่วน

การพัฒนามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะใช้งบประมาณ 

รายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก	 ซ่ึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ในอดีตได้วางรากฐานไว้อย่างดี	ทำให้มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงในปัจจุบันมีศักยภาพ	 และผลิตบัณฑิต 

ท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมกว่า	 8	 แสนคน	 คิดเป็น 

30%	 ของนักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรียนจนสำเร็จ- 

การศึกษา	โดยเก็บค่าหน่วยกิตนักศึกษาเพียงหน่วยกิตละ	

25	บาทเท่านั้น

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ	 กล่าวว่าขอช่ืนชม 

ผลงาน	 ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย	 รวมทั้งการ 

เพิ่มพันธกิจหลักด้านที่	 5	 คือ	 “ความรู้คู่คุณธรรม” 

เพราะเป็นสิ่งที่ประเทศชาติกำลังต้องการอย่างยิ่ง	 

และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมารามคำแหงผลิตบัณฑิต

ออกไปรับใช้สังคมกว่า	8	แสนคน	ท้ังยังได้ดำรงตำแหน่ง

ในระดับสูงในองค์การต่างๆอีกด้วย	 ถือเป็นดัชนีช้ีวัด

ความสำเร็จที่เห็นได้อย่างชัดเจน	

	 จากนั้น	 ประธานที่ประชุม ทปอ. ได้เปิดเผย 

ผลการประชุมสามัญ	ทปอ.	คร้ังท่ี	4/2557	ว่าท่ีประชุม 

ได้มีการรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง	 (แอดมิชชั่น) 

ปีการศึกษา	 2557	 โดยพบว่ามีที่นั่งว่างทั้งหมด	

146,554	 คน	 สมัคร	 99,767	 คน	 ผ่านการคัดเลือก	

80,880		คน	ไม่มาสอบสัมภาษณ์	20,238		คน	คิดเป็น	

ร้อยละ	 25.16	 ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	 สอบตก 

สัมภาษณ์	จำนวน	111	คน	ดังนั้น	มีผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา 

ทั้งสิ้น	 60,531	 คน	 ซึ่งอัตราการสละสิทธิ์ตั้งแต่ 

ปีการศึกษา	 2553	 ถึงปีการศึกษา	 2557	 มีอัตราการสละสิทธ์ิ 

เฉลี่ยร้อยละ	24-30	ซึ่งสูงขึ้นทุกปี	 โดยจากการสุ่ม 

สัมภาษณ์พบว่ามีที่เรียนแล้วร้อยละ	 55.39	 ได้คณะ 

ที่ตัวเองไม่ชอบ	ร้อยละ	19.59	และเรียนต่อคณะเดิม	

ร้อยละ	26.47	 ดังน้ัน	 จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ

ของการสละสิทธ์ิ	อย่างแท้จริงอีกคร้ัง	เช่น		มหาวิทยาลัย 

ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ที่มาสอบผ่านระบบรับตรงหรือโควตา 

หรือหลักสูตรไม่เป็นท่ีสนใจ	 เน่ืองจาก	 ทปอ.ต้องการ 

ใช้ท่ีน่ังในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเต็มท่ี	 เพราะบางคณะ

ก็ไม่สามารถเลื่อนลำดับต่อไปขึ้นมาทดแทนได้

 นอกจากนี้	 ยังกำหนดเวลาสอบแอดมิชชั่น 

ปีการศึกษา	 2558	 เช่น	 รับสมัครสอบ	 7	 วิชาสามัญ	 

3-24	พ.ย.2557	การสมัครสอบความถนัดท่ัวไป	(GAT) 

การสอบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ	 (PAT)	 

ครั้งที่	1/2558	วันที่	1-20	ต.ค.2557	สอบ	GAT/PAT	

ครั้งที่	 1/2558	วันที่	 22-25	พ.ย.	2557	 เป็นต้น	ทั้งนี้	 

จากกำหนดดังกล่าวจะเร็วข้ึนจากปีท่ีผ่านมาประมาณ 

2	 สัปดาห์	 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีเวลาในการ 

เตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาให้ 

สอดรับการเปิดประชาคมอาเซียน

 ศ.นพ.รัชตะ	 กล่าวอีกด้วยว่ามหาวิทยาลัย 

ท่ีเข้าร่วมระบบเคลียร่ิงเฮ้าส์	ส่งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

ไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	(สอท.)	จัดทำ 

ข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์	 วันที่	

24	 เมษายน	 2558	 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการคัดเลือก	 วันท่ี	 28	 เมษายน	

-	 1	พฤษภาคม	 2558	 โดย	สอท.แจ้งรายช่ือผู้ท่ียืนยันสิทธ์ิ 

ไปยังมหาวิทยาลัย	 และประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ ์

เข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยท่ีร่วมในระบบ 

เคลียร่ิงเฮ้าส์	 และตัดสิทธ์ิการสมัครในระบบแอดมิชช่ันกลาง 

วันที่	6	พฤษภาคม	2558	จำหน่ายระเบียบการคัดเลือก 

ม.รามคำแหงฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

ในระบบกลาง	วันที่	6	-	17	พฤษภาคม	2558	รับสมัคร 

แอดมิชชั่น	 วันที่	 10-17	 พฤษภาคม	 2558	 ประกาศ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย	

วันท่ี	5	มิถุนายน	2558	และประกาศผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา	วันที่	1	กรกฎาคม	2558	

 อน่ึง	หลังจากการประชุมตามวาระเสร็จส้ินแล้ว 

ที่ประชุมทปอ.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่ 

ของท่ีประชุมทปอ.	โดยมี	ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ 

รัชตะนาวิน	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	ประธาน 

ท่ีประชุม	ทปอ.	รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 รองศาสตราจารย์ 

ดร.ชูศักด์ิ ล่ิมสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 ตัวแทนมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ร่วมลงนาม	 และมีสมาชิกท่ีประชุม	 ทปอ. 

ทั้ง	27	แห่ง	เป็นสักขีพยาน



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๑) วันที่ ๘ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

 ลูกศิษย์ท่ีรักท้ังหลายครับ	 การท่ีจะเพาะบ่ม 

นิสัยการรักการอ่านหนังสือนั้น	 เป็นเรื่องที่ไม่น่า 

จะยากเย็น	ความยากอยู่ที่ความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ	

ไม่มีสมาธิหรือไม่เช่นน้ันก็อาจจะเป็นเพราะเกียจคร้าน

จึงไม่ได้อ่านหนังสือ

 การอ่านหนังสือนั้นว่ากันว่า	 คนที่ชอบ 

อ่านหนังสือ	 อ่านหนังสือทุกเล่มทุกเร่ืองทุกอย่าง 

ที่ขวางหน้าและเวลาอ่านก็แยกแยะว่าอะไรควร 

จะอ่านต่อไป	อะไรไม่ควรจะอ่านต่อไปอย่างน้ีเป็นต้น 

	 เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้ว	 ครูเห็นมีคลิปที่เด็ก 

อ่านหนังสือ	 และเด็กคนที่ว่านั้นเป็นเด็กหญิง	 

ตัวเล็ก	 ๆ	 อายุเพียงขวบเดียวหรือขวบเศษ	 ๆ 

ประมาณน้ัน	เด็กคนน้ันเขาน่ังอ่านหนังสือเจ้ือยแจ้ว 

มีความสุขท้ังย้ิม	ท้ังอะไรต่าง	ๆ	แล้วแกก็อ่านหนังสือ 

ของแกไป	เปิดหน้าโน้นหน้านี้กลับไปบ้างเปิดไป 

ข้างหน้าบ้าง	 เปิดไปข้างหลังบ้างและอ่านออกเสียง 

ดังเจ้ือยแจ้วเลยทีเดียว	 แต่เม่ือฟังไปเกิดความสงสัย 

ว่าแกอ่านหนังสือน้ันว่าอย่างไรไม่ทราบ	 เป็นภาษา 

ของแกเอง	พูดง่าย	ๆ	ว่าแกอ่านออกเสียงเหมือน

อ่านหนังสือ	 แต่ฟังแล้วไม่ทราบว่าอ่านว่าอะไร	 

เพราะแกก็คงยังไม่ได้เรียนหนังสือและก็แม้เรียน

คงไม่ได้อ่านเก่งขนาดน้ัน	 แต่ดูแล้วรู้สึกว่าแกอ่าน

ด้วยความสุข	 มีความสุขหน้าตาเบิกบานยิ้มแย้ม 

แจ่มใส	 ในคลิปนั้นมีการอธิบายกันว่าเด็กคนนี ้

ชอบอ่านหนังสือมาก	ๆ	พบหนังสือไม่ได้	หรือใคร

ย่ืนหนังสือให้ก็จะเปิดอ่าน	 ส่งเสียงอ่านเหมือนกับ 

การอ่านหนังสือทั่ว	ๆ	ไปเหมือนกับผู้ใหญ่ทำ	 

เพียงแต่ว่าที่แกทำนั้นแกทำเพราะเห็นหนังสือ 

แล้วก็ส่งเสียงเหมือนกับการอ่าน

	 ที่เป็นอย่างนี้นั้นลูกศิษย์ควรจะมองจาก 

พฤติกรรมที่หล่อหลอมหรือเริ่มต้นตั้งแต่เด็ก		ๆ  

แม้ว่าเขาจะเป็นเด็กที่อายุน้อยแต่ก็สามารถ 

เร่ิมต้นได้	 และเม่ือเร่ิมต้นได้ก็จะมีใจรักและผูกพัน 

กับหนังสืออย่างน้ีเป็นต้น	 ลูกศิษย์ลองทำดูนะครับว่า  

เราพบหนังสืออะไรก็ได้เปิดอ่านสักนิดหนึ่ง 

เมื่ออ่านไป	 ถ้าชอบก็อ่านต่อไปอีก	 ถ้าเราไม่ชอบ 

ก็เปล่ียนเล่มอ่ืนได้	หรือหาเล่มอ่ืนอ่าน	อ่านทุกอย่าง 

ท่ีขวางหน้าแล้ววันหน่ึงลูกศิษย์จะพบว่าสติปัญญา 

เกิดข้ึนได้อย่างมากมาย	 กว้างขวางและล้ำลึกจะเป็น 

ผู้ที่สะสมสั่งสมความรู้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว	

การได้ยินมากได้อ่านมากได้เห็นมาก	 ก็ทำใหเ้ป็น 

รักการอ่าน

(อ่านต่อหน้า 11)

ค

 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ร่วมกับสถาบันรพีพัฒนศักด์ิ	 สำนักงานศาลยุติธรรม  

จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและรับฟังความคิดเห็น 

เรื่องแนวทางการพิจารณาคดีความทางแพ่งและ 

ทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ	:	กรณีศึกษา 

วิชาชีพทนายความและแพทย์	 โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิทธิ- 

ประโยชน์	รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

เป็นประธานการสัมมนาทางวิชาการพร้อมต้อนรับ 

ผู้เข้าร่วมนำเสนอโครงการวิจัย	เม่ือวันท่ี	22	สิงหาคม 

ท่ีผ่านมา	ณ	ห้อง	1403	ช้ัน	4	อาคาร	1	คณะนิติศาสตร์

 ภายในงานมีการนำเสนอโครงการวิจัย 

หัวข้อ	 “ความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและแพทย์ ” 

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ อาจารย์ 

 แสดงความยินด ี นายวิรัช ชินวินิจกุล	 นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 แสดงความยินดีกับ		 

ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และ	 พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์	 กรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และ	

นายวีรพล จิรประดิษฐกุล	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับกิจการ 

พลังงาน	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย	 เม่ือวันท่ี	 25	 สิงหาคม	2557	 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้แก่	นายปัญญา	สุทธิบดี		นายอินทร์จันทร์		บุราพันธ์		นายสงวน		ตียะไพบูลย์สิน		นายสุทธิเกียรติ		จิราธิวัฒน์		

และนายสมศักดิ์		ลีสวัสดิ์ตระกูล		ร่วมแสดงความยินดีด้วย

 ผศ.ดร.มานิกา วิเศษสาธร อ.ปิยพงศ์ แซ่ต้ัง 

และ	อ.รพีกรณ์  เปี่ยมพืช	ภาควิชาจิตวิทยา	

คณะศึกษาศาสตร์	นำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์	

เรื่อง	“การใช้เกณฑ์วินิจฉัย	DSM-5	เพื่อตรวจค้น

เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้”	ในกิจกรรม	

“Thailand	Research	Symposium	2014”	ระหว่าง 

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	(Thailand	Research	

Expo	 2014)	 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 เมื่อวันที่	 10	 สิงหาคม	 2557 

ที่ผ่านมา	 ทั้งนี้	 การวิจัยดังกล่าวคณะผู้วิจัยอาศัย 

แนวความคิดต่อยอดจากโครงการบริการวิชาการ 

แก่ชุมชน	 เรื่อง	 “จาก	 DSM-IV-TR	 สู่	 DSM-5:	 

ความเปลี่ยนแปลงที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต 

ควรทราบ”	 ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์รับผิดชอบ 

ดำเนินการ	

ประจำคณะนิติศาสตร์	 ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย	

พร้อมด้วยนายสมจิตร	 ทองศรี	 ผู้พิพากษาศาลฎีกา 

นายอุทัย	 โสภาโชติ	 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา	 

นางสาวสุจิตรา	พัฒนภักดี	ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 

นายสมบัติ			วงศ์กำแหง	อดีตเลขาธิการสภาทนายความ 

และนายแพทย์พินิจ	 หิรัญโชติ	 นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

โรงพยาบาลนครปฐม	 อดีตกรรมการแพทยสภา 

ร่วมอภิปรายและระดมความคิดเห็น	

คณะนิติฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ
“ความรับผิดทางแพ่งและอาญา”

อาจารย์ศึกษาศาสตร์เสนอ
ผลวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ




