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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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อธก. ย้ำนักศึกษากู้ยืมฯ ต้ังใจศึกษา
พร้อมใช้หนี้กองทุนฯ เมื่อเรียนจบ

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

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

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา  กองกิจการนักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง       ปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงิน 

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. จำนวน 2,400 คน 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  ที่ผ่านมา  ณ  ห้อง 321 อาคารสุโขทัย  

  โอกาสนี้ นายปรารภ  ลีลาศเจริญ รักษาการผู้อำนวยการ 

กองกิจการนักศึกษากล่าวว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มอบทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศให้แก่นางสาวนันท์ณภัส ภุชฌงค ์ นักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์ นักกีฬาร่มร่อนทีมชาติไทย โดยมีนาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน  

นายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

และรองประธานสหพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ และอาจารย์สมหมาย สุระชัย 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 

ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานว่า 

ตามที่สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โดยนาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน นายกสมาคมฯ ได้ส่งกีฬาทีมชาติไทย 

เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2551 

และกีฬาของสมาคมฯก็มีพัฒนาการที่ดี สร้างผลงานเป็นที่น่าพอใจในทุกการแข่งขัน ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ นางสาวนันท์ณภัส ภุชฌงค ์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 สำหรับผลงานท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศไทยสูงสุด 2 เหรียญทอง คือ รายการ 2 nd  FAI  ASIAN  PARAGLIDING  ACCURACY  CHAMPIONSHIP 2014 

ในประเภทบุคคลหญิง และประเภททีม รายการ THE  WORLD  GAMES  2013 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคลหญิง 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 

      
 ม.ร.รับสมัครนักศึกษา M.B.A. ม.ร.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดถวายผ้า- 

พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ในวันที่ 25 

ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ 

พระอารามหลวง ตำบลทับเท่ียง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีถวายผ้า- 

พระกฐินพระราชทาน และร่วมบริจาคได้ท่ีตู้รับบริจาค 

หน้าสำนักงานอธิการบดี หรือคณะ/สำนัก/สถาบัน 

และหากมีจิตศรัทธาที่จะบริจาคเงินสมทบ 

ซื้อ เครื่องไทยธรรมโดยเสด็จพระราชกุศล 

ราคาชุดละ 500 บาท แสดงความจำนงหรือ 

รวบรวมเงินส่งไปที่งานการประชุมและพิธีการ 

กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอ 

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 

เรื่อง “อนาคตบัณฑิตศึกษากับอาเซียน” 

และ “สถานการณ์บัณฑิตศึกษาไทยในอาเซียน” 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล 

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย เป็นประธาน      มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์ 

 ดร.ปัญญา   ศิริโรจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาปริญญาเอก 

และนักศึกษาปริญญาโทจากหลายสถาบันทั่วประเทศ ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

รามคำแหงมอบทุนให้นักกีฬาร่มร่อนทีมชาติไทย

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัคร 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการบริหาร- 

ธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers รุ่นที่ 9 

หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ 

และ แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการตลาด เรียนวันเสาร์ 

เวลา 08.00-17.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 

17.00-21.00 น. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00-21.00 น. และ 

วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. ท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก)



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ 

บัณฑิตวิทยาลัยฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

อธก.ย้ำฯ                                       (ต่อจากหน้า 1)

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

สามารถกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย 

ในการศึกษา  และค่าครองชีพในการศึกษาระหว่างศึกษา 

เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

 “นักศึกษาที่ ได้รับทุนควรเข้าใจระเบียบ 

และกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติและขั้นตอนการกู้ยืม 

รวมทั้งต้องมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบในการใช ้

เงินทุนและการชำระหนี้คืนให้กองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล”

 ผศ.วุฒิศักด์ิ กล่าวว่าการศึกษาทำให้มีสติปัญญา 

และความคิดความอ่าน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเจริญงอกงามได้ 

ก็จะต้องมีการถ่ายทอดและการฝึกฝน รวมทั้งได้รับ 

การอบรมท่ีดี  ผู้ท่ีได้รับการอบรมและการฝึกฝนมากๆ 

ก็จะมีประสบการณ์  มีความเจริญทางสติปัญญา 

และสามารถดูแลตนเองไม่ให้ตกระกำลำบาก 

พ้นจากทุกข์ภัยต่างๆได้ นอกเหนือจากสามารถดูแล

ตนเองได้แล้ว ยังสามารถใช้ความรู้ท่ีมีดูแลครอบครัว 

รวมท้ังพัฒนาสังคมท่ีให้มีความเจริญงอกงามต่อไปได้  

 “สำหรับทุนการศึกษาที่ได้รับไปนั้นขอให้นำ 

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมตนเอง 

ให้มีความรู้ความสามารถที่ดียิ่งขึ้น พยายามพัฒนา 

ตนเองให้เป็นทรัพยากรท่ีเข้มแข็ง และมีคุณค่าสามารถ 

ทำงานรับใช้บ้านเมืองให้มีความเจริญงอกงาม  

ด้านภาระหน้าที่ที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติเมื่อจบ 

การศึกษาไปแล้ว เกี่ยวกับกองทุนฯก็ขอให้นักศึกษา 

ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับจะได้เป็นการ 

ช่วยส่งเสริมให้กองทุนฯได้อยู่ต่อไป และเป็นที่พึ่ง 

ของคนท่ีมีความต้องการจะเรียนหนังสือ ไม่ว่าจะเป็น

สถาบันไหนก็ตามแต่อยากให้กองทุนนี้ได้อยู่ต่อไป  

เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยที่มีความจำเป็นที่จะต้อง 

กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ มาเรียนหนังสือ” 

 “นักศึกษาควรมีความตั้งใจในการเรียนให้จบ 

การศึกษา มีความต้ังม่ันในการศึกษา เป็นคนดีมีความ 

ซื่อสัตย์ต่อสังคม และอย่าหลงระเริง ให้ใช้ชีวิต 

อย่างมีสติ  เมื่อนักศึกษาได้มีงานทำ ขอให้ตระหนัก 

ในเรื่องของการใช้หนี้ทุน กยศ. เพื่อให้กองทุนนี ้

ได้อยู่ต่อไป และเป็นประโยชน์แก่น้องๆในการเรียน

ต่อในอนาคต ทำให้เยาวชนของไทยได้เรียนหนังสือ 

เพ่ิมข้ึน และถ้าประชาชนในประเทศได้รับการศึกษา 

เพิ่มขึ้นจะทำให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า 

ต่อไปในอนาคต” อธิการบดีกล่าวในตอนท้าย

เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับสำนักบริการทางวิชาการ 
และทดสอบประเมินผล (สวป.) ให้นักศึกษา

นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง

 โอกาสน้ี รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ คณบดีบัณฑิต 

วิทยาลัย กล่าวรายงานว่าการจัดประชุมวิชาการ 

ระดับชาติครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 ที่บัณฑิตวิทยาลัย 

ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บัณฑิตและ 

นักวิชาการทั้งภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงและ 

จากสถาบันอ่ืน ได้นำเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณชน 

ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีจะทำวิจัย อีกท้ัง ความรู้ต่างๆ 

ที่ได้นำเสนอจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม

 ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยเห็นความสำคัญของ 

การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพราะนอกจากจะเป็น 

ช่องทางเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีกำหนด

ให้ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาต้องได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารทางวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ

ที่มีรายงานการประชุม

 การจัดงานคร้ังน้ี มีผู้เสนอผลงาน จำนวน 102 คน 

จาก 24 สถาบัน เป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 22 คน 

และระดับปริญญาโท จำนวน 80 คน ในจำนวนนี้ 

เป็นผลงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และจาก 

สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม จุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยดุสิตธานี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 

ธนบุรี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

 “หวังว่าการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็น 

ประโยชน์ต่อนักวิชาการ นักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษา 

ปริญญาโท และผู้เข้าร่วมงาน จะได้เผยแพร่ผลงาน 

ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน และ 

เป็นประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษาต่อไป”

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย กล่าวว่าในภาวะการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ของสังคมและยุคของการสื่อสารสารสนเทศ ทำให ้

องค์ความรู้ต่างๆเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

นักศึกษาและนักวิชาการควรศึกษาวิจัยเร่ืองราว 

ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ต้องสร้างองค์ความรู ้

ใหม่เพื่อนำมาสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  

งานวิจัยจึงนับเป็นผลงานการศึกษาท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

และผลงานวิจัยหลายเรื่องสามารถนำไปใช้บริหาร 

งานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆได้สำเร็จ

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฐานะสถาบัน 

การศึกษาตระหนักดีถึงคุณค่าและประโยชน์ของ 

งานวิจัย มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนทั้งคณาจารย์ 

บุคลากร และบัณฑิตให้สร้างงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

โดยสนับสนุนเรื่องเงินทุนและทรัพยากรต่างๆ  

ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีผลงานวิจัย 

ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และผลงาน 

หลายเรื่องก็ได้รับรางวัลระดับประเทศซึ่งเป็นความ

ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย

 ผศ.ดร.บุญชาล กล่าวต่อไปว่า เรื่อง “อนาคต 

บัณฑิตศึกษากับอาเซียน” ส่ิงแรกนักวิชาการ บัณฑิต 

และนักศึกษา จะต้องคำนึงว่าการเผยแพร่ผลงาน 

ทางวิชาการเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า 

จะสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ผลงานวิจัยที่คิดค้นใหม ่

ก็ควรมีอย่างสม่ำเสมอ การที่บัณฑิตศึกษาจะเข้าไป

สู่อาเซียนต้องหันมามองตัวเอง และก้าวออกไปคิดค้น 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับประเทศอาเซียน โดยใช้ ‘ภาษา’ 

ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ 

ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนที่บัณฑิตไทยควร 

เรียนรู้ พัฒนาให้สามารถสื่อสาร และค้นหางานวิจัย

ระหว่างประเทศได้ 

 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ส่งเสริม 

ให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาอาเซียนให้เป็นภาษาที่สาม 

ให้สามารถส่ือสารและเกิดความเข้าใจกับคนในอาเซียน 

แล้วเม่ือใดท่ีนักศึกษาเกิดความเช่ียวชาญแล้ว ก็จะสามารถ 

ทำงานวิจัย ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นขององค์ความรู้ใหม่ และ 

วิจัยจนถ่องแท้จนรู้เรารู้เขาได้ นอกจากน้ันแล้ว ยังเป็น 

โอกาสดีท่ีแวดวงการศึกษาไทยและประเทศในอาเซียน 

ควรจะมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา 

เข้ามาศึกษาสังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิต วิชาการ และ 

ภาษาระหว่างคนในอาเซียนด้วย

 “การประชุมวิชาการระดับชาติที่จัดขึ้น 

เป็นเวทีหน่ึงท่ีทำให้นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา 

ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ท่ีคิดค้นข้ึนมาสู่สาธารณชน 

ไ ม่ ไ ด้ จ ำ กั ด แ ต่ ใ น ส ถ า บั น ข อ ง ต น เ อ ง เ ท่ า นั้ น 

ซึ่งจะทำให้บัณฑิต หรือนักศึกษาพัฒนาผลงานวิจัย 

จนเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการได้สำเร็จ อีกทั้ง  

ถ้าผลงานวิจัยมีความโดดเด่นก็จะเป็นส่วนช่วย 

นำไปพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมในอีกทางหน่ึงด้วย 

อีกท้ัง การศึกษาเป็นเสาหลักหน่ึงของประชาคมอาเซียน 

และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาคนและประเทศชาติ 

ขอให้ทุกท่านได้แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกัน  ได้รับ 

ประโยชน์จากการประชุมวิชาการและมีกำลังใจท่ีจะ 

ศึกษาค้นคว้าและสร้างผลงานต่อไป”



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 หากใครถามว่า “ครัวคุณต๋อย” 

เป็นอะไร

 คำตอบก็คงไม่ใช่รายการโทรทัศน์ 

เพียงอย่างเดียว

 เ นื่ อ ง เ พ ร า ะ ตั้ ง แ ต่ ต้ น เ ดื อ น 

สิงหาคม ๒๕๕๗ นี้

 “ครัวคุณต๋อย” เป็นนิตยสาร 

อีกด้วยแล้ว

 คุณต๋อยหรือ ไตรภพ ลิมปพัทธ์  

คือผู้รังสรรค์นิตยสารรายปักษ์ฉบับนี้

 ฝีมือการเป็นพิธีกร ซ่ึงสร้างสรรค์ 

รายการโทรทัศน์ของ “คุณต๋อย”  เห็นจะ 

ไม่ต้องกล่าวถึง

 ไม่ว่าจะเป็นรางวัลเมขลาหรือ 

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ “ข่าวรามคำแหง” 

ในฐานะกรรมการรางวัลน้ันเคยเสนอช่ือ

ให้เขามาแล้ว

 เมื่ อมา เห็นนิตยสารที่ เขาทำ 

“ข่าวรามคำแหง” จึงไม่แปลกใจ และกล้า 

ที่จะบอกใครๆ ว่า “ครัวคุณต๋อย” น่าจะ 

ไปได้สวย

 ทั้งรูปเล่มและเนื้อหาสาระ

 เช่ือว่า นิตยสารน้ีจะประสบความสำเร็จ 

ในระนาบเดียวกับที่ ดำรง พุฒตาล 

ทำ “คู่สร้าง คู่สม” และอยู่ย้ังยืนยงมาจน

ตราบเท่าทุกวันนี้

 “ข่าวรามคำแหง” ขอต้อนรับ 

“ครัวคุณต๋อย” และ

 ขอให้ประสบความสำเร็จ

 “คุณต๋อย” ไตรภพ ลิมปพัทธ์

 สถาบันกฎหมายไทย   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง “กฎหมายละเมิด” โดยมีรองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธาน ภายในงานมีรองศาสตราจารย์สุธินี 

รัตนวราห รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน 

กฎหมายไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียน ครู และอาจารย์จากโรงเรียนสายสามัญศึกษา 

จำนวน 38 แห่ง ร่วมในงาน เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2557  

ณ ห้อง 1405 ชั้น 4 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์ ม.ร. 

 โอกาสนี้ รศ.สุธิน ี รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายไทย กล่าวรายงานว่า 

กฎหมายละเมิด เป็นกฎหมายท่ีใช้กำกับควบคุมคนท่ี 

อยู่ร่วมกันในสังคม ซ่ึงการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม 

หมู่มากย่อมมีการกระทบกระทั่ง ล่วงล้ำสิทธิกัน 

ทำให้เกิดความเสียหายได้ทั้งในเรื่องความเสียหาย 

แก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธ ิ

อย่างหนึ่งอย่างใด กฎหมายจะถือว่าผู้นั้นทำละเมิด 

ซึ่งจะต้องรับผิด ดังนั้น กฎหมายละเมิดจะเกี่ยวพัน 

กับคนทุกคนในสังคมหรือหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐ

และเอกชน จึงถือเป็นเร่ืองจำเป็นท่ีจะต้องมีการส่งเสริม

ให้มีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่ง

 อีกท้ัง ในปัจจุบันระบบการศึกษาไทยได้มีการ 

ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้วิชากฎหมายเป็นส่วน 

สำคัญของการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน โดยม ี

การกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2551 ในหมวดวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีบังคับให้นักเรียนสายสามัญ 

ศึกษาต้องเรียนวิชากฎหมายทางด้านต่างๆแบบ 

เจาะลึกมากขึ้นแทบทุกระดับชั้น

 รศ.สุธินี กล่าวต่อไปว่าในฐานะที่สถาบัน 

กฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่วยงาน 

ที่มีพันธกิจสำคัญในการจัดทำหลักสูตรวิชาการ 

เฉพาะทาง จัดการอบรมความรู้กฎหมายให้แก ่

หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 

ดำเนินการหรือสนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนา 

กฎหมายและพัฒนาองค์กรต่างๆ เผยแพร่ความรู้กฎหมาย 

ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ได้เห็นถึง 

ความสำคัญดังกล่าวจัดโครงการอบรมการพัฒนา 

ความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครู 

และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “กฎหมายละเมิด” 

เป็นครั้งที่ 4 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล 

ความรู้และประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการเรียน 

การสอนที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันหรือการปฏิบัติงาน 

ได้อย่างเหมาะสมตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

ละเมิดต่อไป

 ด้าน รศ.รังสรรค์ กล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมชาต ิ

เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันย่อมมีเรื่องกระทบกระทั่ง 

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ มนุษย์ในสังคมย่อมมีความขัดแย้ง 

ในหน่วยงานต่างๆเองก็ย่อมมีความขัดแย้ง แต่ถ้าม ี

มากเกินไปก็จะอาจเป็นสังคมเส่ือม ถ้าไม่มีความขัดแย้ง 

เลยก็จะเป็นเผด็จการ ซึ่งการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย 

เพียงวันเดียวอาจจะยากเกินไปเพราะคนที่จะวินิจฉัย

กฎหมายได้ดี ต้องเห็นมาก ฟังมาก จะทำให้มองเห็น

เหตุของสถานการณ์นั้นได้ชัดเจน 

 “ในสังคมไทยชุมชนที่มีผู้อาศัยตั้งแต่ 2 คน 

ข้ึนไป ต้องมีกฎหมาย มีการจัดระเบียบ มนุษย์อยู่ท่ีไหน  

ฉลาดเหมือนกันหมด ถ้ามีการเรียนรู้และสั่งสม 

ประสบการณ์ คนเราเป็น ‘ครูคนละอย่าง’ เช่นผม 

เป็นครูด้านกฎหมายย่อมรู้กฎหมายมากกว่าครูคนอ่ืน  

ส่วนครูคนอ่ืนก็นำความรู้เร่ืองอ่ืนมาแลกเปล่ียนกันได้ 

เราก็จะมีความรู้ในหลายๆเรื่อง และต้องไม่ดูถูกกัน  

เพราะคนเรามีศักด์ิและสิทธิเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ 

 ส่วนครูนั้นต้องมีเจริญศรัทธาในความเป็นครู 

คือ ครูต้องเป็นผู้ให้ ผู้เติมเต็มและผู้มีเมตตา การให ้

คือ ให้ในส่ิงท่ีครูรู้โดยไม่ปิดบัง ครูต้องเรียนรู้และสอน 

ทั้งสิ่งที่เป็นพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และ 

พลศึกษาให้แก่ลูกศิษย์ ต้องสอนลูกศิษย์ลงมือทำให้ได ้

ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม คือ แยกแยะให้ได้ว่าอะไรดี 

อะไรไม่ดี และปฏิบัติในสิ่งที่ดี คือ มีจริยธรรม”   

ครู-อาจารย์โรงเรียนมัธยมฯอบรมกฎหมายละเมิด

(อ่านต่อหน้า 10)



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ 

นักศึกษารุ่นพี่แนะฝึกสหกิจศึกษา (RAM3000) 
‘สร้างประสบการณ์-บูรณาการความรู้’

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดเสวนา 

เรื่อง “กระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา” โดยมี 

นายปฏิยุทธ  ธาน ี นักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ พระราม 4 

นางสาวกาญจนา  ทิพยอแหละ  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ฝึกปฏิบัติงานที่ศาลอาญาธนบุรี  นางสาวศิรประภา               

มาชัยฤทธิ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานที่ 

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร 

(สุวรรณภูมิ)  และนางสาวรุ่งนภา  อมรรัตนาภรณ์  นักศึกษา 

คณะสื่อสารมวลชน ฝึกปฏิบัติงานที่บริษัทกรุงเทพ 

โทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) ร่วมเสวนา เมื่อวันที่ 

26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ นายปฏิยุทธ ธาน ี 

กล่าวว่าเมื่อสมัครเป็นนักศึกษา 

รามคำแหง ก็ได้ศึกษาระเบียบการ 

และพบว่าที่มหาวิทยาลัยมีวิชา 

สหกิจศึกษา จึงได้หาข้อมูลเพ่ิมเติม 

และเข้ามาสอบถามรายละเอียด 

เจ้าหน้าที่ที่สำนักสหกิจศึกษา 

และพัฒนาอาชีพ และมองว่าเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะได้เรียนรู้ 

ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการก่อนสำเร็จ 

การศึกษา

 “ดีใจที่ประสบความสำเร็จในการฝึกปฏิบัติงาน

จริงครั้งนี้ และได้รับผลตอบรับที่ดีจากสถานประกอบ

การที่เข้าไปฝึกงานด้วย ซึ่งการฝึกงานวิชา RAM 3000 

สหกิจศึกษา ทำให้ผมสามารถนำความรู้จากการเรียน 

ในมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงและ 

เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ รวมทั้งรู้จักใช้ชีวิต

อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น”

 นายปฏิยุทธ  กล่าวอีกว่า เม่ือมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง เพ่ือนๆก็ควร 

จะคว้าโอกาสนี้ไว้ เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราได้พัฒนา 

ความรู้ความสามารถ อีกท้ังมีหลักสูตรอบรมด้านบุคลิกภาพ 

การสัมภาษณ์งาน เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปฝึกงาน 

ถือเป็นประโยชน์อย่างย่ิง ทำให้ได้ท้ังความรู้ในตำราและ 

ประสบการณ์จริง เมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะเป็นบัณฑิต 

ท่ีมีคุณภาพ พร้อมออกไปแข่งขันในตลาดแรงงานต่อไป

 นางสาวกาญจนา ทิพยอแหละ 

กล่าวว่าทราบข่าววิชาสหกิจศึกษา 

 (RAM3000) จากอาจารย์สมหมาย  

สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ- 

นักศึกษา ที่ให้ความรู้เพิ่มเติม 

ขณะเรียนอยู่ชั้นปีที่ 1 และเห็นว่า 

เ ป็ น โ อ ก า ส ที่ ดี ที่ จ ะ ไ ด้ เ รี ย น รู้  

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ จึงตั้งใจสมัคร 

และสิ่งที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานจริง คือ ความรู ้

ความเข้าใจในการทำงานด้านกฎหมาย การติดต่อ 

ประสานงานกับบุคคลในหน่วยงานต่างๆ การวางแผน 

การทำงานและยั ง ได้นำความรู้ ในวิชากฎหมาย 

มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการทำงาน รวมทั้งการ 

ให้ข้อมูลกับประชาชนผู้มาใช้บริการด้วย แต่ในขณะ 

ที่ฝึกงานก็จะไม่ทิ้งการเรียน ซึ่งตนเองจะแบ่งเวลา 

โดยหลังจากเลิกงานก็จะกลับไปเรียนผ่านเทปคำบรรยาย

ย้อนหลัง และแบ่งเวลาทบทวนตำราเพื่อเตรียมตัวสอบ

อยู่เสมอ

 “ดีใจท่ีได้ฝึกปฏิบัติงานท่ีศาลอาญาธนบุรี เจ้าหน้าท่ี

เป็นกันเองและให้ความเมตตาคอยสอนงาน แนะนำการ 

ทำงานในหน่วยงานต่างๆ ทุกหน่วยงานที่ได้เวียนไป 

ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ยังสามารถ 

นำกลับมาปรับใช้กับวิชาท่ีเรียนกับชีวิตประจำวันได้เป็น

อย่างดี”

 นางสาวศิรประภา  มาชัยฤทธ์ิ  

กล่าวว่าตนเองอยากฝึกงานที่ 

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 

ซ่ึงไม่อยู่ในรายช่ือสถานประกอบการ 

ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ต รี ย ม ไ ว้ ใ ห้  

ก็ได้เข้าไปประสานงานและได้รับ 

การตอบรับอย่างดี ถือเป็นนักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์คนแรกที่ได้เข้าฝึกงานที่นี่ ทำให้ได้รับ 

ความรู้ที่หลากหลาย เช่น งานธุรการ บันทึกการจับกุม 

และการฝึกใช้อาวุธเช่นเดียวกับตำรวจ รวมทั้งการ 

สัมภาษณ์ผู้ต้องสงสัย และได้นำความรู้ด้านนิติศาสตร ์

วิชาวิธีพิจารณาความอาญาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ 

ทำงานด้วย ท้ังน้ียังได้นำความรู้จากวิชาความรู้คู่คุณธรรม 

มาใช้ในเร่ืองของการรู้จักวางตัวให้เหมาะสม การทำงาน 

ร่วมกับผู้อื่น

 “รู้สึกโชคดีที่ ได้มาฝึกงานในองค์กรแห่งนี้  

ทำให้ได้ค้นพบตัวเองว่าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และ 

ทำสิ่งไหนได้ดีมากน้อยแค่ไหน และตั้งใจว่าเมื่อสำเร็จ 

การศึกษาแล้ว จะอ่านหนังสือและสมัครสอบเพื่อบรรจ ุ

เข้ารับราชการท่ี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ต่อไป” 

 ด้านนางสาวรุ่งนภา  อมรรัตนาภรณ์ 

กล่าวว่าตำราเรียนให้ความรู้ด้านทฤษฎี 

ส่วนประสบการณ์ชีวิตต้องออกไป 

ค้นหาและฝึกปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง 

จึงทำให้ตัดสินใจมาลงสมัครวิชา 

สหกิจศึกษา (RAM3000) โดยก่อนจะ 

ไปฝึกงานทางสำนักสหกิจศึกษา 

และพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรมความรู้ที่เป็นประโยชน ์

และจำเป็นต้องนำไปใช้ในชีวิตการทำงานให้กับนักศึกษา 

อย่างครบถ้วน และขอฝากว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ใหโ้อกาสดีๆ  กบันกัศกึษา กค็วรควา้ไว ้ลงมอืทำในสิง่นัน้ 

จะได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้ค้นหาว่า 

อาชีพที่ไปฝึกปฏิบัติจริง เป็นอาชีพที่ใช่และเหมาะกับ 

ตนเองในอนาคตหรือไม่ด้วย

  “ตนเองเลือกไปฝึกงานท่ีสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก 

ช่อง 7 ฝ่ายข่าวอาชญากรรม ทำหน้าท่ีผู้ส่ือข่าว ต้องออกไป 

ทำงานภาคสนาม สัมภาษณ์ เขียนข่าว และรายงานข่าว 

ซึ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ นอกจาก 

วิชาท่ีเรียนมาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ยังต้องรู้จักแก้ปัญหา 

เฉพาะหน้า ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา การถ้อยท ี

ถ้อยอาศัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมด้วย เพราะฉะน้ัน

หลักสูตรที่จัดอบรมให้กับนักศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นมาก 

ต้องเรียนรู้อย่างต้ังใจ และนำมาประยุกต์ใช้ให้มากท่ีสุด”  

 ส า ข า วิ ท ย บ ริ ก า ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมแนะแนวและรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่นอกพื้นที่ตามโรงเรียนภายใน 

จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนหาดใหญ่- 

วิทยาลัย และ โรงเรียนมหาวชิราวุธ เพื่อเป็นการ 

อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่สนใจ 

ในการเรียนระบบ Pre-degree ระหว่างวันที่  

28 มิถุนายน ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2557  ซึ่งส่งผล 

ทำให้จำนวนนักศึกษาใหม่เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

โดยมียอดรวมนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 

ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1,205 คน

สาขาฯ สงขลาบริการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความหลากหลาย 

ทางชีวภาพของไลเคนและสร้างจิตสำนึก  ณ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุรินทร์ 

ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 โดยมีครูและ 

นักเรียนเข้าร่วมอบรม 51 คน จาก 10 โรงเรียน 

ได้แก่ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โรงเรียนสุรินทร์ภักดี  

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา โรงเรียนแสงทรัพย์- 

ประชาวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียน 

จอมพระประชาสรรค์ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 

โรงเรียนต้ังใจวิทยาคม
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ตอน  พระราชบัญญัติถังและทะนาน

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

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

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

  อ่านว่าเขื่องหนุ่ง หมายถึงเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ของ 

ประชาชนลาว ท่ีผ่านมารัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกฝ้ายแล้วนำมาทอเป็น 

ผ้าแพร  แล้วตัดเย็บเป็นเส้ือผ้าเคร่ืองนุ่งห่มต่างๆ   เม่ือพูดถึงวัฒนธรรมในการแต่งตัว 

ของคนลาว  เราก็จะนึกถึงผ้าซ่ิน (ผ้าถุง) ผู้หญิงลาว  เด็กนักเรียนนักศึกษาทุกระดับ 

จะสวมใส่ผ้าถุงเรียก  อ่านว่าผ้าซิ่น และเส้ือสีขาวจะเป็นเส้ือแขนส้ัน หรือ 

เส้ือแขนยาวทางโรงเรียนจะเป็นผู้กำหนด  ส่วนผู้ชาย  นักเรียนนักศึกษาก็จะสวมใส่ 

กางเกงขายาวสีดำหรือ      อ่านว่าสีคาม (สีน้ำเงิน) สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว 

แขนสั้นหรือแขนยาวตามที่ทางโรงเรียนกำหนดเช่นกัน เสื้อผ้าต่างๆมีชื่อดังนี้

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล

เขื่องหนุ่ง
เสื้อผ้า, 
เครื่องนุ่งห่ม

ซุดแซ็ก
เสื้อผู้หญิง
ติดกับกระโปรง

โส่ง กางเกง ซุดแว็ด,

ซุดสาก๋น
เสื้อสูท

โส่งขาสั้น กางเกงขาสั้น

โส่งขายาว กางเกงขายาว เสื้อไมโย เสื้อกล้าม

โส่งขาก๋าง กางเกงสามส่วน เสื้อเซอมี เสื้อเชิ้ต

โส่งขากิ้น กางเกงสั้นจู๋ เสื้อยืดคอมน เสื้อยืดคอกลม

โส่งโกโบย กางเกงยีนส์ เสื้อกันหนาว เสื้อกันหนาว

สะโหล่ง โสร่ง เสื้อต่อง เสื้อชั้นใน

ซิ่น ผ้าซิ่น ห่มเสื้อ ใส่เสื้อ, นุ่งเสื้อ

กะโป๋ง กระโปรง แก้เสื้อ ถอดเสื้อ

  ชาวลาวโดยทั่วไปก็สวมใส่เสื้อผ้าคล้ายชนชาติอื่นๆ เพียงแต่สตรีลาวยังไม่ 

ตื่นตัวตามแฟชั่นนิยมเท่าไหร่  ยังคงแต่งกายตามประเพณีในสังคมของตนเท่านั้น 

คือคำนึงถึงความเรียบง่าย ความสะอาด ความเหมาะสมตามเทศกาลงานประจำป ี

ทั้งในเมืองใหญ่ และชนบทก็คล้ายกัน

สัดและทะนานทะนาน

 พระราชบัญญัติถังและทะนานที่เป็นชื่อของตอนนี้นั้นถ้านักกฎหมาย 

ไม่เคยรู้ว่ามีพระราชบัญญัตินี้ในเมืองไทยก็คงว่ากันไม่ได้เพราะเป็นกฎหมายเก่า 

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 คือออกมาตั้งแต่ ร.ศ.119 หรือประมาณ พ.ศ.2443 สาเหต ุ

ที่ผมนำมาเขียนในตอนนี้ก็เพราะเป็นความพยายามในสมัยนั้นที่จะแก้ปัญหา 

การเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเช่นข้าว และแก้ปัญหา 

มาตรฐานการชั่ง ตวง วัด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกด้วย

 การใช้เคร่ืองช่ัง ตวง วัด (ถังและทะนานเป็นเคร่ืองตวง) ในการซ้ือขายผลิตผล 

ทางการเกษตรมีปัญหามานานแล้วตั้งแต่เราเริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบใช้เงิน 

(money economy) หลังจากการเปิดประตูการค้ากับชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลท่ี 4 

เป็นต้นมา เน่ืองจากการช่ัง ตวง วัด ไม่มีมาตรฐานแน่นอน เช่นถังท่ีใช้ตวงข้าวเปลือก 

ขนาดแตกต่างกันไม่มีมาตรฐานหรือมีมาตรฐานแต่ก็ไม่เท่ียงตรงทำให้พ่อค้าคนกลาง 

ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบชาวไร่ชาวนาได้ง่าย และท่ีสำคัญคือการใช้ระบบช่ัง ตวง วัด 

ที่ไม่ตรงกับของต่างประเทศทำให้เป็นอุปสรรคในการตกลงทำสัญญาซื้อขาย 

เนื่องจากใช้มาตรฐานที่แตกต่างกัน

 การจัดระบบชั่ง ตวง วัด ให้เป็นมาตรฐานสากลนั้นไม่ใช่ทำได้ง่าย ๆ เพราะ

แม้จะได้มีการต้ังคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติเคร่ืองช่ัง ตวง วัดข้ึนในปีพ.ศ. 2440 

แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ในที่สุดจึงได้มาเพียงกฎหมายเกี่ยวกับการตวง 

ความจุที่ได้ออกมาเป็นพระราชบัญญัติถังและทะนานเท่านั้น ส่วนเรื่องการวัดระยะ 

และการช่ังน้ำหนักยังหาข้อยุติเพ่ือออกมาเป็นกฎหมายไม่ได้ อย่างไรก็ตามในเบ้ืองต้น 

พระราชบัญญัติถังและทะนานก็น่าจะเพียงพอในการแก้ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ 

ของพ่อค้าคนกลางและอุปสรรคในการส่งออกไปได้ระดับหน่ึงเพราะราษฎรส่วนใหญ่ 

เป็นชาวนาปลูกข้าวขาย และข้าวเปลือกใช้ตวงกันเป็นถังและทะนาน 

 เนื่องจากปัจจุบันเราใช้ระบบชั่ง ตวง วัดแบบมาตรฐานสากลแล้วผมจึง 

ขออธิบายเสริมสักหน่อยว่าถังและทะนานท่ีใช้กันในยุคก่อนน้ันมีขนาดมากน้อย 

แค่ไหน เริ่มจากทะนานก่อนนะครับเพราะปัจจุบันไม่มีใครพูดถึงหน่วยการตวง 

แบบน้ีแล้ว  ทะนานเป็นเคร่ืองตวงทำด้วยกะลามะพร้าว (ดูภาพประกอบ) โดยกำหนด 

ขนาดว่า 20 ทะนานเท่ากับ 1 ถัง ท่านผู้อ่านคงพอมองเห็นปัญหาแล้วนะครับว่า 

ขนาดกะลามะพร้าวเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน คนขายก็คงอยากใช้กะลาขนาดเล็กเพ่ือให้นับ 

เป็นทะนานได้มาก แต่คนซ้ือก็อยากใช้กะลาใหญ่หน่อยเพ่ือให้นับเป็นทะนานได้น้อย 

ส่วนหน่วยที่เล็กกว่าทะนานก็คือกอบ โดยคิด 2 กอบเป็น 1 ทะนาน เล็กกว่ากอบคือ 

ฟายมือ และเล็กกว่าฟายมือคือกำมือ กำมือคนไม่เท่ากันไม่รู้ว่ามาตรฐานขนาดไหน

 การจะใช้ระบบมาตรฐานสากลในการชั่ง ตวง วัดนั้นก็มีปัญหาเหมือนกัน 

เพราะมีระบบที่แตกต่างกันอยู่ 2 ระบบ คือระบบเมตริก (Metric System) กับระบบ 

อังกฤษ (English System) ระบบโดยระบบเมตริกน้ันฝร่ังเศสเป็นผู้นำและมีสมาคม 

เกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัดนี้จัดตั้งขึ้น มีประเทศต่าง ๆ เป็นสมาชิกเพื่อใช้ระบบ 

เมตริกเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ส่วนระบบอังกฤษก็เป็นไปตามชื่อแหละครับคือ 

อังกฤษเป็นผู้นำ

 ระบบอังกฤษเราไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เพราะเรารับเอาเมตริกมาใช้  

เป็นมาตรฐานแล้ว ตัวอย่างของระบบอังกฤษคือถ้าชั่งน้ำหนักหน่วยจะเป็นปอนด์ 

และ ออนซ์ (pound และ ounce ซึ่งที่จริงต้องอ่านว่าพาวด์ และอาวซ์) ถ้าตวง 

ก็เป็นแกลลอน และหน่วยวัดก็จะเป็นฟุตเป็นหลา เป็นต้น 

 ประเทศไทยเราใช้ระบบเมตริกอย่างเป็นทางการโดยสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

ของสมาคมที่ฝรั่งเศสในปี 2454 เสียค่าสมาชิกไป 4,407 บาท และค่าบำรุงรายป ี

อีกปีละ 730 บาท (ตอนนี้คงไม่ต้องเสียแล้ว) ทั้งนี้เพื่อให้มีการยอมรับเทียบหน่วย 

อย่างเป็นทางการตามมาตรฐานสากล แต่กว่าจะออกเป็นพระราชบัญญัติมาตราชั่ง  

ตวง วัดได้สำเร็จก็ล่าช้าไปถึงปี 2466 เพราะติดขัดในช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1

 น่าแปลกใจที่เมื่อออกพ.ร.บ.ชั่ง ตวง วัดแล้ว หน่วยที่เทียบค่าในการตวง 

ไม่ปรากฏว่าใช้ “ถัง” ซึ่งเป็นตามพ.ร.บ.เก่าแต่ใช้หน่วย “สัด” แทนโดยเทียบเท่ากับ 

20 ลิตร แต่ทะนานยังมีอยู่โดยเทียบ 1 ทะนานเท่ากับ 1 ลิตร เพราะฉะนั้น 20 

ทะนานจะเท่ากับ 1 สัด ปัญหาคือคนสมัยน้ีอาจไม่เคยเห็นหน่วยตวงเป็น “สัด” จึงต้อง 

ไปค้นคว้าดูก็พบว่าสัดคือภาชนะทรงกระบอกสานด้วยไม้ไผ่ เดิมเทียบหน่วยว่า 1 สัด 

เท่ากับ 25 ทะนาน ในขณะที่ 1 ถังนั้นเทียบเท่ากับเพียง 20 ทะนาน (เท่ากับสัด 

ตามมาตรฐานใหม่)  

 พอเขียนมาถึงตอนนี้ทำให้เข้าใจข้อความในนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ที่ผม 

ข้องใจอยู่นานแล้วขึ้นมาทันที ข้อความที่ว่าคือตอนที่ท่านรำพึงถึงความไม่ยุติธรรม 

จนทำให้ไม่รู้จะพ่ึงใครได้เน่ืองจาก “จะยกหยิบธิบดีเป็นท่ีต้ัง ก็ใช้ถังแทนสัดเห็นขัดขวาง”  

ที่ว่าเข้าใจก็คือเวลาเราไปซื้อข้าวถ้าคนขายใช้สัดตวงให้ เราจะได้ข้าวถึง 25 ทะนาน 

(25 กะลา) แต่ถ้าใช้ถังตวงจะได้แค่ 20 ทะนานเท่านั้น การใช้ถังแทนสัดจึงเป็นการ 

เอาเปรียบผู้ซื้อ
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วิมล  ชีวะธรรม                                                           สำนักหอสมุดกลาง

(อ่านต่อหน้า 9)

ความพร้อมของคนไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 AEC หรือ ASEAN Economics Community 

คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ  มี ไทย 

พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และบรูไน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  นับเป็นเสน่ห์ที่มีศูนย์กลาง 

ของเขตการค้าเศรษฐกิจใหม่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ 

และทำให้มีจำนวนประชากรราว 600 ล้านคนหรือ 

เกือบ 10 เปอร์เซ็นต์ของประชากรท้ังหมดท่ีมีในโลก  

การรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมอาเซียนนี้จะก่อ 

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ จะมีการเคลื่อนย้ายคน 

ทุนและมีการลงทุนมากขึ้น มีการลดภาษีให้แก่กัน 

ลงทุนที่เดียวสามารถค้าขายได้ทั้งสิบประเทศ และ 

ประเทศนอกกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาลงทุนในภูมิภาค

นี้มากขึ้นด้วย สำหรับประเทศไทยจะมีผลทำให้ไทย

มีตลาดที่โตขึ้นเป็น 10 เท่า

 สาเหตุของการรวมตัวกันเป็น AEC น้ันเกิดมา

จากความเอื้ออาทรที่มีต่อกันและกัน ความต้องการ 

ในการแลกเปล่ียนความรู้ และท่ีสำคัญจะทำให้ประเทศ 

เกิดความเข้มแข็งมากข้ึน ซ่ึงแต่ละประเทศแทบไม่มีอะไร 

เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นระบบการเมือง ค่านิยม  

รูปแบบทางสังคมและการนับถือศาสนาท่ีแตกต่างกัน 

แต่มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ การมีลักษณะ

อำนาจนิยม              

 ลักษณะอำนาจนิยม คือ อำนาจการตัดสินใจ 

ในเร่ืองต่างๆ จะรวมอยู่ท่ีส่วนกลาง แม้จะมีการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตย จุดน้ีจึงเป็นจุดขายท่ีทำให้ต่างชาติ 

อยากเข้ามาลงทุนในภูมิภาคนี้กันมาก ดังนั้นคนไทย 

ควรเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้ลึกซึ้งเพื่อ 

เตรียมรับมือกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยจะต้อง 

เตรียมความพร้อมในสิ่งดังต่อไปนี้ คือ             

 1. ความตระหนักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

คนไทยจะต้องทำความเข้าใจและมีความตระหนัก 

ถึงความจำเป็นและผลกระทบในการเข้าสู่ AEC 

เราจะต้องเร่งปรับตัว อย่าคอยต้ังรับอย่างเดียวเพราะ 

ไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่ได้รับประโยชน์จากโอกาสดีๆ 

เหล่าน้ี แล้วอาจจะต้องเสียเปรียบด้วย เน่ืองจากไม่สามารถ 

ปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจาก AEC ได้ทัน

 2. ทักษะในการใช้ภาษา ภาษาอังกฤษเป็น 

ภาษาสากลที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน คนไทยยังไม่เก่ง 

ในการใช้ภาษาอังกฤษ เราอาจพูดได้ไม่เร็ว สำเนียง 

ไม่เหมือนกับเจ้าของภาษา ขอเพียงแต่พูดถูกคนต่างชาติ

ฟังแล้วเข้าใจ เราก็จะได้เปรียบอย่างมหาศาลเพราะ 

ไม่ว่าจะขายสินค้าหรือเจรจาต่อรองเร่ืองต่างๆ ต้องใช้

ภาษาอังกฤษในการสร้างความเข้าใจท้ังส้ิน ในปัจจุบัน 

อินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลง่ายที่สุดยังมี 

ข้อมูลที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นการเรียนรู ้

ภาษาอังกฤษเป็นการลงทุนเพ่ือท่ีจะลับอาวุธไว้แข่งขัน

กับประเทศอื่น นอกจากนี้คนไทยต้องสนใจเรียนรู้

ภาษาของคนในอาเซียนด้วย เพื่อไว้ใช้ติดต่อค้าขาย 

ลงทุน หรือท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

 3.  สมรรถนะในการทำงาน ประเทศไทยมีศักยภาพ 

เป็นแหล่งผลิตแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะสาขา 

การบริการด้านสุขภาพ การโรงแรม การรักษาพยาบาล 

เพราะคนไทยมีความนิ่มนวล อ่อนโยน เป็นที่ถูกใจ 

ของลูกค้า ยากท่ีใครจะมาแย่งตลาดไปได้ ย่ิงด้านการแพทย์ 

ไทยมีบุคลากรท่ีมีความสามารถและคุณภาพแล้วยังคิด 

ในราคาที่สมเหตุสมผล ดังนั้นคนที่ได้ประโยชน ์

มากที่สุดคือคนที่พร้อมที่สุด จงมุ่งทำในสิ่งที่ตัวเอง 

ถนัดจริงๆ อันไหนไม่ถนัดปล่อยให้คนที่ถนัดทำ 

แล้วค่อยไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน เพียงแต่รักษาและ 

พัฒนาคุณภาพของงานให้มีมาตรฐาน มีการค้นคว้า

และพัฒนาตลอดเวลา                                                                

 4. การแข่งขันในประเทศและนอกประเทศ 

สัดส่วนต้นทุนของประเทศไทยด้านพลังงาน 

การขนส่งและโลจิสติกส์สูงมาก แล้วยังมีอัตราค่าจ้าง 

แรงงานสูงอีก จึงทำให้ไทยเสียเปรียบและสูญเสีย 

ความน่าสนใจในการเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศ 

มากข้ึนเร่ือยๆ โอกาสในการสร้างงานให้กับคนอาเซียน

ของทุกประเทศจึงมีมากข้ึน เพราะนักลงทุนจะมองหา 

แหล่งลงทุนแหล่งใหม่ที่มีต้นทุนแรงงานต่ำ และ 

สืบเน่ืองมาจากสมาชิกอาเซียนตกลงกันว่าจะเปิดโอกาส 

ให้กันและกัน ดึงดูดความสนใจให้นักลงทุนมาลงทุน 

ท่ีน่ีแล้วแบ่งผลประโยชน์กันตามความสามารถในการ 

แข่งขัน ดังนั้นคนไทยควรออกไปเรียนรู้แลกเปลี่ยน 

ความรู้ด้านการเรียนการสอนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

จะได้เห็นความแตกต่างได้อย่างลึกซึ้ง ลองไปสัมผัส 

ความแปลกใหม่ เพราะชีวิตในอนาคตจะมีการเคล่ือนไหว

และปรับเปลี่ยนตลอดเวลา     

  การลงทุนทำธุรกิจสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องมี 

เพื่อใช้แข่งขันกับคนอื่นและเป็นผู้ชนะ คือ

 - สินค้าต้องมีคุณภาพเป็นเลิศ 

 -  มีความเฉียบแหลมในการวางแผนกลยุทธ ์

  ทางการตลาด

 -  มีผู้ร่วมงานที่มีความสามารถสูง

 5. ความสามารถในด้านเทคโนโลยี  ในปัจจุบัน 

การดำเนินชีวิตต้องแข่งขัน ต้องทำทุกอย่างให้รวดเร็ว 

ถูกต้องแม่นยำ ดังน้ันจึงต้องมีตัวช่วยในการตัดสินใจ 

ในเร่ืองต่างๆ เพ่ือให้ทุกส่ิงทุกอย่างดำเนินไปด้วยความ 

คล่องตัว ชัดเจน ไม่ต้องใช้พื้นที่การผลิตและเงิน 

ลงทุนมาก ไม่ต้องรอดินฟ้าอากาศ และจ้างคนมาก  

เพียงแต่มีข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ก็สามารถ 

แข่งขันกับนักธุรกิจรายใหญ่ๆ ได้ ซ่ึงไทยมีข้อได้เปรียบ 

กว่าประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องภูมิประเทศเพราะ 

ต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาค มีพรมแดนติดกับ 

ประเทศเพ่ือนบ้านมากท่ีสุด ความเส่ียงภัยทางธรรมชาติ 

ค่อนข้างต่ำเม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจากน้ี 

ยังเป็นประตูที่เชื่อมโยงไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่น และ 

เอเชียตะวันออก ขณะนี้ต่างประเทศที่เข้ามาลงทุน 

ในอาเซียนเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นการลงทุน 

ในภาคบริการได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ การสื่อสาร 

โลจิสติกส์ การศึกษา ธนาคาร ฯลฯ  ดังน้ันเราจะต้อง 

รู้จักนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานเพื่อให้ได้ผลงาน

ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

     6. ศาสนาและวัฒนธรรม ในแต่ละประเทศ 

หรือภายในประเทศเองมีความหลากหลายของ 

เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้ถือเป็น 

รากเหง้าของรูปแบบวิถีชีวิตคนในสังคม การรวมตัว 

เป็นอาเซียนจึงนำไปสู่การแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม 

และวิทยาการระหว่างกัน เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ  

ในอาเซียนมีโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาหรือมีการ

แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน เม่ือคุณเข้าไป 

ทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนควรเรียนรู้และทำ 

ความเข้ าใจกับขนบธรรมเนียมประเพณีของ 

ประเทศนั้นๆ เพราะจะทำให้คนในท้องถิ่นให้การ 

ต้อนรับคุณได้ง่ายขึ้น    

 7. กฎหมาย  กฎบัตรอาเซียนทำหน้าที่เป็น 

“ธรรมนูญ” ท่ีใช้บริหารปกครองสมาชิกกลุ่มประเทศ

อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  กฎบัตรอาเซียนเป็นตัวหลัก 

ในการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างของ 

องค์กร เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและการดำเนินการ

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ให้อาเซียน

เป็นองค์กรท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนและเอ้ืออำนวย 

ประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศสมาชิกยิ่งขึ้น  

ซ่ึงเราควรศึกษาให้เข้าใจและศึกษากฎหมายของกลุ่ม

ประเทศอาเซียนให้ละเอียดด้วย โดยเฉพาะเรื่องการ

จดทะเบียนภาษีและปัญหาแรงงาน  เพราะไม่แน่เราอาจ 

เข้าไปลงทุนหรือทำงานในประเทศใดประเทศหนึ่ง

ก็เป็นได้ 

        นอกจากการเตรียมความพร้อมดังที่กล่าวมา  

เรายังต้องพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือให้แตกต่างจากคนอ่ืน 



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ 

 สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน 

บทความน้ีเป็นการอธิบายถึงสนธิสัญญา 

ไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นสนธิสัญญา 

หลักที่สำคัญในทางการเมืองระหว่าง 

รัฐอาเซียนและรัฐท่ีมิใช่สมาชิกอาเซียน  

เนื่องจากเป็นสนธิสัญญาที่ยอมให้  

รัฐนอกสมาชิกอาเซียนสามารถเข้ามาเป็นภาคีได้ 

โดยประกอบด้วย 2 ตอน โดยในส่วนตอนแรกจะเป็น

การอธิบายถึงท่ีมาและหลักการสำคัญของสนธิสัญญา 

ไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 1. ท่ีมาของสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือ

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ในทศวรรษ 1960 สถานการณ์ทางการเมือง

ของโลกเริ่มเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในอินโดจีนที ่

ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน ได้ประกาศลัทธินิกสัน 

(Nixon Doctrine) ในวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1969 

ได้ประกาศว่าสหรัฐอเมริกาจะคาดหวังว่าพันธมิตร 

ของตนจะสามารถดูแลการป้องกันทางทหาร 

ของตนเอง ยกเว้นในบางกรณีที่สหรัฐจะช่วยเหลือ 

ในการป้องกันเมื่อได้รับการร้องขอ ลัทธิดังกล่าว 

ให้เหตุผลสำหรับการแสวงหาสันติภาพผ่านทาง 

ความร่วมมือกับพันธมิตรของสหรัฐ ซ่ึงเป็นนโยบาย 

การลดบทบาทสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ และปรับความสัมพันธ์กับจีน 

จึงส่งผลให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคท่ีพ่ึงสหรัฐอเมริกา 

เป็นหลักตกอยู่ในภาวะระส่ำระสาย และจำต้อง 

ปรับนโยบายของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงส่งผลกระทบต่อสถานการณ ์

ความมั่นคงในภูมิภาค  

 เมื่อพิจารณาถึงบริบทในอาเซียนเองแล้ว  

รัฐสมาชิกก็มิได้เชื่อถือและมั่นใจในกันและกัน 

อย่างที่ควรเป็น เกิดกรณีขัดแย้งกันเอง อาเซียน 

จึงต้องปรับตัวและร่วมมือกันด้านการเมืองเพ่ิมมากข้ึน 

เพื่อส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาค โดยได้ลงนาม 

ในปฏิญญาว่าด้วยการกำหนดให้ภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตสันติภาพ เสรีภาพ และ 

ความเป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom and  

Neutrality: ZOPFAN) อันได้กลายเป็นจุดกำเนิด 

ของความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงท่ีสำคัญ

 ดังนั้น หากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทยถูกรุกราน 

จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีลัทธิการปกครองที่ 

แตกต่างกันคงจะไม่มีประเทศมหาอำนาจตะวันตก 

ให้ความช่วยเหลือทางการทหารอย่างเช่นที่เคยอีก 

ทำให้ทุกประเทศต่างตระหนักถึงปัญหาและ 

ผลประโยชน์ร่วมกันที่กำลังเผชิญหน้ากันอยู่และ 

ทุกประเทศเช่ือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้อง 

กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

     รัฐสมาชิกก่อตั้งอาเซียนเกิดความหวั่นเกรงว่า 

จะเกิดทฤษฎี โดมิ โนขึ้นในภูมิภาคนี้ ของโลก  

เพราะฝ่ายเวียดนามน้ันอยู่ภายใต้อิทธิพลของโซเวียต 

และจีน ทำให้ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 

และฟิลิปปินส์ ก็อาจจะตกไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของ 

เวียดนาม โซเวียต และจีน ท้ังห้าชาติ จึงได้มาประชุมกัน 

และเพื่ อลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและ 

ความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of 

Amity and Cooperation in Southeast Asia)  

ณ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 1976 โดยความคิดริเริ่มของฝ่ายประเทศไทย 

ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1975 มีการจัดการประชุมใหญ่ 

ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร และจัดทำคำประกาศขึ้นที่ 

กรุงเทพมหานครโดยเรียกว่า คำปฏิญญากรุงเทพ 

ค.ศ. 1975 (The Bangkok Declaration 1975) 

มีความคิดที่ จะให้ทุกประ เทศในโลกรับรอง 

ความเป็นกลางขึ้นในภูมิภาคนี้ของโลก และก ็

ประสบความสำเร็จในท่ีสุด เม่ือเกิดสนธิสัญญามิตรภาพ 

และความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 1976 ท่ีบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

 สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ 

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นกลไกในการ 

ระงับข้อพิพาททางการเมือง โดยถือเป็นสนธิสัญญา 

ฉบับแรกของอาเซียนท่ีได้จัดต้ังกลไกระงับข้อพิพาท 

ระหว่างรัฐสมาชิกข้ึน บรรดาผู้นำอาเซียนท่ีร่วมเป็น 

ภาคีห้ามมิให้รัฐสมาชิกคุกคามหรือใช้กำลังต่อกัน 

และกัน และระบุให้รัฐสมาชิกระงับข้อพิพาทอย่างฉันมิตร 

ผ่านการเจรจาตกลงกัน หากไม่สามารถเจรจาตกลง 

กันได้ รัฐสมาชิกคู่กรณีอาจร่วมกันยื่นขอให้คณะมนตร ี

ของสภาสูง (High Council) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน 

ระดับรัฐมนตรีของรัฐภาคีของสนธิสัญญามิตรภาพ 

และความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออก- 

เฉียงใต้ทั้งหมด พิจารณาเสนอแนะ 

แนวทางหรือมาตรการท่ีเหมาะสม 

เพื่อระงับข้อพิพาท โดยคณะมนตร ี

ของสภาสูงอาจเสนอตัวที่จะทำหน้าที่ 

เป็นคนกลางท่ีน่าเช่ือถือ (Good Offices) 

ประนีประนอม (Mediation) ไต่สวน 

(Inquiry) หรือไกล่เกลี่ย (Conciliation) เองได้  

 สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชีย- 

ตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation 

 in Southeast Asia: TAC)  จึงเกิดขึ้นในระหว่างการ 

ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  

23 - 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1976  ณ บาหลี ประเทศ 

อินโดนีเซีย กล่าวได้ว่าเป็นสนธิสัญญาฉบับแรก 

ของอาเซียน และได้มีการลงนามในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 1976 โดยรัฐสมาชิกก่อตั้งอาเซียน เพื่อกำหนด 

หลักการดำเนินความสัมพันธ์ และความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ยังได้มี 

พิธีสารเพิ่มเติม ได้แก่ พิธีสารฉบับที่ 1 ค.ศ. 1987 

(First Protocol 1987)  พิธีสารฉบับที่ 2 ค.ศ. 1998 

(Second Protocol 1998) ภายหลัง จึงทำให้รัฐต่างๆ 

ทั้ งรัฐสมาชิกอาเซียนและรัฐภายนอกภูมิภาค 

สามารถเข้าภาคยานุวัติสนธิสัญญาไมตรีและ 

ความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ด้วย 

และพิธีสารฉบับท่ี 3 ค.ศ. 2010 (Third Protocol 2010) 

ท ำ ใ ห้ อ ง ค์ ก า ร ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ส า ม า ร ถ เ ข้ า 

ภาคยานุวัติสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือ 

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ด้วย

 2. หลักการสำคัญของสนธิสัญญาไมตรีและ 

ความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 สาระสำคัญในสนธิสัญญาไมตรีและความ 

ร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือการย้ำถึง 

การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยเหตุผลและ

ความยืดหยุ่น โดยสันติวิธีบนพื้นฐานของหลักการ

ตามกฎบัตรสหประชาชาติซ่ึงได้กล่าวไว้ในอารัมภบท 

(Preamble) นอกจากนี้ สนธิสัญญาดังกล่าวยังได ้

กำหนดหลักการและวัตถุประสงค์ท่ีใช้ในความสัมพันธ์ 

ระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน ซึ่งกำหนดไว้ในบทที่ 

1 มาตรา 2 ซ่ึงประเทศภาคีสมาชิกจำต้องปฏิบัติ 6 ประการ 

อันประกอบด้วย

 1) การ เคารพซึ่ งกันและกันในเอกราช 

อธิปไตยความเสมอภาคบูรณภาค แห่งดินแดน และ 
(อ่านต่อหน้า 9)

มารู้จักสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ตอนต้น)
 อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                           คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ 

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์ 5001000297 - 5001061729

อาจารย์ ดร.พรพรหม อินทรัมพรรย์ 5001061794 - 5001501211

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ 5001501351 - 5101034386

อาจารย์อภิชัย  มานิตยกุล 5101034402 - 5101081429

อาจารย์นันทรัตน์  เตชะมา 5101081684 - 5101502788

อาจารย์กุลทิตา  ยุวะหงษ์ 5101502838 - 5201020087

อาจารย์แพรวพรรณ  หลายปัญญา 5201020095 - 5201053039

อาจารย์กนกวรรณ  ผลศรัทธา 5201053070 - 5201094371

อาจารย์พัชรดา  เอื้อวรรณกิจ 5201094397 - 5201430815

อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ 5201430823 - 5301004254

อาจารย์แนบภู  ไชยวิสุทธิกุล 5301004304 - 5301029558

อาจารย์ภัทรวรรณ  ทองใหญ่ 5301029566 - 5301050281

รองศาสตราจารยม์ณฑา  ประพันธ์เนติวุฒิ 5301050307 - 5301076286

รองศาสตราจารย์นิวัติ  วุฒิ 5301076302 - 5301403548

รองศาสตราจารย์กำธร  กำประเสริฐ 5301403555 - 5301446166

รองศาสตราจารย์ดวงจิตต์  กำประเสริฐ 5301446174 - 5401001218

รองศาสตราจารย์ประกอบ  ประพันธ์เนติวุฒิ 5401001242 - 5401019012

รองศาสตราจารย์นิมิตร  ชิณเครือ 5401019046 - 5401035265

รองศาสตราจารย์จตุพร  วงศ์ทองสรรค์ 5401035281 - 5401052054

รองศาสตราจารย์มรกต  ศรีจรุณรัตน์ 5401052112 - 5401073530

รองศาสตราจารย์พรทิพย์  เพ็ชรศิริ 5401073548 - 5401097356

รองศาสตราจารย์นคร  เศรษฐ์ภูริวัจน์ 5401097380 - 5401423024

รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา  พินิจจันทร์ 5401423057 - 5401502918

รองศาสตราจารย์จรัล  เล็งวิทยา 5401502926 - 5406082254

รองศาสตราจารย์ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ์ 5406085828 - 5501012255

รองศาสตราจารย์สุขสมัย  สุทธิบดี 5501012263 - 5501022973

รองศาสตราจารย์สุธินี  รัตนวราห 5501022999 - 5501033822

รองศาสตราจารยป์ระเสริฐ  ตัณศิริ 5501033848 - 5501046030

อาจารย์สมหมาย  สุระชัย 5501046048 - 5501058670

รองศาสตราจารยพ์ัฒนะ  เรือนใจดี 5501058688 - 5501072010

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  สระมาลีย์ 5501072028 - 5501406861

รองศาสตราจารย์สุเมธ  จานประดับ 5501406879 - 5501422462

รองศาสตราจารย์ประโมทย์  จารุนิล 5501422470 - 5501440043

รองศาสตราจารย์จุฑามาศ  นิศารัตน์ 5501440050 - 5501505829

รองศาสตราจารย์เรืองยศ  แสนภักดี 5501505837 - 5501513633

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  ตัณศิริ 5501513641 - 5601000630

รองศาสตราจารย์เพิ่มบุญ  แก้วเขียว 5601000648 - 5601008278

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริชญา  วัฒนรุ่ง 5601008286 - 5601015992

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  วงษ์วิฑิต 5601016008 - 5601023822

รองศาสตราจารย์จรัญ  โฆษณานันท์ 5601023830 - 5601031684

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  กษิติประดิษฐ์ 5601031692 - 5601039547

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐ  สันตสว่าง 5601039554 - 5601047243

รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  จงวิชิต 5601047250 - 5601054918

ผู้ช่วยศาสตราจารยก์ฤษณะ พานิชอัตรา 5601054926 - 5601062531

รองศาสตราจารย์ประเทือง  ธนิยผล 5601062549 - 5601406357

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร เฉลิมสันต์ 5601406365 - 5601417149

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑูรย์  ไพบูลย์ 5601417156 - 5601430076

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ใจ  สระทองอุ่น 5601430084 - 5601441362 

รองศาสตราจารย์ ดร.กิจบดี  ก้องเบญจภุช 5601441370 - 5601504169

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 
คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา

อาจารย์อภิวีร์  อันตรเสน 5001040855 - 5007008104

อาจารย์ธัญญารัตน์  ทองพาศน์ 5007008195 - 5107003245

อาจารย์นงนุช  อินทรวิเศษ 5107003351 - 5204005622

อาจารย์ขวัญ  เพชรสว่าง 5204034077 - 5207004457

อาจารย์จินตนา  เมืองเล็น 5207004465 - 5207500900

อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  โชติช่วงนิรันดร์ 5207500942 - 5307005495

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ  ตระการวชิรหัตถ์ 5307005552 - 5407000172

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรมน  เจรีรัตน์ 5407000198 - 5407001857

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำจวน  เบญจศิริ 5407001865 - 5407003739

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  บูรณะคุณาภรณ์ 5407003747 - 5407006310

รองศาสตราจารย์เสรี  ลีลาลัย 5407006328 - 5501048093

รองศาสตราจารย์วรณี  จิเจริญ 5501058779 - 5507001161

รองศาสตราจารย์จรินทร์  เจริญศรีวัฒนกุล 5507001179 - 5507002284

รองศาสตราจารย์กาญจนา  ธรรมาวาท 5507002300 - 5507003415

รองศาสตราจารย์กฤช  ภูริสินสิทธิ์ 5507003431 - 5507004603

รองศาสตราจารย์ปัญญา  อุดมระติ 5507004645 - 5507500618

รองศาสตราจารย์อติ  ไทยานันท์ 5507500626 - 5507501350

รองศาสตราจารย์สุนทร  ราชวงศ์ศึก 5507501368 - 5607000576

รองศาสตราจารย์บุญธรรม  ราชรักษ์ 5607000584 - 5607001251

รองศาสตราจารย์นคร  ยิ้มศิริวัฒนะ 5607001269 - 5607001996

รองศาสตราจารย์วันชัย  ริมวิทยากร 5607002010 - 5607002697

รองศาสตราจารย์วสันต์  ภูวภัทรพร 5607002705 - 5607003414

รองศาสตราจารย์โกมล  ปราชญ์กตัญญู 5607003422 - 5607004115

รองศาสตราจารย์สุกัญญา  ตันธนวัฒน์ 5607004123 - 5607500310

รองศาสตราจารย์อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม 5607500328 - 5707000237

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร  โพธิ์งาม 5707000245 - 5707001730

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  บุษยวิทย์ 5707001748 - 5707002415

รองศาสตราจารย์ ดร.ญาดา  ประภาพันธ์ 5707002423 - 5707003082

รองศาสตราจารย์ ดร.ถวิล  นิลใบ 5707003090 - 5707003751

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร  บุญเสริม 5707003769 - 5707005004

 

คณะนิติศาสตร์ (ต่อ)
อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช 5601504177 - 5601511610

อาจารย์สาครินทร์  ยุวะพุกกะ 5601511628 - 5601519142

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง 5601519159 - 5701006677

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข 5701006685 - 5701014242

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  มณีพันธ์ 5701014259 - 5701021619

อาจารย์ ดร.สลิล  สิรพิทูร 5701021627 - 5701029018

อาจารย์รัฐศักดิ์  พิศุทธางกูร 5701029026 - 5701036401

อาจารย์ทิวากร  อังศุธรางกูร 5701036419 - 5701043779

อาจารย์ชนกพร  พรหมปิ่นชมพู 5701043787 - 5701051145

อาจารย์พิชญ์  วิทยารัฐ 5701051152 - 5701058520

อาจารย์ ดร.มณฑิชา  ภักดีคง 5701058538 - 5701402132

อาจารย์ ดร.พันธ์เทพ  วิทิตอนันต์ 5701402140 - 5701411927

อาจารย์สิทธิภาคย์  ภูริสินสิทธิ์ 5701411935 - 5701421587

อาจารย์ฐิติพร  วัฒนชัย 5701421595 - 5701431487 

อาจารย์ ดร.ดนพร  จิตต์จรุงเกียรติ 5701431495 - 5790420797

                         สำหรับตารางเวลาและสถานท่ีท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษา   นักศึกษาสามารถติดต่อประสานงานกับ 
เลขาภาควิชาที่อาจารย์ที่ปรึกษาสังกัด ณ อาคาร 2 (อาคารใหม่) ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ 

นานาสาระฯ                                  (ต่อจากหน้า 7)

เอกลักษณ์แห่งชาติ ของประชาชาติทั้งปวง (Mutual 

respect for the independence, sovereignty, equity, 

territorial integrity, and national identity of all  

nations)

 2) สิทธิของทุกรัฐท่ีจะนำความคงอยู่ของชาติ 

ให้ปลอดจากการแทรกแซงการบ่อนทำลายหรือ 

การขู่บังคับจากภายนอก (The right of every State 

to lead its national existence free from external  

interference, subversion or coercion) แนวความคิดน้ี  

เห็นได้ชัดจากคำว่าความเข้มแข็งในภูมิภาค (Regional 

resilience)  ของประธานาธิบดีอินโดนีเซีย นายซูฮาร์โต 

ซึ่งความเข้มแข็งในภูมิภาคจะเกิดจากความเข้มแข็ง

ภายในแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยถ้อยคำดังกล่าวสะท้อนถึงความต้องการที่จะ 

แก้ไขปัญหาด้วยตนเองมากกว่าที่จะเชิญประเทศ 

ภายนอกให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา

 นอกจากนี้ สนธิสัญญามิตรภาพและความ 

ร่วมมือซึ่งมีการแก้ไขในปี ค.ศ. 1987  ยังอนุญาตให ้

ประเทศที่ไม่ใช่รัฐสมาชิกอาเซียนสามารถเข้าร่วม 

ลงนามเป็นภาคีในสัญญานี้ได้ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา 

โดยสันติวิธี

 3) การไม่แทรกแซงกิจการภายในของแต่ละ 

ประเทศ (Non-interference in internal affairs)  

บรรทัดฐานของการไม่แทรกแซงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้

รัฐบาลอาเซียนมีเอกภาพพอที่จะร่วมมือกันต่อต้าน 

แรงกดดันจากภายนอก เช่น การที่รัฐบาลของบาง 

ประเทศถูกต้ังคำถามเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรือการละเลยต่อการเรียกร้องของชนบางกลุ่ม 

ที่ต้องการปกครองตนเอง รวมถึงการไม่รับรู้ต่อการ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศเพ่ือนบ้านโดยอ้างว่า 

เพื่อบรรลุเสถียรภาพในระดับภูมิภาค

 4) การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี  

(Peaceful settlement of disputes) บรรทัดฐานนี ้

กำหนดให้มีการละเว้นจากการใช้กำลังหรือการ 

คุกคามในการแก้ไขกรณีพิพาท แต่ให้มีการเจรจา 

ระหว่างคู่กรณีฉันมิตร

          5) การเลิกคุกคามหรือใช้กำลัง (Renunciation 

of the treat use of force) บรรทัดฐานนี้เป็นสิ่งจำเป็น

ที่สำคัญต่อสันติภาพในภูมิภาคฯ เนื่องจากหลักการ 

ไม่แทรกแซงอาจจะไม่เพียงพอเมื่อรัฐมีความขัดแย้ง

ระหว่างกันในเรื่องดินแดน

          6) ความร่วมมือระหว่างอัครภาคีด้วยกัน 

อย่างมีประสิทธิผล (Effective cooperation among 

themselves)

ถาม 1. ใบเช็คเกรดต้องใช้รูปถ่ายด้วยหรือไม่ 

 2. ใบเช็คเกรดโชว์ผลสอบวิชาที่ไม่ผ่าน 

ด้วยหรือไม่ เป็นแบบเดียวกับ Transcript แบบไม่จบ 

หรือเปล่า 

 3. พวกใบเช็คเกรด, ใบรับรองการเป็น 

นักศึกษาและ Transcript จบ ขอแล้วได้ในวันเดียว

กันเลยหรือไม่

 4. ถ้ า จ ะ ไ ป ติ ด ต่ อ เ รื่ อ ง บั ต ร นั ก ศึ ก ษ า  

บัตรนักศึกษาหาย อยากทราบว่าวันอาทิตย์เปิดให้บริการ 

หรือเปล่า  แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง

 5. วิชาเลือกเสรี และกลุ่มวิชาเลือก ควรจะ 

ลงทะเบียนเรียนช่วงไหนดี 

 6. เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ต้องเรียน 

ภาษาอังกฤษ 4 เล่ม แต่ถ้าไม่เรียนภาษาอังกฤษสามารถ 

เรียนภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ได้หรือไม่ เช่น ภาษารัสเซีย 

หรือภาษาสเปน เป็นต้น

 7. เดิมดิฉันเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

แต่ได้ทำเรื่องย้ายคณะมาเรียนคณะรัฐศาสตร์ 

อยากทราบว่าวิชาท่ีไม่ตรงกับวิชาของคณะรัฐศาสตร์ 

จะถูกนำมาคิดเกรดรวมด้วยไหม 

ตอบ 1. ไม่ต้องใช้รูปถ่าย

 2. ใบเช็คเกรดจะปรากฏวิชาท่ีสอบไม่ผ่านด้วย 

ซึ่งเหมือนกับ Transcript แบบไม่จบการศึกษา

 3. ใ บ เ ช็ ค เ ก ร ด แ ล ะ ใ บ รั บ ร อ ง นั ก ศึ ก ษ า  

เ มื่ อ นั ก ศึ ก ษ า ยื่ น เ รื่ อ ง ข อ แ ล้ ว ใ ห้ ร อ รั บ ไ ด้ เ ล ย  

แต่ Transcript จบ เจ้าหน้าที่ที่รับคำร้องจะนัดให ้

นักศึกษาไปรับได้ประมาณ 5 วันทำการนับจากวันที่ 

นักศึกษายื่นคำร้อง

 4. ปกติวันเสาร์ - วันอาทิตย์ มหาวิทยาลัย 

ไม่เปิดบริการ เว้นแต่ในช่วงที่มหาวิทยาลัยมีการสอบ 

ในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการเท่านั้น 

ในกรณีบัตรนักศึกษาหาย นักศึกษาต้องนำใบ 

แจ้งความ, ใบเสร็จค่าธรรมเนียมทำบัตร 60 บาท 

(ชำระเงินที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1) 

แล้วนำไปติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา 

อาคาร สวป.ชั้น 2

 5. นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น 

วิชาเลือกเสรีและกลุ่มวิชาเลือกได้ต้ังแต่ปี 2 เป็นต้นไป  

 6. นักศึกษาเลือกเรียนวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน

ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนแทนภาษาอังกฤษได้ 

 7. ต้องนำมาคิดเกรดเฉลี่ยรวมด้วย

กองบรรณาธิการ

ความพร้อมของคนไทยฯ             (ต่อจากหน้า 6)

เป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตนเอง (Identity) 

เพ่ือให้เป็นท่ีจดจำ นับว่าเป็นส่ิงท่ีจำเป็นอย่างย่ิงสำหรับ

นักเรียนและนักศึกษาก่อนที่จะก้าวออกไปแข่งขัน 

ในตลาดอาชีพ                     

 บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของ 

แต่ละบุคคลซ่ึงไม่เหมือนกัน ไม่มีใครสามารถเลียนแบบ 

บุคลิกภาพของผู้อื่นได้เหมือนทุกอย่าง ไม่มีใครที่ม ี

บุคลิกภาพดีจนหาท่ีติไม่ได้หรือมีบุคลิกภาพเลวร้าย 

ไปหมดทุกอย่าง บุคลิกภาพนั้นสามารถปรับปรุง 

พัฒนาให้ดีขึ้นจนเป็นลักษณะเฉพาะตัวได้ สามารถ 

แบ่งออกเป็น    

         บุคลิกภาพภายใน (Internal Personality) คือ

ความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติต่างๆ เป็นพ้ืนฐานท่ีสำคัญ

ในการดำเนินชีวิต ถ้าคุณมองโลกในแง่ดีจะทำให้เป็น

คนมีอารมณ์ดี และไม่โมโหง่าย  

 บุคลิกภาพภายนอก (External Personality) 

เป็นสิ่งที่มองเห็นและสัมผัสได้ สามารถปรับปรุง 

พัฒนาและแก้ไขได้  ได้แก่ ใบหน้า  ทรงผม การแต่งกาย 

การยืน การเดิน ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนบ่งบอกความเป็น 

ตัวตนที่แท้จริง การพูดจาเป็นสิ่งที่สำคัญ ควรฝึกพูด 

ให้ชัดถ้อยชัดคำ เลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  

เป็นเรื่องไม่ยากถ้ามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง  

เมื่อฝึกฝนจนกลายเป็นนิสัยจะเป็นลักษณะเฉพาะ 

ของตัวเอง ทำให้เป็นท่ีจดจำต้ังแต่แรกพบและเป็นเสน่ห์ 

โดยเร่ิมต้นจากการสร้างความม่ันใจให้ตัวเองก่อน เช่น 

ฝึกการส่ือสารในห้องเรียน ก่อนออกไปนำเสนองาน 

หน้าห้องให้สูดลมหายใจลึกๆ เมื่อสนทนาพยายาม 

สบตาคนฟัง ส่ืออารมณ์ด้วยสีหน้าและแววตา ใช้ท่าทาง 

ประกอบการพูด จะทำให้คนอยากฟังและดูเป็นธรรมชาติ                                                                                                                

 การรวมตัวของอาเซียนเป็นลู่ทางไปค้าขาย 

กับภายนอก ถ้าคุณไม่พัฒนาในระยะยาวต้องเจอปัญหา 

ท่ีหนักกว่าคนอ่ืนเพราะเขาปรับตัวนานแล้วและเช่ือมต่อ 

ถึงกันหมด ทุกคนต้องคิดให้ไกล ขอเพียงให้เก่ง ดี  

มีความสามารถในการแข่งขันท่ีหลากหลาย สามารถ 

ปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์และมีทักษะที่จะ 

ประคับประคองตัวเองให้อยู่รอด ไม่ว่าคุณจะม ี

สัญชาติอะไร นับถือศาสนาใด พูดภาษาอะไร เพียงแต่ 

คุณเกิดในอาเซียนก็สามารถขึ้นมายืนตรงแถวหน้า 

ของเวทีอาเซียนได้  

บรรณานุกรม 

ความหมายของคำว่าบุคลิกภาพ ค้นเมื่อ 24 ตุลาคม  

 2556 จาก https://wiki.stjohn.ac.th/

เตรียมพร้อมพัฒนาตนเองสู่ “AEC” แนะกลยุทธ ์

 ก่อนลงแข่งตลาดอาชีพ ค้นเม่ือ 24  กันยายน 

 2556 จาก http://www.dailynews.co.th/article 

ว. อำพรรณ.  (2555).  การศึกษากลไกการขับเคลื่อน 

 การสร้างประชาคมอาเซียน กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ ์

 แสงดาว
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๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี ประเภทเทียบโอน 

หน่วยกิต  ประจำภาค  2  ปีการศึกษา  2557  ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 1. กำหนดการจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

และรับสมัครนักศึกษาใหม่

  1.1 จำหน่ายท่ีมหาวิทยาลัย (รามฯ 1) ชุดสมัคร 

ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 24 

พฤศจิกายน 2557 ราคาชุดละ 120.- บาท ท่ีอาคาร สวป.ช้ัน 1 

  1.2  สมคัรดว้ยตนเองทีม่หาวทิยาลยั     (รามฯ 1) 

ระหว่างวันท่ี  21 - 24 พฤศจิกายน 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ท่ีอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โดยดำเนินการสมัครได้ 2 กรณี  ดังนี้

   1.2.1 กรณีซื้อเล่มระเบียบการรับสมัคร  

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร) 

แล้วนำมาสมัคร

              1.2.2 กรณีไม่เสียค่าใบสมัคร  ให้กรอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต ์

ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th  ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำแหง 

ออกมา แล้วนำมาสมัคร

 2. ประเภทของนักศึกษาท่ีได้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต

  2.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ครบ  8  ปีการศึกษาแล้ว  แต่ผลการศึกษายังไม่เพียงพอ 

ที่จะได้รับเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา  ตามข้อ 14 วรรค 3 

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551     

  2.2 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ท่ีหมดสถานภาพนักศึกษา เพราะเรียนไม่ครบระยะเวลา 

การศึกษา  8  ปี  หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 

และค้างชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา 2 

ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน  ตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 

การศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรียน  และค่าบำรุงการศึกษา 

ช้ันปริญญาตรี  พ.ศ. 2543  หรือหมดสถานภาพจากการเป็น 

นักศึกษาเพราะลาออกจากการเป็นนักศึกษาแล้ว 

หรือหมดสถานภาพกรณีอื่น ๆ

  2.3 เป็นผู้สมัครที่ เคยมีหน่วยกิตสะสม 

เพราะเคยสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษา 

เป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2548  ข้อ 8 วรรค  2  และปัจจุบันหมดสถานภาพแล้ว

  2.4 เป็นผู้สมัครท่ีเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคำแหงที่หมดสถานภาพนักศึกษา ตามข้อ 2.1 และ 

2.2 แต่ได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอ่ืนในระดับอนุปริญญา 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จ 

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนสมัครใหม่และใช้สิทธ์ิ

เทียบโอนหน่วยกิต รวมกับผลการเรียนของมหาวิทยาลัย

รามคำแหงได้  โดยให้เทียบโอนกระบวนวิชาของสถาบัน

การศึกษาอ่ืนก่อน แล้วจึงนำวิชาท่ีสอบผ่านจากมหาวิทยาลัย

รามคำแหงไปเทียบโอนหน่วยกิตเพ่ิมเพ่ือไม่ให้วิชาซ้ำซ้อนกัน

  2.5 เป็นผู้สมัครท่ีใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา 

ตอนปลาย หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี 

ข้ึนไปจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน

 3. การกำหนดอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิต

  3.1 ผู้สมัครที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตตาม 

ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3  ประสงค์จะสมัครกลับเข้า 

มาเป็นนักศึกษาใหม่  จะต้องเป็นหน่วยกิตสะสมเดิมที ่

เทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษา 

กำหนดไว้  และต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ  

50.- บาท

  3.2 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิอนุปริญญา หรือปริญญาตรี 

ข้ึนไป จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องชำระค่าเทียบโอน

หน่วยกิต ๆ ละ 50.- บาท

  3.3 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา 

ตอนปลาย หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีขึ้นไป 

จากสถาบันการศึกษาอ่ืน ต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ  ละ 

100.- บาท

 4. ข้อปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต และ 

การชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต

  4.1 ให้ผู้สมัครนำสำเนาคุณวุฒิ หรือสำเนา- 

ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) แล้วแต่กรณี หรือ 

เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครเข้าเป็น

นักศึกษา ไปขอดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิต  และชำระ 

เงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้ครบเต็มจำนวนที่ได้สิทธิ์ 

เทียบโอนท้ังหมด  ในวันเดียวกับท่ีย่ืนสมัครเข้าเป็นนักศึกษา  

  4.2 ในกรณีผู้สมัครท่ีได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ไว้แล้วนั้น ไม่อาจดำเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จ 

ภายในวันที่ยื่นสมัคร มหาวิทยาลัยอาจผ่อนผันให้มา 

ดำเนินการภายหลังได้  โดยเฉพาะผู้สมัครท่ียังรอผลสอบ 

ในภาคสุดท้าย  หรืออยู่ระหว่างการรอใบรับรองผลการศึกษา 

(Transcript) ของภาคสุดท้ายเพ่ือนำมาเทียบโอนหน่วยกิต 

จะต้องรีบไปดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิตกับคณะ 

ท่ีสมัครทันทีท่ีได้รับใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)   

และจะต้องไม่เกินระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเสร็จสิ้น 

การสมัครของภาคการศึกษาที่สมัคร หากพ้นกำหนด 

ไปแล้วจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกภาคการศึกษาละ 300 บาท 

  4.3 ผู้สมัครท่ีไม่ได้ดำเนินการให้ครบข้ันตอน

ตามข้อ  4.1  และข้อ  4.2  มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษา 

ผู้น้ันสละสิทธ์ิการเทียบโอนหน่วยกิต  และมหาวิทยาลัย 

จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้สมัคร

  4.4 ผู้สมัครที่ดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิต 

ไว้แล้ว  แต่จะยกเลิกการเทียบโอนหน่วยกิตไม่ว่าสาเหต ุ

จากกรณีใด ๆ  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าเทียบโอน 

หน่วยกิตให้

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับสมัครและ 

ตรวจสอบวุฒิบัตร  สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล (อาคาร สวป. ช้ัน 3)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  โทร. 

0-2310-8615, 0-2310-8623

 รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากร 

เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค 

ร่วมถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

  รศ.รังสรรค์ กล่าวถึงเร่ืองของกฎหมายว่าเป็น 

คำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์   

ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้บัญญัติขึ้น 

ผู้ใดฝ่าฝืน มีสภาพบังคับ โดยลักษณะของกฎหมาย คือ  

1) กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับ 

2) กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่มาจาก 

 รัฏฐาธิปัตย์ 

3) กฎหมายต้องเป็นคำส่ังหรือข้อบังคับท่ีใช้ได้ท่ัวไป 

4) กฎหมายบัญญัติข้ึนเพ่ือให้บุคคลปฏิบัติตาม และ

5) กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ เพื่อให้กฎหมาย 

 เกิดความศักดิ์สิทธิ์  

 สภาพบังคับทางอาญาโดยท่ัวไปแล้วคล้ายคลึงกัน  

คือ หากเป็นโทษสูงสุดจะใช้วิธีประหารชีวิต  ซ่ึงบางประเทศ 

ใช้วิธีการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า  แขวนคอ  แต่ประเทศไทย 

ในปัจจุบันให้นำไปฉีดยาให้ตายใช้วิธีประหารด้วย 

วิธีอ่ืนไม่ได้  นอกจากน้ันก็เป็นการจำคุก  เป็นการเอาตัว 

นักโทษควบคุมในเรือนจำ ซึ่งต่างกับกักขังเป็นการ

เอาตัวไปกักไว้ที่อื่นที่มิใช่เรือนจำ  ส่วนการปรับคือ 

ให้ชำระเงินตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในคำพิพากษา

ต่อศาล

 สภาพบังคับทางแพ่ง คือ การกำหนดให้การ 

กระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายตกเป็นโมฆะ  ตัวอย่างเช่น  

การซ้ือขายท่ีดินโดยมิได้ทำเป็นหนังสือ  และจดทะเบียน 

ต่อเจ้าพนักงานตกเป็นโมฆะ การทำนิติกรรมซึ่งม ี

วัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายก็ดี  

เป็นการพ้นวิสัยก็ดี  เป็นต้น

 “สังคมจะเจริญได้อย่างไร ถ้าคนไม่มีระเบียบ 

ส่ิงท่ีจะทำให้เจริญได้ คือ สิทธิ และหน้าท่ี ถ้าทุกคน 

เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองแล้ว จะทำให ้

สังคมเกิดความสงบ มีระเบียบและมีความยุติธรรม 

ฉะนั้นขอให้ครูช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้วิชากฎหมายเป็นส่วนสำคัญของการศึกษา 

แก่ลูกศิษย์ เพื่อพวกเขาจะได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิต

ประจำวันและเกิดประโยชน์ในสังคมอย่างแท้จริง” 

รศ.รังสรรค์กล่าว

ครู-อาจารย์โรงเรียนมัธยมฯ         (ต่อจากหน้า 3)

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต
ภาค 2 ปีการศึกษา 2557



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ 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)รามคำแหงมอบทุนฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

 1. เด็กชายมณฑ์ปราชญ์ ตันวรรณรักษ์ 

(น้องเบอร์ดี้) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 

โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษได้รับรางวัลที่ 5 

จากการแข่งขัน World Putting Championship 2014 

 2. เด็กหญิงณฐชนก ตันวรรณรักษ์ (น้องไดรฟ) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โครงการหลักสูตร 

ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่น Girl 9 จากการ 

แข่งขันกอล์ฟ รายการกอล์ฟ World Championship 2014  

และในการแข่งขันคร้ังน้ีน้องไดรฟสามารถชนะแชมป์เก่า 

3 สมัย  จากสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ

หลานพ่อขุนฯ                             (ต่อจากหน้า 12)

รายการ SEA GAMES 2011 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 

ในประเภททีมหญิง Race To Goal Team และ 

ประเภททีมหญิง Accuracy Team และ 1 เหรียญทอง 

ในประเภททีมหญิง Open Distance Team 

 ปัจจุบันสถิติอยู่ในอันดับท่ี 1 ของโลก ประเภท 

บุคคลหญิง จากการจัดอันดับของสหพันธ์กีฬา 

ทางอากาศนานาชาติ (FAI) โดยได้สร้างช่ือเสียงให้กับ 

ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการ 

แข่งขันกีฬาทางอากาศชนิดกีฬาร่มร่อน มีผลงาน 

ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 3 ปี ดังน้ัน เพ่ือเป็นขวัญ และ 

กำลังใจให้แก่นางสาวนันท์ณภัส ภุชฌงค์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้อนุมัติเงินรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 

50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

 จากน้ัน อธิการบดี ม.ร.มอบเงินรางวัลพร้อมโล่ 

เกียรติยศให้แก่นางสาวนันท์ณภัส ภุชฌงค์ และกล่าวว่า 

ขอแสดงความยินดีที่ “น้องบี นันท์ณภัส” นักศึกษา 

ของรามคำแหง สามารถแสดงความสามารถด้านกีฬา

จนก้าวไปถึงระดับทีมชาติไทยได้สำเร็จ ซ่ึงมหาวิทยาลัย 

มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา 

ให้เล่นกีฬามาโดยตลอด หลังจากน้ี เม่ือได้เห็นความ

สำเร็จและความน่าสนใจของกีฬาทางอากาศ เช่น 

กีฬาร่มร่อนนี้แล้ว ตั้งใจจะดำเนินการจัดตั้ง “ชมรม 

กีฬาทางอากาศ” ขึ้น เพื่อเฟ้นหานักกีฬารุ่นใหม่ที ่

สนใจกีฬาทางอากาศ เข้ามาพัฒนาฝีมือและทักษะ 

ให้เก่ง จนสามารถออกไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกได้

เหมือนเช่น “น้องบี นันท์ณภัส” ด้วย

 ด้านนาวาอากาศเอกวีระยุทธ นายกสมาคมฯ 

กล่าวว่าสมาคมกีฬาทางอากาศฯได้รับเกียรติจาก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบทุนให้นักกีฬาชั้นยอด 

ของสมาคมฯถือเป็นวันประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง

ที่กีฬาทางอากาศได้มีนักกีฬาเป็นแชมป์โลกติดต่อ

กัน 2 ปี และการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ ขอชื่นชม 

มหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดระบบสวัสดิการและส่งเสริม 

ด้านกีฬาให้แก่นักศึกษาได้อย่างเป็นเลิศ สมาคมฯ 

ก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ 

มอบทุนการศึกษา ซึ่งจะช่วยเป็นกำลังใจให้ “น้องบี    

นันท์ณภัส” มีความเข้มแข็ง เจริญเติบโต ก้าวไปสู่ 

ความเป็นเลิศ และสร้างช่ือเสียงให้ประเทศชาติต่อไป

 “กีฬาทางอากาศ ได้รับบรรจุเป็นกีฬาสาธิต 

ในกีฬามหาวิทยาลัยฯแล้ว อยากชวนน้องๆนักศึกษา 

หรือนักกีฬาท่ีสนใจกีฬาทางอากาศ มาเป็นส่วนหน่ึง 

ในการจัดตั้งชมรมกีฬาทางอากาศให้เกิดขึ้นใน 

มหาวิทยาลัย จะได้ช่วยกันเผยแพร่และสร้างนักกีฬา 

ทางอากาศรุ่นใหม่ๆ ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ 

เป็นมืออาชีพ เพราะกีฬาทางอากาศ เป็นกีฬาท่ีต้องวางแผน 

รวบรวมข้อมูล นำไปปฏิบัติ และตรวจสอบการวางแผน

อย่างต่อเนื่อง 

 สำหรับนักศึกษาหรือนักกีฬาที่สนใจ ขอเพียง 

เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีใจรักในกีฬาทางอากาศ 

ซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่เป็น Super Extreme Sport พร้อม 

ท่ีจะเรียนรู้ และอยากจะฝึกบิน เม่ือใดท่ีมหาวิทยาลัย 

จัดต้ังชมรมข้ึนแล้ว ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้และสมัคร 

เป็นนักกีฬาได้ โดยสมาคมฯจะร่วมสนับสนุนอุปกรณ์

วิทยากรและโค้ช เข้ามาดูแลอย่างเต็มที่”

 นางสาวนันท์ณภัส นักกีฬาร่มร่อนทีมชาติไทย 

กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน 

นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาและออกไป 

สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศไทย  

อยากชวนเพื่อนๆนักศึกษาที่สนใจเล่นกีฬามาฝึก 

กีฬาร่มร่อนกันให้มากขึ้น กีฬาร่มร่อนเป็นกีฬา 

ประเภทหน่ึงท่ีน่าสนใจ หลายคนอาจมองว่าอันตราย 

แต่ถ้าเราฝึกดี มีครูฝึก ฝึกอย่างถูกวิธี และปฏิบัต ิ

ตามระเบียบก็จะไม่เป็นอันตรายและประสบความสำเร็จ 

ได้แน่นอน จากน้ี ก็ต้ังใจจะเข้ามาเรียนและสอบให้มาก

ที่สุด และจะยังคงสร้างชื่อเสียงในกีฬาร่มร่อนให้แก่

ประเทศไทยไปสู่เวทีระดับโลกอย่างต่อเนื่องด้วย

 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ระหว่าง 

รอเวลาเข้าสอบของนักศึกษา พบนายนิวัฒน์ ยืนยงค์ 

สังกัดสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ร้องเพลง ศรัทธา ของวงดนตรี 

หินเหล็กไฟให้นักศึกษาฟังและสร้างความรู้สึก 

ต่อนักศึกษา ดังนี้

 1. สร้างกำลังใจให้กับนักศึกษาในห้วงเวลา

ที่กดดันและมีความเครียด

 2. สร้างความเชื่อมั่นในการสอบ ถ้ามีความ

มุ่งมั่นจักต้องประสบผลสำเร็จ

 3. ให้ความรู้สึกอบอุ่น มีผู้ยืนอยู่เคียงข้างในเวลา

ต้องต่อสู้เอาชนะปัญหาอุปสรรค

         จากการสอบถามพบว่านายนิวัฒน์ ยืนยงค์  

ได้ปฏิบัติดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร 

และกระทำทุกครั้งในการปฏิบัติหน้าที่คุมสอบตาม

ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 ในการนี้ขอชื่นชมและขอบคุณในการปฏิบัติ 

ดังกล่าวของนายนิวัฒน์ ยืนยงค์ และขออำนาจ 

คุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้มีความสุข 

ความเจริญ สืบไป ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ท่ีคัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาปฏิบัติงาน สร้างความดี 

ความงามให้กับสังคมไทยตลอดไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    

     ขอแสดงความนับถือ

                (นายมาโนช ขะมันจา) 

               รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

                                  โรงเรียนวัดคู้บอน

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาฯ              (ต่อจากหน้า 1)

น้องเบอร์ดี้ น้องไดรฟ

 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่าย 

(แบ่งชำระ 7 งวด) ศึกษาดูงานในประเทศ 145,000 บาท 

ศึกษาดูงานสาธารณรัฐสิงคโปร์ 155,000 บาท 

ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น 175,000 บาท

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

(ช่วงท่ี 1) ต้ังแต่บัดน้ี - 31 ตุลาคม 2557 ท่ีอาคารสุโขทัย 

ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 

เวลา 09.00-19.00 น. หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ 

http://3ms.ru.ac.th, http://www.mmm.ru.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8686, 

0-2310-8593, 081-826-2030 และ 081-920-2595
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 ที่ครูเขียนว่าตอนนี้หรือเรื่องนี้เป็นเรื่อง 

ของการขอบคุณ ก็เพ่ืออยากจะให้เห็นในหลาย ๆ  ด้าน 

ด้านที่หนึ่งอยากจะให้เห็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ 

คื อ ผู้ ที่ ร้ อ ง เ พ ล ง ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ฟั ง ก่ อ น ส อ บ 

น้ันประการหน่ึง อีกประการหน่ึงอยากจะสะท้อน 

ให้เห็นว่าในผู้ที่ชอบหรือไม่ชอบย่อมมี ย่อมเป็น 

ไปได้ บางคนก็อาจจะไม่ชอบ บางคนก็อาจจะชอบ 

แต่จดหมายที่ครูจะลงไว้ให้อ่านกันต่อไปนี้เป็น 

เรื่องของคนเขาชอบและก็น่ารับฟังไว้ ก็เพราะว่า 

ผู้ที่ชอบนั้นเป็นผู้ปกครองนักศึกษาแล้วก็พาธิดา 

เข้ามาสอบ บิดาของนักศึกษาเป็นผู้ท่ีจบการศึกษา

ชั้นมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของเราแล้วมี 

ความเชื่อมั่นในระบบการศึกษาของเรา ก็พาลูก 

หรือธิดาเข้ามาศึกษา เมื่อรอเวลาที่เข้าสอบของ 

นักศึกษา คนเป็นบิดาก็ได้ยิน บุตรสาว ธิดาของเขา 

ก็ได้ยินและเข้าใจว่ามีนักศึกษาอื่น ๆ อีกมากมาย 

ก็ได้ยิน ได้ยินลูกเป็ดร้องเพลงก่อนที่นักศึกษา 

จะสอบในห้วงเวลาที่สั้น ๆ ลูกเป็ดหรือนิวัฒน์   

ยืนยงค์ ได้เล่นดนตรีโดยใช้กีตาร์แล้วก็ร้องเพลง 

เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าสอบฟัง เพลงที่ว่านั้นเป็นเรื่อง 

การให้กำลังใจ สร้างความม่ันใจเป็นเร่ืองท่ีสนับสนุน 

เป็นเร่ืองท่ีจูงใจให้มีความรู้สึกอบอุ่น ให้มีความรู้สึกว่า 

ทุกคนสามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้  คนเป็น 

บิดาของนักศึกษาท่ีได้ยินรายหน่ึงก็มีจดหมายมาหา 

ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอบคุณ

ที่ได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้

 ขอให้นักศึกษาได้ดูจากจดหมายที่นำมา 

ลงไว้น้ีเฉพาะในส่วนท่ีเป็นสาระสำคัญก็แล้วกัน 

จากนั้นก็จะได้พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ 

สวัสดีครับ

     โรงเรยีนวดัคูบ้อน เขตคลองสามวา   

กรุงเทพมหานคร 10510

               22 สิงหาคม 2557

เรื่อง  ขอขอบคุณการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เรียน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ข้าพเจ้า นายมาโนช ขะมันจา สำเร็จการศึกษา 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และกำหนดให้นางสาว 

กรัณฑา ขะมันจา ธิดาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนี ้

ด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา ระบบการศึกษาที่เป็น

มาตรฐานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอบคุณ

(อ่านต่อหน้า 11)

 

เปิดบ้านวิทยาศาสตร์รามคำแหง

 รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ คณบด ี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น 

ประธานเปิดงาน “เปิดบ้านวิทยาศาสตร์รามคำแหง” 

 โดยมี คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ม.ร. 

ร่วมงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณ 

หน้าอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารคีรีมาศ 

และห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่างๆ ภายในคณะฯ 

 ภายในงานจัดให้มีการแสดงผลงานวิชาการ 

ของคณะฯ เช่น การวิจัยสมุนไพรไทย เปิดบ้านไลเคน 

ผลกระทบของโลกร้อนต่อระบบนิเวศปะการัง 

แขนกลหุ่นยนต์ เป็นต้น ร่วมทำกิจกรรมการ 

ทดลองทางวิทยาศาสตร์สนุกๆ มากมาย และ 

จะได้ใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ เช่น การทำสบู่- 

แฟนซี การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง การผลิต 

ซอสผลไม้ การทดสอบความแข็งแรงของโลหะ 

จุลินทรีย์กับเทคโนโลยีชีวภาพ การเพาะถั่วงอก 

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน ร่วมสนุกตอบคำถาม 

เล่นเกมด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ  

รวมท้ังเปิดให้เย่ียมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่างๆ 

ภายในคณะฯ และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์

 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(ฝ่ายประถม) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชน 

ทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬากอล์ฟ ณ เมือง 

ไพน์เฮิรสต์      รัฐนอร์ธแคโรไลนา       ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคมที่ผ่านมา  

ผลการแข่งขันปรากฏว่า

หลานพ่อขุนฯ คว้ารางวัลกอล์ฟที่อเมริกา

 รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์ รักษาการในตำแหน่ง 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาถวาย 

สักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ 

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” 

ณ สนามหน้าอาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนินใน 

เนื่องใน “วันรพี ประจำปี 2557” เพื่อน้อมรำลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย  

ที่มีต่อส่วนราชการอันเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและวงการกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 

การศึกษา ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น 

พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก 

เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม ท่ีผ่านมา ณ ช้ัน 3 ห้อง 0322 

อาคารสุโขทัย

นศ.กองทุนฯร่วมบริจาคโลหิต

(อ่านต่อหน้า 11)

คณะนิติศาสตร์ ม.ร. ร่วมวางพวงมาลาวันรพี


