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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
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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พรรคสานแสงทองได้รับเลือกเป็น อ.ศ.ม.ร.

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
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

ม.ร. ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
     
คณะรัฐศาสตร์รับนักศึกษาปริญญาโท 

สาขาการจัดการงานสาธารณะ รุ่น16

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)(อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามคำาแหงทูลถวายปริญญาพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

รับสมัครผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 	 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท	หลักสูตรรัฐศาสตร-	

มหาบัณทิต	 สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ

รุ่นท่ี	 16	 นอกจากน้ียังรับสมัครนักศึกษาท่ีกำาลังศึกษา 

ในระดับปริญญาตรีท่ีมีหน่วยกิตสะสม	50	หน่วยกิต 

ขึ้นไป	 เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา	 (Pre	 -	 Master	 Degree)	 ด้วย	 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	หลักสูตร	39	หน่วยกิต 

ไม่ต้องทำาวิทยานิพนธ์	 เรียนวันเสาร์	 เวลา	17.00-21.00	น. 

	 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอ 

ผ่อนผันการชำาระเงินลงทะเบียนเรียน 

ภาคฤดูร้อน	 ประจำาปีการศึกษา	 2557	

ให้มาดำาเนินเรื่องได้ตั้งแตบ่ัดนี้ - วันที่ 

10 เมษายน 2558	เวลา	09.00-12.00	น. 

และ	 13.00-14.00	น.	ณ	 งานแนะแนว- 

จัดหางานและทุนการศึกษา	อาคารศิลาบาตร 

(ชั้นลอย)

  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 

งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศิลาบาตร (ช้ันลอย) โทร. 0-2310-8080 

   
 
  
นศ.ขอผ่อนผันชำ�ระเงินภ�คฤดูร้อน

ยื่นคว�มจำ�นง บัดนี้ - 10 เม.ย.58

	 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้ดำาเนินการเลือกต้ังสมาชิก 

สภานักศึกษา	 (ส.ม.ร.)	 และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา	 (อ.ศ.ม.ร.)	

ประจำาปีการศึกษา	2558	 เม่ือวันท่ี	12	 กุมภาพันธ์	2558	ณ	หน่วยเลือกต้ัง 

รามฯ	1,	รามฯ	2	และสาขาวิทยบริการฯ	ทั่วประเทศ	นั้น

 การเลือกตั้งครั้งนี้มีนักศึกษาใช้สิทธิ	7,624	คน	ปรากฏผล- 

การเลือกตั้ง	ดังนี้

 หมายเลข 1	พรรคตะวันใหม่	ได้	2,259	คะแนน

 หมายเลข 2 พรรคสานแสงทอง	ได้	2,619	คะแนน

 หมายเลข 3	พรรคพลังราม	ได้	1,677	คะแนน

	 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน	414	บัตร	

	 บัตรเสียและหย่อนบัตรผิดหีบบัตร	655	บัตร

 ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นประธานในการประชุม

คณะกรรมการอำานวยการงาน-

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาประจำา- 

ปีการศึกษา	2556	-	2557	เม่ือวันท่ี 

16	 กุมภาพันธ์	 2558	ณ	 ห้องประชุม 

ชั้น	 3	 อาคารวิทยบริการและบริหาร	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำาเนินงานของฝ่ายต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับงานพิธีฯ	ท่ีจะมีข้ึนระหว่างวันท่ี	2-6	มีนาคม	2558		ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 การประชุมคร้ังน้ี	มี	พล.อ.อ.ดร.เดชา  หันหาบุญ รองสมุหราชองครักษ์เข้าประชุมร่วมกับ 

ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้แก่	กองพระราชพิธี	กองบัญชาการตำารวจสันติบาล 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	แด่พระเจ้าหลานเธอ 

	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	พร้อมอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทำาคุณประโยชน์ด้านต่าง	ๆ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	เปิดเผยว่า	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่		40		แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา			ปีการศึกษา 

2556	-	2557	ระหว่างวันที่	2	-	6	มีนาคม	2558	โอกาสนี้สภามหาวิทยาลัยได้มีมติทูลถวายปริญญา- 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระเจ้าหลานเธอ    พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   				ในฐานะที่ทรงม ี

พระปรีชาสามารถและอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม	โดยเฉพาะอย่างย่ิงการช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังสตรีและเด็กติดห้องขัง 

รวมท้ังการรณรงค์เพ่ือยุติการกระทำาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี		จนเป็นท่ียอมรับและยกย่องของนานาประเทศ	

 นอกจากน้ี	สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ยังได้อนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ											ในสาขาวิชาต่าง	ๆ  

ท่ีมีความรู้ความสามารถและได้อุทิศตนเพ่ือสังคมส่วนรวม	 เพ่ือเป็นกำาลังใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชน 

และสังคมไทยอีกด้วย	ซ่ึงมีหลายท่านเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์	เช่น	พระชยานันทมุนี 

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง	 จังหวัดน่าน	ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                  

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

และวันอาทิตย์	เวลา	08.00	-	17.00	น.	ค่าธรรมเนียม	

ตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงานในประเทศและ 

ต่างประเทศ	160,000	บาท	แบ่งชำาระ	6	งวด	 ผู้สนใจ

ขอรับใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถึง 10 เมษายน 

2558	 เวลา	09.00	-	16.30	น.	(เว้นวันท่ี	2-6	มีนาคม	2558)  

ท่ีสำานักงานโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ	คณะรัฐศาสตร์	2 

ช้ัน	3	ห้อง	0304	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	หมายเลขโทรศัพท์	

0-2310-8498,	081-817-6016	และดาวน์โหลดใบสมัคร 

ได้ที่	www.mpm.ru.ac.th

คณะรัฐศาสตร์รับนักศึกษาฯ          (ต่อจากหน้า 1)

	 ผลการ เลื อกตั้ งคณะกรรมการอง ค์การ - 

นักศึกษา	 (อ.ศ.ม.ร.)	 ประจำาปีการศึกษา	 2558	 ได้แก่	

พรรคสานแสงทอง	 ซึ่งมีผู้สมัครนายก	 อ.ศ.ม.ร.	 คือ 

นายชาญวิทย์  สุขสงวน	เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร	์

รหัสประจำาตัวนักศึกษา	5501511108	 

	 ส่วนผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิก 

สภานักศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	2558	ดังนี้

 1.	สมาชิกสภานักศึกษา	ประเภทระบุพรรค	32	คน 

เป็นผู้สมัครจากพรรคสานแสงทอง	14	คน	พรรคตะวันใหม่	

11	คน	และ	พรรคพลังราม	7	คน

	 2.	 สมาชิกสภานักศึกษา	 ประเภทระบุตัวบุคคล 

32	 คน	 เป็นผู้สมัครจากพรรคสานแสงทอง	 20	 คน 

และพรรคตะวันใหม่	12	คน

 สรุป ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษา	 (ส.ม.ร.)	

ทั้งสิ้น	จำานวน	64	คน	ได้แก่	พรรคสานแสงทอง	34	คน	

พรรคตะวันใหม่	23	คน	และพรรคพลังราม	7	คน

พรรคสานแสงทองฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

 อาจารย์วิริยะ เกตุมาโร	 รองอธิการบดี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัสรุนิทร์	นำาคณาจารย์	เจ้าหน้าที ่

จัดกิจกรรมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร	 

รุน่ที	่40	เมือ่วนัที	่6	-	7	กมุภาพนัธ์	2558	ห้อง	1202	

ณ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์	มีบัณฑิตที ่

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	 จำานวน	 10	 คน	

มหาบัณฑิต	จำานวน	277	คน

ม.ร. ประชุมเตรียมความพร้อมฯ   (ต่อจากหน้า 1)

ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง	 “ซิโก้”	 โค้ชผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยได้รับปริญญาศึกษาศาสตร- 

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาพลศึกษา	นายกนกศักดิ์  ปิ่นแสง	ประธานกรรมการบริหารบริษัทบุรีรัมย์- 

ยูไนเต็ด	จำากัด	และนายภัคพล  งามลักษณ์		ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ		บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	จำากัด 

ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป	นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการ- 

บริหารกลุ่มอินทัชและนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้รับปริญญา- 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชารัฐศาสตร์	นายปิ๊บ คงลายทอง	 ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย	 กรมศิลปากร 

ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	และนายสร่างศัลย์  เรืองศรี หรือ	“หนู	มิเตอร์”	ศิลปิน

เพลงชื่อดัง	ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม	เป็นต้น

 ขณะเดียวกัน	สภามหาวิทยาลัยยังได้อนุมัติปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่		5		นายตำารวจ	EOD 

ชุดปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้เส่ียงชีวิตในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือความสงบสุขในพ้ืนท่ี 

ได้แก่	ร.ต.ท.สนั่น สอนจันทร์ ด.ต.กฤษณะ แสงมณี ด.ต.อภิชาต  ลือเรื่อง  จ.ส.ต.ภาคภูมิ นราอวิรุทธ์ และ	 

จ.ส.ต.สิทธิพงษ์  ศรีสังข์

	 ทั้งนี้	 ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์	 จะเข้ารับพระราชทานปริญญาในวันที่	 2,	 3	 และ	 6	 มีนาคม	 2558 

(คาบบ่าย)	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

ม.รามคำาแหงทูลถวายปริญญาพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา         (ต่อจากหน้า 1)

กองบังคับการตำารวจจราจร	 กองบังคับการตำารวจ- 

นครบาล	4	สน. หัวหมาก	สำานักงานเขตบางกะป	ิ

กรมโยธาธิการและผังเมือง	 เป็นต้น	 โดยมีประธาน- 

อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ	ในงานพิธีฯ	เข้าร่วมประชุมด้วย

  รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ตัณศิริ  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง	

จัดพิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร	

ประจำาปีการศึกษา	2556	-	2557	 	 เมื่อวันที่ 

15	 กุมภาพันธ์	 2558	 ณ	 หอประชุมสุพรรณิการ์	 

มีผู้สำาเร็จการศึกษา	 จำานวน	 474	 คน	 เป็นระดับ

ปริญญาตรี	42	คนและระดับปริญญาโท	432	คน

ขอเชิญนักศึกษาทำาประกันภัยอุบัติเหตุทางไปรษณีย์

 งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา	กองกจิการนกัศกึษา	ขอเชญินกัศกึษาทำาประกันภยัอบัุติเหตุส่วนบุคคล 

โดยเสยีค่าเบ้ียประกนัในอตัรา 150 บาทต่อปี	 คุม้ครองตลอด	 24	 ชัว่โมง	 กรณไีด้รบัอบุตัเิหตเุบกิค่ารกัษาพยาบาลได้	 

ครั้งละไม่เกิน	10,000	บาท	และกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได้รับเงินชดเชย	150,000		บาท

	 ผูส้นใจ	 ส่งธนาณตัเิงนิจำานวน 150 บาท สัง่จ่ายในนาม (หัวหน้างานบรกิารและสวัสดกิารนกัศกึษา 

ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามคำาแหง 10241)	 ได้ตั้งแต่วันที่	 1	 -	 20	มีนาคม	 2558	 โดยจะได้รับความคุ้มครอง	 วันที่	 

31	มีนาคม	2558	ถึงวันที่	31	มีนาคม	2559	พร้อมหลักฐานดังนี้

	 1.	 สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชน	หรอืสำาเนาบตัรประจำาตวัข้าราชการพร้อมรบัรองสำาเนาถกูต้อง	1	ฉบับ

	 2.	 สำาเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคล่าสุด	1	ฉบับ

 3.	 ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง	2	ซอง	(สำาหรับส่งใบเสร็จรับเงินและบัตรประกัน)	

 ส่งมาที:่	 งานบรกิารและสวสัดกิารนักศึกษา	 กองกิจการนกัศกึษา	 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 หวัหมาก 

	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

นายกนกศักดิ์  ปิ่นแสง นายภัคพล งามลักษณ์ นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายสร่างศัลย์  เรืองศรีร.ต.ท.เกียรติศักดิ์  เสนาเมือง นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

 อัตลักษณ์ :  ผลิตบัณฑิตให้มีคว�มรู้คู่คุณธรรม

 เอกลักษณ์ : ก�รเป็นมห�วิทย�ลัยแบบตล�ดวิช�



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำาแหง”	 ตรงคอลัมน์นี้	

ส่งเสริมการอ่านมาโดยตลอด

 เนือ่งเพราะเชือ่ว่า	 การอ่านเป็นส่ิงทีด่ ี

มปีระโยชน์สำาหรบัทกุคน	ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน

นสิติ	นกัศกึษา	หรอืประชาชนโดยทั่วไป

	 สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าจะกระตุ้นให้คน

อยากอ่านหนังสือคือ	 การรายงานความ-

เคลื่อนไหวของวงการวรรณกรรม

	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	วรรณกรรมใน

ปัจจุบัน

	 เมือ่เรว็ๆ	นี	้กรมส่งเสรมิวฒันธรรม

ได้ประกาศผลการคัดสรร

 “วรรณกรรมแห่งชาติ”	 จำานวน	 

๓๘	เรื่อง	

	 ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	

นันทิยา สว่างวุฒิธรรม	บอกถึงเหตุผล

ในการคัดสรรวรรณกรรมแห่งชาตข้ึินมาว่า

	 เพื่อให ้วรรณกรรมเป็นเสมือน 

สายสัมพันธ์ที่ผูกรัดคนในชาติ

 เสริมสร้างทัศนคติที่ดี	และ

	 เป็นแรงบันดาลใจให้คนในชาติ

ดำาเนินไปในทิศทางเดียวกัน

	 ฉะนั้น	 “วรรณกรรมแห่งชาติ”	 จึง

เสมือนเป็นหมุดหมายที่จะรวบรวม 

และประกาศ	

 คุณค่าของหนังสือดีอยู่เหนือกาลเวลา 

ให้คนไทยรบัรูแ้ละหามาอ่านกนั

	 วรรณกรรมซึ่งได้รับเลือกให้เป็น	

“วรรณกรรมแห่งชาต”ิ		มเีรือ่งใดบ้าง		และ

	 นักเขียนคนใดเป็นผู้ประพันธ์	

 ถ้าอยากทราบก็คงต้องติดตาม 

กันต่อไป

คณะรัฐศาสตร์จัดงานสัปดาห์ 

วัฒนธรรมและวิชาการทางรัฐศาสตร์

	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง	 จดังานสปัดาห์วฒันธรรม

และวชิาการทางรฐัศาสตร์	 เพือ่เป็นการ 

ส่งเสริมอนุรักษ์และเอกลักษณ์ศิลป-

วัฒนธรรม	 พร้อมเปิดนิทรรศการ 

“ศิลปะและความคิดทางการเมือง 

ในยคุกรกีและโรมนั”	 และการแข่งขนั

แฟนพนัธุแ์ท้รฐัศาสตร์	ประเภท	Junior 

และ	 Senior	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

เป็นประธานเปิดงาน	เมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	2558	ณ	ห้องโถงใหญ่	ชั้น	2	อาคารคณะรัฐศาสตร์	2

 โอกาสนี	้ผศ.ดร.ทพิรตัน์ บบุผะศริ ิ รกัษาการในตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายบรหิาร	 คณะรฐัศาสตร์	 ม.ร.	 กล่าวว่า 

คณะรัฐศาสตร์จัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมและวิชาการทางรัฐศาสตร์	 เพื่อเป็นการบูรณาการการพัฒนา 

กจิกรรมนกัศกึษา	 การบรกิารวชิาการ	 การทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม	 และการควบคมุความเสีย่งทางความเป็นเลศิ

ด้านการเมืองการปกครองเพื่อรักษาและเสริมสร้างจุดแข็งของคณะรัฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เข้าด้วยกัน	อีกทั้ง	ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตั้งแต่เริ่มแรก 

เพื่อสร้างประสบการณ์และรู้จักการทำางานเป็นทีมด้วย

	 ด้าน	 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่ามีความยินดีท่ีคณะรัฐศาสตร์จัดงานสัปดาห์วัฒนธรรม

และวชิาการทางรฐัศาสตร์และนทิรรศการ	 “ศลิปะและความคดิทางการเมอืงในยคุกรกีและโรมนั”	 เพราะเป็น 

วชิาทีเ่กีย่วข้องกบันกัปราชญ์ยคุกรกี-โรมนั	 เป็นทฤษฎแีละปรชัญาทางการเมอืงทีม่คีวามสำาคญั	 เป็นการศกึษา 

ความรูเ้กีย่วกบัการเมอืงการปกครอง	 เพือ่นำาไปสูร่ปูแบบการเมอืงการปกครองท่ีดท่ีีสุด	 และนำาไปสู่ความสุข 

ของประชาชน	 ทั้งยังสะท้อนแนวความคิดนักปราชญ์มาถึงปัจจุบัน	 เช่นคำาถามที่ว่าคนเราเกิดมามีเป้าหมาย 

ในชีวิตคืออะไร	 หรือ	 ผู้หญิงกับผู้ชายควรมีความเสมอภาคกันหรือไม่	 ซึ่งแต่ละคนต่างก็คิดแตกต่างกันไป	 

ยังถกเถียงและไม่มีประเด็นคำาตอบที่ชัดเจนจนถึงขณะนี้

 “ขอช่ืนชมคณะรัฐศาสตร์ คณะกรรมการผู้จัดการ โดยเฉพาะอาจารย์เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธุ์ และ

ผศ.โกศล โรจนพันธุ์ รวมถึงทีมนักศึกษาที่เข้ามาช่วยจัดกิจกรรม ขอให้การจัดกิจกรรมประสบความส�าเร็จ 

ไปได้ด้วยด ีและขอให้ผูเ้ข้าร่วมงานได้รบัเกรด็ความรูจ้ากการบรูณาการกจิกรรมนกัศกึษา        การบรกิารวชิาการ 

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มากที่สุด รวมทั้งขอให้การจัดแข่งขันแฟนพันธุ์แท้รัฐศาสตร์ เป็นเวทีท่ี

ค้นหานักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถไปเป็นตัวแทนระดับชาติต่อไป”	อธิการบดีกล่าว

 กจิกรรมภายในงาน	จดัขึน้	2	กจิกรรม	กจิกรรมแรก	คอื	โครงการสปัดาห์วฒันธรรมและวชิาการทางรฐัศาสตร์ 

มนีทิรรศการ	“ศิลปะและความคดิทางการเมอืงในยคุกรกีและโรมนั”	การเสวนา	“ไม่มรีามฯ ไม่มเีรา : การถ่ายทอด 

ประสบการณ์ความส�าเร็จจากพี่สู่น้อง”	 นำาโดยนายอาทิตย์ โรจน์บุนส่งศรี บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์	 ผู้สอบได ้

ลำาดับที่	 1	 ปลัดอำาเภอ	 ปี	 2555	 การเสวนาวิชาการอาเซียน	 ตอน	 “เหตุจะเกิดที่น�้าโขง: ผลกระทบจาก 

การสร้างเขือ่นตามล�าน�า้”	 และมนต์เพลงการเมอืง	 :	 ย้อนประวตัขิองเพลงเพ่ือชวีติและร่วมรบัฟังเพลงเพ่ือชวีติ 

ที่บรรเลง	โดย	“น้าหว่อง” คาราวานและทีมงาน

  กจิกรรมทีส่อง คอื	การจดัแข่งขนัแฟนพนัธุแ์ท้รฐัศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ีประเภท Junior และ	Senior 

เป็นกจิกรรมพฒันานกัศกึษาเชงิวชิาการ	 นอกเหนอืจากการจดัการเรียนการสอนในห้องเรยีน	 เพ่ือเสริมสร้าง 

บณัฑิตคณะรฐัศาสตร์ให้มคีณุภาพและความเป็นเลศิทางวชิาการ	 และเพือ่เฟ้นหานกัศกึษาในการเป็นตวัแทน 

ของคณะรัฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยในกิจกรรมเชิงวิชาการในระดับชาติ	



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

อธิการบดีฝาก นศ. M.B.A. Advanced

ใช้ความรู้พัฒนาประเทศ-ระลึกคุณแผ่นดิน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดมีหาวทิยาลยั- 

รามคำาแหง	 เป็นประธานในพธิไีหว้ครู 

และปัจฉมินเิทศ	โครงการบรหิารธรุกจิ-

มหาบณัฑติ	 (Advanced	 Program)	

หวัหมาก	รุน่ที	่17	-18	วทิยาเขตบางนา 

รุ่นที่	 8	 จังหวัดนนทบุรี	 รุ่นที่	 5	

และจังหวัดชลบุรี	รุ่นที่	4	 	 โดยม ี

รองศาสตราจารย์นิฤมล มณสีว่างวงศ์ ประธานโครงการฯ	 คณะผูบ้รหิารและคณาจารย์	

ร่วมในพิธ	ี ตลอดจนนกัศกึษาปรญิญาโท	 ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทต่ีอครอูาจารย์ 

เมื่อวันที่	7	กุมภาพันธ์	2558	ณ	ห้องประชุม	322	ชั้น	3	อาคารสุโขทัย	

 โอกาสนี้	ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่าพิธีไหว้ครูถือเป็นวันสำาคัญ

ที่ต้องระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์	 ที่เคยสั่งสอนเรามา	 ผู้ที่มีบุญคุณกับเรา

ทางด้านการศกึษา	 และทีส่ำาคญั	 คอื	 บดิามารดา	 ทีเ่ป็นครคูนแรกของชีวติ	 ตลอดจน

สิ่งต่างๆ	ที่อยู่รอบๆ	ตัวด้วย	ทั้งนี้	 พิธีไหว้ครูยังเป็นพิธีการที่ลูกศิษย์ได้มาแสดงถึง

ความกตัญญูกตเวที	 ซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี	 ครูรู้สึกปลื้มใจที่ลูกศิษย์ทุ่มเท 

ทัง้กำาลงัแรงกาย	แรงใจจดัพิธไีหว้ครูให้สำาเร็จได้อย่างดียิง่	ทำาให้ครทูกุท่านประทบัใจ 

และสร้างความชืน่ใจให้แก่ครอูาจารย์		ซ่ึงส่ิงนีจ้ะเป็นกำาลงัใจให้ครทูัง้หลายได้ทุม่เท

กับการสอน	 และดูแลนักศึกษาให้ดีที่สุด	 และขอให้นักศึกษารักษาพิธีไหว้ครูนี้ไว้

ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

	 “แม้ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยให้หาข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ที่ต้องการ

ได้รวดเร็วขึ้น	 แต่ก็อาจมีข้อผิดพลาดไม่ถูกต้องทั้งหมด	 เพราะฉะนั้นหากมีปัญหา	

ข้อสงสัยด้านข้อมูลขอให้นักศึกษาปรึกษาอาจารย์	 สอบถามถึงข้อมูลท่ีถูกต้อง	

เพราะนอกจากนักศึกษาจะได้ข้อมูลที่แท้จริงแล้ว	 ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง

ครูกับศิษย์ด้วย”

 อธิการบดี	 กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา	

เปิดการเรยีนการสอน	 2	 ระบบ	 โดยให้โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา	 ให้กบัผูท้ี่ 

ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีนอย่างแท้จรงิ	ไม่จำากดัทัง้เพศ	อาย	ุ	ฐานะ	และผู้ทีท่ำางานแล้วกส็ามารถเรียนได้ 

รวมทัง้ยงัมีตำาราเรยีน	 และเทคโนโลยด้ีานการศกึษาทีท่นัสมยัต่างๆ	 อำานวยความสะดวก

ให้กับนักศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน	 และหากนักศึกษา

มีปัญหาในกระบวนวิชาต่างๆ	ก็มีอาจารย์ที่มีความรู้และมากประสบการณ์คอยให้

คำาปรึกษาตลอดเวลา	 ทั้งนี้รามคำาแหงยังได้ช่วยส่งเสริมให้ลูกศิษย์ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น	 

ให้พวกเขาสามารถยนืเทยีมบ่าเทยีมไหล่ในสังคมได้สมศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์

	 ตลอด	 43	 ปีที่ผ่านมา	 รามคำาแหงดูแลลูกศิษย์	 ได้พัฒนาด้านการศึกษาของ

ประเทศอย่างมากมาย	 เป็นความภาคภมูใิจของผูบ้รหิาร	 ครอูาจารย์	 และเป็นทีช่ืน่ชม

ของบุคคลภายนอก	 ทัง้ยงัเป็นสถาบนัทีม่นีกัศกึษาเข้ามาเรยีนจากทกุภมูภิาคมากทีส่ดุ 

เพราะค่าหน่วยกิตที่ถูกท่ีสุด	 เพียง	 25	 บาทเท่านั้น	 และได้ผลิตบัณฑิตออกไป 

รับใช้สังคมแล้วกว่า	 8	 แสนคน	 เป็นท่ียอมรับของสังคมไทยในทุกภาคส่วนว่า

บัณฑิตรามคำาแหง	 มีคุณภาพ	 มีวินัย	 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 และมีความรู้คู่คุณธรรม	 ถือเป็น

สิ่งที่ชาวรามคำาแหงทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจกับการทำาหน้าที่ด้านการศึกษาและยืนยัน

ที่จะทำาหน้าที่นี้ต่อไป

 อธิการบดี	 กล่าวต่อไปว่าขอขอบคณุนกัศกึษาทีเ่สยีสละเวลามาเรียนหนงัสอื 

และขอให้ตัง้ใจเรยีน	 ตดิตามข้อมลูข่าวสารต่างๆของมหาวทิยาลยั	 และศกึษาหาความรู้ 

รอบตัวเพิ่มเติมในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา	 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ

โลกยคุปัจจบุนั	 และหากมีข้อสงสัยขอให้นกัศึกษาปรึกษาอาจารย์	 สอบถามถงึข้อมลู

ที่ถูกต้อง	และขอให้เคารพครูอาจารย์	และอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่	เพื่อดำารงไว้

ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม	 และเม่ือสำาเร็จการศึกษาออกไปขอให้ช่วยกันรักษาเกียรติ

ของปริญญาบัตรที่ได้รับ	 มีความรู้คู่คุณธรรม	 และสิ่งสำาคัญคือ	 ซื่อสัตย์สุจริตทั้ง

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ร่วมกับ 4 สถาบันเครือข่าย จัดสัมมนาดนตรีและ

นาฏศลิป์นานาชาต ิครัง้ที ่3 อลงัการด้วยแสง ส ีเสยีง ชาวรามคำาแหง-ประชาชนทัว่ไป 

ร่วมชมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์จาก 6 ประเทศ 

 อาจารย์ ดร.สมศกัดิ ์ เกตแุก่นจนัทร์		คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์	เป็นประธาน 

เปิดการสัมมนา	“ดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ”	ครั้งที่	3		โดยมี	รองศาสตราจารย์

รงัสรรค์  แสงสขุ		อดตีอธกิารบดีมหาวทิยาลัยรามคำาแหง	พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ 

สุธินี  รัตนวราห	รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม		คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	นักเรียน	

และนกัศกึษา	ร่วมงานเมือ่วนัที	่26	มกราคม	2558	ณ	ห้องประชมุชัน้	3	อาคารสุโขทยั	 

 อาจารย์ ดร.สมศกัดิ ์  เกตุแก่นจนัทร์	คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์	ม.ร.	 เปิดเผยว่า 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ	 ครั้งที่	 3 

จัดขึน้เพือ่ให้ความรู้ทางวชิาการด้านวฒันธรรม	 ดนตร	ี นาฏศลิป์อาเซยีนและนานาชาต	ิ

ให้แก่บคุลากร	 นกัเรียน	 นกัศกึษา	 และประชาชนทัว่ไป	 รวมทัง้จดัแสดงดนตรนีาฏศลิป์-

นานาชาติ	 นำาเสนอผลงานสร้างสรรค์	 ตลอดจนการแสดงนาฏศลิป์นานาชาตร่ิวมสมยั

ของคณะศิลปกรรมศาสตร์	ม.ร.	โดยครั้งนี้ได้ร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา	

4	 แห่ง	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		และมหาวิทยาลัยสยามร่วมกับกรมการท่องเที่ยว 

และกีฬา	ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินนานาชาติ	 มาให้ความรู้ทางวิชาการและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	

 ปีนี้จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมดนตร ี

และนาฏศิลป์ของประเทศสมาชิก

อาเซยีนถอืเป็นสิง่สำาคญั	และนอกเหนอื 

จากการหาข้อมูลความรู ้ผ่านทาง

อินเทอร์เนต็หรือส่ืออ่ืนๆแล้ว	 การจดั 

แสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาต	ิ 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 จัดขึ้น

ถอืเป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีน	 นกัศกึษา 

และครอูาจารย์ทีเ่กีย่วข้อง	 เพราะได้เรยีนรูจ้ากการอธบิายประกอบการแสดงสดจาก

เจ้าของวัฒนธรรมที่แท้จริง

 “ขอขอบคณุผูก่้อตัง้คณะศลิปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ที่มีวิสัยทัศน์และนโยบายสนับสนุนการ-

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ซึ่งจะเห็นได้

จากการที ่ “โขนรามค�าแหง” ได้ออกไปแสดงให้นานาประเทศได้เหน็ถงึความงดงาม 

ของศิลปะการแสดงของไทยอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้นักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม

การแสดงกไ็ด้ประโยชน์ ได้แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ัง้วฒันธรรม ภาษา อาหาร ความเป็นอยู่

และภมูปิระเทศ และขอขอบคณุสถาบนัการศกึษาเครอืข่าย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่

ทีร่่วมกนัจดังานในครัง้นี ้ หวงัอย่างย่ิงว่าผูร่้วมสัมมนาจะได้รับความรู้และความบนัเทงิ 

รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์ร่วมกันด้วย”

 สำาหรบั	การจดัสมัมนาครัง้นี	้มกีารบรรยายพเิศษเรือ่ง	“รามายณะ	วฒันธรรม

ร่วมไทยอินโดนีเซีย”	 พร้อมสาธิตดนตรีนาฏศิลป์อินโดนีเซีย	 และการแสดงโขน

รามคำาแหง	 รวมท้ังการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ	 จาก	 6	ประเทศ	 	 ได้แก่	

ประเทศอินโดนีเซีย	 ฟิลิปปินส์	 มาเลเซีย	 ไต้หวัน	 คาซัคสถาน	 และอาเซอร์ไบจาน	

ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวรามคำาแหง	 นักเรียน	 นักศึกษา	 และประชาชนเป็น

จำานวนมาก

คณะศิลปกรรมฯ จัดสัมมนา

“ดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ”

ต่อตนเองและผู้อื่น	ตลอดจนใช้ความรู้ที่ได้รับน้ีไปในทิศทางที่ถูกต้อง	 พัฒนาสังคม	

ประเทศชาตใิห้ก้าวหน้า	รวมทัง้ตระหนัก	ทบทวนการใช้ชวีติ	และระลกึถงึคณุของแผ่นดนิ 

หากมีโอกาสขอให้ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน	ช่วยกันดูแลให้บ้านเมืองอยู่เย็น-

เป็นสุขต่อไป



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน ขุดคลองลัด

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 อารมณ์เป็นปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนภายใน	 เป็นพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจากการ 

เรียนรู้และเป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ	 ที่จะนำาไปสู่พฤติกรรมนั้น 

เช่น	 อารมณ์โกรธ	 เราจะมองเห็นได้จากท่าทาง	 และสีหน้าของผู้โกรธเป็นต้น 

สำาหรับในคร้ังนี้ผมจะนำาเสนอคำาศัพท์ภาษามลายูที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ 

และท่าทางที่มักเจอบ่อยในสังคมปัจจุบัน	

ภาษามลายู คำาอ่าน ความหมายภาษาไทย

Senyum เซอญูม ยิ้ม

Menangis เมอนางิส ร้องไห้

Ketawa เกอตาวา หัวเราะ

Muka	Masam มูกา	มาซัม หน้าบึ้ง

Kecewa เกอเจวา เสียใจ

Suka ซูกา ชอบ

Benci เบินชี เกลียด

Marah มาระฮ์ โกรธ

Lapar ลาปัร หิว

Kenyang เกอญัง อิ่ม

Haus ฮาอุส กระหาย

Penat เปอนัต เหนื่อย

Cinta จินตา รัก

Sedih เซอดิฮ์ เศร้า

Bimbang บิมบัง กังวล

Gembira เกิมบีรา ดีใจ

Teruja เตอรูจา ตื่นเต้น

Terkejut เติรเกอยุต ตกใจ

Malu มาลู อาย

Takut ตากุต กลัว

Ngeri	 เงอรี รู้สึกกลัวจนขนลุก

Seriau เซอเรียว เสียว

Duka ดูกา ทุกข์ใจ

Segan เซอกัน เขินอาย

 คำาศัพท์ที่เกี่ยวกับอารมณ์และท่าทางยังมีอีกหลายคำาและมีวิธีการใช้ 

ที่หลากหลายซึ่งจะนำามาเสนอในครั้งต่อไป	 วันนี้ขอบคุณครับแล้วพบกันใหม ่

Terima	kasih	Jumpa	lagi.

 ผมเคยเขียนเรื่องการขุดคลองลัด 

ตรงคอคอดกระของไทยซึ่งเป็นโครงการที่คิด

จะทำากันมายาวนานแต่ก็ไม่เคยสำาเร็จเป็นรูป

เป็นร่างเสียทีมาแล้ว		คราวนี้จึงจะขอเขียน

ถึงการขุดคลองลัดที่ทำามาแล้วและประสบ-

ความสำาเร็จบ้าง	ซึ่งก็คือคลองสุเอซ	

	 ในยุคของกรุ งศรีอยุธยาตอนต ้น	 

ฝรั่งชาติแรกจากยุโรปที่เดินทางมาเอเซียทางเรือได้โดยไม่ต้องเดินบกชาติแรก

คือโปรตุเกส	ด้วยการแล่นเรือลัดเลาะมาตามแนวทวีปอัฟริกาจนผ่านปลายสุด 

ของทวปีบรเิวณทีต่อนหลงัตัง้ชือ่ว่าแหลม	 Good	 Hope	 กเ็ข้าสูม่หาสมทุรอนิเดยี

และแล่นเรือเข้ามาถึงพม่า	และกรุงศรีอยุธยา	โดยบ้างก็เข้ามาทำามาค้าขายและ

บ้างก็เข้ามาเป็นทหารรับจ้าง	 เพราะตอนที่ไทยรบกับพม่าช่วงเสียกรุงครั้งที่	 1	

และสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น	 ปรากฏว่าทั้งฝ่ายไทยและพม่าต่างก็

จ้างฝรั่งโปรตุเกสเป็นทหารแม่นปืนไว้เหมือนกัน

	 ปัญหาของการเดินเรือตามเส้นทางที่โปรตุเกสค้นพบนี้ก็คือต้องใช้

เวลานานและต้องผ่านเขตทีค่ล่ืนลมรนุแรงมากคอืตอนปลายสดุของทวปีอฟัรกิา

นัน่เอง	 ว่ากนัว่าในยคุทีค่นยงัเชือ่ว่าโลกแบนอยูน่ัน้	 นกัเดนิเรอืจากยโุรปไม่กล้า 

แล่นเรอืไปทางใต้ของอฟัรกิาเพราะเชือ่กนัว่าบรเิวณนัน้เป็นสดุขอบของโลกแล้ว 

ถ้าแล่นเรือต่อไปก็จะตกขอบโลกตาย	ที่เชื่ออย่างนี้นั้นมีเหตุผลอยู่เหมือนกัน

เพราะเรือที่แล่นไปตามแนวทางที่ว่าไม่มีกลับมาได้สักลำา	 แต่ที่จริงเป็นเพราะ

เรือแตก	ไม่ได้ตกขอบโลกแต่อย่างใด

	 ความรุนแรงของคลื่นลมบริเวณนั้นทำาให้ต่อมามีการตั้งชื่อปลายสุด

ของทวีปอัฟริกาว่าแหลมแห่งความหวังหรือ	Good	Hope	แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้

เรือผ่านไปได้สะดวกสักเท่าไหร่	 เพราะราชทูตไทยชุดแรกจากกรุงศรีอยุธยา 

ทีส่่งไปฝรัง่เศสสมัยสมเดจ็พระนารายณ์น้ันกไ็ปไม่ถงึ	 มาเรอืแตกอยูท่ีน่ัน่	 ดแีต่ว่า 

ตัวราชทูตรอดตายขึ้นฝั่งไปได้แต่ก็อดอยากอยู่นานกว่าจะมีเรือฝรั่งมาพบแล้ว

พากลับมาส่งให้ถึงกรุงศรีอยุธยา

	 ความยากลำาบากในการเดินทางและระยะทางท่ีไกลมากเพราะต้อง

แล่นเรืออ้อมอัฟริกาทั้งทวีปนั้นทำาให้เกิดแนวคิดที่จะขุดคลองลัดขึ้นเพื่อ

ให้การเดินทางจากยุโรปไปยังเอเซียสะดวกรวดเร็วขึ้น	 สำาหรับแนวทางที่จะ 

ขุดคลองนั้นคือตอนเหนือของอัฟริกาซึ่งแต่เดิมก่อนโปรตุเกสจะพบเส้นทาง

เดินเรืออ้อมแหลม	 Good	 Hope	 นั้นเป็นเส้นทางที่คนยุโรปที่จะไปเอเซียต้อง

เดินทางมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	 (ตอนใต้ของอิตาลี)	 มาข้ึนบกเดินเท้า 

แล้วจงึมาลงเรือต่อทีท่ะเลแดงเลยีบชายฝ่ังของตะวนัออกกลาง	(ถอืเป็นส่วนหนึง่

ของเอเซยีแล้ว)	มาออกทีท่ะเลอาหรบัแล้วกม็าถงึอนิเดยีได้เลย		การทีต้่องเดนิทาง

ทางบกช่วงหนึ่งนี้ทำาให้การขนส่งสินค้าทำาได้ไม่สะดวกและต้นทุนสูงมาก	

ดังนั้นการขุดคลองสุเอซซึ่งช่วยให้สามารถแล่นเรือจากยุโรปมาอินเดียได้โดย

ไม่ต้องเดินบกอีกทำาให้การเดินทางและการขนส่งสะดวกรวดเร็วขึ้นมาก

 คลองสุเอซเริ่มขุดในปีพ.ศ.2402	ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ-

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	 4)	 แต่กว่าจะแล้วเสร็จก็ใช้เวลาถึง	 10	ป ี

อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว	 คลองนี ้

มีความยาว	 162	 กิโลเมตร	 ช่วยลดระยะทางการเดินเรือจากยุโรปมาเอเซีย 

ได้กว่า	 8,000	 ไมล์	 และปัจจุบันมีเรือที่ใช้คลองนี้เป็นทางลัดถึงปีละประมาณ	

25,000	ลำา

 แต่มไีด้กม็เีสยี	 การเดนิทางผ่านคลองสเุอซแม้ว่าจะช่วยอำานวยความสะดวก

ทั้งที่ทำาให้เดินทางได้เร็วขึ้นและไม่ต้องฝ่าฟันคลื่นลมที่แหลม	 Good	 Hope  

แต่กม็ปัีญหาสำาคัญสำาหรบัเรอืทีใ่ช้เส้นทางลดันีเ้ช่นกนั	 ปัญหาทีว่่านีค้อืโจรสลดั

โดยเฉพาะ	 “สลัดทะเลแดง”	 ที่ชุมราวกับยุง	 ซ่ึงถ้าเป็นในยุคก่อน	 โจรเหล่านี ้

ก็จะปล้นฆ่าเอาทรัพย์สินและสินค้าในเรือเป็นสำาคัญ	 แต่ในปัจจุบันโจรเหล่านี้

ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโซมาเลียจะใช้วิธียึดเรือโดยเฉพาะเรือบรรทุกนำ้ามันซึ่งเป็น

สนิค้ามลูค่าสงู	 ไว้เรยีกค่าไถ่	ทำาให้ประเทศต่างๆ	 ต้องรวมตวัเป็นกองกำาลงันานาชาติ

เพื่อปราบปรามโจรสลัดเหล่านี้อยู่เป็นระยะๆ	 ซึ่งก็ไม่ได้ผลมากนัก	 เพราะพอ

ปราบปรามจรงิจงั	 โจรพวกนีก้ห็ลบอยูส่กัพัก	 แต่พอการปราบปรามผ่อนคลายลง	

ก็ออกมาอาละวาดกันใหม่



๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community : AC)  

    การรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดและเป็นหนึ่งเดียวกัน	

ของประเทศสมาชิกอาเซียน	 เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง	

สามารถสร้างโอกาสและรับมือสิ่งท้าทายในทุกด้าน 

โลกปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 รวมท้ัง

เพื่อเพิ่มอำานาจการต่อรอง	 และเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข็งขันกับประเทศในภูมิภาคอื่น	 และในเวท ี

ระหว่างประเทศ	 ตลอดจนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา

ด้านความมัน่คงและสังคม	 และตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนอย่างแท้จรงิ	

 ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ  

3 ด้าน ซึ่งเปรียบเสมือน 3 เสาหลักซึ่งได้แก่

 1. ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน 

มุ่งส่งเสรมิด้านความร่วมมือ		ด้านความม่ันคง		เพือ่เสริมสร้าง

และธำารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของประเทศ

ในภมูภิาค	 ตลอดจนทำาให้ประเทศทีอ่ยูใ่นภมูภิาคอยูร่่วมกนั

อย่างสันติสุข	สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้โดยสันติวิธี

 2. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	 มุง่สร้างความแขง็แกร่ง

ของประเทศในอาเซียน	 และการอำานวยความสะดวก 

ในการตดิต่อค้าขายระหว่างกนั	 ซึง่ช่วยในภมูภิาคอาเซยีน

สามารถแข่งกนักบัภมูภิาคอืน่ได้	 และประชาชนในประเทศ

สมาชิกอาเซียนมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน   

มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมท่ีมีประชาชน 

เป ็นศูนย ์กลางของสังคมที่ เอื้ออาทรและแบ่งป ัน	

ประชากรอาเซยีนมีสภาพความเป็นอยูท่ีด่	ี และมกีารพฒันา

ในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	 

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	 รวมทั้ง

ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน

 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

(ASEAN	Politicial-Security	Community:	APSC)	มลีกัษณะ

สำาคัญ	3	ประการได้แก่

 1. ประชาชนอาเซียนอยู่ในภูมิภาคท่ีมีกฎกติกา

ชดัเจน	 ยดึมัน่แนวคดิและค่านยิมเดยีวกนั	 เช่นหลักนติธิรรม 

ประชาธิปไตย	 สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล	 โดย

ไม่แทรกแซงกจิการภายในและส่งเสรมิค่านยิมควบคูก่นัไป 

เพือ่ส่งเสรมิเสถียรภาพและความสงบสขุในภมูภิาคอาเซยีน

 2. ประชาชนในอาเซียนสามารถอยู่ในภูมิภาค 

ที่มีความมั่นคงและปลอดภัย	 ปราศจากสงครามและ

การสูร้บ	 รวมทัง้สามารถแก้ไขปัญหาความมัน่คงในทกุมติ ิ

เช่นการก่อการร้าย	 อาชญากรรมข้ามชาติ	 ยาเสพติด	

การค้ามนุษย์และโจรสลัด	เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนพึ่งพา

อาศัยกลไกของตนเองมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาและ

ความท้าทายต่างๆในภูมิภาค

 3. ประเทศในอาเซียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ประเทศอื่น	เช่น	จีน	เกาหลี	ญี่ปุ่น	อินเดีย	สหรัฐอเมริกา	

ออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 เป็นต้น	 เพื่อให้ประเทศต่างๆ

เป็นมติรท่ีดีของอาเซยีน	และสนบัสนนุอาเซยีนในด้านต่างๆ 

ทีเ่ป็นประโยชน์

 ประโยชน์จากการรวมตวัเป็นประชาคมการเมือง 

และความมั่นคงอาเซียน

	 	 -	 การป้องกันความขัดแย้งและสร้างความ 

ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิก	 รวมทั้งส่งเสริม

ให้เกิดสันติภาพในภูมิภาค

	 	 -	 การส่งเสรมิให้มกีารคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

และเสรีภาพขั้นพื้นฐานให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ 

เท่าเทยีมกนั	 ได้รับโอกาสในการพฒันาทีท่ัว่ถงึ	ลดช่องว่าง 

ทางสังคม	 รวมทั้งสนับสนุนคุมการทำางานของภาครัฐ 

ให้มีความโปร่งใสเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างรอบด้าน	

	 	 -	 การสร้างช่องทางในการแสดงความคดิเหน็

และร่วมมือแก้ไขปัญหาต่างๆสำาหรับภาคเอกชน

	 	 -	 การสามารถแก้ไขความท้าทายได้อย่างมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้	เช่น		ภยัพบิตั	ิ	ยาเสพตดิ		การค้ามนษุย์

	 	 -		การเสริมสร้างอำานาจการต่อรองแก่ประเทศ-

สมาชกิอาเซยีนในเวทโีลก		ทัง้ด้านเศรษฐกจิและการเมอืง

	 	 -	 การสร้างความเช่ือมั่นและภาพลักษณ	์ 

ที่ดีของประเทศในอาเซียน	รวมทั้งประเทศไทย

 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(ASEAN		Economic	

Community:	AEC)	มีลักษณะสำาคัญ	3	ประการได้แก่

 1. ประเทศในอาเซียนสามารถซื้อขายกันได้

โดยไม่เสียภาษีนำาเข้า	 นอกจากสินค้าบางรายการที่ม ี

ข้อยกเว้น	 สามารถทำาธุรกิจด้านการบริการบางสาขา

ในประเทศอาเซียนอื่นได้และสามารถเข้าไปลงทุน 

ในประเทศอาเซียนอื่นได้	 และสามารถเข้าไปลงทุน

ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นในสาขาเกษตรกรรม	

ประมง	 ป่าไม้	 เหมืองแร่และอุตสาหกรรมการผลิตโดย

ได้รับการปฏิบัติเหมือนคนในประเทศนั้น	 นอกจากนั้น

ยังมีการอำานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคคล

ในอาชีพ	 8	 สาขา	 ได้แก่	 แพทย์	 ทันตแพทย์	 พยาบาล	

วิศวกร	สถาปนิก	บัญชี	นักสำารวจ	และการบริการด้าน

ท่องเที่ยว	 ระหว่างประเทศอาเซียนโดยทั้งหมดเพื่อเป็น

เป้าหมายและการผลิตเดียวของอาเซียน

     2. ประเทศในอาเซียนมีขีดความสามารถในการ

แข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาค		โดยดำาเนินการเรื่อง 

เครือข่ายคมนาคมขนส่งและอำานวยความสะดวก 

การขนส่งสนิค้าข้ามแดน	รวมทัง้โครงสร้างพืน้ฐานอืน่ๆ	

เช่นพลังงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การคุ้มครอง- 

ผูบ้รโิภค	 การส่งเสรมินโยบายทรพัย์สนิทางปัญญา	 การแข่งขนั 

ทีเ่ป็นธรรม		และการพฒันาการค้าสนิค้าทางอเิลก็ทรอนกิส์

 3. ประเทศในอาเซียนมีระดับการพัฒนาที ่

เท่าเทยีมกนั	โดยการจดัทำาเขตการค้าเสร	ี(FTA)	ระหว่าง 

อาเซยีนกบัประเทศคูค้่าสำาคญั	 ซึง่ขณะนีอ้าเซยีนได้จดัทำากบั 

6	ประเทศ	 ได้แก่จีน	ญี่ปุ่น	 เกาหลี	 อินเดีย	 ออสเตรเลีย	

และนิวซีแลนด์

 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN	Socio-Cultural	Community:	ASCC)		มลีกัษณะ

สำาคัญ	6	ประการ	ได้แก่

	 1.	ประชาชนอาเซียนสามารถเข้าสู ่การศึกษา

ได้อย่างเท่าเทียมและมีทักษะในการประกอบอาชีพ	 

รวมทั้งส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีการดำาเนินการเกี่ยวกับการเพ่ิมขีดความสามารถของ

ข้าราชการ	โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 2.	ประชาคมอาเซียนมีความเป็นอยู่และชีวิตที่ด	ี	

กินดีอยู่ดีปราศจากความยากจน	อยู่ในสังคมที่ปลอดภัย	

ปลอดยาเสพติด	 สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข	

รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติ	

	 3.	ประชาชนทุกกลุ ่มทุกวัยในอาเซียนมีสิทธิ

และโอกาสอย่างเท่าเทยีม	รวมทัง้ผูด้้อยโอกาสมีสวสัดิการ 

ด้านสงัคมทีด่	ี แรงงานโยกย้ายถิน่ฐานได้รบัสทิธิคุม้ครอง

พืน้ฐานตามกฎหมาย	 นอกจากน้ียงัมกีารส่งเสรมิในภาคธรุกิจ 

มีการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม	

	 4.	ประเทศในอาเซียนจะร่วมกันสร้างสภาพ

แวดล้อมทีดี่และอนุรกัษ์ธรรมชาติ	 รวมทัง้แก้ไขปัญหามลพิษ 

และหมอกควนัเพือ่ส่งเสรมิความยัง่ยนืด้านสภาพแวดล้อม 

	 5.	ประชาชนอาเซียนมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน	

และมคีวามเป็นพลเมอืงอาเซยีนร่วมกนั	โดยการให้ความ-

ช่วยเหลือทางด้านเกษตรกร	 การประมง	 อุตสาหกรรม	

และการพัฒนาชนบท

 ประเด็นที่ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อม

ด้านคนไทย

	 	 -	 ควรรู้จักตนเองและเรียนรู้เพื่อนบ้าน	

	 	 -		ปรับทัศนคติที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน

	 	 -	 เพิ่มพูนทักษะการสื่อการด้วยภาษาอังกฤษ

และยอมรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

	 	 -	 รู้จักการวิเคราะห์และรู้จักกระแสของการ

รวมตวักนัของประชาคมอาเซยีนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

	 	 -	 พัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำาเป็นในการ

ประกอบอาชีพอย่างสมำ่าเสมอ

ด้านผู้ประกอบการ

	 	 -	 ปรับเปลี่ยนทัศนวิสัยทัศน์ให้เป็นเชิงรุก

มากกว่าเชิงรับ

	 	 -	 พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าและ

บริการภายใต้การนำาเข้าอย่างเสรี (อ่านต่อหน้า 7)

ผศ.ดร.ธนชาติ  ประทุมสวัสดิ์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

	 	 -	 ใช้วัตถุดิบและแหล่งทรัพยากรจากแหล่ง 

ประเทศอาเซียน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มประเทศ 

สมาชกิใหม่อาเซยีน	 ได้แก่	 กัมพูชา	 สปป.ลาว	 เมียนมาร์ 

และเวยีดนามซึง่มีทรพัยากรธรรมชาตทิีจ่ำาเป็นต่อการผลติ

อยู่เป็นจำานวนมาก	 เช่น	 นำา้มนั	 ป่าไม้	 เหมืองแร่	 รวมทั้ง

แรงงาน

	 -	 หาเครอืข่ายการผลติ	รวมทัง้พนัธมติรทางธรุกจิ 

ในภมิูภาค	 เพือ่หาตลาดใหม่รวมทัง้การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ชั้นสูงในการผลิต

	 -	 มองลูท่างลงทนุไปยังประเทศอ่ืนๆ	 ในอาเซียน

ซึ่งจะเริ่มเปิดตลาดสาขาการตลาดลงทุนมากขึ้น

	 -	 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้มีความรู ้

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ

ของบุคลากรเพื่อให้มองกระแสการเปิดตัวจากวิกฤต

เป็นโอกาสและสามารถปรับตัวได้ทันตามเทคโนโลยี

สมัยใหม่	 รวมทั้งต้องติดตามข่าวสาร	 การเปลี่ยนแปลง

อย่างใกล้ชิด	

ด้านรัฐบาล

	 -	 เสริมสร้างความรู ้และตระหนักเกี่ยวกับ

การเป็นประชาคมอาเซียนให้ครอบคลุมประชาชน 

ในทุกภาคส่วนของสังคม

						 -	 ส่งเสรมิการศกึษาและพฒันาบคุลากรในชมุชน

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

	 -	 อำานวยความสะดวกและสร้างสภาพแวดล้อม

เพื่อให้รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	 เช่น	 ทบทวน

กฎระเบียบและกฎหมาย	ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรี

	 -	 เ พิ่ มประสิ ทธิ ภ าพของระบบราชการ 

ให้รองรบัความต้องการของภาคธรุกจิและภาคประชาชน

เครือข่ายมหาวิทยาลัย	 (ASEAN	 University	 Network	 

:	AUN)	 เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

ในประเทศสมาชกิอาเซยีน	 จดัตัง้ขึน้เมือ่ปี	 2538	 ตามมติ 

ของท่ีประชมุสุดยอดอาเซยีน	ครัง้ที	่ 4	 ปี	 2535	 โดยประเทศไทย

รับเป็นเจ้าภาพ	 ทีต่ัง้ถาวรของสำานกังานเลขานกุารเครอืข่าย

มหาวิทยาลัยอาเซียน	ตั้งอยู่	ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ป ัจจุบัน เครือข ่ ายมหาวิทยาลัยอา เซียนมี

มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก	30	แห่งใน	10	ประเทศ	โดย

มีการดำาเนินกิจกรรมในหลายด้าน	อาทิ	การแลกเปลี่ยน

ทางวิชาการ	 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา	 การแลกเปลี่ยน

ทางวัฒนธรรม	 การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์

ตรงให้กบันกัศกึษาในมหาวทิยาลัยสมาชกิ	 ความร่วมมือ

ด้านการวิจัย	 การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา	 และ

ระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตของอาเซียน

	 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่	 15 

ปี	 2552	 ผู้นำาอาเซียนได้กำาหนดทิศทางความร่วมมือ 

ด้านการศึกษาของอาเซียน	 โดยผู้นำาอาเซียนได้มอบให ้

รัฐมนตรีศึกษาของอาเซียนให้ความสำาคัญต่อความร่วมมือ 

ด้านการศึกษาของอาเซียน	 ภายใต้เป้าหมายสำาคัญ	 

4	ประการคือ	

	 1.	การส่งเสรมิเยาวชนให้มคีวามตระหนกัเกีย่วกบั

อาเซียน

 2.	การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียน

	 3.	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน	และ

	 4.	ส่งเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายมหาวิทยาลัย-

อาเซียน

	 การให้ความสำาคัญต่อระบบการศึกษาด้วยการ

จัดต้ังเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนก็เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตลาดแรงงาน	 และสภาพเศรษฐกิจ

ของยคุโลกาภวิตัน์	 ซึง่จำาเป็นต้องอาศยัแรงงานทีม่ทีกัษะ 

และความชำานาญการสงู	 สามารถเคลือ่นย้ายไปประกอบอาชพี

ในอาเซียนได้นั่นเอง

	 “ในฐานะพลเมืองอาเซียน	 เราควรพัฒนาตนเอง

ในด้านต่าง	ๆ	 เช่น	การรู้จักตนเองและเรียนรู้เพื่อนบ้าน	

การปรับทัศนคติที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน	 การเพิ่มพูน

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาอาเซียน	 และภาษา

ต่างประเทศอื่น	ๆ	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบ

อาชีพในอนาคต”	ดร.ธนชาติกล่าวปิดท้าย

	 สำาหรับมหาวิทยาลัยของไทยที่อยู ่ในเครือข่าย 

ประกอบด้วยจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 

มหาวทิยาลยับรูพา,	 มหาวทิยาลยัมหดิล	 และมหาวทิยาลยั 

สงขลานครินทร์

 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน 

✽ บรไูนดารสุซาลาม	(Brunei	Darussalam)	

 เมอืงหลวง	:	บันดาร์เสรีเบกาวนั	(Bandar	Seri	Begawan)

	 สกุลเงิน	:	ดอลลาร์บรูไน	(BND)

 ดอกไม้		:	ดอกซิมปอร์	หรือดอกส้านชะวา	(Simpor		or		Dillenia)

✽	ราชอาณาจักรกัมพูชา	(Kingdom	of	Cambodia)

	 เมืองหลวง	:	กรุงพนมเปญ	(Phnom	Penh)

	 สกุลเงิน	:	เรียล	(KHR)	

	 ดอกไม้	:	ดอกลำาดวน	(Rumdul)

✽	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	(Republic	of	Indonesia)	

	 เมืองหลวง	:	กรุงจาการ์ตา	(Jakarta)	

	 สกุลเงิน	:	รูเปีย	(IDR)	

	 ดอกไม้	:	ดอกกล้วยไม้ราตรี	(Moon	Orchid	)

✽ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว			(Lao	People’s 

 Democratic	Republic)	

	 เมืองหลวง	:	นครเวียงจันทน์	(Vientiane)

	 สกุลเงิน	:	กีบ	(KIP)	

 ดอกไม้	:	ดอกจำาปาลาวหรอืดอกลลีาวด	ี(Dok	Champa	or	Plumeria)

✽	มาเลเซีย	(Malaysia)	

	 เมืองหลวง	:	กรุงกัวลาลัมเปอร์	(Kuala	Lumpur)	

	 สกุลเงิน	:	ริงกิต	(MYR)	

	 ดอกไม้	:	ดอกชบาแดง	(Bunga	Raya)

✽	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์		(Republic		of		the			

	 Union		of		Myanmar)	

	 เมอืงหลวง	:	นครเนปิดอร์	(Napidaw)	

	 สกุลเงิน	:	จัต	(MMK)	

	 ดอกไม้	:	ดอกประดู่	(Paduak)

✽	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	(Republic	of	the	Philippines)

	 เมืองหลวง	:	กรุงมะนิลา	(Manila)

	 สกุลเงิน	:	เปโซ	(PHP)

	 ดอกไม้	:	ดอกพุดแก้ว	(Sampaguita	Jasmine)

✽ สาธารณรัฐสิงคโปร์	(Republic	of	Singapore)

	 เมืองหลวง	:	สิงคโปร์	(Singapore)

	 สกุลเงิน	:	ดอลลาร์สิงคโปร์	(SGD)

 ดอกไม้	:	ดอกกล้วยไม้ตระกลูแวนด้า	(Vanda	Miss	Joaquim)

✽	ราชอาณาจักรไทย	(Kingdom	of	Thailand)

	 เมืองหลวง	:	กรุงเทพมหานคร	(Bangkok)	

	 สกุลเงิน	:	บาท	(Baht)

 ดอกไม้		:	ดอกราชพฤกษ์	หรอืดอกคนู	(	Ratchaphruek)

✽ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม	 (Socialist	 Republic	 of	 Vietnam) 

 เมอืงหลวง	:	กรงุฮานอย	(Hanoi)

	 สกลุเงนิ	:	ดอง	(VND)

	 ดอกไม้	:	ดอกบัวสีชมพู	(Pink	Lotus	Flower)

 	การเดนิทางไปท่องเทีย่วในประเทศอาเซยีน 

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยว

ในทุกประเทศสมาชิกอาเซียนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า	

ยกเว้นเมียนมาร์	 โดยสามารถพำานักอยู่ในประเทศนั้น	

ได้ไม่เกินระยะเวลาที่กำาหนดไว้	คือ

	 -		 14	วนั	สำาหรบัการเดนิทางไปบรไูนดารสุซาลาม	

และกัมพูชา	

						 -			21	วันสำาหรับเดินทางไปฟิลิปปินส์	

      -	 30	วนัสำาหรบัการเดนิทางไปอนิโดนเีซยี	สปป.ลาว 

มาเลเซีย	สิงคโปร์	และเวียดนาม

 	อาหารยอดนิยม 

-	 อาหารประจำาชาตขิองบรไูนดารสุซาลาม	:	อมับยูตั	(Ambuyat)

-	 อาหารประจำาชาติของกัมพูชา	:	อาม็อก	(Amok)		

-	 อาหารประจำาชาติของอินโดนีเซยี			:		กาโด	กาโด		(	Gado		Gado	) 

-	 อาหารประจำาชาตขิอง	สปป.ลาว	:	ซปุไก่		(Chicken	Soup) 

-	 อาหารประจำาชาตขิองมาเลเซีย	:	นาซิ	เลอมกั	(Nasi	Lemak) 

-	 อาหารประจำาชาติของเมียนมาร์	:	หล่าเพ็ด	(Lahpet)

-	 อาหารประจำาชาติของฟิลิปปินส์	:	อโดโบ้	(Adobo)

-	 อาหารประจำาชาติของสิงคโปร์	:	ลักสา	(Laksa)

-	 อาหารประจำาชาตขิองไทย	:	ต้มยำากุง้		(Tom	Yum	Goong) 

-	 อาหารประจำาชาตขิองเวยีดนาม		:	เปาะเป๊ียะเวยีดนาม	(Nem)

 ในส่วนมหาวิทยาลัยรามคำาแหงซึ่งมีประชาคม 

คนรามฯ ทัว่ทกุจงัหวดั มบีณัฑติ มหาบณัฑติ และดษุฎบีณัฑติ 

เป็นล้านๆคนทัว่ทกุจงัหวดัของประเทศไทยทีม่ศีกัยภาพ

ด้านความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีจะร่วมด้วยช่วยกันท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคการศกึษาซึง่มหาวิทยาลยัรามคำาแหง

เป็นผู้นำาด้านการเปลี่ยนแปลงเป็นท่ีประจักษ์ด้วย

ศักยภาพประชาคมคนรามคำาแหง ดังปณิธานท่ีว่า 

เปลวเทียนให้แสง... รามคำาแหงให้ทาง วันนี้ลูกพ่อขุน-

รามคำาแหงเป็นท่ีได้รับการยกย่องท้ังคนในประเทศ

และต่างประเทศ... ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลง

คร้ังยิง่ใหญ่ น้ันคอื เป็นประชาคมอาเซียน ซ่ึงด้านภมูศิาสตร์ 

ประเทศไทยอยู่ครึ่งกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ฉะน้ันประชาคมคนรามคำาแหงจะต้องเป็นหน่ึงเดียว

ที่ให้ความร่วมมือบทบาททุกภาคส่วนท่ีเราทุกคน

ดำารงตำาแหน่งในสังคม ให้การสนับสนุนในการเป็น

ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดในเร็ว ๆ นี้

 อ้างอิง : สำานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

สำานักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร, www.bic.moe.go.th

เรียนรู้...เรื่องอาเซียน            (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

กลุ่มไอซิสบุกอาเซียน

 จากข่าวที่แสนสลดใจของกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย	 (Islamic	 State	 of	

Iraq	 and	 Syria)	 หรือที่ผู้อ่านคุ้นเคยกันในชื่อกลุ่มไอซิส	 (ISIS)	 ได้แสดงการสังหาร

ชาวต่างชาติที่ถูกจับมาเป็นตัวประกันอย่างป่าเถื่อนเผยแพร่ไปสู่สังคมออนไลน ์

อย่างต่อเนือ่ง	 และไม่สนใจกระแสคดัค้านจากทัว่โลกในช่วงทีผ่่านมา	 ปัจจุบนัอาเซยีน 

จึงต้องเตรียมรับมือจากกลุ่มหัวรุนแรงนี้เช่นกันด้วย	 แต่ก่อนอ่ืนผู้เขียนจึงขออธิบาย

ถึงที่มาของกลุ่มคนที่ทั่วโลกต้องร่วมมือกับรับมือ	

	 	 	 	 	 กลุ่มไอซิสเป็นกลุ่มหัวรุนแรงนิกายซุนนีที่เดินตามแนวทางอุดมการณ์ของกลุ่ม 

อลัเคดา	 อนัมทีีม่าเดยีวกบัอลักออดิะห์	 นัน่คอืจากความไม่พอใจ	 และโกรธแค้นทีอ่เมริกา 

ที่ทำาสงครามในอิรักและอัฟกานิสถาน		พวกเขาเชื่อการตีความศาสนาอิสลามในแบบ

ที่ต่อต้านชาติตะวันตกอย่างสุดโต่ง	ผู้สนับสนุนสงครามศาสนา	 (Jihadist)	สนับสนุน

การใช้ความรนุแรง	 และกล่าวหาคนทีไ่ม่เห็นด้วยกับการตีความของพวกตนว่าเป็นพวก

นอกรีตหรือคนไม่มีศรัทธา	

 จดุกำาเนดิของกลุม่ไอซสิต้องย้อนกลบัไปในปี	 พ.ศ.	 2549	 ผูน้ำากลุม่อลักออดิะห์

ในอิรัก	คือ	อาบู	มูซาบ	อัล-ซาคาวี	ถูกสังหารโดยกองกำาลังสหรัฐฯ	ทำาให้กลุ่มนักรบ

อลักออิดะห์ในอิรกัอ่อนแอลงจนดเูหมอืนว่าจะถกูทำาลายจนราบคาบ	 แต่ทว่าความจริง

หาได้เป็นเช่นนัน้ไม่	 เพราะเมือ่กองทพัสหรฐัฯ	 ได้ถอนตวัออกจากอริกัพร้อมกบัผูเ้ชีย่วชาญ

สถานการณ์สงครามและการรับมือกลุ่มนักรบอิสลาม	 ส่งผลให้อิรักประสบกับความ

ขาดแคลนทหารมากประสบการณ์	 อีกทั้งยังต้องแบ่งแยกย่อยของกองทัพไปตาม 

แนวเขตแดนต่างๆ	 ความขาดแคลนยทุโธปกรณ์สำาหรับใช้ในยามจลาจล	 และความหย่อน-

ประสิทธิภาพของการลาดตระเวน	 ทำาให้ในเวลาเพียงไม่นานกลุ่มอัลกออิดะห์ก็ก่อตัว

ขึ้นใหม่	ภายใต้ชื่อกลุ่มรัฐอิสลามในอิรัก	(Islamic	State	of	Iraq:	ISI)	ก่อนจะเพิ่มซีเรีย	

(Syria)	เข้าไปในภายหลัง	และกลายเป็นไอซิสอย่างที่เรารู้จักในปัจจุบัน	

	 เป้าหมายของกลุ่มนกัรบอิสลามนี	้ คอืการจดัตัง้รฐัอสิลามขึน้มา	 ไอซสิได้สร้าง

กฎหมายของตนเองที่เรียกว่า	กฎชารีอะห์	(Sharia	law)	อันตราขึ้นจากบัญญัติศาสนา

อิสลาม	 เพื่อควบคุมผู้คน	 ชารีอะห์เป็นกฎหมายที่เข้มงวดกวดขัน	 ลงโทษกันอย่าง

รุนแรงจริงจัง	และควบคุมครอบคลุมทุกด้านของชีวิต	ไม่ใช่เพียงมิติทางศาสนา	

 ในช่วงเริ่มแรกท่ีไอซิสยังไม่เข้มแข็ง	 ใช้วิธีหาเงินทุนด้วยการปล้นทรัพย	์

ตลอดจนการขู่เก็บค่าคุ้มครองจากธุรกิจต่างๆ	 เมื่อเงินเร่ิมมีมากก็เร่ิมเปลี่ยนแปลง

วิธีการโจมตี	 เป็นทั้งการระเบิดชีพหรือการลอบสังหาร	โดยฆ่าทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและ

ตำารวจลาดตระเวนแน่นอนว่าได้ยึดเอาอาวุธของทางการมาครอบครองด้วย	 นอกจากนี้

ยังมีการโจมตีคุกเพื่อปลดปล่อยนักโทษแล้วดึงเข้ามาเป็นพวกตน	 และในที่สุดก็ได้ปรับ 

ยุทธวธิเีป็นการยดึและครอบครองดนิแดน	 เพือ่ให้กลุม่ไอซสิสามารถแสวงหาทรพัยากร

ได้อย่างสงูสดุนัน่เอง	 ไอซสิจงึได้รบัเงนิมาจากการควบคมุบ่อนำา้มนัและการค้าของเถือ่น

รวมถึงวัตถุในทางโบราณคดี	 อีกท้ังยังมีการค้าพลังงานไฟฟ้าให้กับทางตอนเหนือ 

ของซีเรีย	 รายงานของบีบีซีระบุว่าไอซิสส่งออกนำ้ามันราว	 9,000	 บาร์เรลต่อวัน	 

ด้วยราคาหน่วยละ	25-45	ดอลลาร์	(ราว	750-1,350	บาท)

	 กลยุทธ์ของกลุ่มไอซิสเมื่อบุกเข้ายึดครองพ้ืนที่ได้ก็จะประสานเพื่อทำางาน 

ร่วมกันกับผู้นำากลุ่มคนในพื้นที่	มีระบบจัดการกับเมืองที่พวกเขาเข้ายึดครอง	โดยม ี

การดำาเนินการคล้ายรัฐ	 คือมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ	 มีการตั้งศาลของตัวเอง	 และมีระบบ

การจัดเก็บภาษี	 ยึดแหล่งทรัพยากรอย่างนำ้า	 แป้งทำาอาหาร	 และก๊าซธรรมชาติของ

เมอืงนัน้ๆ	 ไว้	 ซึง่เป็นการพยายามซือ้ใจคนในพ้ืนท่ี	 ด้วยการจดัตัง้กลุม่ทีใ่ห้ความช่วยเหลอื

ในด้านต่างๆ	ขึ้นมา	ทั้งสวัสดิการสังคม	จัดกิจกรรมสำาหรับเด็กๆ	แจกจ่ายอาหารและ

ข้าวของทีจ่ำาเป็น	 ตลอดจนเปิดคลินกิรักษาขึน้ในพ้ืนทีน่ัน้ๆ	 แต่ทกุอย่างยงัคงดำาเนนิไป

ภายใต้การปกครองด้วยกฎหมายชารีอะห์อย่างเข้มงวด		

	 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเดิมทีกลุ่มไอซิสยังเป็นเพียงกลุ่มรัฐอิสลามในอิรัก	 (ISI)	

ท่ีหมายจัดตั้งรัฐอิสลามขึ้นในอิรักเท่านั้น	 แต่ในเวลาต่อมาก็ได้พบว่าซีเรียสามารถ

เป็นฐานท่ีตัง้ท่ีดขีองกลุม่ได้	 เนือ่งจากทัง้อริกัและซเีรยีสามารถเป็นสนามรบของกลุม่ตน 

ทีส่ามารถถ่ายเททัง้กองกำาลงัและทรพัยากรสู่กนัได้โดยง่าย	 ผ่านทางแนวพรมแดนของ

ทั้งสองประเทศ

 มีช่วงเวลาหนึ่งซึ่งไอซิสอันนับเป็นหนึ่งในกลุ่มนักรบอัลกออิดะห์	 เกือบจะ 

ไม่ลงรอยกบักลุม่อลักออดิะห์อืน่	 ๆ	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2556	 ทีไ่อซสิเข้ายดึครองพืน้ทีบ่างส่วน

ในซีเรียได้สำาเร็จ	 และได้ประกาศดึงขบวนการแนวร่วมประชาชนของซีเรียหรือ 

กองกำาลงัอลั-นสุรา	 (al-Nusra	 Front)	 ทีม่จีดุประสงค์ล้มล้างรฐับาลชอีะห์ของนายบาชาร์ 

อัล-อัสซาด	เข้ามาเป็นพวก	แต่กลุ่มอัล-นุสรา	กลับไม่ยินยอม	จนมีการปะทะระหว่าง

กลุ่มทั้งสอง	ซึ่งต่างก็มองตนเองเป็นนักรบอัลกออิดะห์เกิดขึ้น	

	 ผู้นำาใหญ่ของอัลกออิดะห์	 นายอัยมาน	 อัล-ซาวาฮีรี	 ที่คาดว่าน่าจะซ่อนตัว 

อยูใ่นอฟักานสิถานหรอืปากสีถาน	 เคยมคีวามพยายามในการช่วยไกล่เกลีย่ความขดัแย้ง

ของทั้งสองฝ่าย	 แต่แล้วก็ล้มเลิกความตั้งใจไป	 หลังจากที่กลุ่มไอซิสไม่ยินยอมที่จะ 

มุ่งยึดครองแค่อิรักเพียงประเทศเดียว	

 และแทนทีจ่ะพยายามปรองดองไอซสิได้บอกกบันายอลั-ซาวาฮรี	ี ว่า	 “ชคีอซุามะห์ 

(อุซามะห์	 บิน	 ลาดิน)	 ได้รวมเหล่านักรบไว้ภายใต้คำาว่า	 มูจาฮิดีน	 ทว่าท่านได้

สร้างความแตกแยก	 ท่านทำาให้เหล่ามูจาฮิดีนเศร้าโศก	 และทำาให้ศัตรูของมูจาฮิดีน

ยินดีเพราะท่านสนับสนุนคนทรยศ”	 โดยท่านที่ไอซิสกล่าวถึงนี้	 คือ	อาบู	 โมฮัมเหม็ด	 

อัล-โจลานิ	ผู้นำากลุ่มอัล-	นุสรา	นั่นเอง	

	 	 จากถ้อยแถลงอย่างเชื่อมั่นในตนเองของไอซิสนี้	 สามารถโน้มน้าวนักรบ

ต่างชาตจิำานวนมากเข้ามาเป็นพวกได้	 ส่งผลให้การปะทะกบักลุม่อลั-นสุรา	 ยงัคงดำาเนนิ

ต่อไป	ในขณะทีไ่อซิสเองก็เตรียมการรุกรานอิรักขนานใหญ่ไปพร้อม	ๆ	กัน

  ต่อเนือ่งจากการกระทำาของกลุม่ไอซสิ 

จึงเป็นผลทำาให้ชาวญี่ปุ ่นกลุ่มหนึ่งได้เกิดไอเดีย 

ที่จะตอบโต้ผู้ก่อการร้ายกลุ่มน้ีแบบสันติวิธี 

 ด้วยการทำาลายเป้าหมายในการประชาสมัพนัธ์ 

ของพวกเขา	ทีห่วงัจะให้คนทัง้โลกต้องยำาเกรง	

ด้วยลบภาพความน่ากลัวของพวกเขาทิ้งไปซะ	

การสร้างตวัการ์ตนูไอซสิจัง		(ISIS		Chan)	จึงเริม่ต้นขึน้ 

 ไอซิสจังเป็นตัวการ์ตูนที่ชาวญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่ง

สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคาแรคเตอร์ของกลุ่มไอซิส 

ด้วยการสร้างให้เป็นเด็กสาวสูง	 150	 เซนติเมตร	

อายุ	 19	 ปี	 ผิวสีนำ้าตาล	 ตาสีเขียว	 ผมสั้น	 มีหน้า

ความน่ารกั	 ใส่ชุดสตรมีสุลมิ	 มผ้ีาปิดหน้าเหมอืน

กลุ่มไอซิส	 ถือมืด	 และชอบกินเมล่อน	 ซึ่งคำาว่า

เมล่อน	 ถ้าอ่านเร็วๆ	 หรืออ่านผ่านๆ	 จะมีความ

คล้ายกับคำาว่ามิลเลี่ยน	(Million)	ซึ่งเป็นหมายถึง

เงินที่กลุ่มไอซิสเรียกเป็นค่าไถ่ของตัวประกัน

	 ชาวญี่ปุ ่นกลุ ่มนี้ยังเรียกร้องไปถึงผู ้ใช้ 

อนิเทอร์เนต็ทัว่โลก	 ทีเ่หน็ด้วยกบัการตอบโต้กลุม่ไอซสิ

แบบอหิงสาเช่นนี้	 ให้ช่วยกันทำาภาพหรือคลิปวิดีโอของไอซิสจังขึ้น	 โดยมีเงื่อนไขว่า 

จะต้องเป็นการต่อต้านกลุ่มไอซิสที่ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือขุ่นข้องหมองใจ 

ให้ใครทัง้นัน้	ดงันัน้	ภาพของไอซสิจงัจะต้องไม่ไปพาดพงิถงึศาสนาอสิลาม	พระคมัภร์ี	

ศาสดาของศาสนาหรือแม้แต่สัญลักษณ์ใดๆ	ก็ตามที่เกี่ยวโยงกับศาสนา

	 ภาพที่วาดต้องให้ความเคารพในตัวประกัน	ไม่มีความสยดสยองใดๆ	และต้อง

ไม่ลามกอนาจาร

	 ความหวังของชาวญี่ปุ่นกลุ่มนี้	 ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การลบภาพความน่ากลัว

ของกลุม่ไอซสิให้กลายเป็นความน่ารกั	 ผดิไปจากความต้องการของพวกเขา	 และถอืว่า

เป็นการกวนประสาทที่น่ารักเท่านั้น

	 นอกจากนี้	 พวกเขายังว่าการรวมพลังในโลกของอินเทอร์เน็ต	 จะทำาให้เมื่อม ี

การค้นหาคำาเรือ่งของกลุม่ไอซสิจะเจอแต่ตวัการ์ตนูน่ารกัๆ	 ไม่ใช่เรือ่งกลุม่ของผูก่้อการร้าย 

ซ่ึงจะทำาให้การประชาสัมพันธ์ของไอซิสขาดประสิทธิภาพลงไปในทันที	 และคงจะ

ทำาให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้ผิดหวังไม่น้อยทีเดียว

	 แม้ว่าการตอบโต้ด้วยไอซิสจังจะทำาให้ถูกหลายฝ่ายมองว่า	 ไม่น่าจะทำาให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงใดๆได้	 แต่ผู้ที่วาดภาพและโพสต์ภาพของไอซิสจังต่างก็หวังว่ามัน

จะเป็นการแสดงให้คนทั่วโลกได้เห็นว่า	 ทุกคนสามารถจะลุกขึ้นต่อต้านกลุ่มไอซิส 

ได้ด้วยวิธีของตัวเอง	ไม่จำาเป็นต้องถืออาวุธไปรบ

อ�จ�รย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                คณะนิติศ�สตร์

(ตอนต้น)

(อ่านต่อหน้า 9)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ถาม ผมมีป ัญหาเรื่องค ่าลงทะเบียนเรียน,	 

ค่าเทอม,	ค่าข่าวรามคำาแหง	มหาวิทยาลัยจะให้ผม

ผ่อนชำาระได้หรือไม่

ตอบ มหาวทิยาลยัมรีะเบยีบเรือ่งการขอผ่อนผนั 

การชำาระเงินลงทะเบียนเรียน	 เพื่อช่วยนักศึกษา

ซึ่งมีความเดือดร้อนทางด้านการเงินได้ลงทะเบียนเรียน 

โดยกำาหนด

☞ คุณสมบัติ

	 1.	 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	(ยกเว้นนักศกึษา	Pre-degree)

		 2.	มีความเดือดร้อนทางการเงิน

 ☞ หลักเกณฑ์

		 1.	 ลงทะเบียนเรียนได้ในภาคปกติไม่เกิน	

24	 หน่วยกิต	 ถ้าขอจบลงได้ไม่เกิน	 30	 หน่วยกิต	 

ในภาคฤดูร้อนลงได้ไม่เกิน	12	หน่วยกิต	ถ้าขอจบ

ลงได้ไม่เกิน	18	หน่วยกิต

		 2.	 ในการสอบ	นกัศกึษาจะได้รบัการจัดสอบ

ให้ตามที่นั่งสอบปกติ	 โดยนักศึกษาจะต้องนำาเงิน

ไปชำาระที่	 สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบ

ประเมินผล	(สวป.)	ชั้น	6	(ตามวันที่มหาวิทยาลัย-

กำาหนดในแต่ละภาคการศกึษา)	 จงึจะได้รบัใบเสรจ็-

รับเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ	 (นักศึกษา

ที่ขอผ่อนผันฯ	จะไม่มีตารางสอบรายบุคคล)

		 3.	 นักศึกษาจะต้องชำาระเงินลงทะเบียน

เรียนที่ขอผ่อนผันไว้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด	

หากพ้นกำาหนดดังกล่าว	 จะถือว่านักศึกษาไม่ได้

ดำาเนินการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ขอ

ผ่อนผันไว้	 และไม่มีสิทธิขอผ่อนผันการชำาระเงิน

ลงทะเบียนในภาคต่อไป

☞ หลกัฐานประกอบในการสมคัรการขอผ่อนผนัฯ

		 1.	 ใบสมัครขอผ่อนผันการชำาระเงิน- 

ลงทะเบียนเรียน	1	ฉบับ

		 2.	 สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา	 และ

สำาเนาใบเสร็จรับเงินภาคสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียน 

(กรณีใบเสร็จรับเงินหาย	 ขอถ่ายสำาเนาได้ที่	 One	

Stop	Service	อาคาร	KLB	ชั้น	1)

		 3.	 สำาเนาสมุดลงทะเบียนเรียน	 (ภาคที่ขอ

ผ่อนผัน)	ระบุกระบวนวิชา	(บาร์โค้ด)	ให้ถูกต้อง

		 4.	สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

		 5.	สำาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา

☞ วัน/เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร

		 นักศึกษาผู ้ประสงค์จะขอผ่อนผันการ

ชำาระเงินลงทะเบียนเรียน	 ให้ยื่นความจำานงขอรับ

การผ่อนผันฯ	 ได้ที่งานแนะแนะ	 จัดหางานและ
กองบรรณาธิการ

ทุนการศึกษา	กองกิจการนักศึกษา	 อาคารศิลาบาตร	

(ช้ันลอย)	มหาวทิยาลัยจะประกาศให้ทราบในแต่ละ- 

ภาคการศึกษา

☞ วัน/เวลา สถานที่สัมภาษณ์

		 มหาวิทยาลั ยจะประกาศกำ าหนดการ

สัมภาษณ์นักศึกษาผู้สมัครขอผ่อนผันการชำาระเงิน

ลงทะเบียนเรียน	โดยจะสัมภาษณ์ท่ีงานแนะแนว 

จดัหางานและทนุการศกึษา	อาคารศลิาบาตร	(ชัน้ลอย)

  ดังน้ัน	 ถ้านักศกึษามคีวามเดือดร้อนด้านการเงิน

ค่าลงทะเบียนเรียน	ฯลฯ	 ให้ติดต่อที่งานแนะแนว

จดัหางานและทนุการศกึษา	อาคารศลิาบาตร	(ชัน้ลอย) 

ในวันและเวลาราชการ

  

 สำานกัพมิพ์	 ขอแจ้งรายชือ่ตำาราทีพ่มิพ์แล้วเสรจ็ภายในเดือน	 ธนัวาคม 2557	 	 จำานวน 14 วิชา	 ดงันี ้

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 57247	 FOL	4301	 175/25	 การศึกษาวิถีชีวิตพื้นบ้าน	 รศ.เสาวลักษณ์		อนันตศานต์	

	 57245	 GER	1001	(H)	 51/25	 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน	1	 รศ.ดร.ประภาวดี		กุศลรอด	  

  (GN	101)	(H)

 57246	 GER	2301	 101/25	 ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการ	 รศ.ดร.ประภาวดี		กุศลรอด	 	

	 	 	 	 ท่องเที่ยว	1	 	

	 57150	 LAW	1004	 37/25	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	 ผศ.ฐิติพร		ลิ้มแหลมทอง

	 	 (LA	104)	(LW	104)	 กฎหมายทั่วไป

	 57211	 LAW	2004	 78/25	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 รศ.ดร.กิจบดี		ก้องเบญจภุช	 	

	 	 (LA	204)	(LW	202)	 และสถาบันการเมือง	 	

	 57218	 LAW	2006	 70/25	 กฎหมายอาญา	1	 รศ.วนิยั		ลำา้เลศิ	 	 	

  (LA	206)	(LW	206)	 	

	 57212	 LAW	2010	 41/25	 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 รศ.มรกต		ศรีจรุณรัตน์

	 	 (LA	210)	(LW	302)	 ว่าด้วยคำ้าประกัน	จำานอง	จำานำา

 57217	 LAW	2032	 30/25	 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย	 รศ.สุเมธ		จานประดับ	 	

	 	 (LA	232)	(LW	103)	 และระบบกฎหมายหลัก	

	 57221	 LAW	3005	 90/25	 กฎหมายวิธีพิจารณา	 รศ.วินัย		ลำ้าเลิศ	 	 	

	 	 (LA	305)	(LW	306)	 ความแพ่ง	1	 	 	

	 57213	 LAW	3032	 39/25	 ปัญหาในกฎหมายอาญา	 ผศ.นพพงษ์		จูห้อง	

	 	 (LA	332)	(LW	439)	 	 	 	 	

	 57208	 MTH	3307	(H)	 56/25	 เฉลยแบบฝึกหัดตรีโกณมิติ	 รศ.มานัส	บุญยัง	 	 	

	 	 (MA	337)	(H)	 	 เชิงทรงกลม

	 57174	 PHI	1003	 51/25	 ปรัชญาเบื้องต้น	 รศ.วิโรจ		นาคชาตรี

	 	 (PY	103)

	 57148	 THA	1003	 45/25	 การเตรียมเพื่อการพูด	 รศ.เสาวลักษณ์		อนันตศานต์

	 	 (TH	103)	 	 และการเขียน

	 57243	 THA	3103	(H)	 33/25	 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย	 รศ.ทองสุก		เกตุโรจน์

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

ต่อ	1101,	1103	 	 	 	 	 	 																																									

	 	 	 	 																																															ข่าวโดย	 ศิริพร  เย็นประยูร

   	 	 ยิ่งไปกว่านั้น	 เมื่อคำาว่าผู้ก่อการร้าย	 (Terrorist)	 มี

รากศัพท์มาจากคำาว่าความหวาดกลัว	 (Terror)	 ซึ่งม ี

จุดประสงค์หลักในการแผ่กระจายความหวาดกลัว 

ออกไป	ดงันัน้	 การตอบโต้ทางสญัลกัษณ์	 เพือ่แสดงออก

ว่าฉันไม่กลัวจึงเป็นการตอบโต้ที่ตรงจุดที่สุด	

	 อย่างไรก็ตาม	ด้วยความอ่อนแอของรัฐบาลอิรัก

และซีเรีย	ในการเผชิญหน้ากับกลุ่มไอซิสที่นับวันจะยิ่ง

แขง็แกร่งขึน้	จะทำาให้สงครามในตะวนัออกกลาง	ซึง่เริม่ม ี

หลายประเทศเข้ามาเกีย่วข้องพวัพนั	 จะเข้มข้นรนุแรงขึน้

และขยายตัวออกไปในภูมิภาคอื่น	รวมถึงในอาเซียน

ของเราด้วย	 ความท้าทายน้ีย่อมไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง 

ในเร็ววันนี้ด้วย

 กลุ่มไอซิสบุกอาเซียน                   (ต่อจากหน้า 8)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี

ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

	 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี	ได้แก่	

 ✣ คณะนิติศาสตร์	

    ✣ คณะบริหารธุรกิจ					

 ✣ คณะมนุษยศาสตร์				

 ✣ คณะศึกษาศาสตร์	

 ✣ คณะวิทยาศาสตร์			

 ✣ คณะรัฐศาสตร์		

 ✣ คณะเศรษฐศาสตร์				

 ✣ คณะสื่อสารมวลชน		

 ✣ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		

	 ประจำาภาค	1	ปีการศึกษา	2558	ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 1. กำาหนดการจำาหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

  1.1 จำาหน่ายทางไปรษณีย์	 (เฉพาะผู้ที่ 

ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)	 ต้ังแต่วันท่ี 20 เมษายน 2558  

ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 ราคาชุดละ 140.- บาท  

โดยส่งเงินเป็นธนาณัติธรรมดา	 สั่งจ่ายเงินที่	 ปณฝ. 

รามคำาแหง	10241	ผู้รับเงิน	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง		 

จ่าหน้าซองถึง	 หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร	 ตู้	 ปณ.	 1002	 ปณฝ.รามคำาแหง	 กรุงเทพฯ 

10241	(ชุดสมัครทางไปรษณีย์)	หากไปซ้ือด้วยตนเอง 

ที่มหาวิทยาลัย	 	 ราคาชุดละ	 140	 บาท	 	 จำาหน่ายที ่

ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร	อาคาร	สวป.	ช้ัน	3

  1.2 จำาหน่ายที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

(รามฯ 1)	 ชุดสมัครด้วยตนเอง	 จำาหน่ายตั้งแต่วันที่	 

20 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558  

ท่ีอาคาร	สวป.		ช้ัน	1	 ราคาชุดละ 120 บาท

  1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์ เน็ต 

ไม่ต้องซื้อระเบียบการรับสมัคร สามารถ	Download	 

ได้ที่	www.iregis.ru.ac.th 

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้สมัคร	 ผู้มีสิทธิสมัคร 

ต้องมีคุณวุฒขิ้อใดข้อหนึ่ง		ดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(มัธยมศึกษาตอนปลาย)	หรือเทียบเท่าขึ้นไป	(ม.ศ.5 

หรือ	ม.6)		หรือ

	 	 2.2			จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 (มัธยมศึกษาตอนต้น)	 หรือเทียบเท่า	 

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

ดังนี้

	 	 	 2.2.1	 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	 

ซ่ึงมีตำาแหน่งและเงินเดือน	ต้ังแต่ระดับ	2	หรือเทียบเท่า 

ขึ้นไป		หรือ

	 	 	 2.2.2	 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ 

หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 หรือเป็นลูกจ้างของรัฐ 

ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือ										

   2.2.3	 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	 สมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด		สมาชิกสภาเขต  

สมาชิกสภาเมืองพัทยา	 สมาชิกสภาเทศบาล	 สมาชิก- 

สภาตำาบล	 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล	 หรือ 

กรรมการสุขาภิบาล	 หรือกำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 หรือ 

	 	 2.3	 เป็นผู้ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา 

แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  3.1 รับสมัครผ่ านทางอิน เทอร์ เน็ต  

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)	 ระหว่าง 

วันที่ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 

สมัครได้ที่เว็บไซต์		www.iregis.ru.ac.th

  3.2 รับสมัครทางไปรษณีย์	 (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้ 

สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)	 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 

2558 ถึงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558	ให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร 

และเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ตามท่ีได้กำาหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษา	(ม.ร.1)	ให้ครบถ้วน

 นอกจากน้ัน	 มหาวิทยาลัยได้ให้สิทธิรับเทียบโอน 

หน่วยกิต	 สำาหรับผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง		หรือจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น		โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะ- 

กรรมการประจำาคณะที่รับเข้าศึกษากำาหนด	 ทั้งนี้จะ 

ต้องไปสมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเท่าน้ัน

  3.3 รับสมัครท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

(รามฯ 1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่	22	พฤษภาคม	2558 

ถึงวันที่	 25	พฤษภาคม	2558	 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ครั้งที่ 2	 ระหว่างวันที่	 27	 มิถุนายน	 2558	 ถึงวันที่ 

6	กรกฎาคม	2558	(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	ต้ังแต่เวลา	 

08.30	-	15.30	น.	ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหง- 

มหาราช	โดยดำาเนินการสมัครได้	2	กรณี	ดังนี้

	 	 	 3.3.1	 กรณีซ้ือเล่มระเบียบการรับสมัคร	

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร	 (อยู่ในเล่มระเบียบ 

การรับสมัครฯ)	แล้วนำามาสมัคร

   3.3.2	 กรณี	ไม่เสียค่าใบสมัคร	ให้กรอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต	 ผ่านเว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย	 www.ru.ac.th	 ผู้สมัครต้องพิมพ์ 

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิก 

ข่าวรามคำาแหงออกมา	แล้วนำามาสมัคร

 4. หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร  (ถ่ายสำาเนาขนาด	 

A4	เท่านั้น)

  4.1	 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

(ม.ร.2)

  4.2	 สำาเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตร	 จำานวน 

2	 ฉบับ	 (กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตระดับอนุปริญญา 

หรือเทียบเท่าข้ึนไปต้องถ่ายสำาเนาคุณวุฒิ		จำานวน	4	ฉบับ	)	 

	 	 	 4.2.1	 กรณีคุณวุฒิที่ จบหลักสูตร 

เป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้ 

จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร	 โดย 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ติดต่อสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำานักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษา 

(อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ติดต่อสำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สำานักมาตรฐานและ 

ประเมินผลอุดมศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องชำาระค่าธรรมเนียม 

การจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด 

รายละ 500 บาท ในวันที่สมัครด้วย

   4.2.2	 ผู้สมัครท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษา- 

ตอนต้น	(ม.3)	หรือเทียบเท่ามาสมัครเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี			ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับ 

หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

  4.3	 สำาเนาหลักฐานต่างๆ	 หากมีการเปล่ียนแปลง	 

ชื่อตัว	หรือนามสกุล	หรือกรณีสมรส	หรือกรณีหย่า	 

ให้ถ่ายสำาเนาเท่ากับสำาเนาคุณวุฒิ	นั้น

	 	 4.4	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	จำานวน	2	ฉบับ	 

และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน		(หน้า-หลัง)			จำานวน			3		ฉบับ 

          สำาหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ใช้สำาเนา

บัตรประจำาตัวคนพิการ  จำานวน 2 ฉบับ

						 	 4.5	 รูปถ่ายสีหน้าตรง	 ขนาด	 2	 นิ้ว	 

จำานวน	1	รูป

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

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ)							 	

	 	 4.7	 ใบรับรองแพทย์	จำานวน	1	ฉบับ	(ขอได้ 

ท่ีงานแพทย์และอนามัย		ค่าธรรมเนียม	ฉบับละ	20	บาท)

	 	 4.8	 ใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำาแหง	 (อยู่ใน

เล่มระเบียบการรับสมัครฯ)

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ-สามเณรและ 

ไม่ได้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตให้ดำาเนินการสมัคร 

ทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่  

www.iregis.ru.ac.th 

 ทั้งนี้ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมี 

สถานภาพนักศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดียวกัน 

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงอยู่อีกไม่ได้  

											ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร		สำานักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล	(อาคาร	สวป.	ชั้น	3)	มหาวิทยาลัย 

รามคำาแหง		แขวงหัวหมาก		เขตบางกะปิ		กรุงเทพฯ	

10240		โทร.	0-2310-8615,	0-2310-8623



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นางปุญญิสา	อรพินท์
	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข
	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			 นายสยุมพล	ศรพรหม
	 นายภาณุพงศ์	พิงไธสง	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

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

ด้วยรักและผูกพัน                         (ต่อจากหน้า 12)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ                   (ต่อจากหน้า 12)

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	จะมพีธิพีระราชทาน 

ปรญิญาบัตร	รุน่ท่ี	40	ระหว่างวนัที ่2 - 6  มนีาคม 2558 

ณ	 หอประชมุพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช	 โดยกำาหนด 

การฝึกซ้อมวนัที	่23	-	27		กมุภาพนัธ์		2558	ในการนี้ 

มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นำารถยนต์เข ้ามา 

ในบรเิวณ	ม.ร.	ในวนัพธิฯี	จงึขอความร่วมมอืบณัฑติ

และผู ้เกี่ยวข้องใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะ	

หากมีความจำาเป็นต้องนำารถยนต์ส่วนตัวมา 

ให้ไปจอดที ่ ห้างสรรพสินค้าบิก๊ซ	ี(สาขาหวัหมาก) 

ห้างสรรพสนิค้าเดอะมอลล์ 2,3	 (สาขารามคำาแหง)	

และร้านอาหาร 13 เหรียญ	 (สาขาพระราม	 9)	

ทั้งนี้	ผู้ไม่เกี่ยวข้องโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วย

ก�รรับต�ร�งสอบไล่ร�ยบุคคล ภ�ค 2/57

	 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงกำาหนด 

ให้มีการสอบภาค	2	ปีการศึกษา		2557		ระหว่างวันท่ี		

21	มีนาคม	2558		ถึงวันท่ี		9	เมษายน	2558	(เว้นวันท่ี	

29	มีนาคม	และวันท่ี	5	เมษายน	2558)	น้ัน

		 เพ่ือให้การสอบดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย	

และนักศึกษาสามารถทราบรายละเอียดของ

ตารางสอบ	รวมท้ังทราบหมายเลข	แถว	-	ท่ีน่ังสอบ	

ของตนเองได้อย่างถูกต้อง	 โดยนักศึกษาสามารถ

ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่- 

รายบุคคลได้	4	วิธี	ดังนี้

  1.	 นักศึกษาทุกชั้นปี	 และผู้เข้าศึกษา 

รายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Pre-degree)	 ทุกช้ันปี	 สามารถติดต่อขอรับตาราง- 

สอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง	โดยให้นำาบัตรประจำาตัว- 

นักศึกษาหรือใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 

ไปติดต่อขอรับได้ตามสถานท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด 

ต้ังแต่วันท่ี	11	มีนาคม	2558	ถึงวันท่ี	9	เมษายน	2558	

ซึ่งแบ่งเป็น	2	แห่ง	ดังนี้	

	 	 1.1	 ง านบริการจุ ด เดี ยว เบ็ ด เสร็ จ	 

(ONE	 STOP	 SERVICE)	 อาคารกงไกรลาศ	 (KLB) 

	ชั้น	1	รามฯ	1

		 	 1.2		กองงานวิทยาเขตบางนา	อาคาร

พระมาส	(PRB)	ชั้น	1	รามฯ	2	

 2.	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่-

รายบุคคลจากระบบบริการข่าวสารทางโทรศัพท์

แบบอัตโนมัติ	ที่หมายเลขโทรศัพท์	0-2310-6000	

และ	0-2310-6100		ต้ังแต่วันท่ี	25	กุมภาพันธ์	2558

	 3.	 นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตาราง

สอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ	 INTERNET	 ท่ีเว็บไซต์ 

www.ru.ac.th	ตั้งแต่วันที่	25	กุมภาพันธ์	2558

		 4.	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดตาราง

สอบไล่รายบุคคลจากระบบข้อมูลข่าวสารทาง

คอมพิวเตอร์	ณ	จุดบริการต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	

ตั้งแต่วันที	่25	กุมภาพันธ์	2558

	 5.	 กรณีนักศึกษาขอเปล่ียนแปลงข้อมูล

กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อขอรับ

ตารางสอบไล่รายบุคคล	 ฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที	่

งานจัดสอบ	 ฝ่ายจัดสอบ	 อาคารสำานักบริการทาง-

วิชาการและทดสอบประเมินผล	 (สวป.)	 ชั้น	 6	

รามฯ	1	ตั้งแต่วันที่	25	กุมภาพันธ์	2558

 การสัมมนาในครั้งนี้มี	 อาจารย์ ดร.ปรัชญา 

ปิยะมโนธรรม อาจารย์ประจำาภาคจิตวิทยา	 คณะ-

ศึกษาศาสตร์ นักวิชาการ	 นักจิตวิทยา	 ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการไกล่เกลี่ย	 ยุติข้อขัดแย้งต่างๆ	 เป็นวิทยากร

ให้ความรู้แก่บุคลากรบรรยายเรื่อง	 “เทคนิคการ-

รวมพลังสร้างทีมงาน”	 	 โดยวิทยากรได้ให้หลักการ

ในการสร้างการทำางานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ

ว่าควรสร้างความเข้าใจวตัถปุระสงค์	 เป้าหมายของงาน 

และต้องยอมรบัภารกจิของทมีงาน	ปฏบิตัติามบทบาท

ของตน	การสื่อสารที่ชัดเจน		การพูด	การเขียนศึกษา

เรยีนรูเ้ข้าใจในบทบาทของผูอ่ื้นในทีมงาน	 การช่วยเหลอืกนั 

การให้กำาลังใจ	 กล้าเปิดใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซึ่งกันและกันจนเกิดความเข้าใจ	ความไว้วางใจกัน 

ควรสร้างบรรยากาศของการทำางาน	 มคีวามเป็นกนัเอง	

อบอุ่นมคีวามรูส้กึท่ีดี	 มคีวามรกัและศรทัธา	 ในหวัหน้าทีม 

หรอืเพือ่นร่วมงานห่วงใยซึง่กนัและกนั	 ช่วยกนัทำางาน

อย่างเต็มกำาลังความสามารถ		ให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

ในการประเมนิผลงาน	 เพ่ือทราบความก้าวหน้าของงาน 

แก้ปัญหา	 อปุสรรค	 	 การปรบัปรงุแก้ไข	 ให้ผลงานบรรลุ 

ตามเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพและก้าวหน้าต่อไป

ม.ร. แจ้งเตือนการจราจร 

ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

  อน่ึง	 หากนักศึกษาตรวจพบไม่มีกระบวนวิชา 

หรือมีกระบวนวิชาในตารางสอบไล่รายบุคคล 

ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อ- 

สอบถามฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน 

อาคารสำานักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมินผล	(สวป.)	ชั้น	6	รามฯ	1	ก่อนการสอบ

ความสามารถหรือจะมีทักษะเท่าเทียมกันก็หาไม	่	

แต่ว ่าโดยวิธีการอบรมสั่งสมของมหาวิทยาลัย 

กท็ำาได้ดทีีส่ดุเท่าท่ีจะทำาได้กค็อืได้ให้ความรู	้ได้เตมิเตม็

ได้ดแูลอบรมสัง่สมไปตามวธิกีารตามวถิขีองการเรยีน 

กระบวนการศกึษาทัง้หลายได้อย่างครบถ้วน	 ลกูศษิย์ 

เราจงึได้มวีนันี	้ เมือ่มวีนันีน้ัน้ลกูศษิย์กต้็องทวนไปอกีว่า 

ลูกศิษย์มีความสามารถอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว	 เพราะ 

ในการศึกษาเล่าเรียนนั้นลูกศิษย์ได้ใช้ความศึกษา

พากเพยีร	ได้ใช้ความอดทนอดกลัน้	ได้ใช้ความพยายาม

ขจัดความกลัว	ขจัดความเกียจคร้าน	ขจัดสิ่งที่เป็น

สิ่งมัวหมองท้ังปวงท่ีอยู ่ในจิตใจมากน้อยเพียงใด	

ลกูศษิย์ย่อมรูอ้ยูแ่ก่ตน	 มา	ณ	 วนันี	้ ลกูศษิย์กเ็ป็นบณัฑติ  

ซึง่หมายถงึผูรู้ก้ไ็ด้	 หมายถงึผูค้งแก่เรยีนกไ็ด้	 หมายถงึ 

ผู้ท่ีมีความเพียร	มีความพยายามหมั่นฝึกตนก็ได	้

เพราะว่าบัณฑติย่อมเป็นผูฝึ้กตน	 ดังนัน้การเตรยีมใจ

ของลกูศษิย์จะต้องรำาลกึถงึว่า	 กว่าจะมวีนันีไ้ด้เราผ่าน 

ความพยายาม	 เราฝึกหดัชนะจติใจของตนเองมามากมาย	 

มเิช่นนัน้แล้วเราคงมาไม่ถงึวนันี	้แต่กาลภายหน้านัน้

เป็นทางที่ไกลและยิ่งใหญ่มากนัก	ลูกศิษย์จะต้องฝึก

ให้ตนชนะใจตนเอง	 เป็นการที่ว่าถ้าหากเราไม่ชนะ

ใจตนเอง	 เราก็ไม่อาจที่จะต่อสู้อะไรได้อย่างที่บอก

เมือ่คราวทีแ่ล้ว	 ลกูศษิย์ครบัการทีจ่ะชนะใจตนเองนัน้ 

ครูขอยำ้านะครับว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าว	 ซึ่งเป็น

ที่ทราบกันอยู่เสมอมา	 และในขณะเดียวกันนั้นเรา

ชนะใจของตน	 เราเตอืนตนให้พ้นผดิ	 เราเตอืนจติตนได้ 

ใครจะเหมอืน	 เราไม่เตือนตนแล้วเล่าใครเล่าเตือนตน

อย่าเชือนเตือนตนให้พ้นภัย	 อย่างนี้ก็มีคำาประพันธ์

อย่างที่เราได้รำ่าเรียนมา	 ซ่ึงผู้ที่เป็นบัณฑิตก็ผ่าน 

บทประพันธ์อันนี้มาแล้วทั้งสิ้นทั้งปวง	 ย่อมจะต้อง

คิดทบทวนเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์	 การที่เราจะ

เตรียมใจทำาอะไรต่อมิอะไรนั้น	 เราจะต้องฝึกเข้มข้น

ขึน้ไปกว่าเดมิ	 เพราะว่าในขณะทีเ่ราศกึษาเล่าเรียนนัน้ 

เราจะเตรียมไปอย่างมากแค่เพียงสละเวลาจาก 

การเล่น	 สละเวลาจากการเที่ยวไปบ้าง	 สละความ

สนุกสนานในส่วนตัวไปบ้าง	 ไปทุ่มให้กับการศึกษา

เล่าเรยีนจนได้รบัปรญิญา	 แต่ต่อไปนีเ้มือ่เป็นบณัฑติแล้ว 

ภาระอันหนักที่จะตามเข้ามาอีกก็คือ	 การที่จะต้อง 

เตรียมกายให้เข้ากับภาวะของความเป็นบัณฑิต	 

ซึ่งครูจะพูดต่อไปในคราวหน้า	 ฉบับนี้เอาไว้เพียง

เท่านี้ก่อน	พบกันฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๕) วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

 

เตรียมใจ

(อ่านต่อหน้า 11)

คณะมนุษยศาสตร์จัดสัมมนาบุคลากร

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานเป็นทีม

 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จัดโครงการสัมมนาเรื่อง	“การพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการทำางานเป็นทีม”	 ระหว่างวนัที	่ 6	 -	 8	 กมุภาพนัธ์ 

2558	 ณ	 ห้องประชุมพวงแสด	 ชั้น	 2	 อาคาร	 2	 

คณะมนษุยศาสตร์	และภธูาราฟ้า	 รีสอร์ท	อำาเภอวงันำา้เขยีว 

จงัหวดันครราชสมีา	 โดย	รศ.ดร.ประภาวด ี กศุลรอด 

รองคณบดฝ่ีายบรหิาร	คณะมนษุยศาสตร์		กล่าวรายงาน 

วัตถุประสงค์ของโครงการสัมมนาเพื่อให้การขับเคล่ือน

องค์กรไปสูเ่ป้าหมายทีก่ำาหนดไว้จงึต้องมกีารพฒันา

ประสทิธภิาพในการทำางานเป็นทมี		มคีวามรู	้ความเข้าใจ 

บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบคุลากร	รวมถงึ 

การปฏบิตังิานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ	มคีวาม- 

สามัคค	ีในหมู่คณะและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน																																																																											

 ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน	 คณบดีคณะ-

มนษุยศาสตร์	 กล่าวเปิดการสมัมนาว่าสภาพปัจจบุนั

เป็นยุคแห่งการแข่งขัน	ดังนั้นองค์กรต่างๆ	จึงม ี

การตืน่ตวัเร่งพฒันาองค์กร	 ให้ดำาเนนิไปตามแผนที ่

กำาหนดไว้และสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์		พนัธกจิ	และ 

กลยุทธ์ขององค์กร	 เพือ่นำาไปสูค่วามเป็นเลศิ	การพฒันา-

มหาวทิยาลยันัน้	 สิง่สำาคญัมากทีส่ดุคอืทรพัยากรบคุคล 

การพัฒนาองค์กรต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ 

เพราะบคุลากรมคีวามหลากหลาย	มีความรู้	ความเชีย่วชาญ 

และประสบการณ์แตกต่างกันไปตามลักษณะ 

ของงาน	 ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลให้การบริหารงาน 

ประสบผลสำาเรจ็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล

ยิ่งข้ึน	 ขึ้นอยู่กับการประสานงานของการทำางาน

เป็นทมี	ดงันัน้การทำางานเป็นทมีให้บรรลตุามเป้าหมาย

ต้องกำาหนดหน้าที่	 บทบาทของบุคลากรและผู้นำา 

ที่มีความรอบรู้เพื่อจะนำาไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง	
(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. ห้ามนำาดอกไม้และของที่ระลึก 

ร่วมยินดีบัณฑิตในวันพิธีรับปริญญา

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะมีพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้สำาเร็จการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา	2556	-	2557	(รุ่นที่	40)	ระหว่าง

วันที่	 2	 -	 6	 มีนาคม	 2558	 ณ	 อาคารหอประชุม-												

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	นั้น

	 มหาวิทยาลัยขอแจ้งแนวปฏิบัติให้บัณฑิต

ทราบว่าห้ามบัณฑิตติดดอกไม้หรือเครื่องประดับ

อื่นใดบนเสื้อครุยในวันพิธีฯ	 และขอความร่วมมือ 

ญาติบัณฑิตไม่นำาดอกไม้	หรือช่อดอกไม้	ของขวัญ 

หรอืของทีร่ะลึกต่างๆ	มาแสดงความยนิดกัีบบณัฑิต

ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยในวันพิธีฯ	หากต้องการ

แสดงความยินดีให้นำามาในวันฝึกซ้อมเท่านั้น

 แสดงความยินดี คณะผู้บริหาร	ม.ร. 

แสดงความยินดีกับ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย ์	อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง	 ท่ีได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 

สาขาบริหารการศึกษาและพัฒนาองค์กร		

จากคณะกรรมการรางวัลไทย/	มูลนิธิเพื่อ

สังคมไทย	 เมื่อวันที่	 11	 กุมภาพันธ์	 2558	 

ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 3	 อาคารวิทยบริการ

และบริหาร

 อาจารย์มานพ  สอนศิริ	 รองผู้อำานวยการ

ฝ่ายนโยบายและแผน	รกัษาราชการแทนผูอ้ำานวยการ 

พร้อมทัง้ตวัแทนผูบ้รหิาร	 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง	 (ฝ่ายประถม)	 มอบเงินให้กับตัวแทน 

ผู้ปกครอง	จำานวน	148,355.75	บาท	 (หน่ึงแสนสีห่ม่ืน

แปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)	

เมื่อวันที่	5	กุมภาพันธ์	2558	เพื่อนำาไปมอบให้เด็ก-

ด้อยโอกาสบ้านราชาวดีและบ้านเด็กตาบอดและ

พกิารซำา้ซ้อน	ซึง่เป็นเงนิรายได้หลงัจากหกัค่าใช้จ่าย 

จากการจดัโครงการเดนิการกศุล	 เม่ือวนัที	่ 10	 ธันวาคม 

2557	ในโอกาสครบ	20	ปีของโรงเรียนฯ	

ร.ร.สาธิต (ประถม)ช่วยเด็กด้อยโอกาส

	 ลูกศษิย์ท่ีรกัท้ังหลาย		ครบูอกไว้ตอนท้าย	ๆ 

เมื่อครั้งที่แล้วว่า	 ครูจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความ-

สัมฤทธิผลเกี่ยวกับการรับปริญญาเกี่ยวกับ 

ความรู้สึกนึกคิด	 เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมที่จะ

เข้าสู่ตลาดแรงงาน	 ตรงนี้เป็นเร่ืองที่อยากจะยำ้า

อกีคร้ัง	 ถึงการเตรียมใจว่าเราสำาเร็จการศกึษาแล้วนัน้ 

เราควรจะคิดอะไร	คิดจะทำาอะไร

 การทีเ่ราได้จบการศึกษาไม่ว่าในช้ันปริญญาตรี 

ปรญิญาโท		หรอืในระดบัสงูทีเ่รยีกว่าปรญิญาเอกน้ัน 

ขอให้ได้ทราบว่าใบประกาศนียบัตรหรือใบ-

ปรญิญาบัตรต่างกไ็ด้ระบุบ่งชีไ้ว้ว่า	 ผูท่ี้เป็นบัณฑติ

หรือผู้ที่ได้รับปริญญานั้น	 เป็นผู้ที่สอบไล่ได้ตาม

หลักสูตรที่ระบุไว้ในใบปริญญา	 มีศักดิ์และสิทธิ

ควรแก่ปริญญานัน้	 ครูเคยพดูอยูว่่าใบปริญญาบตัร 

ไม่ได้ให้การรับรองว่าผู้ที่มีใบปริญญาบัตรมีความรู้

ความสามารถตามหลักสูตร	แต่บอกว่าสอบไล่

ได้ตามหลกัสตูร	 ตรงนีน่้าจะวเิคราะห์	 น่าจะพเิคราะห์

ข้อความนี้ให้กระจ่างชัด	เพื่อที่ตัวนักศึกษาเอง 

จะได้รำาลึกไว้อยู่เสมอว่า	 การศึกษาเล่าเรียนที่เรา

ศึกษามานั้น	 เป็นเพียงการศึกษาไปเพื่อที่จะได้รับ

ปริญญา	หรือไม่ก็ตาม	แต่ก็ได้ปริญญามา	เมื่อได้

ปริญญามาเขาบอกว่า	ปริญญาบัตรนี้รับรองได้ว่า 

เป็นนกัศึกษาหรือบณัฑติเป็นผูส้อบไล่ได้ตามหลักสตูร 

เขาไม่อาจทีจ่ะรบัรองได้ว่านกัศกึษาเป็นผูม้คีวามรู ้

ตามหลกัสูตรหรอืไม่	 เพราะการออกใบปรญิญาบัตรนัน้ 

ออกตามคะแนน	ออกตามการสอบผ่าน	เมื่อ

นักศึกษาสอบผ่านก็บอกว่าสอบผ่าน	 แต่การ 

สอบผ่านนั้นวัดได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นว่ามีความรู้ 

สามารถสอบผ่านได้	 ส่วนความสามารถในการ-

ทำางาน	 ความสามารถในการคิด	 ในการวิเคราะห ์

สังเคราะห์อะไรต่าง	 ๆ	 นั้น	 จะต้องไปดูในเร่ือง

ของการทำางาน	ในเรื่องของการปฏิบัติตน	ดังนั้น 

ลูกศิษย์ควรที่จะเตรียมใจให้พร้อมว่าเมื่อจะ 

เข้าสู่ตลาดแรงงานก็ตาม	หรือจะทำางานทำาการใด 

จะทำากิจใดก็ตามลูกศิษย์ต้องยำ้าอยู ่เสมอว่าสิ่ง

เหล่านัน้	หรอืงานการอย่างนัน้	หรอืการทีจ่ะกระทำานัน้  

เราได้เคยเรียนรู้มาแล้วหรือไม่	 เราได้มีบทบาท 

เราได้มส่ีวนร่วม	 เราได้มกีารทำากิจกรรมอะไรต่อการ

เรียนรู้นั้นอันเป็นการฝึกตน	 ให้เป็นคนมีความ

ขยันหมั่นเพียรและเป็นผู ้ที่มีทักษะในสิ่งที่ได้- 

เล่าเรียน	ในสิ่งที่ได้คิด	ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วการ-

เล่าเรียนนั้นก็มิได้หมายความว่าทุกผู้ทุกคนจะได้


