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(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. จัดพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา

ม.ร. สัมมนาอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

รามฯ 2 ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ภาค 2 ลงทะเบียนนักศึกษาเก่า
ภาค 2/2556 วันที่ 7-10 พ.ย. 56
	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดการ 

ลงทะเบียนเรียน	 ภาค	 2	 ปีการศึกษา	 2556	

ของนักศึกษาเก่า	 ท่ีมหาวิทยาลัยระหว่างวันท่ี	

7-10	 พฤศจิกายน	 2556	 ณ	 อาคารเวียงคำ 

โดยนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดวิชา 

ท่ีเปิดสอนพร้อมวัน-เวลาบรรยายและวันเวลาสอบ 

ได้จาก	 ม.ร.30	 ภาค	 2/2556	 (ในหนังสือพิมพ์ 

ข่าวรามคำแหง	ฉบับท่ี	28	 วันท่ี	21-27	ตุลาคม 

2556	และบอร์ด	สวป.หรือท่ี	www.ru.ac.th)	

เปิดสอบ e-Testing 53 วิชา ภาค 2/2556 
เลือกวันเวลาสอบได้ และรู้ผลสอบทันที

      ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต	ผู้อํานวยการ 

สํานักทดสอบทางอิ เล็กทรอนิกส์ 	

เปิดเผยว่า	 สํานักทดสอบทางอิเล็ก- 

ทรอนิกส์	 ม.ร.	 จะเปิดสอบด้วยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์	(e-Testing)	ประจําภาค 

2/2556	 จํานวน	 53	 กระบวนวิชา	 โดย 

กําหนดให้นักศึกษาที่ต้องการสอบ 

ด้วยระบบ	e-Testing	ลงทะเบียนสอบ	ได้ต้ังแต่วันท่ี	7-10	พฤศจิกายน 

2556	ณ	อาคารเวียงคํา	ช้ัน	1	และวันท่ี	15	พฤศจิกายน	2556 เป็นต้นไป 

จนกว่าท่ีน่ังสอบจะเต็มโดยลงทะเบียนสอบ	 ณ	 อาคารสุโขทัย ชั้น	 8 

(เว้นวันที่	5,	10,	27	ธันวาคม	2556	-	3	มกราคม	2557	และ	12	-	19 

มกราคม	2557)	กําหนดวันสอบ e-Testing	ต้ังแต่วันท่ี	15	พฤศจิกายน 

2556	-	21	กุมภาพันธ์	2557		ณ	อาคารสุโขทัย	ชั้น	8

 ทั้งนี้	 ในการสอบแต่ละวันจะมีคาบเวลาให้นักศึกษา 

เลือกสอบได้	 4	คาบ	 ได้แก่	คาบท่ี	 1	 เวลา	09.00-11.30	น.	คาบท่ี	 2 

เวลา	12.00-14.30	น.	คาบที่	3	เวลา	15.00-17.30	น.	และ	คาบที่	4	 

เวลา	18.00-20.30	น.	

	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	 ม.ร.	 จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา	 ครั้งที่	 9	 เมื่อวันที่	 16	 ตุลาคม	 2556	ณ	 อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธาน	 และได้รับเกียรติจากนายจาตุรนต์  

ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“การปฏิรูปการศึกษา”	แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เป็นประธานให้โอวาท 

นักศึกษาในพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา 

	2556	โดยมี	รองศาสตราจารย์รังสรรค์ 

แสงสุข	อดีตอธิการบดี	คณะผู้บริหาร	

คณาจารย์	 และนักศึกษาระดับปริญญาเอก

และปริญญาโท	เข้าร่วมงาน	เม่ือวันท่ี	6	ตุลาคม	2556	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

	 โอกาสนี้	ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า	ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 คณะกรรมการจัดงานฯ	 นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

และปริญญาโทที่ได้ร่วมกันจัดงานไหว้ครู	ประจำปีการศึกษา	2556	ขึ้น (อ่านต่อหน้า 2)

 รองศาสตราจารย์สุพรรณี  มังคะลี  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต		เปิดเผยว่า	วิทยาเขต 

บางนา	 จะจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาสมัครใหม่ 

ภาคเรียนท่ี	2		ปีการศึกษา	2556		ในวันอังคาร 

ที่	12	พฤศจิกายน		2556		เวลา	12.00	น.	 

-	 15.00	 น.	 	 ณ	 ห้องประชุมอเนกประสงค์	

อาคารพระมาส	(PRB)	ชั้น	4	(รามฯ	2)		โดยม ี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ผศ.วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์	 เป็นประธานในพิธี	 มีหน่วยงาน 

ที่ให้บริการนักศึกษามาร่วมให้ข้อมูล		เช่น 
(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 นอกจากนี้ยังมีการลงทะเบียนนักศึกษาเก่า 
ภาค	 2/2556	 ทางอินเทอร์เน็ต	 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่	

1	 พฤศจิกายน	 2556	 และลงทะเบียนทางไปรษณีย ์

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่	21	พฤศจิกายน	2556	โดยจดหมาย 

จ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล	ตู้ปณ.	1028	ธนาณัติสั่งจ่าย 

ในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ไปรษณีย์สาขา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 สอบถามรายละเอียด 

โทร.	0-2310-8610

ลงทะเบียนนักศึกษาเก่าฯ             (ต่อจากหน้า 1)

 ผศ.พิศิษฐ์	 กล่าวว่า	 การสอบด้วยระบบ	 e-Testing 

มีจุดเด่นท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาหลายประการ 

เช่น	นักศึกษาสามารถเลือกวันเวลาสอบได้เองตามที ่

ตนเองต้องการ	 และสามารถทราบผลสอบทันท ี

ที่สอบเสร็จ	 รวมทั้งหากสอบ	 e-Testing	 ไม่ผ่าน 

ก็สามารถเข้าสอบวิชานั้นตามตารางสอบปกติ  

ของมหาวิทยาลัยในภาคนั้นๆ	ได้

	 สํ า ห รั บ ขั้ น ตอนก า รล งทะ เบี ยนสอบ	 

e-Testing	นั้น	นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนก่อน 

และลงทะเบียนสอบ	 e-Testing	 ตามวันเวลาท่ีกําหนด 

ในแต่ละภาค	ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกวันเวลา	หรือ 

คาบการสอบได้ตามความพร้อมของตนเอง	 โดยชําระ 

ค่าลงทะเบียนวิชาละ	 50	 บาท	 และสําหรับนักศึกษา 

รหัส	55	กระบวนวิชาละ	70	บาท	และหลักฐานท่ีนักศึกษา 

ต้องนํามาในวันสอบคือบัตรประจําตัวนักศึกษา 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรท่ีหน่วยงานราชการ- 

ออกให้	 ใบเสร็จลงทะเบียนสอบ	 e-Testing	 และ 

มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย	15	นาที

	 สําหรับกระบวนวิชาที่เปิดสอบด้วยระบบ 

e-Testing	ภาค	2/2556	จํานวน	53	วิชา	ประกอบด้วย	

	 ANT1013		ANT3053	 ANT3054	 ANT3055

	 APR2101	 APR3102		 BIO1105	 CEC2201	

	 CHI1001	 CHI1002		 ECO1003		 ECO1101

	 ECO1102	 EDF1104	 ENG1001	 ENG1002

	 ENG2001		ENG2002		 GER1001		 GLY1003	

	 HIS1001	 HIS1002		 HIS1003		 HIS1201	

	 HIS3504	 HIS4500		 INT1004		 LAW1004		 	

	 LIS1001		 LIS1003		 MGT4004	 MKT2101		 	

 MKT3202 MKT3204		 MKT3205	 MTH1003	

		 MTH1101 PED4203	 POL1100		 PSY1001		 	

	 PSY2006		 RAM1000		SCI1003	 SOC1003	 	

	 SOC2065		 SOC4077	 STA1003	 STA2003		 	

	 STA2016		 THA1002	 THA1003	 SPN1001

	 BIO1001

 	 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	 www.etesting.ru.ac.th 

หรือโทร.	0-2310-8790

เปิดสอบ e-Testingฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

	 การจัดสัมมนาดังกล่าว	 เพื่อเสริมสร้างความ 

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับ 

อาจารย์แนะแนว	 และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการเรียน

การสอนของ	 ม.ร.	 แก่อาจารย์แนะแนวซึ่งจะเป็น 

ประโยชน์ในการแนะแนวแก่นักเรียนต่อไป	 โดยม ี

อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ	ในกรุงเทพมหานคร 

และต่างจังหวัดรวม	 30	 จังหวัด	 จำนวน	 290	 คน	

เข้าร่วมสัมมนา

ม.ร. สัมมนาอาจารย์ฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีท่ีศักด์ิสิทธ์ิเพราะในความเป็น 

ครูและศิษย์ท่ีมีต่อกันเกิดข้ึนได้อย่างไม่จำกัด		ลูกศิษย์

ที่ขึ้นมาไหว้ครูก็มีทุกวัย	วันนี้ก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งอายุ	

74	 ปี	 ถือว่ามาก	 แต่ที่รามคำแหงเคยมีลูกศิษย ์

อายุสูงถึง	 93	 ปี	 แสดงให้เห็นว่า	 คนเราไม่แก่เกินเรียน	 

ซึ่งรามคำแหงเปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนหนังสือได้ 

ทุกเพศ	 ทุกวัย	 เช่น	 ครอบครัวหนึ่งได้เขียนจดหมาย 

มาบอกว่า	ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ทำให ้

ตนเองมีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

พร้อมลูกสาวและที่บ้านก็เป็นลูกพ่อขุนฯอย่าง 

เต็มตัวแล้ว		

 อธิการบด ี	ม.ร. กล่าวต่อไปว่ารามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่ให้โอกาสทางการศึกษา 

ใครก็ตามที่ต้องการเรียนหนังสือต้องได้ เรียน	 

ถ้ามาเรียนมีคณาจารย์สอน	 และมีส่ือเทคโนโลยีให้แก่ 

ผู้ที่ต้องการทบทวนบทเรียน	 หรือผู้ที่ทำงานไปด้วย 

เรียนไปด้วย	 ฉะนั้น	 ถ้าเมื่อปี	 2514	 ไม่มีรามคำแหง 

ก่อต้ังข้ึน	สังคมไทยอาจขาดบุคลากรท่ีจะเข้ามาพัฒนา 

บ้านเมืองในหลายมิติ	 เพราะทุกวันน้ีรามคำแหงสามารถ 

ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้บ้านเมืองในทุกภาคส่วน	

ทั้งภาครัฐ	ภาคราชการ	และภาคเอกชน	

 “ตลอด 42 ปี รามคำแหงเปิดโอกาสทางการศึกษา 

มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนไทยมีที่เรียนหนังสือและ 

ประสบความสำเร็จในชีวิต เช่น คุณลัดดาวรรณ 

หลวงอาจ ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 

ที่ฟันฝ่าอุปสรรคในการใช้ชีวิตจากเด็กต่างจังหวัด 

เข้ามาทำงานในเมืองหลวง ชีวิตผ่านการต่อสู้มามาก 

จนเรียนจบปริญญาตรี และเนติบัณฑิตยสภา ก้าวมา

ถึงจุดนี้ได้ด้วยความมานะพยายาม 

 ล่าสุด นายอังคาร จันทาทิพย์ ศิษย์เก่าคณะ 

มนุษยศาสตร์ ก็ได้รับรางวัลกวีซีไรต์ ปี2556 ดังนั้น 

คนรามคำแหงจึงมีความภูมิใจที่พวกเราได้ช่วยกัน 

ดูแลสังคมไทย ให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ 

อย่างแท้จริง ขอช่ืนชมนักศึกษาทุกคนท่ีมาเรียนหนังสือ 

ครูเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนทำจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

และสังคมไทยในอนาคต”

	 ด้าน	รศ.รังสรรค์ อดีตอธิการบดี ม.ร.	กล่าวว่า 

ครูที่รามคำแหง	 ได้สอนกันไว้เสมอว่า	 ครูคือผู้ให้       

ผู้เติมเต็ม และผู้มีเมตตา	 เพราะรามคำแหงเป็น 

มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างไม่จำกัด 

ให้คนทุกเพศ	 ทุกวัย	 ได้มีการศึกษา	 เป็นมหาวิทยาลัย 

ม.ร. จัดพิธีไหว้ครูฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

ตลาดวิชาที่ เหมือนมหาวิทยาลัยแห่งอื่นอีกกว่า 

200	 แห่งทั่วโลก	 สามารถผลิตบัณฑิตออกไปแล้ว 

จำนวนกว่า	 8	 แสนคน	 วันนี้มีความยินดีที่ลูกศิษย ์

จัดพิธีไหว้ครูขึ้น	มีความปลื้มปีติอย่างที่สุด			ขอฝาก 

ลูกศิษย์ว่า	 “กินน้ำจากบ่อ	 อย่าลืมคนขุดบ่อ”	 เมื่อ 

มีโอกาสให้กลับมาไหว้พ่อขุนฯและครูบาอาจารย์บ้าง 

 ที่สำคัญ	 ขอให้ลูกศิษย์เชื่อมั่นว่า	 ท่านเป็น	

“ศิษย์มีครู”	และให้มีความเพียรอันบริสุทธ์ิ		มีสติปัญญา 

เฉลียวฉลาด	และมีกำลังร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์	 

ขอให้เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตออกไปดูแลรับใช้ 

ประเทศชาติได้อย่างภาคภูมิ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

กองกิจการนักศึกษา	 สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์		

และตัวแทนคณะต่าง	ๆ			

	 การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อต้อนรับนักศึกษา 

สมัครใหม่ภาคเรียนที่	 2	 และชี้แจงระบบการเรียน 

การสอน			การสอบไล่			แนะนำหน่วยงานให้บริการ 

นักศึกษา		และโครงการพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง	ๆ  

ให้นักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์			 

ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้มีความสุขและ 

ประสบความสำเร็จในการเรียน	

	 ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ทุกคนและผู้สนใจ 

ร่วมกิจกรรมครั้งนี้	 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่			

งานกิจการและบริการนักศึกษา		วิทยาเขตบางนา		

โทร.	0-2397-6301			หรือ	0-2397-6314

รามฯ2 ปฐมนิเทศฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ ไทรเล็กทิม	 รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู	 พร้อมด้วยคณะ 

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดหนองบัวลำภู	 

แสดงความยินดีและหารือเรื่องการขอใช้ที่ดิน 

สำหรับเป็นท่ีต้ังสาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดหนองบัวลำภู 

กับนายชยพล ธิติศักด์ิ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	

เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่	 เมื่อวันที่	 7	 ตุลาคม	

2556	ณ	ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ผู้ประกอบการหอพัก ระดับ 5 ดาว จาก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 17 แห่ง ผ่าน 

การคัดเลือกเข้ารับโล่และเกียรติบัตรในโครงการ 

“เครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัย 

ยาเสพติด” พร้อมลงนามบันทึกแสดงเจตนารมณ ์

การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ 

ยาเสพติดในหอพัก

 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.)	มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษา	จัดโครงการ 

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบัน 

อุดมศึกษา	ประจำปีงบประมาณ	2556	โดยมอบหมาย 

ให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้ง	 9	 เครือข่าย 

ไปดำเนินงาน	 ซ่ึงสถาบันแม่ข่ายเป็นผู้นำการขับเคล่ือน 

และจัดทำโครงการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด 

ในสถานศึกษาระดับพื้นที่นั้น

	 คณะกรรมการเครือข่ายเอาชนะยาเสพติด 

สถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน	 ซ่ึงมีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	และมหาวิทยาลัยเครือข่าย	 อีก	14	สถาบัน 

ร่วมกันจัดโครงการฯ	ดังกล่าว	โดยคร้ังน้ี	มหาวิทยาลัย- 

ธุรกิจบัณฑิตย์	 เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ	“เครือข่าย 

หอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด” โดยมี 

นางอัญชลี ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 สำนักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

(ป.ป.ส.)		เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตร	และม ี

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี- 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	นายเสรีย์  วชิรถาวรชัย 

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ 

พิทักษ์เด็ก	 เยาวชน	 ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ	

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ประธานเครือข่ายเอาชนะ- 

ยาเสพติดสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน	 และ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่าย	 รวมทั้งผู้ประกอบ-

การหอพัก	 ร่วมในพิธี	 เมื่อวันที่	 24	 กันยายน	 2556	 

ณ	ห้องประชุม	1-1	อาคารสนมสุทธิ-พิทักษ์	อนุสรณ์	

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 โอกาสนี้	 รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ 

สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

กล่าวว่า	 โครงการ	 “เครือข่ายหอพักประสานพลังใจ	

ร่วมหยุดภัยยาเสพติด”	 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้- 

ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบสถาบันการศึกษา 

ได้มีระบบการบริหารจัดการหอพักที่ถูกต้องตาม 

พระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	2507	และตามพระราช-

บัญญัติป้องกัน	และปราบปรามยาเสพติด	พ.ศ.	2519 

และร่วมกันดูแลนักศึกษา	 ซึ่งเป็นเยาวชนของชาต ิ

ให้อยู่รอดและปลอดภัยภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีดี	 รวมท้ัง 

เป็นข้อมูลสำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองในการ

พิจารณาเลือกหอพักและการสร้างชุมชนโดยรอบ 

สถาบันการศึกษาให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอีกด้วย

 “ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการหอพัก 

ที่ได้รับโล่และเกียรติบัตรในครั้งนี้ ตลอดจนผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเครือข่าย ทั้ง 15 สถาบัน ได้แก ่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัย- 

ปทุมธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 

ธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหา- 

วิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน-

สุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัย- 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย- 

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ และ 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินหอพัก และสถาบันที่ร่วมลงนาม 

กับผู้ประกอบการหอพักในบันทึกแสดงเจตนารมณ ์

ที่จะป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ 

ยาเสพติดในหอพักคร้ังน้ี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง 

ต่อผู้ปกครองและนักศึกษาต่อไป”

 นางอัญชลี ศิริทรัพย์	 ผู้อำนวยการสำนัก 

พัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ป.ป.ส. 

กล่าวว่า	 การจัดการประเมินหอพักในครั้งนี้	 แสดง 

ให้เห็นถึงเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการ- 

ศึกษาและผู้ประกอบการหอพักในการวางมาตรการ 

 เน่ืองในโอกาสฉลองพระชันษา	๑๐๐	ปี 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก	 มีกิจกรรมหลาย- 

อย่างที่ “ข่าวรามคำแหง”	ขอบันทึกไว้เป็น 

เกียรติประวัติของพระองค์	อาทิ	

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	 การ 

บำเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสที่	สมเด็จ- 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก	ทรงเจริญพระชันษา 

๑๐๐	 ปี	 ณ	 พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน- 

ศาสดาราม

 ฯพณฯนายกรัฐมนตรี	เปิดนิทรรศการ 

“พระชันษา	 ๑๐๐	 ปี	 สดุดีพระสังฆบิดร” 

และกล่าวเปิดประชุมเสวนาพระธรรมทูต 

ไทย	 ๔	 ทวีป	 เทิดพระเกียรติสมเด็จ- 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล- 

มหาสังฆปริณายก ณ	วัดบวรนิเวศวิหาร

 มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย	 

ทูลถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา	 แด ่

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก	 ณ	 พระอุโบสถ 

วัดบวรนิเวศวิหาร

 และเปิดพุทธสถานสำคัญของ 

วัดบวรนิเวศวิหาร	๙	แห่ง	คือ

	 ๑.	พระอุโบสถ			

	 ๒.	พระเจดีย์			

	 ๓.	พระไพรีพินาศ

	 ๔.	พระวิหารพระศาสดา

	 ๕.	พระวิหารเก๋ง

 ๖.		ศาลารอยพระพุทธบาทศิลา 

 ๗.	พระปรางค์พระไวโรจนะ

 ๘.	พระปรางค์พระพุทธรูปสมัยทวารวดี 

		 ๙.	 โพธิฆระ

(อ่านต่อหน้า 10)



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ด้านครูผู้สอน	 ครูมีความกระตือรือร้นในการเตรียม 

ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น	 มีการ 

เตรียมการสอน	ใช้ส่ือและใช้เทคนิค	การสอนท่ีหลากหลาย	

ครูได้รับการนิเทศติดตามทำให้ทราบข้อดีและข้อเสีย 

ของตนเอง	และได้รับความรู้จากการอบรมในแต่ละรายการ

ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนใน

การอบรม	 และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 และ 

ส่งเสริมทุกๆด้าน	 ทำให้คณะครูได้รับความอบอุ่น	 มีขวัญ 

และกำลังใจที่ดีในการทำงาน	 โรงเรียนได้รับการพัฒนา

ทั้งตัวครู	นักเรียน	และทำให้ชุมชนมีความมั่นใจมากขึ้น

 นายพงษ์จิตร เฟื่องจร	 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

วัดบ้านดง		จังหวัดพิษณุโลก	

ด้านผู้เรียน	 นักเรียนมีความรู้ความสามารถท้ังด้านความรู้ 

และคุณธรรม	 โดยคาดว่าในปีการศึกษา	 2556	 จะมีผล 

การสอบ	O-NET	ที่สูงขึ้น

ด้านครูผู้สอน	ครูมีความรู้ด้านการเรียนการสอนและจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น

ด้านผู้บริหาร มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ได้ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นอย่างมาก	 จะดำเนินการ 

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ 

ยิ่งขึ้น

 นายสมจันทร์ พรบุญ	 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

บ้านภูดิน	(มิตรผลอุปถัมภ์)	จังหวัดชัยภูมิ	กล่าวว่า

ด้านผู้เรียน	 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเน่ือง  

ให้ความสนใจและมีความสุขกับกระบวนการเรียนรู้

ด้านครูผู้สอน	 ผู้สอนให้ความสนใจท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรม

การสอนของตนเอง	 และปรับตนให้มีความสุขกับการ

ทำงาน

ด้านผู้บริหาร	 สามารถแบ่งเบาภาระในการนิเทศของ 

ผู้บริหาร	ผู้บริหารงานวิชาการได้มีประสิทธิภาพ

 นายสลับ ชมพลมา	 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขวาง	 

จังหวัดเพชรบูรณ์	

ด้านผู้เรียน ได้รับการเรียน

การสอนจากคณาจารย์ของ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ตามโครงการ 

เรียนทางไกล	 IPTV	 และ 

ได้รับความรู้และทักษะจาก 

คณะครูในโรงเรียนท่ีได้รับการ 

ฝึกฝนทักษะจากการอบรมพัฒนา 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดให้

ด้านครูผู้สอน		ทำให้ครูผู้สอน 

ไ ด้ รับการพัฒนา ท้ัง ด้าน 

ความรู้และทักษะ	 จากการอบรมการพัฒนาตามโครงการ 

จากวิทยากรอันทรงคุณค่าท่ี	ม.ร.จัดให้บริการ	

ด้านผู้บริหาร	 ทำให้ผู้บริหารได้ครูผู้สอนที่มีความรู ้

ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาจากการ 

พัฒนาอบรมให้ความรู้จากคณาจารย์ของ	 ม.ร.ทำให้โรงเรียน 

มีการพัฒนาด้านบุคลากร	 ได้รับงบประมาณในการสนับสนุน 

การจัดกิจกรรมของโรงเรียนและมีความรับผิดชอบดีย่ิงข้ึน

 นายไพบูลย์ พันธ์หนองหว้า	 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

บ้านหินกอง		จังหวัดร้อยเอ็ด	

ด้านผู้เรียน นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และเรียนรู้จากวิทยากรผ่านสื่อที่ทันสมัย	 ถือว่าเป็น 

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	

ด้านครูผู้สอน	 คณะครูได้รับความรู้จากวิทยากรท่ีมีความรู้ 

ประสบการณ์	 และได้รับการนิเทศ	 แนะนำความรู้ประสบการณ์ 

ท่ีเป็นประโยชน์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ

นักเรียนและได้พัฒนาตนเอง	

ด้านผู้บริหาร ควรให้การสนับสนุนในการจัดโครงการฯ 

อย่างต่อเนื่อง	 และทำให้ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย 

มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น

 นายภูษิต วิเชียรรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง		จังหวัดอุทัยธานี	

ด้านผู้เรียน	 นักเรียนให้ความสนใจกับการเรียนการสอน 

ทางไกลโดยระบบ	 IPTV	ผู้ปกครองและชุมชนให้ความ 

สนใจกับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 

เข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ

ด้านครูผู้สอน	 ครูผู้สอนสามารถนำเทคนิคการสอนท่ีได้รับ 

จากการอบรม	 นำไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียน	 และนำผล 

ที่ได้จากการนิเทศไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

ด้านผู้บริหาร ได้รับโอกาสที่ดีกับการเข้าร่วมโครงการ 

ซึ่งสามารถนำไปบริหารและพัฒนาโรงเรียนให้เป็น 

โรงเรียนที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบสาธิตฯ ในสังกัด สพฐ.
เผย ‘ครู-นักเรียน’ ชื่นชมสื่อ-การสอนของ ม.ร.ทันสมัย

 รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) เป็นประธาน 

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล 13 แห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ 

ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ เพ่ือปรึกษาหารือและทำความเข้าใจเก่ียวกับการเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเน่ือง โดยมีผู้บริหาร ผู้ประสานงาน 

จากโรงเรียนต้นแบบ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และคณาจารย์ ม.ร.ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ 

ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)  

 ในโอกาสเดียวกัน	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ผู้แทนและผู้ประสานงานโครงการฯ	ยังได้เสนอทัศนะ	มุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการฯในด้านต่างๆ	ดังนี้

 นายวิโรจน์  แพนลา 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด- 

ระเบาะไผ่		จังหวัดปราจีนบุรี	

ด้านผู้เรียน	ผู้เรียนได้รับ 

การเรียนรู้อย่างหลากหลาย	 

มีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยทัน

ต่อเหตุการณ์	ได้เรียนรู้เทียบเท่า 

กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้านครูผู้สอน	ครูผู้สอนได้มี 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 มี 

เจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง	 การจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนดี	 มีรูปแบบที่หลากหลายได้รับการชี้แนะจาก 

อาจารย์นิเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

ด้านผู้บริหารได้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน	ได้รับ 

ประสบการณ์ตรง	 มีท่ีปรึกษาด้านวิชาการ	 และมีอาจารย์ 

นิเทศก์ช่วยดูแลกำกับการจัดกิจกรรมของครู

 นายธเนศ  ปานอุทัย	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง  

จังหวัดนครปฐม	

ด้านผู้เรียน	 นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ	 IPTV	 ซึ่งทำให ้

นักเรียนต้ังใจกับส่ือเทคโนโลยี	 ส่งผลให้การเรียนรู้บรรลุ 

ตามวัตถุประสงค์มากขึ้น	 และนักเรียนทุกชั้นได้รับการ

กระตุ้นจากคุณครูทุกครั้งหลังจากการนิเทศแล้ว	

ด้านครูผู้สอน	 นำความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมเพ่ิมความรู้	

ทักษะ	 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้กับนักเรียน	 นักเรียนมีผลงานและสามารถนำเสนอ 

ผลงาน/ชิ้นงาน	ที่คุณครูมอบหมายได้ดีขึ้น	

ด้านผู้บริหาร ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์กันท้ัง	 13	 โรงเรียน 

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้นำสิ่ง 

ที่ดีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน	สามารถนำไปปรับ 

ใช้ได้และยังส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนไว้ใจ/พึงพอใจ 

การจัดการศึกษา		และนำบุตรหลานมาเข้าเรียนเพ่ิมข้ึนมาก 

 นายสมควร จันทพิมพ์	 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

บ้านหนองสะแก	จังหวัดพิจิตร	

ด้านผู้เรียน	นักเรียนมีความพร้อมมากข้ึน		กล้าแสดงออก	

กล้าคิด	กล้าทำ	หลังจากท่ีคณะครูใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย 

มีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน	มีโรงเรียนท่ีอยู่ใกล้เคียงมาศึกษาดูงาน 

ทำให้โรงเรียนรับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น	 ผู้ปกครองนักเรียน 

และชุมชนให้ความสนใจท่ีมีโครงการน้ี	 บุตรหลานได้รับ 

ประโยชน์	 ทั้งด้านการเรียน	 การติว	 O-NET	 การเรียน	

IPTV	ทางไกล
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 อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                  aseanlang_ram@yahoo.co.th

คำถามในภาษามลายู (Kata Tanya) 

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

	 Selamat	 bertemu	 kembali	 (เซอลามัต	 เบอร์เตอมูเกิมบาลี)	 ยินดีที่ได้ 

กลับมาพบกันอีก		ก่อนอื่นผมขอเริ่มด้วยคำถามพื้นฐานในภาษามลายูว่า		Apa 

khabar	 ?	 (อาปา	 คาบัร)	 ถ้าจะแปลความหมายตามตัวอักษร	 Apa	 (อาปา)	

แปลว่า	อะไร		Khabar	(คาบัร)	รากคำนั้นมาจากภาษาอาหรับแปลว่า	ข่าวคราว	

หรือจะแปลให้เข้าใจง่าย	 ๆ	 คือ	 เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหม	 และประโยค	

Khabar	 baik	 (คาบัร	 ไบค์)	 สบายดี	 เป็นคำตอบที่คนทั่วไปมักตอบกลับไป 

เมื่อถูกถามด้วยคำถามนี้	หรือ	Apakah	nama	binatang	ini	?	(อาปากะฮ์	นามา	

บินาตัง	อีนี)	สัตว์นี้ชื่ออะไร	หรือ	Apakah	nama	bangunan	 	 itu	?	(อาปากะฮ์	

นามา	บางูนัน	อีตู)	อาคารนั้นชื่ออะไร		นอกจากคำถามที่ใช้คำว่า	Apa	(อาปา)	

แล้วยังมีคำอื่น	ๆ	ที่น่าสนใจอีกเช่น

	 -		Siapa	 (ซีอาปา)	แปลว่าใคร	 เช่น	Siapakah	 lelaki	 itu	 ?	 (ซีอาปากะฮ์	

เลอลากี	อีตู)	ผู้ชายคนนั้นคือใคร	หรือจะถามว่า	Siapa	nama		anda	?		(ซีอาปา	

นามา	 อันดา)	 คุณช่ือใคร	 (อะไร)	 ถ้าสังเกตดีๆ	 เราจะพบว่าการถามช่ือคนน้ันจะ 

ใช้คำว่า	Siapa	แทนคำว่า	apa		สาเหตุการใช้คำว่า	ใคร	(Siapa)	ในการถามหรือ 

พูดถึงมนุษย์นั้นเพื่อต้องการให้เกียรติมนุษย์ที่มีความแตกต่างจากสัตว์หรือ 

สิ่งของอื่น	ๆ		

	 -	 Kenapa	 (เกอนาปา)	 หรือ	 Mengapa	 (เมองาปา)	 ทำไม	 ใช้ถามเพื่อ 

ต้องการทราบถึงเหตุผล	เช่น	Mengapa	anda	tak	makan	nasi	?	(เมองาปา	อันดา	

ตะก์	มากัน	นาซิ)	ทำไมคุณไม่ทานข้าว	

	 -	 Bila	(บีลา)	เมื่อไหร่	ถามเวลา	เช่น	Bila	anda	akan	balik	ke	rumah	?	

(บีลา	อันดา	อะกัน	บาลิก	เกอ	รูมะฮ์)	คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่

	 -	 Mana	(มานา)	ที่ไหน	Universiti	Ramkhamhaeng	terletak	di	mana	?	

(อูนีเวอซีตี้รามคำแหง	 เติรเลอตะก์	 ดีมานา)	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งอยู่ที ่

ไหน

	 -	 Berapa	(เบอราปา)	เท่าไหร่		เป็นการถามถึงราคา	เช่น	Kereta	ini	harga 

berapa	 baht	 ?	 (เกอเรตา	 อีนี้	 ฮัรกา	 เบอราปา	 บาท)	 รถยนต์คันนี้ราคากี่บาท		 

หรือ	Berapakah	umur	anda	?	(เบอราปากะฮ์	อูมูร	อันดา)	คุณมีอายุเท่าไหร่

	 -	Bagaimana	(บาไกมานา)	อย่างไร	เป็นคำถามที่ต้องการคำอธิบาย	เช่น	

Bagaimanakah	keadaan	banjir	di	wilayah	Prajinburi	?	สถานการณ์น้ำท่วมที่

จังหวัดปราจีนบุรี	เป็นอย่างไร		

	 การรู้จักใช้คำถามนั้นสำคัญมากในการที่จะได้มาซึ่งความรู้และข้อมูล

ใหม่	ๆ	 	ท้ายที่สุดขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ	 	Selamat	Tinggal	

Jumpa	lagi.

	 เขาว่ากันว่า	 “เวลาเป็นเงินเป็นทอง”	 เพราะว่าธุรกิจหลาย	 ๆ	 ประเภท 

นั้นต้องแข่งขันกัน	ใครคิดก่อนทำก่อนก็ย่อมได้เปรียบ	ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร ์

ยังมีแบบจำลองที่คิดโดยนักเศรษฐศาสตร์เยอรมันชื่อ	 Stackelberg	 ซึ่งสรุป 

ได้ว่าคนที่เริ่มต้นก่อนจะได้เปรียบแบบที่เรียกว่า	first	mover	advantage		เรื่อง 

ที่ผมจะเขียนถึงวันนี้จึงเกี่ยวข้องกับการบอกเวลาเพราะถ้าเข้าใจความหมาย 

ของเวลาไม่ตรงกันแล้วก็จะทำให้เกิดสับสนได้ว่าเวลาที่อ้างอิงนั้นเป็นเวลา 

เท่าใดกันแน่

 เวลาเช้าที่เราเคารพธงชาติกันทุกวันนี้เราเรียกว่าเวลาเท่าใด	 หลายคน 

ตอบว่า	 8	 โมงเช้าใช่ไหมครับ	 แต่ถ้าไปถามคนที่อายุมากหน่อยส่วนใหญ่จะ 

บอกว่า	 2	 โมง	 ท่านผู้อ่านคิดว่าใครถูก	 แต่ผมยังไม่ตอบคำถามนี้นะครับจะ 

ขอถามอีกคำถามหนึ่งก่อนว่าเมื่อเข็มสั้นอยู่ที่เลข	 8	 และเข็มยาวอยู่ที่เลข	 12	 

ที่บางคนเรียกว่า	 8	 โมงเช้า	 ถ้าเป็นตอนค่ำเราเรียกเวลานั้นว่า	 8	 ทุ่มหรือเปล่า 

ทุกคนเรียก	 2	 ทุ่มใช่ไหมครับ	 ถ้าอย่างนั้นเวลาเช้าที่เคารพธงชาติเราก็ต้อง 

เรียกว่า	2	โมงเช้าจึงจะถูกใช่ไหม?

	 ถ้ายังมึนงงอยู่ผมจะเล่าให้ฟังถึงการบอกเวลาแบบไทยเดิมซึ่งกลางวัน 

เรียกโมงตามเสียงตีฆ้องบอกเวลาและกลางคืนเรียกทุ่มตามเสียงตีกลองบอก 

เวลาซึ่งเริ่มจากตอนเช้าที่เข็มสั้นอยู่ที่เลข	 6	 เข็มยาวอยู่เลข	 12	 เวลาตอนนั้น 

คือย่ำรุ่ง	ถัดไปอีกทีละชั่วโมงก็จะเป็นเวลา	หนึ่งโมงเช้า	สองโมงเช้า		สามโมงเช้า		

สี่โมงเช้า	 	 ห้าโมงเช้าแล้วเมื่อทั้งเข็มยาวและเข็มสั้นอยู่ที่เลข	 12	 ก็คือเที่ยงวัน	

ต่อไปก็จะเป็นบ่ายโมง	 บ่ายสองโมง	 บ่ายสามโมง	 บ่ายสี่โมง	 บ่ายห้าโมง	

แล้วก็จะเป็นย่ำค่ำ	ซึ่งเข็มสั้นอยู่ที่เลข	6	เข็มยาวอยู่เลข	12	เช่นกันกับย่ำรุ่ง

	 เมื่อเข้าสู่เวลาค่ำเนื่องจากตอนกลางคืนจะมีการผลัดยามทุก	 3	 ชั่วโมง 

หลังจากย่ำค่ำไปแล้วจึงเรียกเวลาเป็น	 หนึ่งทุ่ม	 สองทุ่ม	 แล้วเป็น	 หนึ่งยาม 

หลังจากนั้นเป็น	 สี่ทุ่ม	 ห้าทุ่มแล้วก็	 สองยาม	 (ที่เรานิยมเรียกกันว่าเที่ยงคืน) 

แล้วก็จะเป็นตีหนึ่ง	 ตีสอง	 สามยาม	 (หรือตีสาม)	 ตีสี่	 ตีห้า	 แล้วก็วนกลับมา 

ที่ย่ำรุ่งใหม่

	 ที่เล่ามาข้างต้นนี้เป็นการบอกเวลาแบบไทยซึ่งเป็นคนละอย่างกับการ 

ดูตัวจากเลขหน้าปัดนาฬิกาแบบฝรั่ง	 การอ่านเวลาแบบไทยนี้เคยทำให้ฝรั่งอึ้ง 

จนพูดไม่ออกมาแล้วเมื่อมาถามเวลาผมตอนเคารพธงชาติตอนเช้าเพราะผม 

ตอบไปเต็มปากว่าเวลา	 two	 o’	 clock	 เนื่องจากเคยชินกับที่เรียกเวลานั้นว่า 

สองโมง	 แต่คำภาษาอังกฤษที่ฟุดฟิดฟอไฟออกไปนั้นฝรั่งแปลว่าตีสอง	 ฝรั่ง 

งงจริง	ๆ	เพราะกลางวันแสก	ๆ	บอกเวลาว่าตีสองได้อย่างไร

	 ถ้าใครจะขานเวลาแบบสากลคืออ่านตามตัวเลขหน้าปัดนาฬิกาก็ให้ลืม 

คำว่าทุ่มและโมงไปได้เลยเพราะเป็นการเรียกแบบไทย	 ถ้าจะเรียกแบบสากล 

ต้องเรียกหน่วยของเวลาเป็นนาฬิกา	 (แปลมาจาก	 o’	 clock)	 โดยเริ่มจากขึ้น

ต้นวันใหม่คือหนึ่งนาฬิกา	 (ที่เราเรียกกันว่าตีหนึ่ง)	 สองนาฬิกา	 สามนาฬิกา	

สี่นาฬิกา	 ห้านาฬิกา	 ไล่ไปเรื่อย	 ๆ	 จนถึงเวลาเคารพธงชาติคือ	 แปดนาฬิกา	

(ไม่ใช่แปดโมง)	 แล้วก็เป็นเก้า	 สิบ	 สิบเอ็ด	 และสิบสองนาฬิกา	 (เที่ยงวัน)	 

หลังจากน้ันนิยมนับเลขต่อเป็นสิบสามนาฬิกา	 สิบส่ีนาฬิกา.........จนถึงย่ีสิบส่ีนาฬิกา

คือเที่ยงคืน	แล้วก็วนมาเริ่มที่หนึ่งนาฬิกาใหม่	

	 แม้ว่าการกำหนดหน่วยเวลาเป็นนาฬิกาจะเป็นสากลแล้ว	 แต่ที่มาของ 

คำว่า	 “นาฬิกา”	 นั้นหมายถึงกะลามะพร้าวเจาะรูที่เรียกว่าทะนานแล้วนำไป 

`

`

ลอยน้ำจนกว่าจะจม	 เมื่อจมครั้งหนึ่งก็เรียกว่าหนึ่งนาฬิกาซึ่งเทียบได้กับเวลา 

หนึ่งชั่วโมง	 แต่ในสมัยโบราณนั้นเราไม่ได้แบ่งย่อยเป็นนาทีและวินาทีเหมือน 

ปัจจุบันเพราะเรากำหนดว่า	 หนึ่งนาฬิกาแบ่งได้เป็นสิบบาท	 หน่วยเวลา	 1	 บาท 

จึงเทียบได้กับ	 6	 นาที	 การเรียกเวลาเป็นนาฬิกาและบาทแบบนี้จะพบเห็นได้ 

บ่อย	ๆ	เวลาอ่านพงศาวดารหรือเอกสารโบราณ

	 ดังนั้นเวลา	 2	 นาฬิกา	 5	 บาทที่ผมตั้งเป็นชื่อของตอนนี้ถ้าจะแปลงเป็น 

เวลายุคปัจจุบันก็น่าจะเป็นเวลา	2	ชั่วโมงกับอีก	30	นาที



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

(อ่านต่อหน้า 7)

อนาคตอาเซียน ค.ศ.2030  

	 อาเซียนกำลังมีแผนงานสำคัญในการดำเนินงานสู่การเป็นภูมิภาคท่ีมีตลาดเดียว	 

(Single	Market)	 และฐานผลิตเดียวกัน	 ใน	 ค.ศ.2015	 มีแนวโน้มว่า	 ภายหลังปี	 2015 

จะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทันทีทันใด	 การเปิดตลาดเสรีทั้งด้านสินค้า	 ทุน	 แรงงาน 

ท่ีมีฝีมือ	 จะค่อย	 ๆ	 ดำเนินไปเท่าท่ีกฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิกจะเอ้ืออำนวย 

แต่คำถามท่ีหลายฝ่ายสนใจขณะน้ีก็คือในอีก	20	ปีข้างหน้า	อาเซียนจะมีโฉมหน้าอย่างไร	 

และสมาชิกอาเซียนต้องดำเนินการอย่างไรสู่เป้าหมายใหญ่	“ตลาดเดียว”

 ในเร่ืองน้ีสถาบันธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย	 (Asian	Development	Bank	 Institute- 

ADBI)	มีคำตอบกล่าวคือ	เมื่อ	ค.ศ.2012	ADBI	ได้ฉายภาพอาเซียนใน	ค.ศ.	2030	ไว้ใน 

ร่างเอกสารเร่ือง	 “ASEAN	 2030:	 Toward	 a	 Borderless	 Economic	 Community”	 อันเป็นผล 

จากการทำงานร่วมกันระหว่าง	ADBI	สำนักงานเลขาธิการอาเซียน	และสำนักงานใหญ่ 

ของ	ADB	ทั้งนี้จะตอบคำถามสำคัญ	3	ประการดังนี้

	 (1)		ประชาชนชาวอาเซียนมีความปรารถนาที่จะเห็นอาเซียนเป็นอย่างไร 

	 	 ในปี	2030

	 (2)	 กุญแจสำคัญท่ีจะไปถึงความปรารถนาน้ันคืออะไร	 หรืออาเซียนจะต้องฝ่าฟัน 

	 	 การท้าทายอะไรบ้างที่จะไปสู่จุดนั้น

	 (3)	อาเซียนจะมีแนวนโยบายอย่างไรหรือทางเลือกใดที่จะไปสู่ความฝันนั้น

	 เป็นงานไม่ง่ายนักท่ีจะฉายภาพอาเซียนในช่วงเวลาดังกล่าว	 เพราะจะต้องมีการ 

เชื่อมโยงเป้าหมายใหญ่ที่จะไปถึงของอาเซียน	 กับแนวทางที่ปฏิบัติได้ของสมาชิก 

แต่ละประเทศว่าจะทำได้หรือไม่	 ด้วยเหตุนี้	 ADBI	 จึงใช้วิธีการศึกษาเพื่อที่จะตอบ 

คำถามดังกล่าวน้ี	 โดยการใช้	 holistic	 approach	 ในการรวบรวมจุดมุ่งหมายของรัฐสมาชิก 

อาเซียน	 แต่ละประเทศกับเป้าหมายของอาเซียนเข้าด้วยกัน	 รวมถึงการพิจารณาเป้าหมาย 

การพัฒนาประเทศในระยะยาวของรัฐสมาชิก	 ตลอดจนการสำรวจทัศนคติของผู้นำ 

ประเทศอาเซียนในการพัฒนาประเทศ	 จากนั้น	 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ	 SWOT 

analysis	คือการพิจารณาถึงจุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และภัยคุกคามจนได้ข้อสรุปหรือ 

คำตอบที่ว่าใน	 ค.ศ.2030	 อาเซียนจะมีโฉมหน้าใหม่คือจะเป็นอาเซียน	 “R	 I	 C	 H”	

ASEAN	ซึ่งมีลักษณะดังนี้

 R	คือ	Resilience	หมายถึง	อาเซียนที่ยืดหยุ่นปรับตัวได้มีความสามารถในการ 

บริหารจัดการความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและภัยท่ีมาจากภายในและภายนอกภูมิภาค 

ตลอดจนสามารถที่จะลดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้	ด้วยเหตุนี้อาเซียนจำเป็นต้องสร้าง 

สถาบันที่เข้มแข็ง	 และมีนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ชัดเจนที่บริหารโดยผู้บริหารที ่

เช่ียวชาญ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะต้องเป็นผู้ท่ีกล้าเส่ียงและฉับไว	อาเซียนจึงต้องมีกรอบงาน 

เพื่อความร่วมมือและการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

 I	 คือ	 Inclusiveness	 หมายถึง	 อาเซียนที่พัฒนารอบด้านทั้งด้านเศรษฐกิจที ่

เสมอภาค	 สร้างโอกาสโดยการใช้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือท่ีจะทำให้ช่องว่างด้านรายได้

ลดลงทั้งประเทศ	ส่งเสริมการให้สวัสดิการแก่ประชาชน

 C	 คือ	Competitiveness หมายถึง	 อาเซียนท่ีแข่งขันได้ในเวทีโลก	 โดยการสร้าง 

สภาพแวดล้อมด้านธุรกิจท่ีบริษัทต่างๆ		สามารถลงทุนดำเนินการในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังท่ีเป็นกฎเกณฑ์ภายในชาติ	 และกฎเกณฑ์ของภูมิภาค 

และเพ่ือทำให้ผลผลิตของอาเซียนแข่งขันได้ในตลาดโลก	 อาเซียนต้องปรับปรุงมาตรฐาน

ผลผลิตสินค้า	และมีนวัตกรรมที่มาจากแนวคิดพื้นเมือง

 H	คือ	Harmony	หมายถึง	อาเซียนท่ีมีความกลมกลืนปรองดองกันเป็นครอบครัว 

ของชาติต่าง	ๆ	 ท่ีอยู่กันอย่างสันติ	และสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 (common	problems)	 

ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน	และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง

	 นอกจากนี้รัฐสมาชิกอาเซียน	ต่างตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มรายได้ประชาชาติใน 

ภูมิภาค	(จีดีพี)	ให้เป็น	10,000	เหรียญสหรัฐฯ	ในปี	2030	(จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ	

3,000	 เหรียญสหรัฐฯ)	 ท้ังน้ีรายได้ประชาชาติโดยเฉล่ียคาดว่าจะเพ่ิมสูงข้ึนมากในกลุ่ม 

ประเทศ	CLMV	หรือกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม	และมากกว่ากลุ่มประเทศอาเซียน 

ท่ีพัฒนามากกว่า	 อย่างไรก็ดี	 ถ้าหากอาเซียนยังไม่สามารถท่ีจะทำงานร่วมกันจนพัฒนา 

ไปสู่	 “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”	 ได้	 หรือไปสู่	 “อาเซียนไร้พรมแดน”	 ได้	 อีกทั้ง 

หากมีความวุ่นวายจากภายนอกภูมิภาคเข้ามากระทบ	หรือหากประเทศสมาชิกอาเซียน 

ยังติดกับอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลาง	 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะดำเนิน 

ไปอย่างเชื่องช้า	และอาเซียนจะไม่บรรลุเป้าหมายในการเป็น	“A	R	I	C	H		ASEAN”	

ข้อมูลประชากรและขนาดจีดีพีของอาเซียนปี ค.ศ.2010

 

 ดังนั้น	A	R	 I	C	H	 	ASEAN	จึงหมายถึงการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้อง 

ลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน	 มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดย 

ไร้รอยต่อโดยการประสานงานด้านนโยบายและมีการระดมทรัพยากร	มีการบริหารจัดการ 

ท่ีเสรีมากข้ึนในเร่ืองของแรงงานและเงินทุน	 มีการกำหนดข้อตกลงร่วมด้านมาตรฐาน 

มีการกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	ร่วมกัน	และมีการเปล่ียนแปลงความรับผิดชอบบางประการ 

จากองค์กรระดับชาติไปสู่องค์กรส่วนภูมิภาค	 ทั้งนี้โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

สถาบันของอาเซียน	 และอาเซียนจะต้องสร้างระบบราชการของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ 

ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณการเงินสนับสนุนที่เพียงพอ	 ที่สำคัญก็คืออาเซียน 

จะไม่สร้างสถาบัน	 หรือองค์กรที่มีลักษณะการเป็นสถาบันในแบบเดียวกับสหภาพ 

ยุโรปปัจจุบัน	

 สิ่งท้าทายสำคัญในปี 2030

	 ในปี	2030	A		R	I	C	H		ASEAN	จะเผชิญปัญหาเผชิญหน้าสำคัญหลายประการ 

ทั้งภายในชาติสมาชิก	 และระดับภูมิภาค	 ได้แก่	 (1)	 การจัดการเศรษฐกิจมหภาค	 และ 

เสถียรภาพทางการเงิน	 (2)	 การส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เสมอภาค 

โดยรวม	 (3)	 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 และนวัตกรรมของภูมิภาค	

และ	(4)	การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	และสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน

	 นอกจากนี้	 ADBI	 พบว่ามีปัจจัยสำคัญ	 4	 ประการที่จะทำให้อาเซียนสามารถ 

จัดการกับการท้าทายที่สำคัญดังกล่าวได้คือ	(1)	การขยายตลาดการเงินทั้งในทางกว้าง

และทางลึก	(2)	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	(3)	สร้างการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ	และ	

(4)	 เสริมสร้างการปรองดองให้เข้มแข็ง	 ซึ่งปัจจัยสำคัญทั้ง	 4	 นี้	 อาจถูกมองว่า	 เป็น 

“การท้าทายลำดับ	2”		ของอาเซียน	เช่นเดียวกับส่ิงท้าทายท่ีสำคัญ	4	ประการของอาเซียน	 

ซึ่งทั้งหมดมีส่วนเชื่อมโยงกับอาเซียนที่ยืดหยุ่นปรับตัวได้ - อาเซียนที่พัฒนารอบด้าน 

- อาเซียนที่แข่งขันได้ - อาเซียนที่มีความกลมกลืนปรองดองกัน	หรือ	 “A	 	R	 I	C	H	

ASEAN”	ทั้งสิ้น	ซึ่งจะได้พิจารณาตามลำดับดังนี้

 การขยายตลาดการเงินทั้งทางกว้างและลึก

	 	 	 	 	 	 	 	ปัจจัยสำคัญที่จะบรรลุถึงการเป็น	“A	 	R	I	C	H	 	ASEAN”	ประการหนึ่งก็คือ 

การบูรณาการตลาดการเงินของภูมิภาคอาเซียน	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยง 

การเงินท่ัวภูมิภาค	 ซ่ึงต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจของธนาคารท้ังหลายภายในรัฐสมาชิก 

อาเซียนที่จะต้องขยายการเปิดสาขาของตนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน	 เห็นได ้

จากน้ีอาเซียนได้มีกรอบความร่วมมือทางการเงินหรือ	ASEAN+3	คืออาเซียน	10	ประเทศ 

กับจีน	 ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 เช่น	 ความริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี	 (Chiang	 Mai	 Initiative	 

Multilateralisation	 -	 CMIM)	 ซ่ึงเป็นความตกลงแลกเปล่ียนเงินตราพหุภาคี	 เพ่ือแก้ไข 

ปัญหาสภาพคล่องระยะส้ันในภูมิภาค	 อีกท้ังยังมีมาตรการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย 

(Asian	Bond	Markets	 Initiative	 -	ABMI)	 เพื่อส่งเสริมการใช้เงินออมเพื่อการลงทุน

ในภูมิภาคเอเชีย	 โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการเชื่อมโยงของภูมิภาคภายใต้กองทุน 

รศ.ดร.วราภรณ์  จุลปานนท์
ประเทศ ประชากร (ล้านคน) จีดีพี (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

บรูไน 0.41 12.4

กัมพูชา 15.27 11.2

อินโดนีเซีย 234.18 708.0

ลาว 6.28 6.5

มาเลเซีย 28.91 238.8

พม่า 60.16 43.0

ฟิลิปปินส์ 94.01 189.3

สิงคโปร์ 5.08 223.0

ไทย 67.31 318.7

เวียดนาม 86.93 107.7

อาเซียน 598.54 1,858.6
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นานาสาระฯ                                                                            (ต่อจากหน้า 6)

โครงสร้างพื้นฐานอาเซียนหรือ	Asean	Infrasture	Fund	(AIF)	ทั้งยังมีกลไกค้ำประกัน 

เครดิตและการลงทุน	(Credit	Guarantee	and	Investment	Mechanism	-	GIM)	ด้วย

	 และด้วยจุดหมายที่จะเปิดเสรีทางการเงินมากขึ้นนี้อาเซียนจึงต้องกำหนด 

กฎเกณฑ์ใหม่	ๆ	อันเป็นผลมาจากความร่วมมือด้านการเงินที่ใกล้ชิด	ทั้งในการจัดตั้ง 

กลไกในการกำกับดูแลการเปิดเสรีทางการเงิน และโดยการจัดทำข้อตกลงร่วมเพื่อ 

ประสานกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ทุนมนุษย์

	 ในรอบ	2	ทศวรรษที่จะมาถึงนี้	(ค.ศ.2030)	มีแนวโน้มว่าอัตราการเจริญเติบโต 

ของจำนวนประชากรของอาเซียนจะชะลอตัวลง	 แต่ในทางตรงข้ามจะมีการเพิ่มขึ้น 

ของประชากรวัยสูงอายุมากขึ้นทั่วอาเซียนเป็น	 “สังคมผู้สูงอายุ”	 ซึ่งจะส่งผลกระทบ 

ต่อตลาดแรงงาน	 การพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียนจึงจำเป็นต้องเน้นที่การเข้ามาม ี

ส่วนร่วมของแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 อาเซียนจึงต้องพัฒนาทุนมนุษย์ให้สอดคล้อง 

กับเป้าหมายการพัฒนาอาเซียนอย่างรอบด้าน	 ทั้งการปรับมาตรฐานคุณภาพการผลิต 

สินค้า	 และความสามารถในการแข่งขัน	 ทั้งนี้โดยรัฐต้องลงทุนในการบริการพื้นฐาน 

เช่น	 การสาธารณสุข	 สุขภาพ	 และน้ำสะอาด	 ทั้งในเมืองและชนบท	 โดยเฉพาะใน 

ดินแดนที่พัฒนาน้อย	 ในกลุ่มประเทศ	CLMV	 เช่น	มินดาเนา	 ในฟิลิปปินส์	 สุลาเวสี	

หรือ	 อิรานจายา	 ในอินโดนีเซีย	 นอกจากน้ีการพัฒนาทุนมนุษย์ยังต้องเน้นการยกระดับ 

คุณภาพชีวิตของพลเมือง	โดยลงทุนด้านการศึกษา	และปรับปรุงคุณภาพระบบการศึกษา	

ควรเน้นที่ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	 และคณิตศาสตร์	 เสริมสร้างความชำนาญ

และทักษะด้านเทคโนโลยี	และนวัตกรรมใหม่	ๆ	โดยเพิ่มการลงทุนในโรงเรียนอาชีวะ 

โดยผ่านโครงการความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน	อีกทั้งอาเซียนจะต้องขยายการให้ทุน 

แลกเปล่ียนระหว่างรัฐสมาชิกเพ่ือให้เยาวชน	 และนักศึกษาอาเซียนได้ศึกษาเรียนรู้	 และ 

สามารถจะได้หน่วยกิตจากการศึกษาเรียนรู้จากสถานศึกษาในประเทศของตนด้วย 

 การสร้างความเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อ

	 การเป็นประชาคมเศรษฐกิจที่ปราศจากพรมแดน	 หมายถึง	 ประเทศอาเซียน

จะสามารถเชื่อมโยงกันโดยผ่านการคมนาคมทั้งทางบก	 ทะเล	 อากาศอย่างราบรื่น	 

ดังนั้นการเชื่อมโยงกันจึงหมายถึง	 ความสามารถที่จะเดินทาง	 ค้าขาย	 และขนส่ง	 

เป็นการปฏิบัติตามแผนการเช่ือมโยงอาเซียน	 ซ่ึงต้องมีการปรับกฎเกณฑ์และมาตรฐาน 

ด้านคมนาคม	 ขนส่ง	 ด้วยเหตุน้ี	 การพัฒนาในกลุ่มอนุภูมิภาค	 เช่น	 การพัฒนาอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ำโขง	 (Greater	 Mekong	 Subregion	 -	 GMS)	 เขตความเจริญเติบโตอาเซียน 

ตะวันออก	 บรูไน-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ฟิลิปปินส์	 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ 

เทคโนโลยีรอบอ่าวเบงกอลตลอดจนสามเหล่ียมความเจริญเติบโต	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย 

ไทย	 จะทวีความสำคัญมากขึ้น	 เช่น	 การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในกรอบ 

“ระเบียงเศรษฐกิจ”	 เพื่อที่จะเชื่อมโยงอาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้าน	 เช่น	 จีน	 และ 

อินเดีย	 ซึ่งเป็น	 2	 ประเทศที่เป็นหุ้นส่วนด้านความเชื่อมโยงที่สำคัญโดยเฉพาะกับ 

ประเทศ	CLMV

	 สำหรับการสร้างความเชื่อมโยงดังกล่าวนี้	 ภาคเอกชนจะต้องเข้ามามีบทบาท 

สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 รวมทั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน 

(ASEAN	Infrastructure	Fund	-	AIF)	จะต้องพิจารณาให้ทุนแก่โครงการพัฒนาอนุภูมิภาค 

ก่อนเป็นอันดับแรก	 และควรที่จะเพิ่มปริมาณการให้ทุนมากกว่าวงเงินปัจจุบันที่	 

700	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	นอกจากนี้อาเซียนจะต้องพัฒนาความเชื่อมโยงด้านกายภาพ

ดังกล่าวแล้ว	อาเซียนจะต้องเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ	หรือด้านสถาบันคือการพัฒนา 

กฎเกณฑ์การเชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งเดียว	 และสุดท้ายอาเซียนต้องมีการเชื่อมโยงด้าน 

ประชาชน	 กล่าวคือให้มีการไปมาหาสู่และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความร่วมมือ 

เพื่อความเข้าใจที่ดีและเป็นอาเซียนที่มีเอกภาพ

 เสริมสร้างการบริหารการจัดการที่ดี

	 การบริหารการจัดการที่ดี	 หมายถึง	 การมีกฎเกณฑ์ที่โปร่งใส	 และกฎระเบียบ 

และมีการปฏิบัติตามกฎน้ันอย่างมีประสิทธิภาพ	 ด้วยเหตุน้ีเองการปรับปรุงการบริหาร 

จัดการจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนา	เพื่อเป้าหมายการเป็น	“A		R	I	C	H 

ASEAN”	 ใน	 ค.ศ.2030	 เพราะเม่ือถึงเวลาดังกล่าวน้ี	 เม่ือพลเมืองของอาเซียนมีการศึกษา 

และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	 พวกเขาก็ต้องการการบริหารจัดการท่ีดีด้วย	 และเม่ือถึงช่วงน้ัน	 

มาตรฐานการบริหารจัดการก็น่าท่ีจะได้รับการปรับปรุงมากข้ึน	 เพราะหากปราศจาก- 

เสียซ่ึงการบริหารจัดการท่ีดี	ก็เป็นการยากท่ีสถาบันภาคเอกชนจะเติบโตเจริญก้าวหน้าได้ 

การบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การปรับปรุงเสริมสร้างสถาบัน 

หรือองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	 ข้อมูลจากธนาคารโลก	 ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน

ว่าสมาชิกอาเซียนหลายประเทศจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างการบริหารจัดการ 

ท่ีดีในองค์กร	การบริหารงานอย่างโปร่งใส	ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์	และการทำงานหนัก 

เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่เสมอภาคกันทุกคน	 มากกว่าที่จะบริหารงาน 

เพื่อรักษาผลประโยชน์เฉพาะพวก	 เฉพาะกลุ่ม	 ซึ่งความสำเร็จของการปฏิรูปองค์กร	 

และสถาบันการทำงานข้ึนอยู่กับความเป็นอิสระของระบบราชการและรัฐบาลอาเซียน

ต้องดำเนินความพยายามอย่างหนักเพ่ือฝึกฝนอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน	 

และการเป็นอิสระของระบบราชการของตน	 ให้สามารถเสนอแนะมาตรการต่าง	ๆ	

แก่รัฐบาลได้	โดยสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของอาเซียน

 สถาปัตยกรรมขององค์กร

	 อาเซียนมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเสริมสร้างสถาบันให้เข้มแข็ง	 ซึ่งจะได้มา 

ก็โดยการพ่ึงพาอาศัยทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนท่ีเพ่ิมข้ึน	 รวมท้ังระหว่าง 

อาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค	และระหว่างอาเซียนกับส่วนต่าง	ๆ	ของโลก

	 ด้วยเหตุน้ี	 อาเซียนจึงต้องใช้สถานภาพการเป็น	 “ศูนย์กลาง”	 ของอาเซียนในการ 

ขยายความสัมพันธ์หรือบทบาทของอาเซียนในเวทีการเมืองโลก	 อาทิ	 ในที่ประชุม	

G-20	 และรัฐสมาชิกทั้งมวลจะต้องเชื่อมั่นประธานอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน 

ว่าจะเป็นผู้ท่ีมีบทบาทมากข้ึน	 เช่น	 ผู้นำต้องแถลงระเบียบวาระของภูมิภาคอย่างชัดเจน 

ในเวทีประชุมระหว่างประเทศต่าง	ๆ	ที่อาเซียนได้รับเชิญเข้าร่วม	อย่างไรก็ดี	อาเซียน

จำเป็นต้องปฏิรูปองค์กรดังต่อไปนี้

 (1) จัดตั้งองค์กรหรือศูนย์งานที่ทำหน้าที่เฉพาะด้าน	 กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค 

ตามผลประโยชน์และความสามารถของประเทศเจ้าบ้าน	 โดยรัฐสมาชิกต้องมีส่วนร่วม 

ในการกำหนด	 “ระเบียบวาระของภูมิภาค”	 ที่มีนัยของประชาคม	 และส่งเสริมการ 

ตระหนักรู้ในแนวคิดเร่ือง “อาเซียนคือครอบครัวของชาติต่าง ๆ”	และเผยแพร่อัตลักษณ์ 

ดั้งเดิมของอาเซียน	 ขณะนี้อาเซียนมีศูนย์ในภูมิภาคที่ทำหน้าที่เฉพาะด้านต่าง	 ๆ	 เช่น 

พลังงาน	 ความมั่นคงด้านอาหาร	 ความหลากหลายด้านชีวภาพ	 คมนาคม	 โรคติดต่อ 

การระวังภัยด้านการเงิน	โดยมีจุดมุ่งหมายจะพัฒนาจัดตั้งศูนย์อื่น	ๆ 	อีก	เช่น	การบริหาร 

จัดการภัยพิบัติ	 การค้ามนุษย์	 และลักลอบขนสิ่งเสพติด	 ศูนย์บริการการท่องเที่ยว	

การศึกษา	 ตลอดจนศูนย์ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อม	 การเปลี่ยนแปลง 

ของภูมิอากาศ	และอื่น	ๆ

 (2) เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้สำนักเลขาธิการอาเซียน	 โดยสมาชิกอาเซียน 

ต้องช่วยผลักดันให้สำนักเลขาธิการอาเซียนสามารถดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับ

มอบหมายได้อย่างราบรื่น	 และมีประสิทธิภาพ	 และให้ความนับถือและการปฏิบัติ 

ตามมติ	ข้อตกลงต่าง	ๆ	ของอาเซียน	ท้ังน้ี	โดยสมาชิกอาเซียนจักต้องลงทุนในการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์	 และงบประมาณของสำนักเลขาธิการอาเซียน	 โดยจะต้องเพิ่มจาก 

งบประมาณปีละ	15	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ในปัจจุบันเป็น	150	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ในปี	

2015	ตลอดจนเป็น	100	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ในปี	2020	และ	200	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	

ในปี	2030	ตามลำดับ	เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของสำนักเลขาธิการที่มีมากขึ้น

 (3) การตัดสินใจและการประสานงาน	 การจะทำให้อาเซียนบรรลุเป้าหมาย 

เป็น	“A		R	I	C	H		ASEAN”	ในปี	2030	จำเป็นต้องส่งเสริมความสัมพันธ์ของอาเซียน 

กับประเทศต่าง	ๆ 	ในเวทีโลกให้มากขึ้น	ทั้งนี้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน 

ตามระเบียบ	 กฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการท่ีระบุไว้ในกฎบัตรและการนำระบบการตัดสินใจ 

ท่ียืดหยุ่นมาใช้	 ท้ังน้ีเพ่ือท่ีจะให้การบูรณาการเศรษฐกิจดำเนินไปอย่างเปิดกว้าง	 ควบคู่ 

ไปกับการขยายตัวของการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกภูมิภาคอย่างไม่หยุดยั้ง	โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิง	 อาเซียนจะต้องตัดสินใจตาม	 “หลักฉันทามติ”	 แต่อาจจะต้องอาศัยความยืดหยุ่น 

มากขึ้น	 กรณีเป็นการตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องปฏิบัติการ	 ทั้งนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความ 

ล่าช้าในการดำเนินงาน	 ดังนั้น	 การมีองค์กรที่เข้มแข็ง	 การตัดสินใจที่ทันกาล	 จะนำ 

ไปสู่ขั้นตอนสำคัญในการสร้างระบบราชการระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ

	 สำนักเลขาธิการอาเซียนจะต้องประสานงานอย่างชาญฉลาดกับรัฐสมาชิก 

และหุ้นส่วนภายนอกภูมิภาค	ซ่ึงในเร่ืองน้ี	ผู้ท่ีจะเข้ามามีบทบาทมากข้ึนคือ	“คณะกรรมการ 

ผู้แทนถาวร”	 ประจำอาเซียน	 นอกจากนี้	 อาเซียนคงจะต้องจัดตั้ง	 “สถาบันอาเซียน”	 

ในสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อดำเนินงานด้านนโยบายยุทธศาสตร์	 และโครงการ 

เสริมสร้างสมรรถนะของประชาคมอาเซียน	 โดยมีการระดมความร่วมมือและทรัพยากร

จากรัฐสมาชิกให้เร่ืองทุกอย่างน้ีเป็นจริงข้ึนมา	 อีกท้ังภาคเอกชนของรัฐสมาชิกก็จะต้อง

ทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้น	 รวมทั้งต้องเข้าร่วมประชุมในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรี	

และการประชุมสุดยอดของอาเซียน (อ่านต่อหน้า 10)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 ทุกภาคส่วนร่วมมือ	ม.รามคำแหง	ผนึกพลังสร้าง 

ความปลอดภัยในหอพัก	 ร่วมกิจกรรมเพื่อนข้างห้อง 

เตือนภัย	 ครั้งที่	 4	 เมื่อวันที่	 21	 กันยายน	 ที่ผ่านมา	

‘ตำรวจ-ภาครัฐ-ผู้ประกอบการ-นักศึกษา’	 พร้อมตอบ 

เป็นเสียงเดียวกันว่า‘อยากให้จัดโครงการต่อเนื่องเพื่อ 

เฝ้าระวังภัยให้แก่นักศึกษาและใช้ชีวิตวัยเรียนได้อย่างมี

ความสุข’

 พ.ต.อ.ย่ิงยศ  เทพจำนงค์ รองผู้บังคับการ	กองบังคับการ 

ตำรวจนครบาล	 4	 กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจในการร่วมป้องกัน

อาชญากรรม	 ซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง	

เป็นหน้าท่ีร่วมกัน	 ซ่ึงตำรวจอาจจะมีกำลังไม่เพียงพอท่ีจะ 

ปราบปรามทุกเหตุร้าย	 ดังน้ัน	 จึงต้องมีระบบการจัดการ 

ควบคุมอาชญากรรมในตึกสูงโดยเฉพาะ	 ซ่ึงโครงการฯน้ี 

สามารถบรรเทาเหตุให้ลดลงได้

    				“โครงการน้ีมีทุกฝ่ายร่วมกันสร้างโครงการให้เข้มแข็ง 

ดังที่	 อธิการบดี	 ม.ร.ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของ 

นักศึกษาในหอพักท่ีมีจำนวนมาก	 พร้อมขยายเป็นโมเดล

สำหรับหอพักในมหาวิทยาลัยอื่น	 สามารถนำไปพัฒนา 

เป็นโมเดลระบบการจัดการจำลองแบบใหม่	 ทำให้อัตร

าการเกิดอาชญากรรมลดน้อยลง	 ดีกว่าท่ีจะทุ่มกำลังคน 

ลงไปแก้ไขท่ีปลายเหตุ	 เจ้าหน้าท่ีตำรวจจึงยินดีสนับสนุน 

โครงการนี้เต็มที่”

 พ.ต.อ.สมบัติ หงษ์ทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจ 

นครบาลอดุมสขุ													กรรมการภาคประชาชน															ม.รามคำแหง 

กล่าวว่า	 โครงการนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่	

เป็นการสร้างความพร้อมให้นักศึกษามีการป้องกันตนเอง 

รู้วิธีการระวังภัยในหอพัก	 และเป็นการแบ่งเบาภาระให ้

เจ้าหน้าท่ีตำรวจสามารถไปดูแลแก้ปัญหาอ่ืนๆในพ้ืนท่ีได้	

	 “จากการที่ได้เห็นโครงการฯ	มาตั้งแต่ต้น	เห็นถึง 

ความต่อเนื่องในการพัฒนาโครงการมาโดยตลอด	

ปัญหาต่างๆ	ก็ลดน้อยลง	นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ด ี

กว่าเดิม	 ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถทำงานในท้องที ่

ได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน	ดังน้ัน	ขอร่วมสนับสนุนแนวทาง

ให้ม.ร.ดำเนินโครงการต่อเนื่องและจริงจังต่อไป”	

 นางอัจฉรา ห่อสมบัติ	 ผู้อำนวยการเขตประเวศ	

กล่าวว่า	 มีความยินดีท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในโครงการน้ี	 เช่ือว่า 

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์	 ทั้งในแง่การมีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

สังคม	 เมื่อทุกภาคส่วนได้มาร่วมมือกันแล้วจะเป็นการ 

เฝ้าระวังภัยที่อยู่รอบตัวเราได้ดีที่สุด	

	 “การจัดโครงการนี้ยังเป็นการสร้างความรัก	

ความสามัคคีให้นักศึกษา	 ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาท่ีพักอาศัย

อยู่ในหอพักหรือขณะที่เรียนหนังสือในรั้วมหาวิทยาลัย	

อยากให้มีการจัดงานอย่างต่อเน่ืองเป็นกิจกรรมประจำปี 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงสิ่งที่พวกเขาควรรู้และ 

เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตของเยาวชนด้วย”

 นายสุธรรม สุวรรณนภาศรี	 กรรมการบริหารบริษัท	

นัมเบอร์วันแลนด์	 จำกัด	 กล่าวว่า	 เป็นโครงการที ่

รามคำแหงริเริ่มให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา 

มหาวิทยาลัย	 และผู้ประกอบการ	 ถือเป็นการเช่ือมสัมพันธ์ 

และร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้ความรู้เรื่องต่างๆ	

กับนักศึกษา	และผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่

 “มีความยินดีท่ีได้สนับสนุนโครงการท่ีเป็นประโยชน์

เช่นน้ี	 ซ่ึงวิทยาเขตบางนา	ม.ร.	 และศูนย์การค้านัมเบอร์วัน 

อยู่เคียงคู่กันมาตั้งแต่เปิดดำเนินการ	ดังนั้น	ยินดีอย่างยิ่ง 

ถ้ารามคำแหงต้องการความร่วมมือในเร่ืองใด	 โดยเฉพาะ 

เรื่องสถานที่ในการจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาและ 

ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง”	

 นายสนิท  หอมจันทร์ 	ผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายอพาร์ทเมนท์ 

บริษัท	นัมเบอร์วันแลนด์	จำกัด	กรรมการภาคประชาชน	

ม.รามคำแหง	 กล่าวว่า	 โครงการเพื่อนข้างห้องเตือนภัย

จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่	4	จัดขึ้นเพื่อนักศึกษาและการเฝ้า 

ระวังภัยในสังคม	 ในฐานะท่ีเป็นศิษย์เก่ารามคำแหง	มองว่า

แม้มหาวิทยาลัยไม่มีหอพักเป็นของตนเอง	 แต่ถ้ามีแนวร่วม

จากหอพักเอกชนท่ีอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยท้ังท่ีหัวหมาก 

และวิทยาเขตบางนา	ก็เหมือนรามคำแหงมีหอพักเป็นของ

ตนเอง	 นักศึกษาที่พักในหอพักจะได้รับความปลอดภัย	

ความไว้วางใจของผู้ปกครองท่ีส่งลูกหลานมาเรียนหนังสือ

ที่รามคำแหงก็มากขึ้น

 “โครงการเพ่ือนข้างห้องเตือนภัย	 ควรมีอย่างต่อเน่ือง	

ยิ่งมีแนวร่วมมากเพียงใดเชื่อว่าความเข้มแข็งและ 

การช่วยเหลือกันในสังคมก็จะมีมากขึ้น	 เช่น	 การใช้ 

นกหวีดเตือนภัยเพียง	 1	 ตัว	 ในภาวะที่เกิดเหตุการณ ์

ไม่สงบสุข	 ก็เป็นสัญลักษณ์ในการแจ้งเหตุ	 ซ่ึงจะเป็นการ 

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันได้เร็วท่ีสุด	 อีกท้ัง	 ยังเป็นการสร้าง 

ความสามัคคีในการพักอาศัยและความร่วมมือในการเรียน

หนังสือและทำกิจกรรมระหว่างเรียน”

 นายพฤทธ์ิ แพทย์ศรีวงษ์	ผู้ส่ือข่าวสถานีโทรทัศน์ 

กองทัพบกช่อง	 7	 (สะเก็ดข่าว)	 กล่าวว่า	 โครงการเพ่ือน 

ข้างห้องเตือนภัยมีจุดเร่ิมต้นท่ีดีในการช่วยเหลือนักศึกษา 

ในหอพักท่ีมาจากต่างจังหวัดท่ีใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่

และอาจไม่ทันระวังเหตุร้ายต่างๆ	 ท่ีจะเกิด	 เม่ือรามคำแหง 

เห็นความสำคัญและได้เข้ามาช่วยเริ่มปลูกจิตสำนึก 

ให้เข้าใจในการปกป้องตนเองและดูแลตนเอง

	 	 	 	 	 	 	 	สังคมทุกวันนี้	มีเยาวชนและวัยรุ่นจำนวนมากที่

ต้องช่วยกันปลูกจิตสำนึก	 โดยต้องอาศัยความต่อเนื่อง  

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสร้างเครือข่ายของเด็กนักศึกษา 

ในการชักชวนเพื่อนมาทำกิจกรรมส่งต่อจากรุ่นพี่ 

สู่รุ่นน้อง	 ช่วยเหลือดูแลระวังภัยแก่กัน	 เป็นโครงการที ่

ต่อยอดต่อไปได้	 เม่ือเด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม	

ฝึกความมีวินัย	 ได้ทำงานให้สังคม	จะเกิดความสัมพันธ์

อย่างเหนียวแน่นขึ้น

 “ในฐานะส่ือมวลชน	มีการนำเสนอข่าว	ต้องช่วยกัน 

ให้คนในสังคมเห็นว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เร่ืองเล็กลุกลาม 

เป็นเรื่องใหญ่	งานครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากหลายฝ่าย 

ซึ่งสื่อมองว่าปัญหาในสังคมจะทำงานเพียงฝ่ายเดียว 

ไม่ได้	 ส่ือเสนอข่าวแต่ไม่มีใครนำไปปฏิบัติ	 ข่าวก็ไร้ความหมาย 

แต่หากส่ือสามารถสะท้อนให้คนเห็นและหลายภาคส่วน

เห็นความสำคัญลุกขึ้นมาช่วยกันทำจะดีกว่า	ทุกคนต้อง

ช่วยกันทำหน้าที่ของตนเองเพื่อสังคมที่ดีขึ้น”		

 นางอารี  แสงมณ	ีผู้ประกอบการหอพักสตรีอารี	

หอพักระดับดีเยี่ยม	5	ดาว	วิทยาเขตบางนา		กล่าวว่า 

ตนเองได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ	 ม.รามคำแหงทั้งโครงการ 

หอพักติดดาว	และโครงการเพ่ือนข้างห้องเตือนภัย	 ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่จัดขึ้น	 ทำให้ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่	

ทั้งได้รู้จักคณะกรรมการภาคประชาชนของ	ม.ร.	 รู้จัก 

เพ่ือนเจ้าของหอพักท่ีอยู่ใกล้เคียง	 และได้เข้ามาเป็นสมาชิก 

ของโครงการด้วยกันหลายท่าน		

	 “การจัดโครงการท่ีมีความสัมพันธ์กันท้ัง	 2	 ส่วนน้ี 

เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างแน่นอน 

ผู้ประกอบการหอพักก็ต่ืนตัวท่ีจะลุกข้ึนมาพัฒนาปรับปรุง 

หอพักของตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานมากข้ึน	 บางแห่ง 

จากเดิมท่ีเคยได้	 4	 ดาวก็เร่งพัฒนากิจการของตนเองให้ได้ 

5	 ดาว	 เจ้าของหอพักก็ใส่ใจและอำนวยความสะดวก 

ให้นักศึกษา	 นักศึกษาเองก็ให้ความสำคัญกับเพ่ือนท่ีพักอยู่

ห้องติดกัน	และในหอพักเดียวกันมากขึ้นด้วย”

 นางสุนีย์  เลิศวิกูล	 	 ผู้ประกอบการหอพักสตร ี

เอเธนส์	1	หอพักระดับดีมาก	4	ดาว	วิทยาเขตบางนา	กล่าวว่า	

ม.ร.ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี	 มีการพัฒนา 

‘ตำรวจ-หอพัก-นักศึกษา’ผนึกพลังสร้างความปลอดภัยในหอพัก

พ.ต.อ.ยิ่งยศ  เทพจำนงค์ พ.ต.อ.สมบัติ หงษ์ทอง นางอัจฉรา ห่อสมบัติ นายสุธรรม สุวรรณนภาศรี นายสนิท  หอมจันทร์ นายพฤทธิ์ แพทย์ศรีวงษ์

นางอารี  แสงมณี 

(อ่านต่อหน้า 10)

นางสุนีย์  เลิศวิกูล
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ถาม ผมจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มาหลายปีแล้ว	 และในขณะน้ีกำลังทำงานอยู่ในบริษัท 

มีความประสงค์จะเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เพ่ือให้จบการศึกษาและจะได้นำวุฒิการศึกษาท่ีได้ 

ไปประกอบอาชีพ	 ผมได้ทราบว่าทางมหาวิทยาลัย 

ได้ให้โอกาสผู้ท่ีจบมัธยมศึกษาตอนต้นสมัครเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยได้ในระบบ	 Pre-degree	 จึงขอ 

ความกรุณาช้ีแจงให้ทราบด้วยครับว่าเป็นอย่างไร

ตอบ	 การศึกษาในระบบ	 Pre-degree	 หมายถึง	

การลงทะเบียนเรียนวิชาในสาขาที่สนใจ	 โดยใช้

วุฒิการศึกษาที่จบการศึกษาอย่างต่ำมัธยมศึกษา 

ตอนต้นสมัครเรียน	ถ้าเป็นกรณีที่มีวุฒิการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้นและประสงค์จะศึกษาให้จบ 

การศึกษาเพ่ือให้ได้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 

แต่ยังไม่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 

เทียบเท่า	 สามารถใช้วุฒิการศึกษามัธยมศึกษา 

ตอนต้นสมัครเรียนแบบระบบ	 Pre-degree	 เมื่อ 

จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว	 ต้อง 

ลาออกจากนักศึกษา	 Pre-degree	 และนำวุฒิ- 

การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายมาสมัครเป็น 

นักศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่งและเทียบโอนวิชาที่ 

สอบผ่านจากการเป็นนักศึกษา	 Pre-degree	 สรุป 

ก็คือการเรียนแบบ	 Pre-degree	 คือ	 การเรียน 

สะสมวิชาของปริญญาตรีสาขาท่ีสนใจเก็บสะสม 

ไว้ล่วงหน้านั่นเอง	 เมื่อทำเรื่องเทียบโอนวิชาแล้ว	

นักศึกษาเรียนวิชาที่เหลือในหลักสูตรก็จะจบ 

การศึกษา	 ซึ่งอาจจะจบการศึกษาได้เร็วขึ้น	 ถ้า 

ต้องรอให้จบมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนแล้วจึง

มาสมัครเรียน

	 วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียนและเทียบ 

โอนวิชาจากนักศึกษาในระบบ	 Pre-degree	 เช่น	

ผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยม, 

ผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจาก 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(กศน.),		ผู้ท่ีจบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ		(ปวช.) 

หรือผู้ที่จบการศึกษาที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า

	 ดังนั้น	แม้ว่าจะมีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษา 

ตอนต้นก็สามารถสมัครเรียนในคณะหรือสาขา 

ที่สนใจของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้	 แต่เพื่อ 

ไม่ให้เป็นการเสียเวลาควรจะลงเรียนในระบบ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(กศน.)	หรือในระดับปวช.	หรือเทียบเท่าด้วย 

พ.	21	ส.ค.	2556	-	อ.	5	พ.ย.	2556	 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง	INTERNET	

	 	 	 	 (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

อ.	3	ก.ย.	2556	-	อ.	24	ก.ย.	2556	 จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์

อ.	3	ก.ย.	2556	-	ศ.	4	ต.ค.	2556	 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์	

	 	 	 	 (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

อ.	1	ต.ค.	2556	-	อ.	5	พ.ย.	2556	 จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย

ส.	2	พ.ย.	2556	-	อ.	5	พ.ย.	2556	 รับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมลงทะเบียนเรียน

	 	 	 	 ที่มหาวิทยาลัย

ส.	16	พ.ย.	2556	-	จ.	18	พ.ย.	2556	 รับสมัครเพิ่มเติม

อ.	15	ต.ค.	2556	-	ศ.	1	พ.ย.	2556	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค	2/2556	

	 	 	 	 ทาง	INTERNET

จ.	11	พ.ย.	2556	-	ศ.	7	มี.ค.	2557	 บรรยายในชั้นเรียน

พฤ.	7	พ.ย.	2556	-	อา.	10	พ.ย.	2556	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค	2/2556	ท่ีมหาวิทยาลัย

พฤ.	7	พ.ย.	2556		-	อ.	25	ก.พ.	2557	 ลงทะเบียนสอบ	e-Testing

ศ.	15	พ.ย.	2556	-	ส.	11	ม.ค.	2557	 สอบ	e-Testing	(รายละเอียดการสอบดูตามประกาศ

จ.	20	ม.ค.	2557	-	ศ.	28	ก.พ.	2557	 ของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)		

ศ.	6	ธ.ค.	2556	-	จ.	9	ธ.ค.	2556	 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค	1/2556	(ไม่งดบรรยาย)

พฤ.	21	พ.ย.	2556	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

	 	 	 	 ภาค	2/2556	ของนักศึกษาเก่า

ส.	11	ม.ค.	2557	 เตรียมสอบซ่อม	(งดบรรยาย)

จ.	13	ม.ค.	2557	-	ส.	18	ม.ค.	2557	 สอบซ่อมภาค	1/2556

ส.	8	มี.ค.	2557	 เตรียมสอบไล่ภาค	2/2556

จ.	10	มี.ค.	2557	-	ส.	29	มี.ค.	2557	 สอบไล่ภาค	2/2556	(เว้นวันที่	16,	และ	23	มี.ค.	2557)

อา.	30	มี.ค.	2557	 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

จ.	10	มี.ค.	2557	-	พ.	26	มี.ค.	2557	 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2556	ทาง	INTERNET

อา.	30	มี.ค.	2557	-	พ.	2	เม.ย.	2557	 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2556	ที่มหาวิทยาลัย

อา.	30	มี.ค.	2557	-	จ.	12	พ.ค.	2557	 ลงทะเบียนสอบ	e	-	Testing	

	 	 	 	 (เว้นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์)

อ.	8	เม.ย.	2557	-	ศ.	16	พ.ค.	2557	 สอบ	e	-	Testing

อ.	18	มี.ค.	2557	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

ศ.	18	เม.ย.	2557	-	ส.	17	พ.ค.	2557	 บรรยายในชั้นเรียน

อา.	18	พ.ค.	2557	 เตรียมสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2556	(งดบรรยาย)

จ.	19	พ.ค.	2557	-	จ.	26	พ.ค.	2557	 สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2556

อ.	27	พ.ค.	2557	 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลาง

ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2556

ภาค 2 ปีการศึกษา 2556

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

}

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาค	 2	 และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา	 2556	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม 

ในแต่ละขั้นตอน	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้กำหนดปฏิทินการศึกษาประจำภาค	 2	 และภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา	2556	เป็นดังนี้

(อ่านต่อหน้า 10)
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ป้องกันภัยยาเสพติดในหอพักรอบสถานศึกษา	 

นับเป็นโครงการท่ีดีท่ีมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ช้ีนำและ 

สนองตอบต่อการแก้ปัญหาของสังคมได้แสดงออก 

ให้สังคมได้ เห็นถึงความรับผิดชอบต่อเยาวชน 

นักศึกษา	 และชุมชนรอบมหาวิทยาลัยให้อยู่ภายใต ้

สิ่งแวดล้อมที่ดี	 มีการดูแลและรับผิดชอบจาก 

ผู้ประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นลูกหลาน	

 “ขอชื่นชมและขอให้สถาบันการศึกษาใน 

เครือข่ายอ่ืน ๆ รวมถึงผู้ประกอบการหอพักได้เล็งเห็น 

ถึงแนวทาง รูปแบบ และประโยชน์ของการ 

ดำเนินการตามโครงการเครือข่ายหอพักประสาน 

พลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด ที่สถาบันอุดมศึกษา 

ในเครือข่ายภาคกลางตอนบน ได้ร่วมกันแสดง 

เจตนารมณ์การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 

ของยาเสพติดร่วมกับผู้ประกอบการหอพักรอบ- 

สถาบัน และขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ 

หอพักทีไ่ดร้ับโลแ่ละเกียรตบิตัรในครัง้นี ้ขอให้รักษา 

มาตรฐานการดำเนินกิจการของหอพักให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย และปลอดยาเสพติดตลอดไป” 

		 จากนั้น	นางอัญชลี  ศิริทรัพย์ 	ได้มอบโล่และ 

เกียรติบัตรให้แก่หอพักที่ผ่านการประเมินหอพัก	 

ตามหลักเกณฑ์การประเมินหอพักที่มีระบบการ 

ดำเนินการ	 การรักษาความปลอดภัย	 และด้าน 

กายภาพ	 เอื้อต่อการควบคุมดูแลผู้พักอาศัยให้ห่าง 

ไกลยาเสพติด	โดยมีสถาบันการศึกษา	จำนวน	9	แห่ง	

ที่ส่งหอพักเข้ารับการประเมิน	และผ่านการประเมิน	

จำนวน	82	แห่ง	 ท้ังน้ีหอพักเครือข่ายจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ผ่านการประเมินได้รับโล่และเกียรติบัตร 

จำนวน	 17	 แห่ง	 ได้แก่	 หอพักสตรี เอ็ม เอ็น อาร์ 

แฟมิลี่, หอพักสตรี เอ็ม เอ็น อาร์ แมนชั่น, หอพัก- 

สตรีรุ่งอรุณแมนชั่น, หอพักสตรีสิริอรุณ, หอพัก- 

สตรีจริยา, หอพักสตรีบ้านวดีพิมพร, หอพักสตรี- 

ดวงแก้ว, หอพักชายบ้านนพดล, หอพักชายนัม-

เบอร์วันอพาร์ทเม้นท์, หอพักสตรีนัมเบอร์วัน-

อพาร์ทเม้นท์, หอพักหญิงอารี, หอพักสตรีศรีโรจน์- 

เพลส, หอพักสตรีรามเสรี, หอพักสตรีประกายดาว,  

หอพักสตรีนิรมล, หอพักสตรีเย็นประเสริฐ และ 

หอพักชายสวรรยา

 ต่อจากน้ัน	นายปรารภ ลีลาศเจริญ ผู้อำนวยการ 

กองงานวิทยาเขตบางนา	 ม.ร.	 ผู้แทนมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ได้ร่วมลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์ 

หอพักเครือข่ายรามคำแหงฯ        (ต่อจากหน้า 3)

 อนาคตอาเซียนปี	 2030	 ตามที่พลเมืองอาเซียน 

ปรารถนาจะเป็นจริงได้หรือไม่เพียงใดน้ัน	ไม่เพียงแต่ต้อง 

อาศัยกุญแจดอกสำคัญท่ีเสนอไว้ในการศึกษาน้ีเท่าน้ัน 

ยังต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจ	 จิตสำนึกว่าด้วยการทำงาน 

ในระดับภูมิภาค	 ความรู้สึกร่วมในภยันตรายเผชิญหน้า 

ในสังคมทุนนิยมไร้พรมแดน	 การให้ความสำคัญกับ 

ความเสมอภาคด้านการศึกษารายได้และการสาธารณสุข 

ทั้งหมดก็คือ	 วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเป็นสาธารณะของ 

ผู้นำอาเซียนทั้งมวล	 ตราบเท่าที่เวทีอาเซียนยังไม่มีที ่

ให้กับประชาชน	หรือพลเมืองอาเซียนในการร่วมตัดสินใจ 

ในประเด็นปัญหาต่าง	ๆ	ได้	อาเซียน	ค.ศ.2030	จึงยังคง 

อยู่ในกรอบจารีตประเพณีดั้งเดิมของตะวันออก	ซึ่งมีทั้ง 

มนต์เสน่ห์ชวนหลงใหล	 และความอดทนที่เพิ่มขึ้นของ 

ประชาชนในการประกอบการงานและอยู่บนหนทาง 

ท่ีต้องเปิดกว้างแก่ผู้ลงทุนท่ัวโลก	 บนหนทางของการลด 

กฎเกณฑ์การค้า	การลงทุนของตะวันตกอันเป็นหนทางท่ี

พลเมืองอาเซียนต่างต้องปรับตัวอย่างยิ่งเพื่อความอยู่รอด

ของตน
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‘ตำรวจ-หอพัก-นักศึกษา’ฯ          (ต่อจากหน้า 8)

หอพักให้เกิดประสิทธิภาพ	 มีความอบอุ่นให้กับนักศึกษา 

ที่มาจากต่างจังหวัด	 ประกอบกับเมื่อหอพักให้การดูแล 

นักศึกษาเสมือนพ่อแม่	 รับฟัง	 ช่วยแก้ปัญหา	 ให้ความ 

เป็นกันเอง	คอยเตือนให้อยู่ในทางที่ถูกต้อง	ทำให้หอพัก 

ปลอดภัย	 ไม่มีปัญหายาเสพติด	 นักศึกษามีพฤติกรรม 

เรียบร้อย	 จากท่ีได้เข้าร่วมประชุมมาโดยตลอด	 เห็นได้ว่า 

รามคำแหงดำเนินโครงการมาได้อย่างดี	

 นางสาวอรพิมพ์ เมืองจันทน์	 นักศึกษาคณะบริหาร- 

ธุรกิจ	สมาชิกชมรม	RU	Step	ม.รามคำแหง	กล่าวว่า	ดิฉัน 

ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อนข้างห้องเตือนภัยเป็นครั้งที่	3 

เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาเพราะนักศึกษา 

รามคำแหงท่ีอาศัยอยู่ในหอพัก	 ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด 

ถ้าได้พักในหอพักที่ปลอดภัยและมีเพื่อนข้างห้องที่ดี 

ก็ทำให้เรามีความสบายใจ	มีชีวิตที่สงบสุข

 “ขอบคุณ	 ม.รามคำแหง	 ผู้ประกอบการหอพัก 

และหน่วยงานต่างๆที่ใส่ใจดูแลนักศึกษารามคำแหง 

อยากให้มีโครงการที่ดีเช่นนี้ทุกๆปี	 ตนเองก็พักอยู่ใน 

หอพักย่านรามฯ	2	มาร่วมกิจกรรมคร้ังน้ีก็ได้เจอเพ่ือนใหม่		

และมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยที่สามารถนำกลับ 

ไปใช้ในหอพักของตนเองได้”

 นายซุลกิฟลี กาเซ็ง	 นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์	

ม.รามคำแหง	 กล่าวว่า	 ผมเข้าร่วมโครงการเพ่ือนข้างห้อง 

เตือนภัยเป็นครั้งที่	 2	 โดยมาให้บริการตรวจวัดสายตา 

แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมงาน	 ซ่ึงก็มีผู้มาใช้บริการทุกวัย 

ท้ังนักศึกษา	 พ่ีๆ	น้าๆ	ป้าๆ	 ท่ีพักอาศัยอยู่ย่านรามคำแหง	2 

ถือเป็นโครงการที่ดี	 แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยรวมถึง 

อีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใส่ใจความเป็นอยู่ของ 

เยาวชน	

	 	 	 	 	 	 	 	 “การจัดโครงการนี้ยังทำให้เจ้าของหอพักตื่นตัว	 

และนักศึกษาเองก็หันมาสนใจเพ่ือนท่ีอยู่หอพักเดียวกัน  

เป็นหูเป็นตาให้กันในการพักอาศัยมากขึ้น	 เพราะเมื่อ 

ต่างคนต่างช่วยกันเฝ้าระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว	 

เช่ือว่านักศึกษาก็จะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

และอยู่ในหอพักด้วยความไม่ระแวง		มีความสุขในการ 

ใช้ชีวิตวัยเรียนด้วย

นางสาวอรพิมพ์  เมืองจันทน์ นายซุลกิฟลี  กาเซ็ง

นานาสาระฯ                                  (ต่อจากหน้า 7)

เพราะเม่ือจบการศึกษาดังกล่าวแล้วจะได้นำไปสมัคร 

เป็นนักศึกษาใหม่อีกคร้ังหน่ึงและเทียบโอนวิชาท่ีสอบ 

ได้จากการเป็นนักศึกษา	Pre-degree	และลงทะเบียน 

เรียนต่อในวิชาที่เหลือในหลักสูตร	ซึ่งอาจจะทำให ้

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเร็วขึ้น

กองบรรณาธิการ

ตอบปัญหานักศึกษา                     (ต่อจากหน้า 9)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด รองอธิการบดี 

ฝ่ายสวัสดิการ	ม.ร.และ	อาจารย์ ดร.สมชัย  อวเกียรติ 

นำข้าราชการและบุคลากร	 ม.ร.	 จำนวน	 90	 คน 

เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

วันแม่แห่งชาติ	ประจำปี			2556				 “พุทธศาสตร์พัฒนาสติ 

สร้างปัญญาพัฒนาศักยภาพในการทำงาน” 

เมื่อวันที่	 22-25	 สิงหาคม	 2556	 ณ	 วัดเทพหิรัณย์	

ตำบลบ้านเชี่ยน	อำเภอหันคา	จังหวัดชัยนาท

การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ในหอพัก	 พร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	

จำนวน	 8	 สถาบัน	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

วิทยาเขตรังสิต มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัย- 

ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ- 

บัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย- 

ราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ 

วิทยาลัยราชพฤกษ์ รวมทั้งผู้ประกอบการหอพัก 



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

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

และที่สำคัญที่สุดก็คือตกมากเกินไป	 ถึงขั้นกับเขื่อน 

บางแห่งมีน้ำล้น	 เขื่อนบางแห่งพัง	 เขื่อนบางแห่งแตก 

น้ำท่วมบางจังหวัดบอกว่า	 น้ำท่วมมากมาย	 สูงสุดกว่า- 

คร้ังใด	ๆ 	ใน	70	ปี	ก็มี	ครูพยายามติดตามข้อมูลข่าวสาร 

ต่าง	ๆ	ด้วยความระทึกใจว่า	จะมีคนเจ็บ	คนป่วย	คนตาย	

อะไรมากมายแค่ไหน	 ไม่ใช่เจ็บตายเพราะภัยจากน้ำ	

คือน้ำหลากและจมน้ำอย่างเดียว	 อาจจะเกิดเหตุจาก 

การที่มีน้ำเป็นผลข้างเคียง	 เช่นว่า	 ไฟฟ้าลัดวงจร 

ดินถล่ม	ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ	รถตกลงไป	คนตกลงไป	

อะไรต่าง	ๆ 	อย่างนี้	และบางแห่งก็อาจจะถึงกับอดข้าว	

อดอาหาร	บางแห่งบ้านพังเป็นหลัง	ๆ 	ไปเป็นหมู่บ้าน 

ก็มี	อย่างนี้เป็นต้น

	 ภัยท้ังหลายท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนน้ัน	คงไม่มีท่านผู้ใด 

ประสงค์จะให้เกิดกับตน	หรือให้เกิดกับบ้านกับเมือง	

เป็นภัยที่เป็นไปโดยธรรมชาติ	 เป็นไปโดยที่มีปัจจัย	

เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิด	 หรืออะไรจะดับ	 ก็ล้วนแต ่

เพราะเหตุปัจจัยทั้งสิ้น	เพียงแต่ว่าปัจจัยนั้น	จะส่งผล 

รุนแรงแค่ไหนเพียงไร	บางคนบอกว่าเพราะมนุษย ์

ตัดต้นไม้กันมาก	 ทำให้โลกร้อน	 บางคนก็บอกว่า 

ไม่ใช่ตัดต้นไม้อย่างเดียว	 มีอย่างอ่ืนปนเข้าไปด้วย	 เช่น 

ทำลายแก๊สเรือนกระจก	 เช่น	การเผาป่า	 เช่น	การทำ 

ส่ิงปลูกสร้างขวางทางน้ำธรรมชาติ	ส่ิงปลูกสร้าง	หรือ 

ท่อน้ำไม่ได้ดูแล	คลองไม่ได้ลอก	อะไรต่าง	ๆ	 เหล่านี ้

ล้วนแต่เป็นข้อท่ีนำมาพิจารณาว่าเป็นปัจจัยได้ท้ังส้ิน 

แม้กระทั่งการตั้งหมู่บ้าน	 การสร้างหมู่บ้าน	 ถมดิน 

อะไรต่อมิอะไรต่าง	ๆ	ก็เป็นผลให้น้ำท่วมได้เหมือนกัน	 

เพราะล้วนแต่ไปขวางทางน้ำ	 ล้วนแต่ไปเปลี่ยนที่อยู ่

ของน้ำ	อย่างนี้เป็นต้น

	 ท่ีสำคัญท่ีสุด	ครูอยากจะพูดถึง	ณ	วันน้ี	ก็คือว่า 

อยากจะให้ทุกคนเตรียมที่จะสู้	 เตรียมใจ	 เตรียมกาย	

และเตรียมสติปัญญา	 เตรียมใจเตรียมกายนั้นก็คือว่า	

เราต้องเตรียมพร้อมว่า	 เราเจ็บป่วยอย่างไร	ควรจะไป 

พบแพทย์หรือไม่	 และไปพบที่ไหน	 และถ้าหากว่าม ี

น้ำท่วมมา	เราจะไปอย่างไร	เราจะไปโรงพยาบาลไหน	

ต้องหาความรู้ไว้	 และในขณะเดียวกัน	 บ้านถ้าน้ำมา 

ในระดับเดียวกันจะทำอย่างไร	 จะอยู่อย่างไร	 ครูเห็นมี 

ผู้หญิงมีอายุมากแล้ว	เรียกกันยาย	ๆ	ในข่าว	ยายคนนี ้

แกโทร.	ไปหาเทศบาล	บอกว่าให้มาช่วยด้วย	น้ำกำลัง 

พัดบ้านแกอย่างรุนแรง	 และกำลังจะท่วม	 และเกรงว่า 

บ้านจะมีอันตราย	ในการมาช่วยแก	แกก็บอกว่าให้เอา 

ค้อนใหญ่	ๆ	มา	ให้เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาด้วย	แกก็ 

บอกเขาไป	 ตามข่าวบอกว่าเมื่อทางเทศบาลไปถึง 

ก็ช่วยกันทำตามความประสงค์ของคุณยาย	 ก็คือ 

พังผนังบ้านที่เป็นไม้ชั้นล่าง	 บ้านยายแกเป็นสองชั้น 

ถามว่าพังทำไม	 พังเพราะต้องการให้น้ำพัดผ่านได้	

ไม่ให้บ้านขวางน้ำ	 ไม่ให้บ้านต้านน้ำ	ซึ่งมาคิดดูก็ถูก 

ของยาย	 เพราะว่าในข่าวน้ันเห็นน้ำท่วมข้ึนไปจนเกือบจะ

ถึงพื้นชั้นสองแล้ว	แต่น้ำก็ยังผ่านบ้านยายได้สะดวก	

เพราะว่าเอาผนังออกอะไรออก	ถ้าหากไปกั้นไว้	ผนัง 

หรือฝาก็จะต้านน้ำ	 ก็จะสู้แรงน้ำไม่ไหว	 แรงน้ำนั้น 

ก็จะถอนจะโค่นบ้านของยายไปได้ก็เป็นเรื่องที่เป็น 

ประสบการณ์	 เป็นเร่ืองท่ีชวนคิด	 ถามว่ายายอยู่อย่างไร	

ยายก็เล่าอย่างไม่อายว่าก็ไม่สะดวกในเรื่องจะถ่าย 

จะรับประทาน	 จะกิน	 จะนอนอะไรต่างๆ	 ท่านก ็

เล่าของท่านไป	 ในขณะเดียวกันนั้นในหมู่บ้านต่างๆ 

ในบ้านเรือนต่างๆนั้น	 ถ้าหากว่าเป็นคนชนบท	 

จะเห็นได้ว่าเขาก็พร้อมที่จะสู้กับน้ำ	 เขาพูดตรงกัน 

อยู่ที่มองเห็นได้ก็คือว่า	ทำอย่างไรได้น้ำมาแล้วก็ต้อง 

ไหลไป	 จะไปให้เขาทำอย่างไร	 เพราะฉะน้ันท่วมก็ท่วม 

เป็นอะไรก็ต้องเป็น	 สู้	 ตรงน้ีแหละท่ีครูอยากจะใช้คำว่า	 

สู้	สู้	สู้	

 ไม่ใช่เพียงแต่ในเร่ืองน้ำเท่าน้ัน	เร่ืองอ่ืน	ๆ	ก็เหมือนกัน 

ถ้าหากว่าเรายังสติได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น	 หรืออะไรจะ 

ป้องกันเหตุอะไรต่าง	ๆ 	ได้		ถ้าหากว่าเรามองเห็นว่ามัน 

จะเกิดเหตุอะไรในกาลข้างหน้า	 แล้วเราก็คิดไปด้วยว่า 

เราจะป้องกันอย่างไรหรือเราจะบรรเทาเบาบางอย่างไร 

ป้องกันไม่ได้ก็ควรจะบรรเทาเบาบาง	แต่ต้องทำด้วย 

เหตุด้วยผล	เม่ือยังสติด้วยเหตุด้วยผลแล้ว	เราก็อยู่กับ 

ภัยต่าง	ๆ 	ได้	แม้กระทั่งโรคเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกัน 

คนเรานั้นเมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้นก็จะเป็นอย่างนั้น 

อย่างนี้	 ก็จะเจ็บไข้ได้ป่วย	 ครูก็เหมือนกัน	 ไม่ถึงขั้น 

ที่จะต้องล้มหมอนนอนเสื่อหรือไม่ถึงขั้นที่จะต้อง 

ทำให้ใครเดือดร้อน	 แต่ว่าในขณะเดียวกัน	 เราก็จะ 

ต้องคิดว่าวันหน่ึงเราก็จะต้องเจ็บป่วย	 วันหน่ึงเราก็จะ 

ต้องรับความทุกขเวทนาของสภาพร่างกายท่ีเปล่ียนไป 

ก็ต้องพบส่ิงเหล่าน้ัน	 ดังน้ันในขณะท่ียังไม่ล้มหมอน 

นอนเส่ือ	หรือเจ็บไข้ได้ป่วย	เหตุใดเราจึงไม่ออกกำลังกาย 

เหตุใดเราจึงไม่ทำร่างกายให้แข็งแรงให้พร้อมที่จะ 

ต่อสู้กับโรคภัยได้	 หรือไม่ก็บรรเทาได้	 ไม่ทรุดโทรม 

จนโรคภัยไข้เจ็บเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ก็สู้ไม่ได้		บางคนน้ันป่วย 

ท้ังปีเพราะว่าไม่ออกกำลังกายเพราะว่าไม่คิดอะไร 

ต่าง	ๆ	นอนคอยรับโรค	นอนคอยความทุกข์ยาก	ลองใหม่ 

สิครับ	 ปลุกจิตใจของตนเองให้ลุกขึ้นมา	 แล้วก็บอก 

ตนเองว่า	สู้	สู้	สู้

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

(โรงเรียนละไม่เกิน	5	ทีม)	และแบ่งการแข่งขันออกเป็น 

2	 รอบ	 คือ	 รอบแรก	 แข่งขันแบบรวมทั้งหมด	 และ 

รอบ 2	 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด	 15	 อันดับแรก	 แข่งขัน 

เพื่อชิงชนะเลิศ	ค่าสมัครทีมละ	100	บาท

	 สำห รับราง วัลการแ ข่ง ขันคณิตศาสต ร์ฯ 

รางวัลชนะเลิศ	ได้รับทุนการศึกษา	20,000	บาท	รองชนะเลิศ 

อันดับ 1	 ทุนการศึกษา	10,000	บาท	รองชนะเลิศ อันดับ 2 

ทุนการศึกษา	 5,000	 บาท	 พร้อมโล่เกียรติยศทุกรางวัล	

และรางวัลชมเชย	 10	 รางวัล	 ทุนการศึกษารางวัลละ	 

1,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร	

ม.ร. เชิญนักเรียนแข่งฯ               (ต่อจากหน้า 12)

 รศ.วิชัย  ธนรังสีกุล  รองอธิการบดีฝ่าย- 

วิทยบริการจังหวัดลพบุรี	 เข้าพบนายธนาคม จงจิระ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี	 ณ	 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี	

เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่	

เมื่อวันจันทร์ที่	7	ตุลาคม	2556

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

โครงการพิเศษ	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(M.B.A.	 for	 IT-Smart	 Program)	 รุ่นที่	 8	 สาขาวิชา 

การตลาด	หลักสูตร	39	หน่วยกิต	แผน	ข	ไม่ทำวิทยานิพนธ์ 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	 เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี 

เวลา	17.00-21.00	น.	ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	(หัวหมาก) 

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงาน	 ณ	 ประเทศ 

สิงคโปร์	 155,000	 บาท	 หรือดูงาน	 ณ	 ประเทศญี่ปุ่น	

175,000	บาท	แบ่งชำระ	6	งวด

	 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 	 เวลา	 09.00-19.00	 น.	

ที่อาคารสุโขทัย	ชั้น	7	ห้อง	710	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

(หัวหมาก)	 โทร.	 0-2310-8588,	 087-591-1401	 หรือ 

ดาวน์โหลดใบสมัครที่	www.3m-it.ru.ac.th		

รับสมัครนักศึกษา M.B.A.
สาขาวิชาการตลาด

	 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ ต้ังแต่บัดน้ี-  

22 พฤศจิกายน 2556	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่		 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	0-2310 

-8570-71	หรือท่ี	http://www.eng.ru.ac.th	



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๙) วันท่ี ๒๘ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 
 

สู้ สู้ สู้

บรรยายพิเศษ

(อ่านต่อหน้า 11)

	 คำว่า	 สู้	 สู้	 สู้	 เป็นคำที่ใช้ได้โดยทั่วไป 

เยอะแยะ	 ที่บอกว่าใช้ได้เยอะแยะนั้นก็เพราะว่า 

ไมว่า่ในโอกาสอะไร	จะเชยีรก์ฬีา	เรากร็อ้งเชยีรว์า่	

สู้	 สู้	 ก็ได้	 หรือในการปลอบใจใคร	 เห็นคน 

เขาไม่สบาย	 เราก็ปลอบใจว่า	สู้	สู้	นะ	หายไว	ๆ	

อย่างนี้เป็นต้น	 หรือเราบอกลูกบอกหลานเรา 

เรียนหนังสือ	 ก็บอกว่า	 อย่าท้อแท้นะ	 สู้	 สู้	 นะ	

อย่างน้ีเป็นต้น	 คำว่า	 สู้	 สู้	 จึงเป็นคำท่ีให้กำลังใจ 

กันอย่างมากมาย	 ให้กำลังใจที่จะทำการสิ่งใด 

ให้สัมฤทธ์ิผล	 หรือเป็นการให้กำลังใจเพ่ือกระทำ 

การอย่างใดอย่างหน่ึง	แม้กระท่ังในเร่ืองการแข่งขัน

ต่าง	 ๆ	 หรือการกระทำในส่ิงท่ีท้ังดี	 และท้ังท่ีบางที 

ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วยซ้ำไป

 ครูอยากจะบอกผู้ที่ท้อทั้งหลาย	 ท้อใน- 

ความหมายที่ว่าจิตตก	 เป็นคำที่มักจะพูดกัน 

นอกจากจะพูดว่าจิตตกแล้วบางคนก็บอกว่า 

เบื่อหน่าย	 เหนื่อยหน่าย	 หรือบางคนก็บอกว่า	

สู้มากแล้ว	 สู้มานานแล้ว	 หรือว่าใจไม่สู้	 แต่จำเป็น 

จะต้องสู้หรือว่าถ้าไม่สู้จะชนะได้อย่างไร	ถ้าไม่เดิน 

ไปข้างหน้าจะไปถึงที่หมายได้อย่างไรอย่างนี้ 

เป็นต้น

	 ในการสู้ไม่ว่าจะสู้ในเรื่องใด	จะเห็นได้ชัด 

ในขณะนี้	 ในเรื่องของทางสังคม	 ก็คือเรื่องของ 

น้ำท่วม	และอุทกภัยท้ังหลาย	ในปีน้ี	 เรามีพายุไต้ฝุ่น 

เข้ามาแล้วถึง	 23	ลูก	แต่ละลูกก็มีชื่อเป็นไปตาม 

วิธีการทางอุตุนิยม	 ท่ีเขามีการตกลงกันว่าจะเรียก 

ชื่ออย่างไร	 การเรียงชื่อ	 เรียกชื่อ	 เขาก็มีทำเนียบ 

ของเขาไว้	ว่าถ้าลูกน้ีมาช่ืออะไร		ต่อไปจะช่ืออะไร	

อันน้ันเป็นความรู้ท่ีลูกศิษย์ก็อาจจะกดเคร่ืองมือ 

สื่อสารหาข้อมูลได้	ว่าถัดจากลูกนี้ไป	ต่อไปจะม ี

ชื่ออะไรบ้าง	เขาก็จะมีชื่อกันไว้	เป็นทำเนียบไว้

	 เมื่อเกิดไต้ฝุ่น	 ถ้าหากว่าไต้ฝุ่นอ่อนตัวลง	

ก็จะเกิดเป็นพายุฝน	 เกิดจะเป็นลมที่ออกจะแรง 

อยู่พอสมควร	 ปนกับพายุฝนนั่นเอง	 เมื่อเป็น 

พายุฝนตก	 ก็จะเกิดน้ำท่วม	 เกิดน้ำหลาก	 เกิด- 

อุทกภัย	 ข้ึนอยู่กับว่าฝนจะมาอย่างรุนแรงแค่ไหน 

เพียงไร	ในภูมิภาคต่าง	ๆ 	จะเห็นคำประกาศเตือน 

ทั้งระบบประเทศ	 ทั้งระบบภูมิภาค	 ทั้งระบบ 

หมู่บ้าน	อะไรต่อมิอะไรต่างๆ	เราจะพบว่าในทุกที ่

ทุกแห่งในปีน้ี	 น่าจะกล่าวได้ว่าฝนตกอย่างท่ัวถึง 

 คณะเศรษฐศาสตร์จะจัดงาน	“วันสถาปนา 

คณะเศรษฐศาสตร์	 ครอบรอบ	 40	 ปี”	 ในวันที่	

1	พฤศจิกายน	2556	 เวลา	 06.19-16.00	น.	 โดยม ี

พิธีทางศาสนา	 กิจกรรมทางวิชาการ	 มอบเกียรติบัตร 

แก่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเศรษฐศาสตร์	 รวมทั้งการ 

ระดมสมองเพ่ือพัฒนาหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์ 

ให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการโดยมีพิธีเปิด 

ในเวลา	09.00	น.	ณ	ห้องประชุม	ช้ัน	8	คณะเศรษฐศาสตร์ 

อาคารใหม่	 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และ	เวลา	09.30	-	12.30	น.	สัมมนาทางวิชาการเร่ือง	

“เศรษฐกิจไทยสู่	AEC”	โดยนายอาทิตย์  วุฒิคะโร 

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 นายกริช อ้ึงวิฑูรสถิตย์ 

ประธานกรรมการ	 บริษัท	 อี	 ยู	 ไอ	 เมียนมาร์	 จำกัด 

ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจผู้นำรัฐฉานประเทศเมียนมาร์ 

และ	 ม.ล. สุรวุฒิ ทองแถม	 รองประธานอาวุโส	

โรงแรมในเครืออมารี		จากน้ันเวลา	13.30	-	16.00	น. 

เป็นการระดมสมองเพื่อพัฒนาหลักสูตรคณะ- 

เศรษฐศาสตร์	โดยคณาจารย์		เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน 

ศิษย์เก่า	นักศึกษา	และผู้ใช้บัณฑิต

คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานครบรอบ 40 ปี

  นายจาตุรนต์ ฉายแสง	 รัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 หารือ	 “นโยบาย 

และทิศทางอุดมศึกษาไทย”	 ในที่ประชุม 

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 (ปอมท.)	 เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับ 

การพัฒนาอุดมศึกษาไทยโดยมีคณาจารย์ 

 ข้าราชการ	และพนักงานจากสถาบันอุดมศึกษา 

          ท่ัวประเทศ	 และรองศาสตราจารย์จันทร์จารี 

เกตุมาโร	 ประธานสภาคณาจารย์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมประชุมเมื่อวันที่	 28	 กันยายน	 2556	 

ณ	ห้องประชุมสารนิเทศ	ชั้น	2	หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ม.ร.รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค 2/56 ที่มหาวิทยาลัย

วันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2556

 นักศึ กษาที่ มี ความประสงค์ จ ะขอ 

ผ่อนผันการลงทะเบียนเรียนภาค 2/2556 

ให้มาดำเนินเร่ืองต้ังแต่บัดน้ี - 31 ตุลาคม 2556 

เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. 

ที่งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศิลาบาตร ช้ันลอย สอบถามรายละเอียด 

โทร. 0-2310-8080

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาท่ัวประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ 

พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 7 

ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพุธท่ี 27 พฤศจิกายน 

2556 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ชิงทุนการศึกษากว่า 

40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วรานนท์ คงสง  

รักษาราชการแทนคณบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	

เปิดเผยว่า	 คณะวิศวกรรม- 

ศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

จะจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 

ระดับมัธยมศึกษา	 ครั้งที่	 7	 ประจำปีการศึกษา	 2556 

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญ 

และให้ความสนใจวิชาคณิตศาสตรม์ากขึ้น	 รวมทั้ง 

ได้ทดสอบความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

กับเพ่ือนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ	และประชาสัมพันธ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์	ม.ร. 

ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	 อีกทั้งยังได้สอดแทรกเนื้อหา 

ด้านสิ่งเสพติดและสุขภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้	 เจตคติ	 และพฤติกรรม 

แก่ผู้เข้าร่วมโครงการให้หันมาใส่ใจในสุขภาพ 

ห่างไกลจากสิ่งเสพติด	 ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นพลัง 

ที่สำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 คุณสมบัติของผู้สมัคร	 ต้องเป็นนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาท่ัวประเทศ	โดยแข่งขันเป็นทีม	ทีมละ	2	คน 

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. เชิญนักเรียนแข่ง  
“คณิตศาสตร์พื้นฐาน”


