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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
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ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์
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ม.ร. จัดกิจกรรมครบรอบการสถาปนา 43 ปี
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เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
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๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
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รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

	 งานแนะแนว	 จดัหางานและทนุการศกึษา	

กองกิจการนักศึกษา	 ขอแจ้งนักศึกษากู้ยืมเงิน 

กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา	(กยศ.)	ว่า	ขณะนี ้

ระบบ	 e-studentloan	 เปิดให้นักศึกษาผู้เคยกู ้

ในภาคเรียนที	่1/2557	สามารถบนัทกึแบบค�าขอกู้

ประจ�าภาคเรียนที	่2/2557	ในระบบ	e-studentloan	

ที่	www.studentloan.or.th		แล้ว

 นกัศกึษาทีป่ระสงค์จะขอกูย้มืเงนิกองทนุฯ 

ติดตามอ่านรายละเอียดการจัดเตรียมเอกสาร

การขอกู้ได้ที่บอร์ดงานแนะแนว	 จัดหางาน

และทุนการศึกษา	กองกิจการนักศึกษา	(อาคาร-

ศิลาบาตรชัน้ล่าง)		ข่าวประชาสมัพนัธ์ที	่www.ru. 

ac.th/scholarship	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดการ- 

ลงทะเบียนเรียน	 ภาค	 2	 ปีการศึกษา	 2557	 ของ

นักศึกษาเก่า	ที่มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่  27-30 

พฤศจิกายน 2557	ณ	อาคารเวียงค�า	โดยนักศึกษา

ตรวจสอบรายละเอียดวิชาที่เปิดสอนพร้อม 

วัน-เวลาบรรยายและวันเวลาสอบ	ได้จาก	ม.ร.30 

ภาค	 2/2557	 (ในหนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหง 

ฉบับที่	28	วันที่	27	ตุลาคม	-	2	พฤศจิกายน	2557	

และบอร์ด	 สวป.หรือที่www.ru.ac.th)	 ส�าหรับ

นักศึกษาส่วนภูมิภาค	 ลงทะเบียนระหว่างวันที ่

13	 -	 15	 ธันวาคม	 2557	 ณ	 สาขาวิทยบริการฯ	 

23	จังหวัด	

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

 รามค�าแหงบวงสรวงพ่อขนุฯ	ในโอกาสครบรอบ	43	ปี	การสถาปนา	ม.ร.	

วันที่	 26	 พฤศจิกายน	นี้	 พร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแก่ผู้ประสบ-

ความส�าเรจ็ในวชิาชพีและมอบรางวลั	“เพชรประดบัรามฯ”	แก่นกัศกึษา 

ปัจจุบันที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่าง	ๆ 	รวมทั้งจัดเสวนา	“รามค�าแหง	

:	สมบัติของแผ่นดิน”

 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์วุฒิศักดิ์   

ลาภเจรญิทรพัย์		อธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 เปิดเผยว่าในโอกาสครบรอบ 

การสถาปนามหาวทิยาลัยปีที	่ 43	 ในวนัที่	

26	พฤศจิกายน	2557	มหาวิทยาลัยจะจัด

กิจกรรมเพื่อร�าลึกถึงการก่อตั้ง	 และเพื่อ

สานความสัมพันธ ์ระหว ่างศิษย ์ เก ่า	

นักศึกษา	 และคณาจารย์	 โดยกิจกรรม																						

วันสถาปนาฯปีนี้ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	

การวางพานพุม่ถวายราชสกัการะของหน่วยงานภายใน	พิธีทางศาสนา	

(พิธีพราหมณ์	 ศาสนาพุทธ	 และศาสนาอิสลาม)	 เพื่อความเป็น 

สิริมงคล

	 รวมทัง้ยงัมกีจิกรรมประกาศเกยีรตคิณุบคุลากร	ศิษย์เก่า	นกัศึกษา	

โดยมพีธิมีอบเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์แก่บคุลากร	 การมอบรางวลัศษิย์เก่าดเีด่น

แก่ศษิย์เก่าทีป่ระสบความส�าเรจ็ในวชิาชพี 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย	์	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	แสดงความยนิดี

กับนักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ได้แก่	 นายพรต ศกุนตะลักษณ์  

นางสาววินธกาล พรรณอินทร์	 และนางสาวธัญพิชชา ดาวพิเศษ	 ที่ได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลญี่ปุ่น

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนระหว่างประเทศญ่ีปุ ่นกับเอเชียตะวันออก	 

ประจ�าปี	2557	เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นผ่านการศึกษาดูงาน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 	 พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์  พรหมสวัสดิ์	 ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก	 

และอาจารย์ปรีชา  ประยูรพัฒน์		ผู้อ�านวยการส�านักกีฬา	ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม	“42 ปี รามค�าแหง เดิน - ว่ิง มินิมาราธอน (ลอยฟ้า)”  ชิงถ้วยพระราชทาน- 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พร้อมเงินรางวัล	โดยมี	นางสาวเขมนิจ  จามิกรณ์ ดารานักแสดงชื่อดัง	นักศึกษาปริญญาเอก	คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		

   
ม.ร.ลงทะเบียนนักศึกษาเก่า

ภาค 2/2557 วันที่ 27-30 พ.ย. 57

ม.ร.จัดกิจกรรม ‘42 ปี รามคำาแหง เดิน-ว่ิง มินิมาราธอน’
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   
 
   
การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ภาค 2/57

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนนักศึกษาสื่อสารมวลชน ม.ร.



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

          

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ม.ร. จัดกิจกรรมฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

และท�าคุณประโยชน์ต่อสังคม	เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

ศษิย์เก่า	 และให้เป็นแบบอย่างท่ีดแีก่นกัศกึษาปัจจบัุน		

และการมอบรางวลั “เพชรประดบัรามฯ”	แก่นกัศกึษาปัจจบุนั 

ที่มีผลงานโดดเด่น		และสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

	 นอกจากนี้	 ยังมีการจัดเสวนาทางวิชาการ	 เรื่อง	

“รามค�าแหง	:	สมบตัขิองแผ่นดนิ”	เพ่ือเผยแพร่ความส�าเรจ็

ของมหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม 

ในทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลา	43	ปีที่ผ่านมา

	 มหาวทิยาลยัเชญิชวนชาวรามค�าแหงร่วมกจิกรรม

ในโอกาสครบรอบ	 43	 ปี	 ม.ร.ในวนัที	่ 26	 พฤศจกิายน	 2557	

ตามก�าหนดการ	ดังนี้	

 ลานพระรูปพ่อขุนฯ

07.00	น.	 -		พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

	 	 -		พิธีทางศาสนา

	 	 -	พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ	

   (หน่วยงานภายใน)	

 หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

10.00	น.	 -		พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

	 	 -		พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

	 	 -		พิธีมอบรางวัลเพชรประดับรามฯ	

10.30	น.	 -	เสวนาทางวิชาการ	

	 	 เรื่อง	“รามค�าแหง	:	สมบัติของแผ่นดิน”

	 นอกจากนี้ยังมีการลงทะเบียนนักศึกษาเก่า	

ภาค	 2/2557	 ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่	 21	

พฤศจิกายน	2557	และลงทะเบียนทางไปรษณีย์ตั้งแต่

บัดน้ีถึงวันท่ี	 12	 ธันวาคม	 2557	 โดยจดหมาย	 จ่าหน้าซอง

ถึงผู้อ�านวยการส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ

ประเมินผล	ตู้	ปณ.	1028	ธนาณัติส่ังจ่าย	ในนามมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 ไปรษณีย์สาขามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สอบถามรายละเอียด	โทร.	0-2310-8610

ม.ร. ลงทะเบียนนักศึกษาเก่า ฯ      (ต่อจากหน้า 1)

 แสดงความยินดี	 รองศาสตราจารย์	

ดร.แก้วตา	 ผู้พัฒนพงศ์	 รักษาการในต�าแหน่ง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 พร้อมด้วย 

คณาจารย์และบุคลากร	 คณะมนุษยศาสตร์ 

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. อาจรณ  เชษฐสุมน ในโอกาสเข้ารับ- 

ต� า แหน่ งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์  

เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2557	ณ	ห้องคณบด ี

คณะมนุษยศาสตร์	อาคาร	2

นางสาวปริญญา  พานแก้ว  นางสาวมลิกา  กันทอง 

และนางสาวอัชราพร คงยศ	 นักกีฬาวอลเลย์บอล 

ทีมชาติไทย		ร่วมงาน	ด�าเนินรายการโดย	นายยุทธพงษ์  

วิชัยดิษฐ  เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2557	ณ	ห้องประชุม

ช้ัน	2	อาคารส�านักกีฬา	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เปิดเผยว่ามหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงจะจัดโครงการเดิน-วิ่ง	 มินิมาราธอนขึ้น	 

ในวันที่	 23	 พฤศจิกายน	 2557	 เพื่อเทิดพระเกียรติและ

ถวายเป็นราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

เชิงป้องกัน	 รณรงค์ให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ 

ด้วยการออกก�าลังกาย	 โดยรายได้ทูลเกล้าฯถวายโดย

เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

 ทัง้นี	้ กจิกรรมดงักล่าวได้เลือ่นมา	 2	 ครัง้	 เนือ่งจาก 

ในช่วงเวลานัน้สถานการณ์บ้านเมอืงอยูใ่นภาวะไม่ปกติ	

โดยเลื่อนจากวันอาทิตย์ที่	1	ธันวาคม	2556	เป็นครั้งที่	1	

วันอาทิตย์ที่	9	กุมภาพันธ์	2557	และครั้งที่	2	วันอาทิตย์

ที่	 29	 มิถุนายน	 2557	 ซึ่งก็ไม่สามารถด�าเนินการได ้

ขณะนีส้ถานการณ์บ้านเมอืงอยูใ่นภาวะปกต	ิ มหาวทิยาลยั

จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ	 เดิน	 -	 วิ่ง	 มินิมาราธอนขึ้น 

ตามนโยบายเดิม

 พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ พรหมสวัสดิ์ ผู้ก�ากับการ

สถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก	 กล่าวถึงเส้นทางการ

เดนิ-วิง่	มนิิมาราธอน	 ว่ากจิกรรมคร้ังนี	้ เร่ิมเวลา	06.00	น. 

คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ		2	ชัว่โมง	จากทางออกมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 เลีย้วซ้ายใช้ถนนรามค�าแหงขาเข้าผ่านแยกเทพลลีา 

ผ่านแยกเสร	ี	เลีย้วข้ึนทางยกระดบัรามค�าแหงขาเข้า		ลงยกระดบั 

รามค�าแหงขาเข้า	เลี้ยวกลับหน้าโรงพยาบาลรามค�าแหง	

ใช้ถนนรามค�าแหงขาเข้า	 ขึน้ยกระดบัขาอออก	 ลงยกระดบั 

รามค�าแหงขาออก	เลี้ยวกลับใช้ถนนคู่ขนานรามค�าแหง

ขาออก	ผ่านแยกเสร	ีผ่านแยกเทพลลีา		ผ่านซอยรามค�าแหง	43 

เล้ียวขวาเข้าเส้นชยัทีจ่ดุเร่ิมต้น	บริเวณทางออกมหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง

	 ทั้งนี้	ตลอดเส้นทางการวิ่ง	จะมีการวางกรวยยาง

แบ่งช่องจราจรในทางวิ่ง	 และมีเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร	

คอยอ�านวยความสะดวกการจราจรเป็นระยะตลอดเส้นทาง 

จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางถนนรามค�าแหง	

หากไม่มคีวามจ�าเป็นในช่วงเวลาดงักล่าว	ขอให้หลีกเล่ียง

การจราจรไปใช้ถนนเส้นทางอื่นแทน

	 ด้าน	 อาจารย์ปรีชา  ประยูรพัฒน	์ ผู้อ�านวยการ

ส�านักกีฬา	ม.ร.	กล่าวว่า	การแข่งขันมี 2 ประเภท	ได้แก่	

1) วิ่งระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ 2) เดินระยะทาง  

5 กิโลเมตร ค่าสมัคร	 ผู้บริหาร/	 V.I.P	 500	 บาท		

ประชาชนทัว่ไป/นกัศกึษาปริญญาโทและเอก	ม.ร.	300	บาท 

บุคลากร/นักศึกษาปริญญาตรี	 ม.ร.	 150	 บาท	 และ

นักเรียน	 100	 บาท	 โดยผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อ 

คนละ	1	ตัว	

 รางวัลการแข่งขัน	 -	 ผู้เข้าเส้นชัย	 อันดับ	 1	 -	 5	 

ในประเภทชายและหญิง	 (Overall)	 รับถ้วยรางวัล 

พร้อมเงินรางวัล	 	 -ผู้เข้าเส้นชัย	 อันดับ	 1-4	 ในประเภท

นักเรียนชายและหญิง	 รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 

ผู้เข้าเส้นชัย	 อันดับที่	 1	 -	 5	 ทุกกลุ่มอายุ	 รับถ้วยรางวัล		 

-	 ผูว้ิง่เข้าเส้นชยัทกุคนจะได้รบัเหรยีญทีร่ะลกึ	 ส่วนเงนิรางวลั 

ประเภทชายและหญงิ (Overall)	 อนัดบัที	่ 1	 เงนิรางวลั 

8,000	บาท	อันดับที่	2	เงินรางวัล	6,000	บาท	อันดับที่	3	

เงินรางวัล	4,000	บาท	อันดับที่	4	เงินรางวัล	3,000	บาท	

และอันดบัที	่5	เงินรางวลั	2,000	บาท		ประเภทนกัเรยีนชาย 

และหญิง	อันดับที่	1	 เงินรางวัล	5,000	บาท	อันดับที่	2	

เงินรางวัล	4,000	บาท	อันดับที่	3	เงินรางวัล	3,000	บาท		

และอันดับที่	4	เงินรางวัล	2,000	บาท

 “ในวันจัดกิจกรรม	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

ได้ตั้งโต๊ะรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน	 ตั้งแต่เวลา	 03.00	 น.	

เป็นต้นไป	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้แข่งขันท่ี 

ไม่สามารถมาสมัครล่วงหน้าได้	และเวลา	05.00	น.	จะมี

กิจกรรมการเต้นแอโรบิก	 เพื่ออบอุ่นร่างกายให้กับ

นักกีฬาด้วย	 ทั้งนี้ยังมีอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรี

ตลอดงาน”

  ขอเชิญบคุลากร	 ศษิย์เก่า	 นกัศกึษา	 และประชาชน-

ทั่วไป	 สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน	 42	 ปี	 รามค�าแหง	 

เดิน-วิ่ง	มินิมาราธอน	(ลอยฟ้า)	ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

ทั้งนี้	 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมไว้เมื่อปีที่ผ่านมา	 ให้น�า

หลักฐานมาแสดงสิทธ์ิโดยไม่ต้องเสียค่าสมัครใหม	่

สอบถามรายละเอยีดที	่ ส�านกักฬีา	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

โทร.0-2310-8892	ต่อ	136,137

ม.ร. จัดกิจกรรม ‘42 ปีฯ               (ต่อจากหน้า 1)

 เจ้าภาพจดัประชมุ ปอมท.	ทีป่ระชมุประธาน-

สภาอาจารย ์มหาวิทยาลัยแห ่งประเทศไทย	 

(ปอมท.)	 จัดประชุมสมัยสามัญ	 ครั้งที่	 10/2557	 

ณ	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	โดยม	ีรองศาสตราจารย์ 

ดร.จันทร์จารี เกตุมาโร	 ประธานสภาคณาจารย์

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	กล่าวต้อนรบั	และ	ศาสตราจารย์

คลินิก นายแพทย์วิรุณ บุญนุช	ประธาน	(ปอมท.)	

ประธานสภาคณาจารย ์มหาวิทยาลัยมหิดล	

ด�าเนนิการประชมุ	 โดยมคีณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั	

กรรมการสภาคณาจารย ์จากมหาวิทยาลัย 

ทั่วประเทศ		29	สถาบัน	เข้าร่วมประชุม	เมื่อวันที่	

18	ตุลาคม	2557	ณ	ห้องประชุมชั้น	 3	อาคาร- 

วิทยบริการและบริหาร	



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 เมื่อวันที่	 ๑๐	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	

๒๕๕๗	มีการประกาศรางวัลที่น่าสนใจ

อยู่	๒	รางวัล	ซึ่งเป็นรางวัลประจ�าปีนี้

	 รางวัลแรกเปน็รางวัลระดบัโลก	คอื	 

 รางวัลโนเบล  สาขาสันติภาพ

	 เจ้าของรางวัลนี้คือ

 มาลาลา  ยูซัฟไซ

	 สาวน้อยชาวปากีสถานอายุเพียง	

๑๗	ปี	นับเป็นผู้ได้รับรางวัลนี้ที่อายุน้อย

ที่สุดนับตั้งแต่มีการให้รางวัลนี้มา

	 มาลาลา	 คือ	 เจ้าของวาทะที่ติดใจ

คนทั้งโลก	คือ	

	 เด็กหนึ่งคน

	 ครูหนึ่งคน

	 หนังสือเล่มหนึ่ง	และ

	 ปากกาหนึ่งด้าม

 สามารถเปลี่ยนโลกได้

 การศึกษาเป็นวิธีแก้ปัญหาทางเดียว 

การศึกษาต้องมาก่อน

 อีกรางวัลหน่ึง	 เป็นรางวัลระดับชาติ	

คือ

 รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ 

ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ รางวัลซีไรต์

	 เจ้าของรางวัลนี้คือ	

 แดนอรัญ  แสงทอง

	 หนุ่มใหญ่ชาวจังหวัดเพชรบุรี 	 

ซึ่งได้รับรางวัลจากเรื่องสั้น	ชื่อ

 อสรพิษและเรื่องอื่นๆ

 “ข่าวรามค�าแหง”	ขอแสดงความยินดี

เป็นอย่างยิ่งต่อผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว

	 ผูบ้รหิารสือ่จากส�านกัข่าวชือ่ดงั	 ถกประเดน็สือ่ 

“สร้างสมดุลอย่างไรให้สื่อมีคุณภาพและอยู่รอด 

ทางธุรกิจ”	จัดโดยคณะสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง	 ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย	สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ		และ 

สถาบนัอศิรา	มลูนธิพิฒันาสือ่มวลชนแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่	17	ตุลาคม	2557	ณ	ห้องศักดิ์	ผาสุขนิรันต์	

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

					 เสวนาโดยนางสาวดวงกมล โชตะนา	 กรรมการ 

ผูอ้�านวยการ	เนชัน่กรุป๊		นางกรรณกิา      วริยิะกลุ 			กรรมการ- 

อ�านวยการ	หนงัสอืพมิพ์ไทยโพสต์	นายพชัระ สารพมิพา 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ส�านักข่าวสปริงนิวส	์ 

นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล	 ผู้อ�านวยการเว็บ	 ASTV  

ผู้จัดการออนไลน์	 และมีดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ 

จันทราวัฒนากุล	 คณบดีคณะนิเทศศาสตร์	 สถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์	เป็นผู้ด�าเนินรายการ

     นางกรรณิกา ท�างาน

ในวงการสื่อตั้งแต่ปี	 2525	

กล่าวถึงความอยู่รอดของ

หนังสือพิมพ์ว่า	 	ถึงแม้

หนังสือพิมพ์จะมีคู ่แข่ง

เพิม่มากขึน้	 จากเดมิทีม่แีค่

วิทยุ	 โทรทัศน์	 แต่ตอนนี ้

มีทัง้เคเบลิทวี	ี อนิเทอร์เนต็ 

โซเชียลมีเดียต่างๆท�าให้คนอื่นมองว่าหนังสือพิมพ์

ก�าลงัจะตายและหายไป	แต่ขอบอกไว้ว่า	“หนังสอืพมิพ์

จะอยู่ยั้งยืนยง”

	 “การเปลีย่นแปลงใดๆกต็ามในภมูทิศัน์ของสือ่	

ไม่ต่ืนเต้นหรอืกระทบ	 เพราะสือ่ใดกต็าม	 คอื	 ช่องทาง 

ในการให้ข่าวสาร	 แต่คนอ่านต้องการความจรงิ	 สือ่ทีม่ี 

คณุภาพ	 ต้องช้ีทางให้สงัคม	 ไม่ฉ้อฉลกบัการน�าเสนอข่าว 

ไม่ถูกครอบง�า	 ต้องมีความซื่อสัตย์	 เมื่อท�าด้วยใจ 

ผู ้บริ โภคสื่อจะตัดสินเองว ่าสื่อไหนมีคุณภาพ 

เชื่อว่าศรัทธาและใจคือคีย์เวิร์ดส�าคัญของการเป็น

นกัหนงัสอืพมิพ์	 ถ้าเราศรทัธาต่องานของเรา	 เมือ่เรา

ให้ใจเขา	 เขาก็จะให้ใจเรา	 นี่คือคีย์เวิร์ดคุณภาพของ

คนท�างานสื่อ”

     นางสาวดวงกมล 

กล่าวว่าวิชาชีพจะอยู่รอด 

วิ ช าก ารต ้ อ ง เ ข ้ มแข็ ง	 

สื่อจะปรับตัวไปสู ่ โลก

อนาคตเพียงล�าพังไม่ได้ 

จึ ง ต ้ อ งอาศั ย วิช าการ

ความรู ้มาประกอบกัน	 

ถ้าไม่มีส่ิงเหล่านี้	 ผู้คน 

กจ็ะมองสือ่นัน้ขาดคณุภาพ	 ฉะนัน้	 สือ่ต้องมคีวามรู ้

มทีกัษะ	 มสี�านึก	 จรรยาบรรณวชิาชพีอย่างเหมาะสม 

ข่าวสารถือเป็นหัวใจของสังคม	 ข่าวสารที่มีคุณภาพ

จะท�าให้สังคมมีคุณภาพ	 เมื่อภูมิทัศน์เปลี่ยนไป 

มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของผู ้คน	

จากคนรับข่าวสารให้ เป ็นคนท่ีมีความคิดเห็น 

และอยากมีส่วนร่วม	 สื่อต้องปรับตัวอย่างมาก	 สื่อ

ต้องมคีณุภาพถงึจะอยูไ่ด้	 คนดตู้องรบัข่าวทีเ่ป็นอสิระ 

“ไม่ว่าภูมิทัศน์จะเปลี่ยนไปยังไง	 สื่อต้องมีคุณภาพ”	

ในอนาคตผูค้นจะเลอืกรบัสือ่	 สือ่ก็ต้องก�าหนดเป้าหมาย

ให้ชัดเจน

	 ดงันัน้	 ประเดน็ข้อเทจ็จรงิ	 เป็นประเดน็ส�าคญั	

เป็นหน้าที่หลักของวารสารศาสตร์	 สิ่งที่สื่อโซเชียล 

ท�าไม่ได้กค็อื	 ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	 เราต้องเปิดพืน้ทีส่ือ่

ให้พลเมืองได้แสดงความคิดเห็น	 ผลประโยชน์ของ

พลเมือง	 เป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุด	 ค�าว่า	 “สาธารณะ” 

เป็นหวัใจส�าคญัทีส่ดุของสือ่ทีม่คีณุภาพ		สือ่ไม่ต้องเก่ง

ทุกอย่าง	 แต่ต้องเก่งอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ถ้าเราโฟกัส

ถูกก็จะเป็นสื่อที่อยู่รอดได้ในอนาคต	

     นายวริษฐ์	 กล่าวถึง 

เรื่องกระแสของสื่อออนไลน์

และสื่อใหม่ๆ	 ทั้ง	 youtube  

facebook	 ท�าให้ภูมิทัศน ์

ของสื่อเปลี่ยนไป	 ท�าให้

เกดินกัข่าวพลเมอืง	(citizen 

reporter)	 ทุกคนไม่ใช่ว่า 

จะเป็นนักข่าวได้	 นักข่าว

ต้องมีพื้นฐาน	 ความสนใจในอาชีพ	 ความเชี่ยวชาญ	

และความสามารถ	 เช่น	 เป็นนกัข่าวกฬีา	 ต้องมคีวามรู ้

ทกัษะทีม่ากกว่าประชาชนทัว่ไป		ต้องให้เก่งและแม่นย�า

 “ข่าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ข่าวที่คน

ควรรู้ กับข่าวที่คนอยากรู้ ผลงานคุณภาพที่ออกมาดี	

สิ่งส�าคัญไม่ใช่อุปกรณ์เครื่องมือหรือเงินทุน	 แต่คน

ต้องมีคุณภาพก่อน	 นักข่าวต้องพัฒนาตนเองให้เป็น

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ	 เหมือนนักข่าวต่างประเทศ

สมัยนี้ท่ีสามารถอ่านข่าวด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอ

การแปลจากใคร	ฉะนัน้แล้ว	วชิาชพีทางด้านสือ่สาร-

มวลชนต้องรู้จักรับผิดชอบ	 รู้จักหน้าที่	 ไม่ค�านึงถึง

รายได้เกินไป	 เราจะเป็นสื่อที่มีคุณภาพได้อย่างไร	 

ผู้บริหารสื่อ...มั่นใจสื่อทุกแขนงยั่งยืนได้

อยู่ที่ ‘คุณภาพ-ความจริง-จรรยาบรรณ’

(อ่านต่อหน้า 9)
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 อาจารย์แนะแนว ชืน่ชมรามค�าแหง เปิดโอกาส 

ทางการศกึษามทีัง้สาขาในต่างจงัหวดั เปิดสอนระบบ 

Pre-degree  แถมค่าใช้จ่ายไม่แพง ตอบโจทย์นกัศกึษา

ทีต้่องการเรียนไปด้วยท�างานไปด้วย ชีแ้นวโน้มนกัศกึษา

นิยมเรยีนคณะรฐัศาสตร์ - นติิศาสตร์ - ศกึษาศาสตร์ -

วิทยาศาสตร์ - บริหารธุรกิจ  ชมเชยจัดงานสัมมนา

อาจารย์แนะแนวได้ดี ได้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อ

การท�างาน      

    นายพยุงศักดิ์ บ�ารุงรัฐ  

ผูอ้�านวยการส�านกังาน	 กศน. 

จงัหวดันนทบรีุ	กล่าวว่า	ตนตัง้ใจ 

เข ้าร ่วมโครงการสัมมนา

อาจารย์แนะแนวฯ	 ในครั้งนี้	

เพราะเห็นว่าการแนะแนว

เป็นหัวใจส�าคัญ	โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ส�าหรบันกัเรยีน	 กศน.	 ในต่างจงัหวดัห่างไกล 

และด้อยการศึกษา	 ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั่วประเทศเกือบ	

1	ล้านคน	ในจงัหวดันนทบรีุ	มีนักศกึษา	กศน.ประมาณ

เก้าพันคน	 ดังนั้น	 หากนักเรียนได้รับการแนะแนว

การศกึษา	 และได้รบัข้อมูลข่าวสารจากทางมหาวทิยาลยั

ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี	

	 “ผมเห็นความส�าคัญของการศึกษาทางไกล	

ประกอบกับที่รามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้

โอกาสทางการศกึษา	 มสีาขาวทิยบรกิารฯ	 ครอบคลมุ

ทั่วประเทศ	ค่าใช้จ่ายไม่แพง	จึงยิ่งเป็นการเอื้อให้กับ

นศ.ในต่างจังหวัดมีโอกาสศึกษาต่อ	ดังนั้น	ขอเสนอ

ให้รามค�าแหงจัดโครงการแนะแนวให้กับผู้บริหาร

กศน.ทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า	 800	 แห่ง	 อบรมให ้

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาท่ี

รามค�าแหง	 จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่

นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล	 และสามารถน�าความรู้ไป

พัฒนาตนเอง	 พัฒนาสังคม	 ชุมชนของตนได้อย่างดี

ต่อไป”

    อาจารย์ตรติาภรณ์ เดวเิลาะ 

อาจารย์แนะแนวโรงเรียน

บางน�้าเปรี้ยววิทยา	 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา	 กล่าวว่าข้อมูล 

ที่ได้รับในการสัมมนาครั้งนี้

เป็นประโยชน์	ชดัเจน	สามารถ

น�าไปเผยแพร่ให้นักเรียน 

ที่สนใจ	ส�าหรับนักศึกษาที่จ�าเป็นต้องเรียนควบคู่ไป

กับการท�างาน	 การเรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เหมาะสมและสามารถตอบโจทย์ของนักศึกษา 

กลุ่มนี้ได้	

	 “ข้อมูลจากโครงการแนะแนวฯในวันนี้จะ

เป็นประโยชน์กับนักเรียนชั้น	 3	 ที่ก�าลังจะศึกษาต่อ

ชั้นม.ปลายที่สามารถมาสมัครเรียนในระบบ	 

Pre-degree	 ได้	 รู้สึกประทับใจการจัดงาน	 วิทยากร

ให้ข้อมลูได้ชดัเจน	ครบถ้วน	สามารถไปเป็นประโยชน์

กับนักเรียนได้”

         อาจารย์นิสิต  ซุยซวง 

อาจารย์แนะแนวศนูย์การศกึษา

นอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยั	 เขตบางคอแหลม 

กทม.	 กล่าวว่าการเข้าร่วม

โครงการสัมมนาอาจารย์

แนะแนวครั้งนี้	 ท�าให้ทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับวัน-เวลาในการสมัครเรียน	 ค่าใช้จ่าย	

และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน	 	รวมถึงคณะท่ี

เปิดสอน	 ทีผ่่านมา	 มนีกัเรยีนจ�านวนหนึง่ทีส่อบถาม

ว่าเมื่อตนเองเรียนจบจาก	 กศน.แล้วสามารถที่จะ

ต่อยอดความรู้ได้จากที่ใดได้บ้าง	หรือมีมหาวิทยาลัย

ใดทีน่่าสนใจ	และตนสามารถเรยีนได้		เนือ่งจากนกัเรยีน

ทีม่าเรยีนที	่ กศน.ส่วนใหญ่จะท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วย 

จึงต้องการเรียนในสาขาท่ีเหมาะกับตนเอง	 ในการ

แนะน�าการเรียนต่อนั้น	 บางครั้งมีรุ่นพ่ีท่ีเรียนต่อ 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเข ้ามาให้ค�าแนะน�า 

แก่รุ่นน้องด้วย	 ซึ่งรุ่นพ่ีเหล่านี้ก็แนะน�าให้รุ่นน้อง

เข้ามาเรยีนต่อทีร่ามค�าแหง	 เนือ่งจากเป็นมหาวทิยาลยั

ที่เหมาะส�าหรับผู้ที่ท�างานควบคู่ไปกับการเรียน	

	 “ทางศูนย์	 กศน.ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัย

จัดส ่ ง เอกสาร เกี่ ยวกับก� าหนดการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่แต่ละภาคการศึกษา	 และรายละเอียด

ข้อมูลหลักสูตรคณะ/สาขาต่างๆของมหาวิทยาลัย	

รวมถึงค่าใช้จ่าย		เพื่อให้มีข้อมูลการศึกษาต่อมาก

เพียงพอส�าหรับแนะน�าแก่นักเรียนให้ได้มีทางเลือก

ในการเรียนต่อในอนาคต”

 อาจารย์รุ่งโรจน์  หมัน่มา 

อาจารย์แนะแนวศนูย์การศกึษา

นอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยั	เขตบางซือ่	กทม. 

กล่าวว่าเข้าร่วมการสัมมนา

ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก	 ก่อนทีจ่ะ

เข ้ าร ่ วมการสัมมนานั้น	 

ได้ประชาสมัพันธ์ข้อมลูด้านการศกึษาต่ออย่างต่อเนือ่ง	

ขณะนี้มีนักศึกษาของ	กศน.	ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย

รามค�าแหงจ�านวนหนึง่		ทีผ่่านมาจะแนะน�าทัง้หลกัสตูร 

การเรยีนการสอน	การวางแผนการเรยีน		การเข้าร่วม 

การสมัมนาครัง้นีท้�าให้ทราบข้อมลูเกีย่วกบัคณะใหม่ๆ 

ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเพิ่มเติม

			 “นักเรียนส่วนใหญ่ที่ เข ้ามาขอค�าแนะน�า 

มักจะเลือกเรียนในคณะบริหารธุรกิจและคณะ

รัฐศาสตร์		ต้องการให้ฝ่ายแนะแนวจากมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงไปแนะน�าหลักสูตรการเรียนการสอนให้

นักเรยีนทีเ่รยีน	กศน.โดยตรงด้วย		ซึง่จะช่วยให้นักเรยีน 

เข้าใจในหลักสูตรที่ต้องการเรียนมากขึ้น”

 อาจารย์ปริญญา   

ปิยชนานนัทน์	 อาจารย์แนะแนว

ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

เขตบางกะปิ	 กรงุเทพฯ	กล่าวว่า 

เข้าร่วมงานนี้เป็นครั้งแรก	

ท�าให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ

การศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะการเรียน

ในระบบ	Pre-degree	

 “เนื่องจากนักศึกษาในศูนย์ที่เรียนเป็น

นักศึกษาที่ขาดโอกาสทางการศึกษาแต่มีความ

ต้องการที่จะก้าวไปให้ทันเพื่อนๆ	อาจารย์ก็จะคอย 

แนะน�านักศึกษาว่าเมื่อจบแล้วให้มาสมัครเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงต่อ	เนื่องจากที่รามค�าแหง

ได้เปิดระบบการเรียนการสอนแบบ	 Pre-degree		

เพือ่เรยีน	ม.ปลายควบคูก่บัมหาวทิยาลยัไปพร้อมๆกนัได้	 

การเรียนที่รามค�าแหงนั้นมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเทอม

ทีถ่กูมากเมือ่เทียบกบัมหาวทิยาลยัอืน่	 และยงัสามารถ

เปิดโอกาสให้ผู้ที่ท�างานได้มีโอกาสในการเรียนต่อ

ควบคูก่นัไปด้วย		ส่วนใหญ่นกัศกึษาจาก	กศน.	จะให้

ความสนใจเรียนต่อในคณะรัฐศาสตร์	 อาจจะเป็น

เพราะมีเนื้อหาวิชาท่ีนักศึกษาสามารถเข้าถึงและ

เรียนรู้ได้ง่าย”

 อาจารย์วฒุนินัท์  เรอืงเอีย่ม 

อาจารย์แนะแนวโรงเรียน

พระโขนงพิทยาลัย	 กล่าวว่า	

เข ้าร ่วมโครงการสัมมนา

อาจารย์แนะแนวเป็นปีที่	 2	

โดยที่ผ่านมา	 ได้น�าข้อมูล 

Pre-degree	ไปแนะแนวนกัเรยีน 

และมีนักเรียนสนใจสมัครเรียน	 Pre-degree	 ควบคู่

กับการเรียนม.ปลายมากขึ้น	 ทั้งในคณะนิติศาสตร์

และรัฐศาสตร์

	 “ที่โรงเรียนมีนักเรียนที่สมัครเรียนระบบ	

Pre-degree	 จ�านวนหนึ่ง	 และส่วนหนึ่งก�าลังจะ

สมคัรเข้าเรยีน	 จึงพยายามหาข้อมลูต่างๆของ	Pre-degree  

ให้มากทีส่ดุ	อกีประการหนึง่	เหน็ว่า	นกัเรยีน	ม.ปลาย 

มศีกัยภาพ	 สามารถเรยีนวชิาพืน้ฐานของ	 Pre-degreeได้ 

และวิชาพื้นฐานของ	Pre-degree	ใกล้เคียงกับเนื้อหา

ของ	 ม.ปลายอยู่แล้ว	 นักเรียนที่โรงเรียนซึ่งก�าลัง

เรยีนPre-degree	อยูข่ณะนี	้กม็ผีลการเรยีนดี		ท่ีผ่านมา	

จะแนะน�าให้บาลานซ์การเรยีนให้ด	ี ให้เน้นการเรยีน

ที่โรงเรียนเป็นหลัก	 ทยอยสะสมหน่วยกิต	 หาก

เป็นไปได้อยากจะเชิญเจ้าหน้าที่ของรามค�าแหง 

ไปแนะแนวที่โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ข้อมูล 
(อ่านต่อหน้า 10)

อาจารย์แนะแนวชี้แนวโน้ม นักศึกษารุ่นใหม่สนใจ

เรียนรัฐศาสตร์-ศึกษาศาสตร์-นิติ-วิทย์-บริหารฯ
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อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำาพนรักษ์                   aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน รวยเกินไปก็ไม่ดี

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 ประเทศไทยรวยขึ้น	 ทุกคนย่อมยินดีเพราะหมายถึงคนไทยส่วนใหญ่

น่าจะมีความกนิดีอยู่ดมีากขึน้ซึง่กน่็าจะเป็นอย่างนัน้ยกเว้นแต่เมือ่ความรวยนัน้ 

ท�าให้สนิค้าออกส�าคญัหลายชนดิของเราต้องถกูสหภาพยโุรป	 (EU)	 ตดัสทิธพิเิศษ

ทางภาษศีลุกากร	หรอืทีเ่รยีกกนัว่า	GSP	(Generalized	System	of	Preferences)	

อันเป็นการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีให้กับสินค้าท่ีน�าเข้ามาจากประเทศไทย	

และท�าให้ผู ้ส่งออกของไทยจะต้องเสียภาษีตามอัตราที่ก�าหนดไว้ส�าหรับ	

“ประเทศที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง”	 (Most-Favoured	 Nation)	 ซึ่งฟัง

ดูเหมือนกับดี	 แต่จริง	 ๆ	 แล้วแปลว่าต้องเสียภาษีขาเข้าอัตราปกติ	 โดยไม่ได ้

รับการยกเว้นหรือลดหย่อนแต่อย่างใด

	 สหภาพยุโรปเริ่มให้สิทธิ	 GSP	 เมื่อปี	 2514	 	 แก่ประเทศก�าลังพัฒนา	

รวมทั้งสิ้น	 176	 ประเทศ	 รวมทั้งประเทศไทย	 ซึ่งเป็นการให้สิทธิพิเศษ 

ทั้งในรูปแบบของการยกเว้นภาษีศุลกากร		และการลดหย่อนอัตราภาษี		โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ความสามารถในการส่งออก	การผลิต	การลงทนุ	ตลอดจน

ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศผู้รับสิทธิฯ		

 การถูกตัด	 GSP	 เพราะประเทศมีระดับเศรษฐกิจดีอย่างเห็นชัดนั้น 

เพิ่งเร่ิมใช้ในปี	 2555	 เนื่องจากสหภาพยุโรปได้ปรับเปล่ียนหลักเกณฑ์การ 

ให้สทิธพิเิศษทางการค้าภายใต้ระเบยีบ	 GSP	 โครงการใหม่โดยมุง่ให้สทิธพิเิศษ

เฉพาะกบัประเทศทีพ่ฒันาน้อยทีส่ดุ	 โดยจะไม่ให้สทิธกัิบประเทศทีถู่กจดัอันดบั

โดยธนาคารโลกให้อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางค่อนข้างสูง 

ขึน้ไป	(Upper-Middle	Income)	ซึง่ดไูด้จากการทีร่ายได้เฉลีย่ต่อหวัของประชากร 

เกิน	 3,975	 ดอลลาร์สหรัฐฯ	 ต่อคนต่อปีเป็นเวลา	 3	 ปีติดต่อกัน	 เพราะถือว่า

ประเทศเหล่านี้รวยแล้ว	จึงจะไม่ช่วยอีก

	 ผลจากการปรับเปล่ียนคุณสมบัติของประเทศท่ีรับสิทธิ	 GSP	 ใหม่นี้

ท�าให้ประเทศไทย	ซึง่ใช้สทิธ	ิGSP	ของสหภาพยโุรปมากเป็นอนัดบั	3		รองจาก

อินเดียและบังคลาเทศต้องเข้าข่ายประเทศที่จะถูกยกเลิกสิทธิ	 GSP	 เนื่องจาก

ปัจจุบันไทยได้รับการจัดกลุ่มโดยธนาคารโลกให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระดับ

รายได้ปานกลางค่อนข้างสูงมาเกิน	3	ปีติดต่อกันแล้ว	และ	เรื่องนี้ทางสหภาพ-

ยุโรปแจ้งให้ทราบเพื่อให้ไทยเตรียมการปรับตัวล่วงหน้า	1	ปี	คือแจ้งมาตั้งแต่

เดือนมกราคม	 2557	 ซึ่งแปลว่าผู้ส่งออกไทยจะได้ของขวัญปีใหม่คือถูกตัด

สิทธิพิเศษในเดือนมกราคม	2558	ที่จะถึงนี้เอง				

	 บางคนอาจคิดว่าเราผลิตได้ดีและมีประสิทธิภาพ	 ไม่ต้องได้สิทธิพิเศษ

ก็คงไม่เป็นไร	 ซึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นได้ถ้าหากคู่แข่งของเราไม่ได้สิทธิพิเศษ

เหมือนกัน	 แต่ที่เป็นอยู่ขณะนี้ก็คือประเทศคู่แข่งทุกประเทศยังได้สิทธิยกเว้น

และลดหย่อนภาษีโดยถ้วนหน้า	อย่างนี้เราจะไปแข่งสู้ได้อย่างไร

 จากข้อมลูเฉพาะสนิค้าทีมี่การใช้สทิธ	ิ GSP	 สูงสดุ	 18	 รายการซึง่ส่วนใหญ่ 

มีสหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกส�าคัญ	พบว่ามีการใช้สิทธิ	GSP	 เฉลี่ยปีละ

ประมาณ	3	พนัล้านเหรยีญสหรฐั	คดิเป็นเงนิไทยกร็าว	ๆ	 9	หมืน่กว่าล้านบาท	

ซึ่งบางคนบอกว่าแค่นี้ไม่เสียหายสักเท่าไร	แต่ผู้ส่งออกที่มี	EU	เป็นตลาดหลัก

คงไม่คิดอย่างนั้น	

	 	 	 	 	 ทางหนึ่งที่จะปรับตัวต่อปัญหานี้ได้ก็คือย้ายฐานการผลิตไปผลิตและ 

ส่งออกจากประเทศที่ยังได้สิทธิ	 GSP	 จาก	 EU	 อยู่	 แต่ก็มีข้อจ�ากัดเรื่อง 

แหล่งก�าเนิดสินค้าที่เราจะต้องใช้วัตถุดิบและแรงงานจากประเทศที่เรา 

ย้ายฐานไปผลิตด้วยตามสัดส่วนที่ก�าหนด	 ซึ่งแปลว่าคนไทยจะได้ประโยชน์

จากการส่งออกลดลง	แต่ที่อันตรายกว่านั้นก็คือนักลงทุนต่างประเทศที่เคยใช้

ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไป	 EU	 นี่สิครับ	 เขาอาจย้ายฐานการผลิตไป

ประเทศที่ยังได้สิทธินี้อยู่เช่นกัน	

	 	 	 	 	 แต่เราคงไม่อยากให้ประเทศจนลงเพื่อให้ได้สิทธิ	 GSP	 นี้คืนมาหรอก	 

ใช่ไหมครับ

 	 อ่านว่าสะสถานที	 ทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านท้ังในชนบท

และในเมืองจะมีสถานที่ต่างๆ	 เป็นสถานที่ส่วนตัวหรือส่วนรวมก็จะต้องม ี

ช่ือเฉพาะเรียกสถานท่ีน้ันๆ	เพ่ือเป็นส่ือบอกให้คนในสังคมได้ทราบความหมาย 

และเข้าใจถึงสถานที่ว่าเป็นอะไรอยู่ที่ไหน	 จะไม่เสียเวลาในการเดินทางไปยัง 

สถานท่ีจุดหมายปลายทางท่ีต้องการได้	 สถานท่ีในประเทศ	 สปป.ลาว	 ก็คล้ายๆกับ

ประเทศไทยเรา	มีชื่อเรียกดังนี้

ค�าศัพท์ ค�าอ่าน ค�าแปล

บ้าน บ้าน

หวัด วัด

โฮงเฮียน โรงเรียน

สวนเยาวะซน สวนเยาวชน

สวนสาทาละนะ สวนสาธารณะ

สวดสัด สวนสัตว์

สวนหมากไม่ สวนผลไม้

สวนดอกไม่ สวนดอกไม้

ตะหลาด ตลาด

สนูกานค้า ศูนย์การค้า

ร้ายขายเขื่อง ร้านขายเสื้อผ้า

ฮ้านกิน๋ดืม่ ร้านอาหาร

ฮ้านข๋ายเขือ่งก่อสร้าง ร้านขายเครือ่งก่อสร้าง

หอโฮง อาคาร,	พระราชวงั

โฮงหมอ,	โฮงพะยาบ๋าน โรงพยาบาล

สะถานีต�าหลวด สถานีต�ารวจ

โฮงฮูบเงา โรงภาพยนตร์

ฮ้านสับพะสินค้า ห้างขายสินค้า

ฮ้านตัดผม ร้านตัดผม

ฮ้านกาแฟ ร้านกาแฟ

ฮ้านข๋ายหยา ร้านขายยา

ท่าเฮือ ท่าเรือ

ป้ายหลดเม ป้ายรถเมล์

เดิน่ยน,	สะหนามบิน๋ สนามบนิ

หวดัครดิ,	หวดั วดัครสิต์,	โบสถ์

หมดัสะหยิด มสัยิด

สะถานีหลดไฟ สถานีรถไฟ

อะนุสาวะลี อนุสาวรย์ี

หาดซาย หาดทราย

น�า้ตกตาด น�า้ตก

โฮงแฮม โรงแรม

ลสีอด รสีอร์ท

ควิหลด สถานีขนส่ง



๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 ผูป้ระกอบการหอพกัในโครงการ  “หอพกัตดิดาว”  

จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  จ�านวน 13 แห่ง ผ่านการ

คัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรในโครงการ “เครือข่ายหอพัก

ประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด”  พร้อมลงนาม 

บันทึกแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและเฝ้าระวัง 

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหอพัก

	 ตามที่คณะกรรมการเอาชนะยาเสพติดสถาบัน

อุดมศึกษาภาคกลางตอนบนได้จัดท�าโครงการรณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

เครอืข่ายภาคกลางตอนบน	ตามกรอบนโยบายและวงเงิน

งบประมาณของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา	

(สกอ.)	ทีไ่ด้อนมุตัโิครงการฯ	ประจ�าปีงบประมาณ	2556	

และด�าเนินการต่อเนื่องในปี	 2557	 นั้น	 เพื่อร่วมกับ 

ผู้ประกอบการหอพักในการพัฒนาระบบการป้องกัน

ภัยยาเสพติดในหอพัก	 รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบ

การหอพักมีมาตรการและวางระบบการบริหารจัดการ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 เป็นการกระตุ ้นให้สถาบัน 

การศึกษาต่างๆ	ได้ใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกัน

และเฝ้าระวังยาเสพติดในหอพักรอบสถาบัน	 รวมถึง 

เป็นข้อมลูส�าหรบันกัศกึษาและผูป้กครองในการพจิารณา

เลือกหอพักที่มีระบบป้องกันที่ดี	ปลอดยาเสพติดด้วย	

	 คณะกรรมการเครือข ่ายเอาชนะยาเสพติด

สถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน	 ซึ่งมีมหาวิทยาลัย

รามค�าแหง	 และมหาวิทยาลัยเครือข่าย	 อีก	 14	 สถาบัน	

ร่วมกันจัดโครงการฯ	 ดังกล่าว	 ครั้งนี้เป็นครั้งที่	 2	 โดย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ	

“เครอืข่ายหอพกัประสานพลงัใจ ร่วมหยดุภยัยาเสพตดิ” 

โดยม	ีนายบรรลอื  วศิษิฎอนพุงษ์	ผูอ้�านวยการกลุม่ส่งเสรมิ 

การเรียนรู ้	 ประสบการณ์กับชุมชน	 ส�านักส่งเสริม 

และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	 ส�านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา	 เป็นประธานมอบโล่และเกยีรตบิตัร	 และม ี

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 นายเสรีย์ วชิรถาวรชัย  

รองผู ้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ 

พิทักษ์เด็ก	เยาวชน	ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ	ดร.จรรยา 

พุคยาภรณ์ 	 ประธานเครือข ่ายเอาชนะยาเสพติด	 

สถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน		ตลอดจนผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเครือข่าย	 รวมทั้งผู ้ประกอบการหอพัก	 

ร่วมในพิธี	 เมื่อวันที่	 21	 ตุลาคม	 2557	 ณ	 ห้องประชุม	

1-1	 อาคารสนมสุทธิพิทักษ์	 อนุสรณ์	 มหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย์

 รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์	 กล่าวถึงปัญหาของยาเสพติดว่าปัจจุบัน 

มกีระแสเกีย่วกบัยาเสพตดิ	 3	 กระแสใหญ่ๆ	 คอื	 คนในสงัคม 

ส่วนหนึ่งมีความรู ้สึกว่ายาเสพติดไม่ใช่ส่ิงร้ายแรง	 

อาจคิดว่าคล้ายกับเหล้าหรือบุหรี่	 และมีความคิดว่า 

ยาเสพติดเป็นสิ่งให้ความบันเทิงอย่างหนึ่ง	 กระแส 

ต่อมา	 คือ	 ยาเสพติดชนิดใหม่ๆ	 เกิดขึ้นมาในสังคม 

อย่างไม่รู้จบ	 ประกอบกับความรู้ด้านยาเสพติดในการ 

ผสมยาของผูผ้ลติมมีากขึน้	 เมือ่เกดิยาเสพติดชนดิใหม่มา 

ก็ท�าให้ผู ้ เสพมีความอยากรู ้อยากลอง	 และสุดท้าย 

ผู ้เสพส่วนใหญ่อยู ่ในช่วงวัยรุ ่น	 มีความคึกคะนอง	 

อยากรู้อยากลอง	มีความเป็นอิสระเสรี	อีกทั้งยังอยู่ในวัย 

ที่สามารถหารายได้ให้ตนเองได้	 เมื่อเกิดการรวมตัวกัน

ของ	3	กระแสหลัก	ปัญหายาเสพติดจึงเกิดการขยายตัว

ไปทั่วโลกไม่เฉพาะประเทศไทย

 “คณะกรรมการเครือข่ายเอาชนะยาเสพติด

สถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ได้ให้ความส�าคัญ 

กับเรื่องความเป็นอยู ่ของนักศึกษา จึงได ้ด�าเนิน

โครงการเครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุด 

ภัยยาเสพติด ประจ�าปี 2557 ร่วมกับผู้ประกอบการ

หอพักในการพัฒนาระบบการป้องกันภัยยาเสพติด 

ในหอพัก โดยเน้นให้หอพักมีมาตรการและการจัดการ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมรณรงค์และเฝ้าระวงัปัญหา 

ยาเสพติดในห อ พัก โดย ร อ บบ ริ เ ว ณสถ าน ศึ กษา 

เมื่อนักศึกษาก้าวเข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเราต้อง 

ดูแลนักศึกษาให้มีความสุขและปลอดภัย ซึ่งการร่วมมือ 

กนัระหว่างหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาและ

หอพกัโดยรอบในการดแูลนกัศกึษาจะเป็นแรงขบัเคลือ่น

ท�าให้นักศึกษาของเรามีคุณค่ามากขึ้น อีกทั้งยังเป็น 

แบบอย่างที่ดีในอนาคตภายภาคหน้าได้”

 ด้านดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ประธานเครือข่าย 

เอาชนะยาเสพติดสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน	 

กล่าวว่าการขับเคลื่อนเครือข่ายเอาชนะยาเสพติด 

สถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนให้ไปสู่เป้าหมาย 

ได้จะต้องสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วน	 ไม่ใช่จะม ี

เฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น	 ภาคประชาชน

รอบๆ	 มหาวิทยาลัยก็มีความส�าคัญ	 จึงชวนผู้ประกอบ

การหอพักรอบๆ	 มหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการด�าเนินกิจกรรมคร้ังนี้	 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน

แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติด	 ร่วมกันเป็นพลัง 

ให้กับส่วนราชการและเป็นรั้วให้สังคมไทย	 ร่วมกัน

ป้องกันลูกหลานของเราให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด	

 นายเสรย์ี  วชิรถาวรชัย รองผูอ้�านวยการส�านกังาน 

ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก	เยาวชน	ผู้ด้อยโอกาส

และผู้สูงอายุ	 กล่าวว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ 

อย่างยิ่งของประเทศชาติ	 ซึ่งจะเป็นพลังที่ส�าคัญของ

สังคม	 และขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู ่ความเจริญ

ก้าวหน้า	 	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะ

ต้องให้ความส�าคัญ	 ความร่วมมือในการส่งเสริมและ

พัฒนาให้เยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่ดี	 มีสวัสดิภาพ

หอพักเครือข่ายรามคำาแหง รับรางวัลโครงการ

“เครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด”

และสวัสดิการที่เหมาะสม		รวมทั้งช่วยกันสร้างสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน	 การจัดโครงการ

ครั้งน้ีแสดงถึงความร่วมมือและความสามัคคีระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษากับผู ้ประกอบการหอพัก	 ในการ 

วางมาตรการป้องกนัและเฝ้าระวงัภัยยาเสพติด	 แสดงถงึ

ความรับผิดชอบต่อเยาวชน	นิสิต	นักศึกษา	และชุมชน 

ร่วมกนั	 เพือ่สร้างสภาพแวดล้อมทีด่เีอือ้ต่อการศกึษาของ

เยาวชน	และร่วมเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง	เป็นพลังส�าคัญที่

ป้องกันสังคมไทยให้ห่างไกลยาเสพติดร่วมกัน

	 “ขอขอบคณุคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเครอืข่าย 

ท้ัง	 20	 แห่ง	 และบุคลากร	 เจ้าหน้าที่ที่ร่วมเป็นคณะ-

กรรมการประเมินหอพักในโครงการน้ี	 ที่ช ่วยกัน 

ขบัเคลือ่นโครงการทีด่ทีีม่ปีระโยชน์ต่อสงัคมได้ด�าเนนิการ

ต่อเน่ือง	 ตลอดจนขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ

หอพักที่ได้รับเกียรติบัตรในวันนี้	 ขอให้รักษามาตรฐาน

ในการด�าเนินกิจการของหอพักให้เป็นไปตามกฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตลอดไป”

	 จากนัน้	 ผูบ้รหิารทกุมหาวทิยาลยั	 ได้มอบโล่และ

เกียรติบัตรให้แก่หอพักเครือข่ายที่ผ่านการประเมิน

หอพัก	ตามหลักเกณฑ์การประเมินหอพักที่มีระบบการ

ด�าเนินการ	 การรักษาความปลอดภัย	 และด้านกายภาพ	

เอื้อต่อการควบคุมดูแลผู้พักอาศัยให้ห่างไกลยาเสพติด	

โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ	 20	 สถาบัน 

	ซึง่ม	ี15	สถาบนัส่งหอพกัในเครอืข่ายเข้ารบัการประเมนิ	

และผ่านการประเมิน	 จ�านวน	 154	 แห่ง	 ทั้งน้ีหอพัก 

เครือข่ายจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ผ่านการประเมิน 

ได้รับเกียรติบัตร	 จ�านวน	 13	 แห่ง	 ได้แก่	 หอพักสตรี 

ดวงแก้ว	 หอพักชายดวงแก้ว	 หอพักสตรีประกายดาว	

หอพกัสตรบ้ีานวดพีมิพ์พร	หอพกัสตรเีอส	จ	ีอพาร์ทเม้นท์ 

หอพักสตรีพูนพัฒน์เสรี	 หอพักสตรีศุกร์ศิริ	 หอพัก

สตรีป้ามาลี	หอพักสตรีศรีโรจน์	หอพักสตรีอารี	หอพัก

สตรีนัมเบอร์วัน	 อพาร์ทเม้นท์	 หอพักชายนัมเบอร์วัน	 

อพาร์ทเม้นท์	และหอพักชายบ้านนภดล

 ต่อจากนัน้	อาจารย์สมหมาย  สรุะชยั	รองอธกิารบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา	 ผู ้แทนมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

ได้ร่วมลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์การป้องกัน

และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหอพัก	

พร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	จ�านวน	19	สถาบัน	

ได้แก่	 มหาวทิยาลัยธรุกิจบณัฑิตย์	 มหาวทิยาลัยอัสสัมชญั	

วิทยาเขตบางนา	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 มหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร	ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ-

สวนสุนันทา	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ-

ทหารลาดกระบัง	 วิทยาลัยดุสิตธานี	 มหาวิทยาลัยเกริก	

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์	 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า-

พระนครเหนอื	 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร	ี มหาวทิยาลยั-

นอร์ทกรุงเทพ	 มหาวิทยาลัยปทุมธานี	 มหาวิทยาลัย-

สุโขทัยธรรมาธิราช	 และสถาบันรัชต์ภาคย์	 รวมทั้ง 

ผูป้ระกอบการหอพักเครือข่าย	154	แห่ง	



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

(อ่านต่อหน้า 11)

	 ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 หรือ	 อาเซียน	 (Association	 of	

Southeast	 Asian	 Nations:	 ASEAN)	 ที่ก�าลังจะก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน	 (ASEAN	 Community)	 ซ่ึงความ 

เชื่อมต่อกันระหว่างชาติต่าง	 ๆ	 ในอาเซียน	 สามารถ 

มองเห็นได้เด่นชัดที่สุดผ่านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม	 

โดยมีข้าว	 ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมของบรรดารัฐ 

ในอาเซยีน	

	 ข้าวจึงใช้ในการบริโภคเป็นหลัก	 การปลูกข้าว 

	ภาษา	และคตคิวามเชือ่	ซึง่ชาตต่ิางๆ	ของอาเซียนมคีวาม

คล้ายคลึงกัน	ด้วยความส�าคญันีเ้อง	จงึไม่สามารถปฏเิสธ

ได้ว่าข้าวกับอาเซียนแยกกันไม่ออก

	 อาเซียนจึงริเริ่มท�าโครงการน�าร่องเพื่อระบบ

การส�ารองข้าวในเอเชียตะวันออก	 เป็นรูปแบบเงินทุน

สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรถาวรฯ	 โดยก�าหนดยอดเงิน

กองทุน	รวม	4	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ใช้เวลา	5	ปี	โดยขอให้	

จีน	ญี่ปุ่น	และเกาหลี	บริจาคประเทศละ	1	ล้านดอลลาร์-

สหรฐั	 ส่วนประเทศอาเซยีนร่วมกนับรจิาคในวงเงนิ	 1	 ล้าน- 

ดอลลาร์สหรัฐ	 โดยจะแบ่งออกเป็น	 2	 กลุ ่ม	 ได้แก่	 

กลุ่มที่	1	จ�านวน	3	ประเทศ	คือ	สปป.ลาว	กัมพูชา	และ 

พม่า	 บริจาคประเทศละ	 83,000	 ดอลลาร์ต่อปี	 ส่วน

ประเทศที่เหลืออยู ่ในกลุ ่มที่	 2	 รวมถึงประเทศไทย	 

บริจาคประเทศละ	 107,000	 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี	 จนครบ 

	5	ปี	

	 โดยในช่วงด�าเนินการจัดหาเงินกองทุนจนกว่า 

จะได้ครบ	 จ�าเป็นต้องมีเงินเพื่อใช้บริหารงานปีละ

ประมาณ	 300,000	 ดอลลาร์สหรัฐ	 ซึ่งรวมค่าข้าว 

ประมาณ	150,000	ดอลลาร์สหรัฐ	ที่เตรียมไว้ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยเร่งด่วน	 จึงขอให้ประเทศสมาชิกให้การ

สนับสนุน	 โดยระยะจะนานเท่าใดนั้นข้ึนอยู่กับว่า 

จะจัดตั้งเงินกองทุนได้แล้วเสร็จเมื่อใด	 รวมทั้งความถี ่

ของการเกิดภัยพิบัติ	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลของแต่ละ

ประเทศสมาชกิว่าจะบริจาคจ�านวนเท่าไร	โดยในเบือ้งต้น 

ธนาคารเพื่ อการพัฒนาแห ่ง เอ เชียจะสนับสนุน 

ด้านเทคนิคในช่วงเตรียมการจัดตั้งองค์กรถาวรฯ	ภายใต้ 

แผนบูรณาการความม่ันคงด้านอาหารของอาเซียน	 

และโครงการน�าร่องนีส้ิน้สดุลงในปี	 พ.ศ.	 2553	 ทีผ่่านมานี้	

และน�าไปสู่การจัดตั้งองค์กรถาวรเพ่ือการส�ารองข้าว

ฉกุเฉนิของประเทศสมาชกิอาเซยีนบวกสาม	เพือ่เสรมิสร้าง 

ความม่ันคงด้านอาหารในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน	 

แก้ไขปัญหาความยากจนและขาดแคลนอาหาร	 รวมทั้ง

เพิ่มเสถียรภาพราคาข้าวของภูมิภาค	

	 	 	 	 	วัตถุประสงค์การจัดตั้งการส�ารองข้าว	 เพื่อเป็นการ

ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน	 (Emergency)	 เพื่อมนุษยธรรม	

(Humanitarian)	และไม่ต้องการให้มีผลกระทบบิดเบือน

การค้าข้าวในตลาดปกติ	 ที่ผ่านมาการบริจาคข้าวใน	

APTERR	 มีประมาณปีละ	 300-800	 ตัน	 หรือประมาณ	

0.005%	 ของปริมาณค้าขายข้าวในภูมิภาค	 ส่วนการซื้อ

ขายภายใต้กรณีภัยพิบัติฉุกเฉินระหว่างฟิลิปปินส์	 และ

เวยีดนามตามความตกลงนีม้เีพยีง1คร้ังปริมาณ	10,000	ตัน	

หรือประมาณ	 0.06%	 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อตลาดปกติ

แต่อย่างใด

	 ประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศผู้น�า	 (Lead	

Country)	 ในการจัดต้ังโครงการน�าร่อง	 เพื่อระบบการ

ส�ารองข้าวในเอเชียตะวันออก	 (East	 Asia	 Emergency	

Rice	 Reserve:	 EAERR)	 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 

ด้านอาหาร	 กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน	 แก้ไขปัญหา 

ความยากจนและขาดแคลนอาหาร	 และเพิ่มเสถียรภาพ

ราคาข้าวของภูมิภาค

 ส�าหรบัการส�ารองข้าว APTERR จะม ี2 ประเภท คอื 

 1. ข้าวส�ารองในรูปสัญญา	(Earmarked	Reserve)	

ของอาเซียนมีทั้งส้ิน	 787,000	 ตัน	 โดยในส่วนของ

ประเทศไทยได้ส�ารองไว้	15,000	ตัน	ซึ่งแนวทางด�าเนิน

งานตามแนวทางนี้	จะให้ประเทศสมาชิกจับคู่ท�าสัญญา

ซื้อขายในราคาที่เหมาะสม	รวดเร็ว	ทันต่อการช่วยเหลือ

ในกรณีฉุกเฉิน	ทั้งนี้ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา

 2. ข้าวส�ารองจรงิ (Stockpiled	Reserve)	จะเป็นข้าว

หรือเงินสดที่องค์กรจะได้รับแบบให้เปล่าจากประเทศ

สมาชิก	 เพือ่น�าไปช่วยเหลอืประเทศสมาชิกทีป่ระสบภยั	

ส่วนการบริหารข้าวส�ารอง	 APTERRจะด�าเนินการ 

โดยส�านักงานเลขานุการ	APTERR	ภายใต้กลไกระบาย

ข้าวที่ก�าหนด

	 จากความร่วมมือกันของ	 10	 ประเทศอาเซียน	

บวก	3	ประเทศ	 ได้แก่	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ญี่ปุ่น	

และสาธารณรัฐเกาหลี	 รวมเป็น	 13	 ประเทศ	 ในการ

ท�าโครงการน�าร่องเพื่อระบบการส�ารองข้าวในเอเชีย- 

ตะวันออกขึ้น	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ

อาหารขาดแคลนในช่วงภยัพบิตัขิองประเทศอาเซยีน+3	 

ที่มีการด�าเนินการน�าร่องมาเป็นระยะเวลากว่า	 10	 ป ี

แล้วนัน้	จนถงึปัจจบุนัได้ขยายผลสูก่ารจดัต้ังเป็นองค์กร

ส�ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3	 โดยมีส�านักงาน

เลขานกุารอยูใ่นประเทศไทย	ต้ังอยูท่ีส่�านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตร	(สศก.)	

	 	 	 	 	 ประเทศไทยน้ันต้องถือว่าเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ ่

ของโลก	 เป็นผูน้�าประเทศหนึง่ในเรือ่งของข้าว	 อกีทัง้ยงั 

มบีทบาทส�าคญัในการสนบัสนนุและผลกัดนัการด�าเนนิงาน

ตัง้แต่เป็นโครงการน�าร่อง	 ดงัน้ัน	 ไทยจึงเสนอตัวขอเป็น

สถานที่ตั้งของส�านักงานเลขานุการองค์กรส�ารองข้าว

ฉุกเฉนิอาเซยีน+3	หรอื	APTERR	ซึง่ทีป่ระชมุกเ็หน็ชอบ

ให้มาตั้งส�านักงานอยู่ที่ประเทศไทย	 โดยตั้งอยู่ภายใน

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 ส�านักงานเลขานุการแห่งน้ีจะท�าหน้าที่ เป็น

ศูนย ์กลางความร ่วมมือระหว ่างประเทศสมาชิก	

APTERR	ทั้ง	 13	ประเทศ	 ในการบริหารจัดการส�ารอง

ข้าวฉุกเฉินของภูมิภาคอาเซียน+3	 ช่วยเหลือประเทศ

สมาชกิทีป่ระสบภยัพบิตัฉิกุเฉนิ			รวมถงึให้ความช่วยเหลอื 

ด้านมนษุยธรรมได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้	 ก่อให้เกดิ

ความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวต่อไป

	 คณะมนตรีถาวรของ	APTERR	ได้มีการประชุม

อย่างเป็นทางการทีป่ระเทศไทย	 เพือ่รบัรองร่างกฎระเบยีบ 

และคู ่มือการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคงด้าน

อาหารในภูมิภาค	โดยล่าสุดมีการรับรองร่างกฎระเบียบ

การด�าเนนิงานของ	APTERR	 จ�านวน	 4	 ฉบบั	ประกอบด้วย	

1.	 กฎระเบียบการระบายและเติมเต็มข้าวส�ารองฉุกเฉิน	

2.	กฎระเบียบการด�าเนินงานของคณะมนตรี	APTERR	

3.	 กฎระเบียบของส�านักงานเลขานุการ	 APTERR	 

4.	คูม่อืการจดัจ้างผูบ้รหิารส�านกังานเลขานกุาร	APTERR	

นอกจากนี้	 ที่ประชุมยังเห็นชอบให้จ้างผู้จัดการทั่วไป 

ของส�านักงานเลขานุการ	 APTERR	 และให้ประเทศ

สมาชิกเร่งส่งแผนการส่งมอบเงินกองทุน	 APTERR	

มายังส�านักงานเลขานุการ	เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงาน

ขององค์กรต่อไป

	 ในกลุ ่มอาเซียนได้มีการส�ารองข้าวฉุกเฉินไว้

ประมาณ	 87,000	 ตันต่อปี	 แบ่งเป็นของประเทศไทย

ประมาณ	15,000	ตัน	ขณะที่	3	ประเทศที่เข้ามาช่วยจะมี

การส�ารองข้าวประมาณ	7	แสนตัน	 โดยการส�ารองข้าว

นั้นอาจจะไม่ใช่รูปของข้าวอย่างเดียว	จะเป็นการส�ารอง

ในรปูของเงนิเพือ่น�าไปซือ้ข้าวบรจิาคกไ็ด้	ส่วนการช่วยเหลอื

ก็จะขึ้นอยู ่กับสถานการณ์และการพิจารณาของ

องค์กรถาวรสำารองข้าวฉุกเฉินอาเซียน + 3
 อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์  



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.totiptv.com

ตั้งแต่วันที่  17 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2557 (วันจันทร์ - วันศุกร์) 
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00	-	09.10	น.
เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

09.10	-	09.30	น.	 รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

09.30	-	10.00	น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ	5	นาที

และรายการ	IT	CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ	past	time

10.00	-	10.30	น.	 รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

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

11.00	-	11.30	น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

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

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	ม.ร.

12.00	-	15.00	น.	 RERUN	รายการโทรทัศน์	ล�าดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ล�าดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ล�าดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ล�าดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ล�าดับท่ี	1-7

15.00	-	17.00	น. RERUN	รายการโทรทัศน์	ล�าดับท่ี	1-5 RERUN	รายการโทรทัศน์	ล�าดับท่ี	1-5 RERUN	รายการโทรทัศน์	ล�าดับท่ี	1-5 RERUN	รายการโทรทัศน์	ล�าดับท่ี	1-5 RERUN	รายการโทรทัศน์	ล�าดับท่ี	1-5

17.00	-	18.00	น. วิชา	ART	1003	(AR	103) วิชา	LAW	1003	(LA	103) วิชา	LIS	1001	(IS	101) วิชา	ENG	1001	(EN101)	 วิชา	ENG	1001	(EN	101)	

18.00	-	19.00	น. วิชา	LIS	1003	(IS	103) วิชา	MGT	2201	(GM	416) วิชา	LAW	3006	(LA	306) วิชา	MTH	1003	(MA	103)	 วิชา	MTH	1003	(MA	103)

19.00	-	20.00	น. วิชา	SOC	1003	(SO	103) วิชา	POL	2102	(PS	202) วิชา	POL	2300	(PA	200) วิชา	PSY	1001	(PC	103) วิชา	PSY	1001	(PC	103)

20.00	-	21.00	น. วิชา	MCS	1100	(MC	110) วิชา	LAW	2001	(LA	201) วิชา	MGT	2202	(GM	315) วิชา	POL	1101	(PS	110) วิชา	POL	1101	(PS	110)

21.00	-	22.00	น. วิชา	MCS	1101	(MC	111) วิชา	FIN	2101	(MB	203) วิชา	MGT	3301	(GM	302) วิชา	STA	1003	(ST	103) วิชา	STA	1003	(ST	103)

22.00	-	23.00	น. วิชา	MCS	2603	(MC	263) วิชา	POL	2200	(PS	120) วิชา	POL	3300	(PA	260) วิชา	THA	1001	(TH	101) วิชา	THA	1001	(TH	101)

23.00	-	24.00	น. วิชา	MGT	4004	(BA	307) วิชา	LAW	3005	(LA	305) วิชา	MGT	3404	(GM	423) วิชา	PHI	1003	(PY	103) วิชา	PHI	1003	(PY	103)

24.00	-	09.00	น. RERUN	รายการโทรทัศน์	ล�าดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ล�าดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ล�าดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ล�าดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ล�าดับท่ี	1-7

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

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

09.10	-	09.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30	-	09.35	น. รายการธรรมะ	5	นาที รายการธรรมะ	5	นาที

09.35	-	10.00	น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00	-	10.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

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

11.00	-	11.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30	-	12.00	น. รายการของดีไทยในอาเซียน รายการของดีไทยในอาเซียน

12.00	-	13.00	น. วิชา	ACC	1001	(AC	101) วิชา	ACC	1001	(AC	101)

13.00	-	14.00	น. วิชา	ECO	1003	(EC	103) วิชา	ECO	1003	(EC	103)

14.00	-	15.00	น. วิชา	ENG	2001	(EN	201) วิชา	ENG	2001	(EN	201)

15.00	-	16.00	น. วิชา	LAW	2006	(LA	206) วิชา	LAW	2006	(LA	206)

16.00	-	17.00	น. วิชา	MGT	3102	(GM	306) วิชา	MGT	3102	(GM	306)

17.00	-	18.00	น. วิชา	POL	3313	(PA	323) วิชา	POL	3313	(PA	323)

18.00	-	19.00	น. วิชา	STA	2016	(ST	206) วิชา	STA	2016	(ST	206)

19.00	-	09.00	น. RERUN		รายการโทรทัศน์ล�าดับที่	1-8 RERUN		รายการโทรทัศน์ล�าดับที่	1-8

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2557 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจยืมสื่อการศึกษาติดต่อที่งานบริการสื่อการศึกษา ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 

สำานักเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 0-2310-8703-5 ต่อ 103



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

การวัดความสูงอย่างง่าย (1)

 รศ.ทศพร คล้ายอุดม              ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

  สิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตประจ�าวันอาทิเช่น	

ต้นไม้	 เสาธง	 อาคารสูง	 เรามองความสูงแล้วมัก 

จะอยากทราบว่าสูงเท่าใด		ในความเป็นจรงิเราไม่สามารถ

ปีนขึน้ไปวดัความสงูได้	 แต่ความรูท้างพืน้ฐานทาง

คณิตศาสตร์ช่วยในการวัดความสูงอย่างง่ายได  ้

ซึ่งอาจไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ใกล้เคียง

ความจริง	โดยหลกัพืน้ฐานในการวดัความสูงอย่างง่าย 

คือเงาของสิ่งที่ต้องการวัดกับเงาของสิ่งที่น�ามา

เปรียบเทียบที่ทราบความสูง

	 ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ประกอบการ 

ค�านวณหาความสงู	 คือสมบัติของรูปสามเหล่ียมคล้าย 

ซึ่งสามเหลี่ยมคล้ายที่ใช้ในการวัดความสูงเป็น

สามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุมเท่ากันทุกมุม	 มุมต่อมุม 

ดังรูป			รูปสามเหล่ียม	ABC		คล้ายกันกับรูป

สามเหลี่ยม	DEF

	 สมบัติที่ ส� าคัญของสามเหลี่ ยมคล ้ าย	 

คือ	 ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมที่เท่ากันเป็นสัดส่วน 

ต่อกัน		จากรูปจะได้ว่า											=	BCEF 		=	
AC
DF 		ส�าหรับ 

การวัดความสูงอย่างง่ายจะเป็นการวัดความสูง

ของเสาธง	มี	3	แบบ

แบบที่ 1	ใช้เงาเสาธง	และเงาไม้เมตร		ใช้กับวันที่มี

แสงแดดไม่ใช้เวลาเที่ยงตรง			

  

	 โดยสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายจะได้ว่า																																						 

                                                               

สมมติวัดเงาเสาธงได้	24	เมตร	วัดเงาของไม้เมตรได ้

0.8	เมตร		จะได้ความสูงเสาธง		=													=		30		เมตร

           	ส�าหรับอีก	2	แบบเป็นการวัดความสูงอย่าง-

ง่ายโดยไม่ได้อาศัยเงา	โปรดติดตามในฉบับต่อไป

ถ้าไม่รูก้ฎหมาย	คณุธรรม	จรยิธรรม	และหลักปฏบิตั”ิ 

     นายพชัระ	ยกประเด็น

ในหนังสือของ	 “อัลวิน 

ทอฟเลอร์”	 เร่ือง	 คล่ืน- 

ลกูทีส่าม	บอกว่าเทคโนโลยี

จะเปลี่ ยนทุกสรรพสิ่ ง 

ในโลกนี	้นัน่คอื	คอมพวิเตอร์ 

ววิฒันาการ	วทิยาการต่างๆ 

เช่น		ท�าให้บริษัทที่ผลิต

ฟิล์มกล้องถ่ายภาพต้องล้มละลายลงไป	 ตอนนี้ก็มี	

facebook		line	มีทีวีดิจิตอล	กระทบต่อหนังสือพิมพ์	

วิทยุ	 FM	 AM	 แน่นอน	 ปีหน้าก็จะมีวิทยุดิจิตอล 

และต่อไปทัง้วทิย	ุทวี	ีหนงัสอืพมิพ์	จะรวมเข้าไปอยูใ่น

สมาร์ทโฟน	 จะเห็นว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีนั้น	

จะมีข้ึนอย่างต่อไปเร่ือยๆไม่สิ้นสุด	สื่อยังพัฒนาได้

อีกมาก	 ยังไปอีกได้ไกล	 ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไปตอนนี้

เพิ่งแค่เริ่มปลดเข็มขัด

					 ดังนั้น	 ต้องคอยเฝ้าดูอยู่ตลอดว่าสื่อมันจะไป

ทางไหนเพื่อที่เราจะได้ปรับตัวให้ทัน	 สื่อที่จะอยู่ได้ 

ในท่ามกลางสื่อที่หลากหลาย	 คือ	 ต้องมีคุณภาพ	

ความรับผิดชอบ	 สามารถตรวจสอบ	 และยืนยัน 

ข้อเท็จจริงได้	ค�าว่าคุณภาพนั้น	หมายถึง	การรายงาน

ข้อเท็จจริง	ความจริง	และมีจรรยาบรรณที่ถูกต้อง

ผู้บริหารสื่อ...ฯ                             (ต่อจากหน้า  3)
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ถาม	 เรียนอยู่ส่วนภูมิภาคเมื่อ	3	-	4	ปีก่อน	ต้องการ 

สมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ส่วนกลาง	 จะเทียบโอนได้ไหม 

รหัสวิชาส่วนกลางเหมือนมี	“0”	เพิ่มมา	เช่น	EN1001	

กับ	 EN101	 เป็นวิชาเดียวกันไหม	 แล้วเกรด	 P	 ถ้า 

เทียบโอนมาจะเป็นเกรดเดิม	หรือเป็น	A,	B,	C,	D	

ตอบ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2555

		 ข้อ	4	ให้ยกเลิกความใน	15.8		ข้อ	15	แห่งข้อ

บังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี	พ.ศ.	2551	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

  15.8		เลขประจ�ากระบวนวิชาประกอบด้วยเลข  

4	ตัว	มีความหมาย	ดังนี้

		 	 15.8.1	เลขตัวแรก	(หลักพัน)	แสดงถึง

ชัน้ของกระบวนวิชา	ดังนี้

เลข	“1”		แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีที่	1	

	 	 (Freshman	Course)

เลข	“2”		แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีที่	2	

	 	 (Sophomore	Course)

เลข	“3”		แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีที่	3	

	 	 (Junior	Course)

เลข	“4”	และ	“5”	แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีที่	4	

	 	 (Senior	Course)

	 	 15.8.2	เลขตวัทีส่อง	(หลกัร้อย)	แสดงกลุม่ 

วิชาย่อย

		 	 15.8.3	เลขตัวที่สามและเลขตัวที่ ส่ี	 

(หลักร้อยและหลักหน่วย)	แสดงถึงล�าดับวิชา	และ

อาจก�าหนดเลขบางตัวให้มีความหมายเฉพาะก็ได	้ 

เช่น	กระบวนวิชาท่ีต้องเรียนสองภาคต่อเนื่องกัน 

(Two	-	Semester	Course)	ให้ลงท้ายด้วยเลข	“1”	และ

เลข	“2”	ส่วนกระบวนวิชาที่ไม่สอนต่อเนื่องกัน 

ให้ลงท้ายด้วย	3,	4,	5,	...	เป็นต้น

  ดังน้ัน	 ตามข้อบังคับฯ	 ฉบับนี้	 ได้ยกเลิก 

เลขประจ�ากระบวนวิชา	 ซ่ึงประกอบด้วยตวัเลข	3	ตวั	

เป็นตัวเลข	 4	 ตัว	 จากค�าถาม	 กระบวนวิชา	 EN101	

ซึ่งมตีวัเลขประจ�ากระบวนวชิาเป็น	101	จงึต้องเปลีย่น

เป็น	1001		ถ้านักศึกษาสอบผ่านกระบวนวิชา	EN101	

แล้ว	 ถ้าเทียบโอนกลับมาจะได้เป็นวิชา	 ENG1001	

(ไม่ใช่	 EN1001	 เพราะต้องเพิ่มตัว	 “G”	 เข้าไปอีก	 1	

ตัวอักษร)	 	ซึ่งกระบวนวิชา	EN	101	กับ	ENG1001	

เป็นกระบวนวิชาเดียวกัน

		 ตามข ้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2555

		 ข้อ	 4	 ให้ยกเลกิความในวรรคสองของข้อ	 10 

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา 

ชัน้ปรญิญาตร	ีพ.ศ.2551	และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน

	 “ส�าหรับผู ้เคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ท่ีสมัครกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่	 และขอใช้สิทธิ์

เทียบโอนตามวรรคแรก	 หรือตามข้อ	 9	 หรือข้อ	 14 

มหาวิทยาลัยให้ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตสะสม 

ในกระบวนวชิาทีโ่อนได้	 โดยมหาวทิยาลยัจะปรบัอกัษร

ระดับคะแนนตามผลสอบไล่ที่นักศึกษาสอบได้ก่อน

การใช้ข้อบังคับฉบับนี้	 คือ	 อักษรระดับคะแนน	 G  

จะถูกปรับเป็นอักษรระดับคะแนน	A	 และอักษรระดับ

คะแนน	P	จะถูกปรับเป็นอักษรระดับคะแนน	C+

		 ดังนั้น	 เมื่อนักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

และใช้สิทธิ์เทียบโอนวิชาที่เคยสอบผ่านแล้วในรหัสเดิม 

กระบวนวิชาที่เทียบโอนได้	 เกรดจะถูกเปลี่ยนใหม่	 คือ

ถ้าวิชาที่เทียบโอนนักศึกษาได้เกรด	 G	 เมื่อเทียบโอนมา

เกรดจะเปลี่ยนเป็น	 A	 และกระบวนวิชาใดที่เทียบโอน

มาได้เกรด	P	เกรดจะถูกเปลี่ยนเป็นเกรด	C+

ถาม  สวัสดีครับ	 ผมเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร	์

ขอสอบถามว่า		

	 1.	 ถ ้ายังเรียนไม่ครบหลักสูตรปริญญาตรี	 

ผมจะขออนปุรญิญาจากทางมหาวทิยาลยัก่อนได้หรอืไม่

	 2.		ถ้าผมขออนุปริญญานิติศาสตร์แล้ว	ผมต้อง

ลาออกจากการเป็นนักศึกษาหรือไม่

	 3.	 เมื่ อผมได ้อนุปริญญานิติศาสตร ์แล ้ว	 

ผมลงทะเบียนเรียนวิชาที่เหลือในหลักสูตรปริญญาตรี

นิติศาสตร์จนครบหลักสูตรได้เลยหรือไม่

ตอบ	1.	 ได้		โดยให้นกัศกึษาไปท�าเรือ่งขออนปุรญิญา	

ณ	ที่ท�าการคณะนิติศาสตร์	

		 2.		ไม่ต้องลาออก

		 3.	 ถ ้ายังมีสถานภาพการเป ็นนักศึกษาอยู ่	

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนต่อได้เลยจนกว่าจะเรียน

ครบหลักสูตรปริญญาตรี

กองบรรณาธิการ
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ความสูงเสาธง

	1	เมตร

เงาเสาธง		

	เงาไม้เมตร
=



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

อาจารย์แนะแนวชี้แนวโน้มฯ       (ต่อจากหน้า  4)

ครบถ้วนชัดเจนจากเจ้าหน้าที่แนะแนว	 ขอขอบคุณ

รามค�าแหงท่ีจดัโครงการท่ีมปีระโยชน์	 ให้ครแูนะแนว

ได ้น�าข ้อมูลไปขยายผลและเป ็นประโยชน์กับ

นักเรียน		อยากให้รามค�าแหงจัดกิจกรรมสัมมนาครู

แนะแนวฯ	อย่างต่อเนื่อง”	

 อาจารย์สุดที่รัก  

สัญพิบูลย	์ อาจารย์แนะแนว

โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์	 42 

จงัหวดัสตูล	 กล่าวว่าอาจารย์

เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้

เป็นครัง้ที	่ 2	 แล้ว	 การสมัมนา

ครัง้นี	้ท�าให้ได้ข้อมลูเกีย่วกบั 

คณะเพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะคณะทัศนมาตรศาสตร	์

ซึง่เหน็ว่าเป็นคณะทีน่่าสนใจ	 ทีจ่ะต้องแจ้งให้นกัเรยีน

ทราบเพิ่มเติม	 ส่วนระบบ	 Pre-degree	 เป็นระบบ 

การเรียนการสอนที่น่าสนใจ	 แต่ด้วยโรงเรียนนั้น 

อยูห่่างไกลจากกรงุเทพฯ	ประกอบกับ	สาขาวทิยบรกิารฯ 

ไม่เปิดสอนในระบบ	 Pre-degree	 ต้องเข้ามาเรียน 

ในส่วนกลางเท่านัน้	ท�าให้นกัเรยีนท่ีสนใจไม่สามารถ

เรยีนได้	 ถ้าเป็นไปได้	 อยากให้มหาวทิยาลยัเปิดหลกัสตูร 

Pre-degree	 สอนในส่วนภูมิภาคบ้าง	 เพื่อให้โอกาส

นักเรียนต่างจังหวัดสามารถเรียนได้	

 “ที่ผ่านมา นักเรียนที่โรงเรียนให้ความสนใจ

ในคณะวทิยาศาสตร์และคณะศกึษาศาสตร์เป็นพเิศษ 

เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องการที่จะท�างานด้านอาชีพครู 

เป็นอาชีพที่มั่นคง และอาชีพครูก็ยังเป็นที่ต้องการ

ของตลาดอยูม่าก  แต่ด้วยความทีโ่รงเรียนอยูต่่างจังหวดั 

จึงต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยคอยจัดส่งเอกสาร

ข้อมลูต่างๆ ให้เป็นระยะ ๆ เช่น ระเบยีบการรบัสมคัร 

ข้อมูลคณะต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็นนักศึกษา 

เป็นต้น”

         อาจารย์ฉววีรรณ   ดษิฐ์โทรัตน์  

อาจารย์แนะแนวโรงเรียน

เดก็สากลนมิติใหม่	กทม.กล่าวว่า 

การเข ้ าร ่วมการสัมมนา 

ครั้งนี้เป็นครั้งที่	 3	 ส�าหรับ

โรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม	่

มีระบบการเรียนการสอน	 

2	ภาษา	และมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่สนใจการเรียนระบบ	 Pre-degree	 แต่ส่วนใหญ่

นักเรียนก็จะหาข้อมูลต่างๆด้วยตนเอง	 ต้องยอมรับ

ว่าทางโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับ	 Pre-degree	 น้อย	

ท�าให้โรงเรยีนไม่สามารถประชาสมัพันธ์ได้เท่าท่ีควร

 “ต ้องการให้มหาวิทยาลัยเน ้นให้ข ้อมูล

หลักสูตรนานาชาติ  เนื่องจากโรงเรียนเปิดการสอน

ทั้งแบบ bilingual และหลักสูตรนานาชาติ  เพราะ

ฉะนั้นนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนจะเลือกเรียน

ที่สถาบันนานาชาติ มากกว่าเรียนในภาคภาษาไทย 

จึงอยากให้เน้นในเรื่องของหลักสูตรนานาชาติ  

เพื่อการประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนต่อไป”

 

 
 

 	ก�าหนดการสอบไล่	

 ประจ�าภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2557	 จัดสอบ 

ระหว่างวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่	 6	 -	 7	ธันวาคม	2557	 

และ	13	-	14		ธันวาคม		2557	

 ส�าหรับการสอบไล่ส่วนภูมิภาค	ประจ�าภาค	1 

ปีการศึกษา	2557	มีท้ังหมด	38	ศูนย์สอบ		ดังต่อไปน้ี

										 -		ศูนย์สอบปกต	ิจ�านวน	38	ศูนย์																																																																								

 	คาบเวลาสอบปกติและซ�้าซ้อน

								 	 (สอบปกติ)			 คาบเช้า		09.00-11.30		น.	

	 	 	 										 คาบบ่าย	13.00-15.30  น.

								 	 (สอบซ�้าซ้อน)		คาบเช้า		09.00-12.30		น.	

	 	 	 	 คาบบ่าย	13.00-16.30  น.

 	กระบวนวิชาท่ีจัดสอบส่วนภูมิภาค  		มีจ�านวน 

ศูนย์ละ		184		วิชา

     ข้อสอบปรนัย				จ�านวน		63		วิชา

APR	2101,	 ART	1003,		 BUS	3103,	 BUS	3104,		

ECO	1003,		 ECO	1101,	 ECO	1102,			 ENG	 1001, 

ENG	1002,	 ENG	2001,			 ENG	2002,	 HIS	 1001, 

HIS	1003,		 HIS	1201,	 HPR	1001,	 HRM	2101, 

HRM	3206,		 HRM	3207,		 INT	1004,	 LAW	1004, 

LIS	1001,		 LIS	1003,			 MCS1100,		 MCS	1101, 

MCS	1300,	 MCS	1400,	 MCS	2100,	 MCS	2106, 

MCS	2108,	 MCS	2200,		 MCS	 2203,	MCS	 2603, 

MCS	3100,			MCS	3300,	 MCS	3301,	 MCS	3403, 

MCS	4201,	 MCS	4403,		 MGT	2101,			 MGT2102, 

MGT	2202,	 MGT	3203,		 MGT	3205,	 MGT	3301, 

MKT	2101,			 MTH	1003,	 MTH1103,	 MTH	1104, 

PHI	1003,	 POL	1100,		 POL	1101,		 PSY	1001, 

RAM	1000,	 SCI	1003,		 SOC	1003,				SOC	2033, 

SOC	2043,		 SOC	2065,		 SOC	4077,	 	STA	2016, 

THA	1001,		 THA	1002,	 THA	1003

   ข้อสอบอัตนัย				จ�านวน	121	วิชา

ACC	1101,		 ACC	1102,	 ACC	2134,	 ANT	1013,

ANT	3057,		 ANT	4078,		 APR	3107,		 BI0	2202,

FIN	2101,			 FIN	2203,		 GAS	2802,		 LAW	1001,

LAW	1002,		 LAW	1003,		LAW	2001,		LAW	2002,

LAW	2003,	 LAW	2004,			LAW	2005,		LAW	2006,

LAW	2007,	 LAW	2008,		LAW	2009,		LAW	2010,

LAW	2011,	 LAW	2012,	 LAW	2013,		LAW	2015,

LAW	2032,	LAW3001,		LAW3002,	 LAW3003,

LAW	3004,	 LAW	3005,	 LAW	3006,	 LAW	3007,

LAW	3008,	 LAW	3009,		 LAW3010,	 LAW	3011,

LAW3012,		 LAW	3015,	 LAW	3033,			LAW	3035,

LAW	3038,	 LAW	3054,	LAW	4001,	LAW	4002,

LAW	4003,	 LAW	4004,	LAW4005,		LAW	4006,

LAW	4007,	 LAW	4008,	LAW4009,		LAW	4010, 

LAW	4011,	 LAW	4012,		LAW	4013,	LAW	4017, 

MCS	2201,		MCS	3104,	 MCS3204,	 MCS	 3205, 

MCS	3206,	 MCS	3208,	 MCS	3309,	 MCS	3400,		

MCS	4103,	 MCS	4106,	 MCS	4304,	 MCS	4603,	

MGT	1001,	 MGT	2201,	 MGT	3101,	 MGT	3102,	

MGT	3204,			MGT	3401,		MGT	3402,	 MGT	3403,	

MGT	3404,	 MGT	3405,		MGT	3408,	 MGT	3409,			

MGT	4004,	 MGT	4006,	 MGT	4007,	 MGT	4206,		

MGT	4207,	 MGT	4208,	 MGT	4209,	 PHI	1000,			

POL	2100,	 POL	2102,		 POL	2103,	 POL	2200,		

POL	2203,	 POL	2300,		 POL	2301,	 POL	2302,		

POL	2303,	 POL	3300,			POL	3301,		 POL	3302,		

POL	3311,		 POL	3313,		 POL	3316,	 POL	3329,		

POL	3330,		 POL	4100,			POL	4128,	 POL	4310,	

POL	4312,	 POL	4348,	 POL	4349,	 POL	4350,	

SOC	2091,	 SOC	4074,	 SOC	4083,	 STA	1003,			

STA	2003,

 	จ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน	 	 ท้ังส้ิน		

24,752	คน		คิดเป็นที่นั่งสอบ	138,440	ที่นั่งสอบ

 	ตารางสอบไล่รายบุคคล ได้จัดส่งไปให ้

นักศึกษาทางไปรษณีย์		ก่อนการสอบประมาณ	2	อาทิตย์		 

และนักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคล 

ได้จากระบบ	INTERNET	ที่	WEBSITE		WWW. 

RU.AC.TH	 หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี	 (ส่วนภูมิภาค)	 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ	 download	 ออกดูสถานที่สอบ 

และหมายเลขห้องสอบ	 	แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน 

ในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้						

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตารางสอบไล ่ 

ให้นักศึกษาติดต่อไปท่ี			ฝ่ายจัดสอบ  ส�านักบริการทาง 

วิชาการและทดสอบประเมินผล			มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		 

10240	โทร.	0-2310-8611

การสอบไล่ส่วนภูมิภาคประจำาภาค 1/2557
นายวันชัย   เทียบพุฒ          สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ สวป.

ให้นักศึกษานำาบัตรประจำาตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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-

พิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ถนนรามคำาแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

นานาสาระฯ                                (ต่อจากหน้า 7)

ส�านักงานเลขานุการ	APTERR	เช่น	เกิดภัยพิบัติที่ท�าให้

เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหาร	 และประเทศสมาชิก 

ไม่มีข้าวส�ารอง	 ประชาชนเดือดร้อน	 แม้มีเงินแต่ก็หาซื้อข้าว 

ไม่ได้	ทาง	APTERR	กจ็ะพิจารณาใหค้วามช่วยเหลอื	โดย

ถ้าเป็นปริมาณข้ันต�่า	 50	 ตัน	 ทางส�านักงานเลขานุการ	

สามารถตดัสนิใจบรจิาคได้ทนัทแีละแจ้งให้ทางคณะมนตรี 

APTERR	ได้รับทราบ	ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถให้ความ

ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว	เป็นต้น

	 แม้ว่าขณะนี้ความช่วยเหลือยังคงมุ่งเน้นไปที่

สมาชิกอาเซียน+3	 เท่านั้น	 ประเทศอื่นไม่ได้อยู่ภายใต้

เงือ่นไข	 แต่ว่าถ้าพดูถงึในแง่ของมนษุยธรรม	 ถ้าประเทศ

ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเกิดความเดือดร้อน	 ก็น่าจะมีการ-

พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ	 ซึ่งเรื่องนี้ 

อาจจะมกีารน�าเสนอเข้าสูท่ีป่ระชุมคณะมนตรี	APTERR	

ต่อไปในอนาคต

	 พฒันาการล่าสดุ	รฐัมนตรอีาเซยีนด้านการเกษตร

และป่าไม้	(ASEAN	Ministerial	Meeting	on	Agriculture	

and	 Forestry:	 AMAF)	 ครั้งที่	 36	 ณ	 เมืองเนปิดอว์	

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 ระหว่างวันที่	 20-26	

กนัยายน	พ.ศ.	2557	ทีป่ระชมุได้รบัทราบความก้าวหน้าใน

การด�าเนินงานขององค์กรส�ารองข้าวฉุกเฉินอาเซียน+3	 

ซึ่งมีการแต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปคนใหม่	 และการจัดท�า 

กฎระเบียบการบริหาร	 รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ 

บริหารด้านการเงินของส�านักงานเลขานุการ	 และ

ความก้าวหน้าในการด�าเนินการจัดต้ังโครงการระบบ

สารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารแห่งภาคพื้น

อาเซียน	 ให้เป็นองค์กรถาวร	 เพื่อท�าหน้าที่สนับสนุน

ข้อมลูประกอบการพจิารณาก�าหนดนโยบายความมัน่คง

ด้านอาหารของภูมิภาค

	 ทั้งนี้	 เป็นการแสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนา

ด้านอาหาร	การเกษตร	และป่าไม้ของอาเซียน	ที่มุ่งเน้น 

ความร่วมมือที่ก่อให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ	 

ความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร	เพื่อยกระดับ

ความเป็นอยู่ของประชาชนและเกษตรกรในภูมิภาค

อาเซียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

บ่อยครั้ งที่ประเทศเราเสียโอกาสอย ่างมหาศาล 

เพราะการค้านหัวชนฝา	เหตุผลจริง	ๆ	ไม่ได้พูดกัน

	 9.	 ยงัไม่พร้อมในเวทโีลก	 การสร้างความน่าเชือ่ถอื 

ในเวทีการค ้าระดับโลกของเรายังขาดทักษะและ 

ทีมเวิร์คที่ดี	ท�าให้สู้ประเทศเล็ก	ๆ	อย่างสิงคโปร์ไม่ได้

	 10.	 เลี้ยงลูกไม่เป็น	ปัจจุบันเด็กไทยขาดความ

อดทน	ไม่มีภูมิคุ้มกันเป็นขี้โรคทางจิตใจ	ไม่เข้มแข็ง	

เพราะเราเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน	ไม่สอนให้ลูกช่วยตัวเอง 

ต่างกับชาติที่เจริญแล้ว	 เขาจะกระตือรือร้นช่วยตนเอง

ขวนขวาย	 แสวงหา	 ค้นหาตัวเอง	 และเขาจะสอนให้

ส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม

	 ลูกศิษย์ครับ	 ข้อความข้างต้น	 ครูคัดลอกเขามา	

คัดลอกจากhttps://www.facebook.com/CSILA90210/

posts/678626348881760		เมือ่วนัที	่1	พฤศจกิายน	2557	น้ี

	 ครูอ่านแล้วอ่านอีก	 ในมุมคิดมุมหนึ่ง	 ก็มองว่า 

คนต่างชาตทิ�าเป็นรูด้	ี มาตเิตยีนคนไทยทัง้ชาตไิด้อย่างไร	

แต่อีกมุมหนึ่งนั้น	 ก็คิดว่า	นี่ไม่ใช่ค�าติเตียน	 เป็นค�าของ

เพือ่นทีม่องเราอย่างทะลปุรโุปร่ง	ทะลคุวามรูส้กึ	ทะนง- 

ตนของเราเอง

 ถ้าเรามองเป็นมมุสะท้อน	 กจ็ะเหน็ตวัตนเราไม่น้อย 

ลบความหลงตัวหลงตน	 ฟังคนอื่นดูบ้าง	 จริงหรือไม่ 

ที่เขาพูดเช่นนั้น	คงไม่จริง	ถ้าหากจะเหมาเข่ง	ว่าคนไทย

ทกุคนเป็นเช่นนัน้ไปหมด		คงไม่เป็นทกุข้อความทีเ่ขาพดู

	 ครูว่าเราได้สติแน่นอน	 หากเราฟังแล้ววิเคราะห์	

น�าไปคิดเปรียบเทียบความรู้	 ความเห็น	 ความเป็น	 

ความคงอยู่	คงสังเคราะห์ข้อความที่ลอกมานี้ได้	แทนที่

จะโกรธเขา	 เรากลับจะต้องขอบคณุเขา	 ขอบคณุข้อความ

ที่ยกมา	 ก็คงอ่านแล้วมีแรงผลักดันให้เราอยากแก้ไข 

อยากเป็นส่วนหน่ึงที่ส�าเหนียกต่อข้อความน้ัน	 เราเอง 

นี้แหละที่จะเป็นผู้ผลักดัน	 ใครจะช่วยเราได้	 ตราบที่เรา

ส�านกึไม่ได้	 กจ็ะเป็นคนไทยเปลอืงทีอ่ยู	่ เป็นครทูีไ่ม่สอน	

เป็นบดิามารดรทีล่ะเลยหน้าที	่ เป็นเพือ่นเจ้าเล่ห์	 เป็นฯลฯ 

ดังเขาว่า.........................เหนื่อยนะเธอ/

และชมแหล่งวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญ	

ระหว่างวันที่	3-11	พฤศจิกายน	2557	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	

 โดยในงานมีอาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์	 คณบดี

คณะสื่อสารมวลชน	 รองศาสตราจารย์ร�าไพ สิริมนกุล 

รองอธกิารบดฝ่ีายวเิทศสัมพันธ์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลนีา 

ลิม่อภิชาต	 รองอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพนัธ์	 และผูช่้วย-

ศาสตราจารย์สุภาณี นิตย์เสมอ	 อาจารย์ประจ�าคณะ

สื่อสารมวลชน	 ม.รามค�าแหงร่วมในงาน	 เมื่อวันที่	 31	

ตุลาคม	2557	ณ	ห้องประชุม1	ชั้น	2	อาคารวิทยบริการ

และบริหาร

	 โอกาสนี้	 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.กล่าวว่า	 

ขอแสดงความยินดี กับนักศึ กษาทั้ งสามคนที่ มี

คุณสมบัติครบถ้วนจนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและเยาวชนฯครั้งนี	้ 

เชื่อว่าเมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการฯแล้วจะเกิด

ความประทับใจ	 ทั้งการต้อนรับของชาวญี่ปุ่น	 ได้เห็น

สภาพแวดล้อม	 ทิวทัศน์	 และวัฒนธรรมญี่ปุ่น	 รวมทั้ง

เร่ืองระเบยีบวนิยัของชาวญีปุ่น่ซึง่เป็นทีก่ล่าวขานกนัมาด้วย 

ขอให้นักศึกษาทั้งสามคนท�าหน้าที่ของนักศึกษา	

ม.รามค�าแหง	 และเยาวชนไทยในการเผยแพร่วฒันธรรมไทย 

เกบ็เกีย่วความรูแ้ละประสบการณ์ชวีติให้สามารถกลับมา

พัฒนาวิชาเรียนและวิชาชีพของตนเองได้

	 ด้านนายพรต ศกุนตะลักษณ์	 กล่าวถึงการเข้า

ร่วมโครงการฯว่าดใีจทีไ่ด้เป็นตวัแทนของ	 ม.รามค�าแหง

และเยาวชนไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้	 ขอขอบคุณ

คณะสื่อสารมวลชน	 และมหาวิทยาลัยที่ผลักดันให้เกิด

ความส�าเรจ็ในทีส่ดุ	 ซึง่ผมตัง้ใจจะไปแลกเปลีย่นวฒันธรรม

ในมุมที่คนไทยและคนญี่ปุ่นไม่ค่อยได้เห็นในสื่อ	 เช่น	

แหล่งวัฒนธรรม	 ร้านกาแฟ	 ตลาด	 หรือ	 ไอเดียคูลๆ 

ของคนญี่ปุ่น	 เมื่อมีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาถึงประเทศ-

ญ่ีปุน่แล้ว	 จะเกบ็เกีย่วประสบการณ์ด้านสือ่	 สือ่ออนไลน์	 

มลัตมิเีดยีและกจิกรรมต่างๆทีไ่ด้ท�า	ทัง้ความรู้	วธิกีารคดิ	

หรือแนวทางกลับมาใช้ในวิชาเรียนและการท�างาน 

ในแวดวงสื่อสารมวลชนในอนาคต	

 นางสาววนิธกาล พรรณอนิทร์	 กล่าวว่าขอขอบคณุ

คณาจารย์คณะสือ่สารมวลชน	 และ	 ม.รามค�าแหง	 ทีใ่ห้โอกาส

ดิฉันได้ไปหาประสบการณ์ใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่น	 ตั้งใจ

จะไปแลกเปลีย่นวฒันธรรมให้คนญีปุ่น่เข้าใจวฒันธรรมไทย

อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น	 ในมุมมองของคนไทยจริงๆ	 ตอนนี้ 

ก็เตรียมชุดร�าไทย	 และการแต่งกลอนที่จะไปเผยแพร ่

ที่ญี่ปุ่นด้วย	 ด้านสื่อสารมวลชน	 ก็สนใจการดูงานที่

สถานวีทิย	ุ NHK	 สถานวีทิยุโทรทศัน์แห่งทีส่องของโลก	

อยากไปเรียนรู้ถึงการผลิตรายการวิทยุ	 และเทคโนโลยี

ข้ันสูงที่ล�้าสมัย	 จะได้น�าไอเดียที่แตกต่างมาปรับใช ้

ในการเรียนด้านสื่อสารมวลชนของตนเอง

 นางสาวธัญพิชชา ดาวพิเศษ	 กล่าวว่าตนโชคด ี

ทีไ่ด้รบัคดัเลอืกครัง้นี	้ ตอนนีว้างแผนเตรยีมศลิปวฒันธรรมไทย 

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

ที่ตนเองถนัด	 คือ	 การร�าไทย	 และการสอนภาษาไทย	 

ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆชาวญี่ปุ่น	 และสนใจการผลิต

รายการของสถานีวิทยุ	 NHK	 ซึ่งเป็นสถานีวิทยุที่ได้รับ

การยกย่องในประเทศญี่ปุ่น	 ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้

ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ	 ต้ังใจจะไปสัมผัสประเทศ

ญี่ปุ่นหลังจากที่เคยอ่านแต่ในหนังสือ	 ได้เจอเพื่อนใหม่	

เพือ่บอกเล่าประสบการณ์ระหว่างกนั	 แล้วน�ามาบอกเล่า

เป็นสารคด	ี และอยากเหน็การผลติรายการวทิยโุทรทศัน์

ของประเทศญี่ปุ่นว่าแตกต่างจากที่ประเทศไทยอย่างไร	

เผื่อในอนาคตดิฉันมีโอกาสต่อยอดไปสู ่การท�างาน 

ด ้ านนี้ จะได ้มีความรู ้ที่ แปลกใหม ่และมากกว ่ า 

ในห้องเรียนด้วย

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาฯ            (ต่อจากหน้า 12)

 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่าย	

(แบ่งช�าระ	 7	 งวด)	 ศึกษาดูงานในประเทศ	 145,000	 บาท 

ศึกษาดูงานสาธารณรัฐสิงคโปร์	 155,000	 บาท	 ศึกษา 

ดูงานประเทศญี่ปุ่น	175,000	บาท

	 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2557	 ที่อาคารสุโขทัย  

ชั้น	 5	 ห้อง	 506	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 (หัวหมาก)	

เวลา	09.00	 -	19.00	น.	หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต

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

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร.	 0-2310-8686,	 0-2310-8593,	

081-826-2030	และ	081-920-2595



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๑) วันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

	 นายเซ็ทซึโอะ	อิอุจิ	ประธานองค์การส่งเสริม

การค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจ�ากรุงเทพฯ	(Japan 

External	 Trade	 Organization,	 Bangkok:	 JETRO	 

Bangkok)	ระบุว่า	 ไทยอาจไม่เป็นประเทศที่น่าสนใจ 

ในการลงทนุเหมอืนทีผ่่านมาในสายตาของนกัลงทนุ 

ญี่ปุ่น	โดยได้แสดงทรรศนะถึง	“จุดอ่อน”	ของคนไทย 

ไว้	10	ข้อ	คือ

	 1.	 คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต�่ามาก	 โดย

เฉพาะหน้าที่ต่อสังคม	คือ	ประเภทมือใครยาวสาวได้

สาวเอา	เกิดเป็น	ธุรกิจการเมือง	ธุรกิจราชการ	ธุรกิจ-

การศึกษา	ท�าให้ประเทศชาติล้าหลังไปเรื่อย	ๆ	

	 2.	 การศึกษายังไม่ทันสมัย	 คนไทยจะเก่ง 

แต่ภาษาของตวัเอง	ท�าให้ขาดโอกาสในการแข่งขนักบั 

ต่างชาตใินเวทต่ีาง	ๆ	ไม่กล้าแสดงออก	ขีอ้ายไม่มัน่ใจ-

ในตวัเอง	เราจึงตามหลังชาติอื่น	จะเห็นว่าคนมีฐานะ

จะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเพื่อโอกาสที่ดีกว่า

	 3.	 มองอนาคตไม่เป็น	 คนไทยมากกว่า	 70%	

ท�างานแบบไร้อนาคต	ท�าแบบวันต่อวัน	แก้ปัญหา

เฉพาะหน้าไปวนั	ๆ 	น้อยคนนกัทีจ่ะท�างานแบบเป็นระบบ 

เป็นขั้นเป็นตอน	มีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน

	 4.	 ไม่จริงจังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่	 

ท�าแบบผกัชโีรยหน้า	 หรอืท�าด้วยความเกรงใจ	 ต่างกบั

คนญี่ปุ ่นหรือยุโรปที่จะให้ความส�าคัญกับสัญญา

หรือข้อตกลงอย่างเคร่งครัด	 เพราะหมายถึงความ

เชื่อถือในระยะยาว	 ปัจจุบันคนไทยถูกลดเครดิต

ความน่าเชื่อถือด้านนี้ลงเรื่อย	ๆ	

 5.	 การกระจายความเจรญิยงัไม่เตม็ที	่ ประชากร 

ประมาณ	60-70%	ที่อยู่ห่างไกลจะขาดโอกาสในการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองและชุมชนซึ่งเป็น	

หน้าที่ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม

	 6.	 การบงัคบักฎหมายไม่เข้มแขง็	 และด�าเนนิการ 

ไม่ต่อเนื่อง	 ท�างานแบบลูบหน้าปะจมูก	 ปราบปราม 

ไม่จริงจัง	 การด�าเนินการตามกฎหมายกับผู้มีอ�านาจ 

หรอืบรวิารจะท�าแบบเอาตวัรอดไปก่อน	 ไม่มมีาตรฐาน	

ต่างกบัประเทศทีเ่จรญิแล้ว	 ข้อนีก้ระบวนการยตุธิรรม

จะต้องปรับปรุง

	 7.	อจิฉาตาร้อน	สงัคมไทยไม่ค่อยเป็นสภุาพบรุษุ	

เลี้ยงเป็นศรีธนญชัย	 ยกย่องคนมีอ�านาจ	 มีเงิน	 โดย 

ไม่สนใจภูมิหลัง	 โดยเฉพาะคนทีล้่มบนฟกูแล้วไปเกาะ

ผูม้อี�านาจ	 เอาตวัรอด	 คนพวกน้ีร้ายย่ิงกว่าผูก่้อการร้าย	

ดีแต่พูด	 มือไม่พายเอาเท้าราน�้า	 ท�าให้คนดีไม่กล้า 

เข้ามาเพราะกลัวเปลืองตัว

	 8.	 เอ็นจีโอค้านลูกเดียว	 เอ็นจีโอบางกลุ่ม 

องิอยูก่บัผลประโยชน์	 เอน็จโีอดีๆ 	 กม็	ี แต่บ้านเรามน้ีอย 

พิจารณาตนเอง

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์  ลาภเจรญิทรพัย์	อธกิารบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	น�าคณะผู้บรหิาร	ม.ร.  

บนัทกึเทปโทรทศัน์ถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	 

5	ธันวาคม	2557	ณ	สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี	เมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2557

(อ่านต่อหน้า 11)

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเตรียมจัดนิทรรศการ

น�าเสนอผลงานทางวชิาการ	 แนะน�าหลกัสตูรการเรยีนการสอน 

นวัตกรรมและสือ่การเรยีนการสอนทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

ให้แก่นกัเรยีน	นกัศกึษา	 ผู้ปกครองและประชาชนทัว่ไป	

ในสถาบันการศึกษาทั้งในกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค

 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์  

ดร.บญุชาล ทองประยรู	 รองอธกิารบดี

ฝ่ายวชิาการและวจิยั	 เปิดเผยว่า	

ส�านักงานคณะกรรมการการ-

อุดมศึกษา	 ได้ขอความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้เข้าร่วม

จดันทิรรศการ	 “ตลาดนดัหลกัสตูร

อุดมศึกษา”	ครั้งที่	 19	 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	 2557 

ถึงเดือนกันยายน	 2558	 เพื่อแสดงศักยภาพและความ

โดดเด่นของมหาวิทยาลัย	 ความก้าวหน้าทางวิชาการ	

วชิาชพีและการประชาสมัพนัธ์การเปิดสอนหลกัสตูรต่างๆ

ท้ังระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 และปริญญาเอก	 

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้แก่นักเรียน	 นักศึกษา	

ผู้ปกครอง	และประชาชนทั่วไป

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงได้เข้าร่วมจัดงาน 

ดังกล่าวทั้งในกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ	

จ�านวน	6	แห่ง	ได้แก่	มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง	มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	มหาวทิยาลยัเทคโนโลย-ี

สุรนารี	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 และมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	 ตามค�าเชิญของสถาบันอุดมศึกษา 

ที่เป็นเจ้าภาพ	

	 โดยได้มอบหมายให้คณะ	 ส�านัก	 สถาบันและ

หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง	 เตรียมจัดนิทรรศการ

แสดงความเจริญก้าวหน้า	ทางด้านการพัฒนาหลักสูตร

และเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน	 จัดท�าเอกสาร

เผยแพร่	คูม่อืแนะน�าการศกึษาเกีย่วกบัหลกัสตูรภาคปกต ิ

 คณะวทิยาศาสตร์	ม.รามค�าแหง	 โดย	รองศาสตราจารย์

ปรชีา  พหลเทพ		คณบดคีณะวทิยาศาสตร์	และ	ดร.หฤษฎ์  

นิ่มรักษา		น�าคณาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษา	คณะ-

วทิยาศาสตร์	ม.ร.	ร่วมใจปลกูต้นพะยงู	จ�านวน	147	ต้น	

ในโครงการ	“คณะวิทย์ฯ รามฯรวมใจปลูกต้นพะยูง” 

เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 สนองแนวพระราชด�าร	ิ 

ณ	อ.บ้านสร้าง	จ.ปราจีนบรีุ	เมือ่วนัที	่2	พฤศจิกายน	2557

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับสมัครผู้ส�าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท	โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

Smart	Managers	รุ่นท่ี	9	หลักสูตร	39	หน่วยกิต	แผน	ก 

ท�าวิทยานิพนธ์	และแผน	ข	ไม่ท�าวิทยานิพนธ ์

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	 สาขาวิชาการตลาด 

เรียนวันเสาร์	 เวลา	 08.00	 -	 17.00	น.	 และวันอาทิตย ์

เวลา	 17.00	 -	 21.00	 น.	 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

เรียนวันเสาร์	 เวลา	 17.00	 -	 21.00	น.	 และวันอาทิตย์	 

เวลา	08.00	-	17.00	น.	ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

(หัวหมาก)

ม.ร.ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน

ในงาน “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 19

คณะวิทย์ฯ ร่วมใจปลูกต้นพะยูง

ม.ร.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 /57 ที่มหาวิทยาลัย 

วันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2557 (ทุกวัน)

ม.ร. รับสมัครนักศึกษา M.B.A.

(อ่านต่อหน้า 11)

หลักสูตรภาคพิเศษ	 และหลักสูตรนานาชาติ	 พร้อมทั้ง	

จัดเจ้าหน้าท่ีให้ค�าปรึกษา	 แนะแนวการศึกษาและหลกัสตูรต่างๆ

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงด้วย


