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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
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บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
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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
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(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์
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คณะเศรษฐศาสตร์จัดสัมมนา 

“ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2559”

   
 
             เปิดฉากกีฬาปัญญาชน คร้ังท่ี 43  “กันเกราเกมส์”

(อ่านต่อหน้า 2)

  รองศาสตราจารย์บญุธรรม  ราชรกัษ์  คณบดคีณะเศรษฐศาสตร์ 

เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทย 

ปี 2559 ก้าวข้ามความเหลื่อมล�้าเศรษฐกิจไทย”  จัดโดยโครงการ

การศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร- 

มหาบัณฑิต ส�าหรับนักบริหาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยมผีศ.ดร.บุญธรรม 

รจติภญิโญเลศิ อาจารย์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และดร.ปิยะศักด์ิ 

มานะสันต์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ธนาคารเกียรตินาคินเป็นวิทยากร และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

นกัศึกษาปรญิญาโท รุน่ที ่17 - 19 ร่วมงาน เมือ่วนัที ่19  ธนัวาคม  2558  

ณ ห้องประชุมชั้น 5 ห้อง 501 ณ อาคารเศรษฐศาสตร์

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์กาญจนา  ธรรมาวาท ประธานโครงการฯ 

กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา- 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

   
ม.ร. รับนักศึกษาM.B.A.จ.สมุทรสาคร

สาขาวิชาการจัดการและวิชาการบัญชี

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดรับสมัคร 

นกัศกึษาใหม่ชัน้ปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธรุกจิ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและสาขา- 

วิชาการบัญชี จังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 8 

หลกัสตูร 2 ปี 39 หน่วยกติ (แผน ก ท�าวทิยานพินธ์ 

และแผน ข ไม่ท�าวทิยานพินธ์) เรยีนวนัอาทติย์ 

เวลา 08.00 - 21.00 น. ที่โรงเรียนสมุทรสาคร-

วทิยาลยั ถนนเอกชยั ต�าบลมหาชยั อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดสมุทรสาคร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

ศึกษาดูงานในประเทศ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดรับสมัคร

ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา                

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจ- 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ    

โซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain  

Management) ประจ�าปีการศึกษา 2558-2559  

โดยเปิดรับสมัครรุ่นท่ี 11 (หัวหมาก) หลักสูตร 

2 ปี 39 หน่วยกิต (แผน ก ท�าวิทยานิพนธ์ 

และแผน ข ไม่ท�าวิทยานิพนธ์) ศึกษาระบบ 

Block Course System  ใน 4 กลุ่ม คือ 

   

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามคำาแหงรับนักศึกษาปริญญาโท 

การจัดการโลจิสติกส์ฯ (หัวหมาก)

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานของท่ีระลึกและ ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่แก่อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและชาวรามค�าแหงในโอกาสปีใหม่ พุทธศักราช 2559 โดย รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง รับประทานของที่ระลึก 
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ส�านักงานอธิการบดี ชั้น 2

 เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 

“กันเกราเกมส์” ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ที่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางนักกีฬาจาก 111 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และมีอาจารย์  

ผู้ฝึกสอน ตลอดจนทัพนักกีฬา ว่า 5,000 คน เข้าร่วมงาน

 พิธีเปิดเร่ิมด้วยขบวนพาเหรดคณะนักกีฬาทั้ง 111 สถาบันเดินเข้าสู่สนาม น�าโดย 

สัตว์น�้าน�าโชค ชื่อว่า “บึกบึน” และ “บัวบาน” จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย์ 

ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) กล่าวรายงาน 

การแข่งขัน ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ 

และรองศาสตราจารย์นงนติย์  ธรีะวฒันสขุ อธิการบดีมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีกล่าวรายงาน

ถึงความพร้อมของการแข่งขัน

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

ม.ร.รับนักศึกษา M.B.A.ฯ              (ต่อจากหน้า 1)

149,100.- บาท และศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ 

169,400.- บาท (แบ่งช�าระ 7 งวด) คัดเลือกโดยการ

สอบสัมภาษณ์  

 ผูส้นใจสมคัรได้ตัง้แต่บดันี ้ - 29 กมุภาพนัธ์ 2559 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.smsmba.ru.ac.th 

หรือสมัครด ้วยตนเองที่ส� านักงานโครงการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร 

คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(หัวหมาก) และโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร โทร. 081-423-5069, 

083-627-2439, 081-824-6732, 0-2310-8213

กลุ่มที่ 1  เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00 - 21.00 น.  

กลุ่มที่ 2  เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.00 น. 

กลุ่มที่ 3  เรียนวันเสาร์ เวลา 13.00 - 17.00 น.

  และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

กลุ่มที่ 4  เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ 139,000 บาท 

หรือศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 169,000 บาท หรือ

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส 199,000 บาท

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 30 เมษายน 2559  

ท่ีส�านักงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ ช้ัน 5 ห้อง 502 

สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2310-8235 ,  086-336-7330-1, 

086-336-7334, 086-374-1116 หรือท่ี www.mbalogistics.

ru.ac.th 

ม.รามค�าแหงฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี ้นายแพทย์ธรีะเกยีรต ิ เจรญิเศรษฐศลิป์ กล่าวว่าการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย 

ครัง้ที ่43 “กนัเกราเกมส์” มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันานสิตินกัศกึษาให้มทัีกษะความสามารถด้านกฬีา พร้อมกบั

การเสรมิสร้างสขุภาพร่างกาย ฝึกฝนความมรีะเบยีบวนิยั และมนี�า้ใจนกักฬีา รวมทัง้ยงัเป็นกจิกรรมเฉลมิฉลอง

ในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่โดยตรง

ในการผลิตและสร้างก�าลังคนที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ นับเป็น

แนวทางหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัในการเสรมิสร้างทรพัยากรมนษุย์ทีม่คีวามสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ และสตปัิญญา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังให้เกิดความรับผิดชอบ มีน�้าใจนักกีฬา รู้รักสามัคคี และเสริมสร้างมิตรภาพที่

ดีต่อกันซึ่งถือเป็นคุณลักษณะและวัฒนธรรมอันดีงาม 

 “การแข่งขันกีฬาจะเป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้ชมกีฬาได้นั้น ทุกฝ่ายจะต้องท�าหน้าที ่

อย่างตั้งใจ และได้มาตรฐานทางด้านการกีฬา นักกีฬาจะต้องเล่นกีฬาด้วยสปิริต โดยแสดงความสามารถ

อย่างเต็มที่ ภายใต้กฎ กติกา และความมีน�้าใจ ส่วนกรรมการผู้ตัดสินก็ต้องท�าหน้าที่อย่างสุจริต ยุติธรรม 

และผู้เชียร์ก็ต้องท�าหน้าที่ของตนอย่างสร้างสรรค์ มุ่งสร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นที่ตั้งด้วย”

 ต่อจากนั้น เข้าสู่พิธีเชิญธงและวิ่งคบเพลิง โดยเจ้าภาพจัดการแสดงไว้ 4 ชุดอย่างเรียบง่าย ภายใต้

แนวคิด “สายน�้า แสงตะวัน เชื่อมสัมพันธ์ สามัคคี” พร้อมการแปรอักษรของนักศึกษา ม.อุบลราชธานี 

และมไีฮไลท์ส�าคญัคอืการขึน้โชว์พลงัเสยีงของนกัร้องเพลงลูกทุ่งสาวชือ่ดัง “ต่าย” อรทัย ดาบค�า ซึง่เป็นชาว 

จังหวัดอุบลราชธานี และมี นางสาวธิดารัตน์ บัวแสน อดีตนักกีฬายูโดเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย ของ ม.อุบลราชธานี เป็นผู้จุดคบเพลิง พร้อมกับการจุดพลุไฟอีกกว่า 800 นัด

 ส�าหรับ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ที่ มหาวิทยาลัย-

อุบลราชธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9  - 18  มกราคม 2559  โดยมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ส่งนักกีฬาลูกพ่อขุนฯ 

ลงชงิชยั จ�านวน 196 คน ใน 15 ชนดิกฬีา ได้แก่ กรฑีา บาสเกตบอลทีมชาย เซปักตะกร้อ ทมีคูช่าย/ทมีคูห่ญงิ  

ดาบสากล เทควันโด เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ยิงปืน ยูโด วอลเลย์บอลชายหาดทีมชาย เปตอง เรือพาย 

ฮอกกี้ ทีม 11 คน ชาย/หญิง หมากกระดาน และมวยไทยสมัครเล่น

 ทั้งนี้ นายสหชัย ชัชวาลย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา 

สามารถคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง จากชนิดกีฬายูโด รุ่นน�้าหนักมากกว่า  

55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559

เปิดฉากกีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”  (ต่อจากหน้า 1)

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ผลิตมหาบณัฑิตด้านเศรษฐศาสตร์

ให้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับทิศทาง

ในการพัฒนาประเทศและมีคุณภาพสอดคล้องกับ

ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

ซึ่งปี 2558 เป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัที ่ 11 ประเทศไทยมีการเตรียม 

ความพร้อมเพื่อก้าวสู ่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยการตั้งเป้าหมายว่า 

จะต้องพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศที่มี

รายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และ

ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม รวมทั้งสร้างความเป็น

ธรรมกับประชาชนให้อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน 

ดงัน้ัน คณะกรรมการบรหิารโครงการฯ จึงได้จดัสมัมนา

ครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสภาพ

ปัญหาเศรษฐกิจไทย และสามารถน�าความรู้ด้าน

เศรษฐศาสตร์มาสนับสนุนและหาข้อสรุปในเรื่อง

ของปัญหา รวมทั้งแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป

 รองศาสตราจารย์บุญธรรม  ราชรักษ ์ คณบดี

คณะเศรษฐศาสตร์ฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

คณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่าคณะเศรษฐศาสตร์ได้ด�าเนินการ 

ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มหาบัณฑิตให้มีความรู ้

ความสามารถท้ังทางทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์

เศรษฐกิจตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

พัฒนาวิชาการและส่งเสริมการวิจัย เพื่อให้เกิด 

องค์ความรู้ใหม่ส�าหรับน�าไปใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ของประเทศ ช้ีน�าสังคมในทิศทางท่ีถูกต้องและเหมาะสม

  ทั้งนี้ ประเทศไทยก�าลังนับถอยหลังเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียน

หลายประเทศเป็นเพ่ือนบ้านท่ีมีพรมแดนติดกัน  

มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง มีสินค้าและบริการที ่

สามารถเสริมซึ่งกันและกันได้ สามารถสร้างความ

แข็งแกร่งในด้านอ�านาจการต่อรองเกิดเป็นตลาด

ขนาดใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมให้เกิด 

การขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน  รวมทั้ง 

เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ

ภายในประเทศโดยการใช้ทรัพยากรในการผลิต

ร่วมกันและการเป็นพันธมิตรในการด�าเนินธุรกิจ

ระหว่างประเทศ อีกทั้งกลุ่มประเทศที่เข้ามาบวก

ทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ช่วยท�าให้ 

ขีดความสามารถของกลุ่มในการลงทุนทางการค้า 

มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้อีกด้วย



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอถวายอภิ-

สัมมานสักการะ

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ-

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 ในโอกาสพระราชพธิพีระราชทาน

เพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดเทพศิริน- 

ทราวาส วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ประสูติเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๕๖

 ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จ

พระสังฆราชเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน 

๒๕๓๒ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช

องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

และทรงด�ารงต�าแหน่งนี้ยาวนานกว่า

สมเด็จพระสังฆราชพระองค ์ใดๆ 

ในอดีต คือ ๒๔ ปี

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

สิน้พระชนม์เมือ่วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

 ตลอดพระชนมชีพ พระองค์ทรง 

ปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายทั้งด้าน

การศึกษา ด้านต่างประเทศ ด้านการสัง่สอน 

เผยแพร่ ด้านสาธารณสงเคราะห์ ฯลฯ

 พระกรณียกิจต่างๆ ล้วนก่อให้

เกิดประโยชน์ต่อ

 พระศาสนา ประเทศชาติ และ

ประชาชนเป็นอเนกประการ

 ขอถวายอภิสัมมานสักการะ

โขนรามคำาแหงสัญจร จ.เพชรบูรณ์

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร จัดโครงการเผยแพร่ โขนรามค�าแหงสัญจร : 

ดนตรีไทยสานสายใยชุมชน โดยมีการจัดการแสดงสาธิตดนตรีไทยและนาฏศิลป์ พร้อมการแสดงละครนอก 

เรื่อง แก้วหน้าม้า ตอน ถวายลูก ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และโรงเรียนผดุงวิทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์  

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 

 อาจารย์ธรรมจักร  พรหมพ้วย อาจารย์ประจ�าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. กล่าวว่า 

โขนรามค�าแหง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามค�าแหง ได้ร่วมมือกับส�านักการสังคีต กรมศิลปากร 

จัดการแสดงโขนสัญจรข้ึนเพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงท้ังด้านวรรณคดี 

ดนตรีไทยและนาฏศิลป์สู่ชุมชนและสังคมเพ่ือเป็นการแสดงศักยภาพในด้านการท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 นอกจากน้ียังมีการแสดงพ้ืนบ้าน 

“แมงตับเต่า” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ศิลปะการแสดงประจ�า 

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวไทย

เช้ือสายลาวท่ียังนิยมจัดแสดงกันอยู่ในแถบอ�าเภอหล่มสัก 

แมงตับเต่าเป็นศิลปะการแสดงมุขปาฐะ ด�าเนินเนื้อหา

เป็นเรื่องราว นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายประมาณ 80 ปีมาแล้ว ลักษณะการแสดงคล้ายลิเกคือมีการแต่งกาย

ด้วยสีสันฉูดฉาด มีบทร้องประกอบดนตรี 

 การเต้นแมงตับเต่าใช้วิธีเลียนแบบต้ังแต่การบิน การเก้ียวพาราสี 

การหยอกล้อ เมื่อมีการเล่นหรือเต้นแมงตับเต่า แบ่งออกเป็นสองฝ่าย 

ชาย หญิง โดยมีดนตรีพ้ืนบ้านประกอบ และเม่ือการแสดงแมงตับเต่าจบแล้ว 

ผู้แสดงยังคงมีความสนุกสนานอยู่ ผู้แสดงจึงมีการแสดงต่อด้วยการ 

ร้องเล่าเร่ืองนิทานพ้ืนบ้านต่อไปอีก ซ่ึงการแสดงแมงตับเต่า ให้ความส�าคัญ 

กับบทร้องเป็นภาษาพ้ืนบ้านตามด้วยบทพูด ส�าหรับองค์ประกอบอ่ืนๆ 

มีความส�าคัญน้อยลงไป เช่น การแต่งกายเคร่ืองประดับ ไม่มีข้อจ�ากัด 

มีฉากกั้น อาจใช้ผ้าสีธรรมดา ส่วนเครื่องดนตรีมีระนาดเอก แคน กลอง  

ฉิ่ง เป็นต้น  

 “การแสดงร่วมในคร้ังน้ีท�าให้เรามีโอกาสเก็บข้อมูลของ 

ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เพื่อใช้ในการศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ 

พร้อมกันน้ียังได้มีการบันทึกข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้เฒ่า ผู้แก่ท่ีเป็นผู้เ ช่ียวชาญในการแสดงพ้ืนบ้าน 

ท�าให้ได้องค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางด้าน

ศิลปะการแสดงต่อไปในอนาคต”

  นางขวัญหล้า ใจห้าว  ผู้อ�านวยการโรงเรียนผดุงวิทย์ กล่าวว่าเป็นโอกาสท่ีดีของเด็กนักเรียน

โรงเรียนผดุงวิทย์ ที่มีโอกาสได้ชมศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างใกล้ชิด ซึ่งถือเป็นการ

ปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงความส�าคัญของวัฒนธรรมไทย 

  “การจัดกิจกรรมในวันนี้เด็กๆมีความสุขมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณ 

ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร และโขนรามค�าแหง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง น�าโดย 

รศ.รังสรรค์  แสงสุข ที่ได้มอบโอกาสดีดีให้กับนักเรียน

      อยากให้กรมศิลปากรและโขนรามค�าแหงน�าศิลปวัฒนธรรมไทย มาจัดแสดง

กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี เพราะเด็กๆไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิดแบบนี้ ซึ่งถ้า 

ให้ไปหาชมที่อื่นก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากส�าหรับนักเรียน ดังนั้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงถือเป็นการ 

สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่เด็กนักเรียนมากขึ้น”

              



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

กิจกรรมรามฯ - หนองบัวลำาภู

 อบรมศิลปะการพูด  อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล 

เป็นวิทยากรในการอบรมศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน 

ระยะสั้น รุ่นที่ 2/58 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 58 

ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ช้ัน 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

จัดโดยชมรมปาฐกถาและโต้วาที มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง

 คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกบักรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม ขอเชญิผูส้นใจทีเ่ป็นผู้ว่างงาน  

ผู้เพิ่งจบการศึกษา ทายาทธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพและ

ผู้ประกอบการใหม่ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่เกิน 3 ปี 

สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ 

“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs 

Creation : NEC) เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy)” รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2559  

จ�านวน 40 คน ดังนี้

 รุ่นที่ 1 : เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 

  เวลา 09.00 - 16.00 น. (จ�านวน 78 ชั่วโมง)

➣ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

➣ สอบสัมภาษณ์ วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2559 

➣ ประกาศผลสอบสมัภาษณ์ วนัที ่ 2 มีนาคม 2559

➣ รายงานตวัและปฐมนเิทศ วนัที ่ 5 มีนาคม 2559

➣ เริ่มอบรมวันที่  5 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2559

  สถานทีอ่บรม : คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) 

และสถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร.

 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรม  

2 หลักสูตร จ�านวน 78 ชั่วโมง ดังนี้

 1. หลักสูตรการบริหารจัดการทางธุรกิจ 

จ�านวน 54 ชั่วโมง

 2. หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ในการขายสินค้า

บนอินเทอร์เน็ต จ�านวน 24 ชั่วโมง

 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัคร 

ได้ทีส่�านักงานโครงการ “เสรมิสร้างผูป้ระกอบการใหม่” 

คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) ชั้น 2 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4544, 080-780-9527, และ 

089-049-8262 โทรสาร 0-2310-8000 ต่อ 4520  

รายละเอียดของโครงการดูได้จาก Website : http://

www.nec.ru.ac.th

รับสมัครร่วมโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

✥ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมลคล

 คณะเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัหนองบวัล�าภ ูร่วมพธิี

จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 

ณ สนามนเรศวร จังหวัดหนองบัวล�าภู

✥ โครงการชาวรามฯ ร่วมใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 3 

  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

หนองบวัล�าภ ู จดัโครงการชาวรามฯ ร่วมใจต้านภยัหนาว 

ครั้งที่ 3 เพื่อมอบผ้าห่ม เครื่องกันหนาวแก่นักเรียน 

พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชน ในเขตพื้นที่

จังหวัดหนองบัวล�าภู โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ 

ไทรเล็กทิม รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด 

หนองบวัล�าภ ู พร้อมคณะเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารฯ 

จังหวัดหนองบัวล�าภู ณ วัดศิริบุญธรรม ต�าบลกุดดินจี่ อ�าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล�าภู ซึ่งเป็น 

สถานที่ศึกษาของพระภิกษุ สามเณร เพื่อมอบผ้าห่มเคร่ืองกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร 

จ�านวน 29 ชุด และผ้าห่มกันหนาวส�าหรับประชาชนในชุมชนกุดดินจี่ จ�านวน 20 ผืน และโรงเรียน

บ้านภูพานทอง อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู จังหวัดหนองบัวล�าภู เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่นักเรียน 

จ�านวน 62 ผนื และผ้าห่มกนัหนาวส�าหรับประชาชน บ้านภพูานทอง จ�านวน 38 ผนื เมือ่วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558

✥ วันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำาภู ครบรอบ 22 ป ี

 คณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯจังหวัดหนองบัวล�าภู 

ท�าบญุตกับาตร เนือ่งในวนัสถาปนาจงัหวดัหนองบวัล�าภ ูครบรอบ 

22 ปี เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2558 ณ ศาลสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 

จังหวัดหนองบัวล�าภู

 กองกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ขอเชญินกัศกึษาพกิารทกุประเภท ลงทะเบยีนเรยีน 

ภาคฤดรู้อน ปีการศกึษา 2558 ลงทะเบยีนได้ตัง้แต่

บดันีถึ้งวนัที ่23 เมษายน 2559 (เว้นวนัหยดุราชการ) 

โดยใช้เอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ 

 1. แบบแสดงความจ�านงขอรับเงินอุดหนุน

ทางการศึกษานักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรี 

(สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.stdaffairs.

ru.ac.th/dss) 

 2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา 

  (รับรองส�าเนาถูกต้อง)

 3. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวผู้พิการ 

  (รับรองส�าเนาถูกต้อง)

 4. ส�าเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคล่าสุด  

  (รับรองส�าเนาถูกต้อง)

 5. กระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน

ในภาคฤดูร้อน/2558

 ** โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน 

ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ศูนย์บริการ-

นกัศกึษาพกิาร งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา 

กองกจิการนกัศกึษา อาคารกจิกรรมนกัศกึษา ชัน้ 1 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8306

 งานแพทย์และอนามัย แนะน�าวิธีการเตรียม

สุขภาพให้พร้อมส�าหรับการสอบซ่อมภาค 1/2558 

ระหว่างวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องจากการ

สอบไล่แต่ละภาคที่ผ่านมา มีนักศึกษาป่วยฉุกเฉิน

ระหว่างการสอบเป็นจ�านวนมาก สาเหตุการป่วย

ท่ีพบบ่อยๆ คือ นอนดึกหรือไม่ได้นอน ไม่ได้รับประทาน 

อาหารมื้อเช้า ปวดท้องประจ�าเดือน ปวดท้องโรค-

กระเพาะ ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ เป็นลม เป็นต้น 

ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการป่วยดังกล่าว งานแพทย์ฯ 

ขอแนะน�าให้เตรียมตัวก่อนสอบให้พร้อม เช่น 

ทบทวนต�าราวิชาท่ีจะสอบล่วงหน้า พักผ่อนให้เพียงพอ 

อย่านอนดึกเกินไปหรืออดนอน รับประทานอาหาร

ให้ครบทุกมื้อ โดยเฉพาะอาหารมื้อเช้าวันที่สอบ 

จะส�าคัญมาก ควรระมัดระวังในการรับประทานอาหาร 

หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หรือของหมักดอง เพราะ

อาจท�าให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ คล่ืนไส้ อาเจียน 

และท้องเสียอย่างรุนแรงได้ ส่วนผู้ท่ีมีโรคประจ�าตัว 

เช่น ลมชัก หอบหืด ควรปรึกษาแพทย์ รับประทานยา- 

ตามเวลา พักผ่อนให้เพียงพอ และปฏิบัติตามค�าแนะน�า

อย่างเคร่งครัด

งานแพทย์แนะนำาเตรียมสุขภาพ

ให้พร้อมสำาหรับการสอบซ่อม

➺

➺

➺



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี   ปรีชาปัญญากุล               aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน วันจันทร์ทมิฬ แต่วันศุกร์ ไม่ทมิฬ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ตัง้ช่ือตอนนีไ้ว้เสยีค่อนข้างน่าหวาดเสยีว 

เพราะแปลมาจากภาษาอังกฤษที่เขาใช้ค�าว่า 

Black Monday กบั Black Friday และส�านวนนักข่าว

เขาแปล Black Monday เอาไว้แล้วว่าวนัจนัทร์ทมฬิ 

แต่ส่วนวันศุกร์น้ันยังไม่เห็นใครแปลไว้

ผมก็เลยอนุโลมตามไปก่อนว่าเป็นวันศุกร์ทมิฬด้วย  

ทั้ง ๆ ที่ไม่เห็นจะทมิฬตรงไหนเลย 

 Black Monday กบั Black Friday แม้จะขึน้ต้นว่า 

Black เหมือนกันแต่ก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะ 

Black Monday  นัน้เป็นวนัจนัทร์ทมิฬจริง ๆ ก่อให้เกิด

ผลเสยีทางเศรษฐกจิมหาศาล ในขณะที่ Black Friday กลับเป็นเรื่องดีทางเศรษฐกิจ

 วนัจนัทร์ทีถ่กูขนานนามว่าเป็น “วนัจนัทร์ทมิฬ” กค็อืวนัจนัทร์ท่ี 19 ตุลาคม 2530 

ซึง่จะเรยีกว่าเป็นวนัฟองสบูแ่ตกทีส่หรัฐอเมริกาก็ได้ เพราะเฉพาะในวนันัน้วนัเดยีว 

ดชันอีตุสาหกรรมดาวโจนส์  ปรบัตวัลดลงถงึ 508.32 จดุ หรือลดลงไปถงึร้อยละ 22.6  

ซึ่งเป็นสถิติการลดลงมากที่สุดภายในวันเดียวของตลาดหุ้นแห่งนี้ 

 พอหุน้ในสหรฐัฯ ตก ผลกระทบกล็ามไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว แต่เป็นในวนัองัคาร

แล้วไม่ใช่วนัจนัทร์ เนือ่งจากกว่าจะเป็นเช้าวนัจนัทร์ในอเมรกิานัน้ ประเทศทางเอเซยี

ก็ก�าลงัย่างเข้าสูว่นัองัคารกนัแล้วดชันตีลาดหุ้นฮ่องกงร่วงลงมาถงึ 420.81 จดุในวนัอังคาร

ที ่20 ตลุาคม 2530  จนท�าให้ต้องสัง่ปิดการซือ้ขายไปถงึ 4 วนั  ผลกระทบนัน้ต่อเนือ่ง

ยาวนานเกือบตลอดเดือนตุลาคมของปีนั้น ท�าให้พอถึงตอนส้ินเดือนมีส�ารวจ

ความเสียหายพบว่าดัชนีราคาหุ้นในฮ่องกงตกลงร้อยละ 45.5  ในออสเตรเลียตกลง

ร้อยละ 41.8 ส่วนในองักฤษนัน้แม้จะตกน้อยกว่าแต่กร่็วงลงถงึร้อยละ 26.5 แต่ประเทศ 

ที่รับผลไปมากที่สุดคือ  นิวซีแลนด์ซึ่งดัชนีราคาหุ้นรูดลงไปถึงร้อยละ 60 

 ประเทศไทยเราในตอนนั้นเป็นช่วงตลาดหุ้นก�าลังเติบโตได้ดีขึ้นมาเรื่อย ๆ  

พอเกิดเหตุการณ์วันจันทร์ทมิฬที่ว่า เราก็เจอผลกระทบเต็มที่เหมือนกันคือดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2530 เพียงวันเดียว ลดต�่าลง 36.6 จุด 

หรือ 8% ซึ่งอาจยังไม่มากนักถ้าเทียบกับประเทศอ่ืน แต่ท่ีส�าคัญคือมันลดลง 

ไม่หยุดไปเรื่อย ๆ จากระดับ 459.01 จุดในวันที่ 19 ตุลาคม จนเหลือแค่ 243.97 จุด 

ในวันที่ 11 ธันวาคมของปีนั้นหรือลดลงถึง 215.04 จุด ภายในเวลาไม่ถึง 2 เดือน 

หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ ฟื้นกลับขึ้นมาใหม่

 เนื่องจากการที่ฟองสบู่จะแตกโดยไม่คาดหมายมาก่อนนั้น นักเล่นหุ้นไม่มี

ใครรู้ตัวล่วงหน้า เหตุการณ์จึงมักจะเกิดในวันจันทร์ซึ่งตลาดเพิ่งจะเปิดหลังจาก

ปิดท�าการมา 2 วัน นักเล่นหุ้นเพิ่งตื่นงัวเงียมาตลาด ดังนั้นจึงมีเหตุการณ์ที่เรียกว่า

เป็นวันจันทร์ทมิฬได้อีกในวันจันทร์อื่นเช่นวันที่ 27 ตุลาคม 2540  แต่ไม่รุนแรง

เท่าในปี 2530 แต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าเป็นวันจันทร์ทมิฬเฉพาะในอเมริกา แต่เป็น

วันอังคารทมิฬในอีกหลาย ๆ ประเทศ 

 มาพูดถึงวันศุกร์ (ไม่) ทมิฬ หรือ Black Friday บ้างดีกว่า วันนี้ต่างจาก 

วนัจนัทร์ทมฬิตรงทีเ่กดิขึน้ทกุปีในสหรฐัฯ โดยเขาก�าหนดให้หมายถงึวนัถดัจากวนั 

Thanksgiving ซึ่งเราแปลกันว่าวันขอบคุณพระเจ้า และเนื่องจากวันขอบคุณ

พระเจ้าคือวนัพฤหัสที ่4 ของเดอืนพฤศจกิายน วนัศกุร์ทมฬิทีว่่านีจ้งึตรงกบัวนัศกุร์ที ่4 

ของเดือนพฤศจิกายนนั่นเอง วันนี้ถือว่าเป็นวันส�าคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 

ทัง้ในแง่คนซือ้และคนขาย  เพราะเป็นวนัลดราคากระหน�า่กันหัน่แหลกทีส่ดุในรอบปี

 การก�าหนดวันไว้เช่นนี้เพราะเป็นช่วงที่คนจะต้องจับจ่ายซ้ือของขวัญช่วง

เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่พอดี การลดราคาเพื่อดึงดูดลูกค้าจึงท�าให้คนที่ต้ังใจ

จะซื้ออยู่แล้วสามารถซื้อได้มากขึ้น ในขณะที่ฝ่ายผู้ขายก็จะท�ายอดขายได้เพิ่มขึ้น

มากก่อนปิดบัญชีสิ้นปี ซึ่งท�าให้มีผู้ให้ค�าอธิบายสาเหตุที่ใช้ค�าว่า “Black Friday” 

ไว้ว่าเพราะเป็นวันที่ท�าให้บริษัทห้างร้านเปลี่ยนตัวเลขในบัญชีจากสีแดงซึ่งหมายถึง

ขาดทุน มาเป็นสีด�า (Black) ซึ่งหมายถึงได้ก�าไรนั่นเอง และดูจากตัวเลขยอดขาย 

ในช่วง Black Friday (ซึง่รวมเสาร์ - อาทติย์ด้วย) ในสหรฐัฯ เมือ่ปีทีแ่ล้วก็คงไม่ปฏเิสธ

ค�าอธิบายนี้เพราะยอดขายนั้นมากมายมหาศาลถึงกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ จะคิด

เป็นเงินไทยเท่าไหร่ไม่ทราบแต่บอกได้ว่าเกินกว่าล้านล้านบาทไปมากก็แล้วกัน       

 ประชาคมอาเซยีน (thành viên ASEAN - ท่าญ เวยีน อาเซยีน) เป็นการรวมตวั

ของประเทศต่าง ๆ  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Ðông Nam Á - ดง นาม อ๋า) 

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast 

Asian Nations หรอื ASEAN) ก่อตัง้ขึน้โดยปฏญิญากรงุเทพ (Bangkok Declaration) 

หรือ ปฏิญญาอาเซียน(ASEAN Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมี

ประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

และไทย เพือ่ส่งเสริมความร่วมมอืทางด้านการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมามีประเทศสมาชิกเพ่ิมเติมได้แก่ บรูไน- 

ดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชาตามล�าดับ จึงท�าให้ปัจจุบัน

อาเซียน มีสมาชิก 10 ประเทศ

 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ สามารถเขียนและออกเสียงเป็น

ภาษาเวียดนามได้ดังนี้

Quốc gia (ก๊วก ซา) 

ประเทศ

Thủ đô (ถู โด) 

เมืองหลวง

Diện tích(km2) (เซียน ติ๊ก)

พื้นที่

Brunei  (บรู ไน) Bandar Seri Begawan 5.765

Campuchia (กาม ปู จี อา) Phnom Penh 181.035

Indonesia (อิน โด นี ซี อา) Jakarta 1.904.569

Lào  (หล่าว) Vientiane 236.800

Malaysia (มา ลาย ซี อา) Kuala Lumpur 329.847

Myanma  (เมียน มา) Naypyidaw 676.578

Philippines (ฟิ ลิป ปิน) Manila 300.000

Singapore (สิง กา ปอ) Singapore City 707.1

Thái Lan (ถาย ลาน) Băng Cốc 513.115

Việt Nam (เหวียต นาม) Hà Nội 331.690

 อาเซียนที่ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่

 ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN Political and Security 

Community - APSC) มุ่งให้ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไข

ปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธี มีเสถียรภาพและความมั่นคงรอบด้าน เพื่อความ

มั่นคงปลอดภัยของเหล่าประชาชน

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) 

มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้าขาย

ระหว่างกัน เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้

 ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio - Cultural Community -

ASCC) มุ่งหวังให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงทาง

สังคม มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และมีสังคมแบบเอื้ออารี โดยจะมีแผนงานสร้าง

ความร่วมมอื 6 ด้าน คอื การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ การคุม้ครองและสวสัดกิารสงัคม 

สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้าง 

อัตลักษณ์อาเซียน การลดช่องว่างทางการพัฒนา

 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จึงเป็นการรวมตัวของกลุ่ม

ประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและ

รบัมอืสิง่ทีท้่าท้าย ทัง้ด้านการเมอืง ความมัน่คงเศรษฐกจิ และภยัคกุคามรปูแบบใหม่ 

โดยสมาชกิในชมุชนมสีภาพความเป็นอยู่ทีดี่ สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ได้อย่างสะดวกมากยิง่ขึน้  และสมาชกิในชมุชนมคีวามรูส้กึเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั

 



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) 

และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.)

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ. ม.ร. (หัวหมาก) วิทยาเขตบางนา และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด

พรรคพลังราม

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) 

หมายเลข ๑ พรรคพลังราม

นายคมสัน  บุ้งทอง
รหัส 5601504094

นายกองค์การนักศึกษา

นายพงษ์พิทักษ์  สูงสันเขต
รหัส 5403510547

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 1

นายเดชา  ปัญญาดิษฐ์วงษ์
รหัส 5806601653

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 2

นางสาวจารุวรรณ  จรูญมีทรัพย์
รหัส 5201053039 

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 3

นายสมจิตต์  ขันธีระจิโรจน์
รหัส 5704029981

เลขานุการ

นายปรัชญา  กรรณ์เกตแก้ว
รหัส 5403053332

เหรัญญิก

นายอาเบิดร์  ดาวาเซาะ
รหัส 5401043343

ปฏิคม

นายนเรศ  ปุตตะ
รหัส 5201092508

พัสดุ

นายจิรัฏฐ์  พานิชปฐมพงศ์ 
รหัส 5701031584

ประชาสัมพันธ์

นายคณุตม์  แก้วอินตา
รหัส 5702074534

สวัสดิการ

นายสิทธิกานต์  จริยรังษีรัตนา
รหัส 5601017360
กรรมการวิชาการ

นายสิทธิพงษ์  ใจทน
รหัส 5504054213
กรรมการกิจกรรม

นายจาตุรนต์  เฉตาไพย
รหัส 5701038233

นายกองค์การนักศึกษา

นายอนุสรณ์  สุขสว่าง
รหัส 5206107269

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 1

นายสุริยันต์  ศรีสงคราม
รหัส 5801025817

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 2

นายกิตติพงษ์  แทนคุณ
รหัส 5601022550

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 3

นายวิชิต  วงศ์สิทธ์
รหัส 5501043110

เลขานุการ

นางสาววัลภา  งาคม
รหัส 5601063257

เหรัญญิก

นายอานนท์  กมลวาทิน
รหัส 5454007328

ปฏิคม

นายจีรศักดิ์  สมสร
รหัส 5706012613

พัสดุ

นางสาวปฐาวดี  เกิดศรี
 รหัส 5601045460

ประชาสัมพันธ์

นายอนันต์  ตันเสียดี
รหัส 5502046146

สวัสดิการ

นายสุริยา  คงรื่น
รหัส 5504507566
กรรมการวิชาการ

นางสาวณรัฐนันทน์  ศิรใสสดศรี 
รหัส 5706030862
กรรมการกิจกรรม

หมายเลข ๒ พรรคสานแสงทอง

พรรคที่สมัครรับการเลือกตั้ง ส.ม.ร. และ อ.ศ.ม.ร.

อ.ศ.ม.ร. หมายเลข ๑ พรรคพลังราม

ส.ส. ระบุพรรค หมายเลข ๑ พรรคพลังราม

ส.ส. ระบุบุคคล หมายเลข ๑-๘ พรรคพลังราม

อ.ศ.ม.ร. หมายเลข ๒ พรรคสานแสงทอง

ส.ส. ระบุพรรค หมายเลข ๒ พรรคสานแสงทอง

ส.ส. ระบุบุคคล หมายเลข ๙-๑๖ พรรคสานแสงทอง

พรรคสานแสงทอง



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) ประเภทระบุตัวบุคคล

หมายเลข  ๑ - ๘   พรรคพลังราม

ฐานะปีที่

๑
๑

นางสาวสุกัญญา  สวยกิจ

๒
นายธวัช  หรุ่มวิสัย

๔
นางสาวอมรรัตน์  ขันตี

๓
นางสาวพิมลักษมี  ทิพย์จักขุ

๖
นายทศพร  หล่อตระกูล

๕
นายกฤติคุณ  ยงค์ ไพบูลย์

๗
นางสาวจินดารัตน์  คำากิ่ง

๘
นางสาวพนารัตน์ ธารสุวรรณ

๑
นางสาวณัฏฐ์ตฤณ  ชะนะมณีวัฒน์

๒
นายชำาชัย  แซ่เฮ้อ

๔
นายธีรภัทร  ปล้องบรรจง

๓
นายพงษ์ศักดิ์  ภัทราจันทร์

๖
นางสาวโอบกิจ  ภูมิประสิทธิ์

๕
นางสาวฐินา  อินนะสถิต

๗
นายเชาวรินทร์  ขาวดี

๘
นายภัทรพล  วงศ์เตชะ

๑
นายวัชรพงศ์  สายบุตร

๒
นายพีรพัฒน์  แสนสุข

๔
นางสาวพรทิวา  กันธิยาใจ

๓
นายไพศาล  ศรีเสมอ

๖
นางสาวรัตนภรณ์  ทองสอน

๕
นายวรานนท์  มะสกุล

๗
นายศุภพัฒ  เกียรติก้องชลธี

๘
นายชนะชัย  แววสันเทียะ

๑
นางสาวอัญชุลี ขุนทอง

๒
นายอนันสิน  โสภี

๔
นางสาวสุพิชฌาย์  คนเพียร

๓
นางสาวจอมขวัญ  ปานกระทอน

๖
นายวุฒิศักดิิ์  ลำาใย

๕
นายฉัตรชัย  แย้มพจนา

๗
นายอรรคเดช  เสมโดด

๘
นางสาวสุพัตรา  สิงห์สมบัติ

หมายเลข  ๙ - ๑๖   พรรคสานแสงทอง

๙
นายซูเฟียน  อุสมาน

๑๐
นายธีรภัทร์  นันตา

๑๒
นางสาววศินี  ภุมรากุล

๑๑
นางสาวสุพรรษา  มากแสน

๑๔
นายนพรัตน์  ศิริรัมย์

๑๓
นางสาวนฤมล  เกตุใส

๑๕
นายณัฐพล  เคาภูเขียว

๑๖
นายมัรวาน  บาหะ

๑๐
นายฐากรชูพงษ์  กุลวัฒน์กิจ

๑๒
นางสาวทิพยรัตน์  ขว้างระหัตถ์

๑๑
นายปกรณ์  แสงจันทร์

๑๔
นางสาวพรชิตา  งอนสวรรค์

๑๓
นายพีระพล  เถื่อนโยธา

๑๕
นายพีระพงษ์  คังคะโน

๑๖
นายฮารีซัม  แตเปาะ

๑๐
นายพงศ์ศิริ  รัชฎาวรรณพงษ์

๑๒
นางสาวปาริิชาติ  นิยมไทย

๑๑
นายศรัณย์  เปรมมานะ

๑๔
นางสาวอัชญาทิพย์  ภิญญง

๑๓
นายพงษ์พัฒน์  จ่านันท์

๑๕
นายสิทธิเกียรติ  นาคสาย

๑๖
นายอักราม  นิลี

๙
นายมูฮัมมัดฟิตรี  ดือราโอะ

๑๐
นายรวินทร์  น้ำาทองดี

๑๒
นายเอกณรงค์  เที่ยงธรรม

๑๑
นางสาวอาทิตยา พันธุเล่ง

๑๔
นางสาวพัชรินทร์  ทัพเมือง

๑๓
นายอัจฉริยวุฒิ  มูลเรือนแก้ว

๑๕
นายจักรพงษ์  อัษฎาวุธภูวนนท์

๑๖
นายนิมูฮัยมิง  นิเฮาะ

ฐานะปีที่

๒

ฐานะปีที่

๓

ฐานะปีที่

๔

ฐานะปีที่

๑

ฐานะปีที่

๒

ฐานะปีที่

๓

ฐานะปีที่

๔

๙
นายรัมลี  กูโน

๙
นายสุเทพ  โต๊ะนาวา



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

 ในอาเซียนคงไม ่มีใครที่จะสามารถปฏิเสธ 

ถงึความส�าคญัของข้าวได้ เพราะแม้แต่บนผนืธงของอาเซยีน

ก็ยงัน�าข้าวมาเป็นตราสญัลกัษณ์ คอื รปูรวงข้าวสเีหลอืงทอง

จ�านวน 10 ต้นที่มัดรวมกันไว้แทนความหมายประเทศ

สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมกันอยู่เพื่อมิตรภาพ

และความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

     เนื่องมาจากข้าวเป็นพืชที่มีการเพาะปลูกกันมาก 

ในอาเซียน (โดยต้องจินตนาการสักนิดให้สิงคโปร์และ 

บรูไนปลูกข้าวเป็นหลักด้วย) จึงท�าให้ข้าวเป็นทั้งอาหาร 

ดัง้เดมิพืน้ฐาน อนัน�าไปสูว่ถิชีวีติและเป็นแหล่งวฒันธรรม

ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละประเทศ 

แต่ตลาดข้าวอาเซียนนั้นกลับไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียบง่าย

 จากข้อมูลของ ASEAN Food Security Information  

ได้รายงานถึงความสลับซับซ้อนของสถานการณ์ข้าว 

ของอาเซียนในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ว่าพื้นที่เก็บ 

เพาะปลกูของข้าวเปลอืก (Paddy Planted Area) ปี พ.ศ. 2558 

อินโดนีเซียมีพื้นที่เก็บเกี่ยวมากที่สุดในบรรดาประเทศ

อาเซยีนที ่ 85 ล้านไร่ ตามด้วยประเทศไทยจ�านวน 80 ล้านไร่ 

และเวียดนามจ�านวน 50 ล้านตัน ส่วนสหภาพพม่า

มีพื้นที่จ�านวน 46 ล้านไร่ ประเทศที่มีการเพิ่มพื้นที่ปลูก

ในระยะสามปี คอื สปป.ลาว จ�านวน 6.5 ล้านไร่ สหภาพพม่า

และกัมพูชาจ�านวน 20 ล้านไร่ ส่วนการผลิตข้าวเปลือก

ของอาเซียนในปี พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 214 ล้านตัน และ 

ลดลงเหลือ 212 ล้านตัน

 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศ

ที่มีผลผลิตข้าวเปลือกมากที่สุดอยู่ที่จ�านวน 71 ล้านตัน 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ตามด้วยผลผลิตข้าวเปลือก

ของเวียดนามที่จ�านวน 44 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 20 

ของการผลติของอาเซยีน ส่วนไทยผลติทีจ่�านวน 33 ล้านตนั 

ข้าวเปลือก ท�าให้ผลผลิตข้าวเปลือกของสหภาพพม่า

ผลติเป็นอนัดบัทีส่ีด้่วยผลผลิตเท่ากับจ�านวน 29 ล้านตนั 

คิดเป็นร้อยละ 15 ที่น่าสังเกตคือผลผลิตข้าวเปลือก 

ของสหภาพพม่าจ�านวนเพิ่มขึ้นจาก 27 ล้านตันเป็น  

29 ล้านตัน  

 ดังนั้น ในช่วงสามปีท่ีผ่านมาพบว่าประเทศ 

ในกลุ่ม CLMV มีการเพิ่มผลผลิตข้าวเปลือกทุกประเทศ 

โดยสหภาพพม่ามกีารเพิม่มากทีส่ดุ ส่วนอตัราการสข้ีาวเปลอืก 

เป็นข้าวสารของอาเซียนมีความใกล้เคียงกับของประเทศไทย  

โดยอาเซยีนอยู ่1 ตนัข้าวเปลอืกได้ข้าวสารจ�านวน 625 กโิลกรมั 

ส่วนประเทศไทยข้าวเปลือก 1 ตัน ได้ข้าวสารจ�านวน 

660 กิโลกรัม และถือได้ว่าประสิทธิภาพการแปรสภาพ

ของไทยดกีว่าในประเทศอาเซยีน จากข้าวเปลือกของอาเซยีน

พบว่าประเทศอินโดนีเซียมีข ้าวสารมากที่สุดอยู ่ที่

จ�านวน 41 ล้านตนั ตามด้วยเวยีดนามจ�านวน 28 ล้านตนั  

และข้าวสารของไทยจ�านวน 25 ล้านตนั ตามด้วยข้าวสาร

ของสหภาพพม่าจ�านวน 17 ล้านตัน

      หลังจากหักการบริโภคแล้วพบว่า ปี พ.ศ. 2558 

กมัพูชามข้ีาวทีจ่ะส่งออกได้อกีจ�านวน 2 ล้านตนั สหภาพพม่า

มข้ีาวสามารถส่งออกได้อกีจ�านวน 2.2 ล้านตนั ไทยมข้ีาว 

ที่สามารถส่งออกได้จ�านวน 11 ล้านตัน และเวียดนาม

จ�านวน 7 ล้านตัน เมื่อพิจารณาสต๊อกข้าวของอาเซียน 

ปี พ.ศ. 2555 มีสต๊อกข้าว จ�านวน 27 ล้านตัน เพิ่มเป็น 

40 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่เป็นสต๊อกท่ีเพิ่มข้ึนมาจาก 

ของประเทศไทยจากจ�านวน 16 ล้านตันในปี 2013  

แล้วเพิม่เป็น 28 ล้านตันในปี พ.ศ. 2558 นัน้หมายความว่า

สต๊อกร้อยละ 72 อยู่ที่ประเทศไทย 

 ส�าหรับผลผลิตต่อไร่ของอาเซียนโดยเฉลี่ยในปี  

พ.ศ. 2555 อยู่ที่จ�านวน 684 กิโลกรัมต่อไร่ และเพิ่มเป็น

จ�านวน 689 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศ 

ทีม่ผีลผลติต่อไร่สงูทีส่ดุในอาเซยีนคอืประเทศเวยีดนาม

จ�านวน 894 กิโลกรัมต่อไร่ ตามด้วยอินโดนีเซียจ�านวน 

827 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตของมาเลเซียมีประสิทธิภาพ

การผลิตเป็นอันดับท่ีสามจ�านวน 699 กิโลกรัมต่อไร ่

ตามด้วยผลผลติต่อไร่ของประเทศฟิลปิปินส์ ลาว สหภาพพม่า 

และกมัพชูา ส�าหรบัผลผลติต่อไร่ของไทยเป็นอนัดบัทีแ่ปด

ของอาเซียน อยู่ที่จ�านวน 481 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมากกว่า

ผลผลิตต่อไร่ของบรูไน  

 จากข้อมลูข้างต้น จงึสามารถสรปุได้ว่า ประชาคม- 

อาเซียนโดยภาพรวมมีผลผลิตข้าวสารอย่างเพียงพอ  

และมีผลผลติส่วนเกนิจึงต้องส่งเป็นสนิค้าออกไปนอกอาเซยีน 

สามารถแบ่งสมาชกิอาเซยีนออกได้เป็นสามกลุม่  ดงัต่อไปนี้

     กลุ่มแรกได้แก่กลุ่มประเทศที่ผลิตข้าวได้เหลือกิน

เหลอืใช้ในประเทศและส่งเป็นสนิค้าออก ได้แก่ ไทย เวยีดนาม 

กัมพูชา สหภาพพม่า และสปป.ลาว โดยในกลุ่มนี้มี

ประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มอาเซียนเก่าได้ตกลงยกเลิก

ภาษีการน�าเข้าข้าวเป็นศูนย์มานับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 

ส่วนประเทศเวยีดนาม กมัพชูา สหภาพพม่าและสปป.ลาว 

ซ่ึงเป็นกลุ่มอาเซียนใหม่ตกลงที่จะยกเลิกการน�าเข้า

สินค้าข้าวเป็นศูนย์นับจากปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

 กลุ่มที่สองได้แก่ประเทศที่มีพื้นที่การผลิตข้าว

น้อยมากหรือไม่มีเลยและต้องพึ่งการน�าเข้าเป็นส�าคัญ 

ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์และบรูไน ได้ตกลงลดภาษีการน�าเข้า

ข้าวเป็นศูนย์นับจากปี พ.ศ. 2553 พร้อมกับประเทศไทย

ด้วยเช่นกัน

 ส ่วนกลุ ่มที่สามได ้แก ่ประเทศอินโดนี เซีย 

ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีพื้นที่

เพาะปลูกข้าวเป็นพืชอาหารที่ส�าคัญและมีเกษตรกร

จ�านวนไม่น้อยเกีย่วข้องกบัการผลติข้าว แต่การผลติข้าว

ภายในประเทศกลบัมไีม่เพยีงพอและต้องพึง่พงิการน�าเข้า

ข้าวเข้ามาเสริมบางส่วนให้เพียงพอกับความต้องการ

ภายในประเทศ อีกทั้งเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคา 

และสร้างความมัน่คงทางอาหารให้ประชากรในประเทศ 

พร้อมๆ กบัการดแูลเกษตรกรในประเทศเหล่านัน้ให้เกดิ

ความมั่นคงในอาชีพการท�านาไปพร้อมๆ กัน 

 การด�าเนินนโยบายเพ่ือให้เกิดการพ่ึงพิงตนเอง

เรื่องข้าวของประเทศในกลุ่มนี้ นอกจากจะยกระดับ

ราคาในประเทศให้สงูเพือ่สร้างแรงจงูใจและสร้างรายได้

ให้เพียงพอกับอาชีพการท�านาแล้ว ประเทศในกลุ่มนี ้

ยังคงใช้มาตรการทางภาษีเพื่อจ�ากัดการน�าเข้าสินค้า

ข้าวที่มีราคาต�่ากว่าการผลิตภายในประเทศของตน  

และขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันไม่ให้มีการน�าเข้า 

ข้าวเข้ามามากจนเกดิผลกระทบกบัราคาข้าวทีเ่กษตรกร

ภายในประเทศจะได้รบั อาทเิช่น โดยประเทศอนิโดนเีซยี

แม้จะลดภาษีลงจากเพดานเดิมบ้างแล้วแต่ก็จะยังคง

ภาษกีารน�าเข้าข้าวไว้ทีร้่อยละ 25 และมอีงค์กร The National 

Logistic Supply Organization ทีเ่รียกว่า บลุล็อก (Bullog) 

ท�าหน้าที่ในการบริหารการน�าเข้าสินค้าข้าวและการ

ก�าหนดโควตาการน�าเข้าในแต่ละปีเพ่ือสร้างเสถียรภาพ

ด้านราคาข้าวภายในประเทศ

     ส่วนฟิลิปปินส์ก�าหนดภาษีการน�าเข้าสินค้าข้าว 

ไว้ที่ร้อยละ 40 ส�าหรับการน�าเข้าภายในโควตาจ�านวน 

350,000 ตัน ส่วนการน�าเข้าข้าวนอกโควตาได้จัดเก็บภาษี

ในอตัราร้อยละ 50 ทัง้นีก้�าหนดให้ส�านกังานอาหารแห่งชาต ิ

(National Food Authority: NFA) เป็นผู้ก�าหนดโควตา

ของการน�าเข้าข้าวในแต่ละปี  

  ส�าหรับประเทศมาเลเซียจะยังคงภาษีการน�าเข้า 

สนิค้าข้าวไว้ทีร้่อยละ 20 และมอีงค์กร Padiberas Nasional 

Berhad ที่เรียกว่าเบอร์นาส (BERNAS) ท�าหน้าที ่

ในการควบคุมและจัดการน�าเข้าสินค้าข้าวเพื่อใช้เป็น

มูลภัณฑ์กันชนสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก  ่

ผู้บริโภคภายในประเทศ

 แล้วการที่เข้าเป็นประชาคมอาเซียนได้แก้ปัญหา

เรื่องนี้หรือไม่ ค�าตอบชัดๆ คือไม่ เพราะตั้งแต่มีแนวคิด 

เรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 

Area: AFTA) โดยจดัท�าความตกลงการค้าสนิค้าของอาเซยีน 

(ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) ก็ได้

ยกเว้นข้าวกบัน�า้ตาลเอาไว้ จงึเป็นช่องทางให้รฐัสมาชกิ

อาเซียนต่างออกกฎเกณฑ์ที่จะคุ ้มครองผู ้ผลิตข้าว 

ของตนเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดข้าวได้

 ดังน้ัน ความสลับซับซ้อนของตลาดสินค้าข้าว 

ในประชาคมอาเซียน จึงจะยังไม่เป็นการเปิดตลาดเสร ี

โดยเฉพาะในกลุ ่มประเทศที่มีนโยบายพ่ึงพิงตนเอง 

เรือ่งข้าว เพราะยงัจะต้องรกัษานโยบายให้ระดบัราคาข้าว

ในประเทศให้สงูเพือ่จงูใจให้เกิดการขยายตวัด้านการผลติ 

พร้อมๆ ไปกับขณะเดียวกันก็ยังจะใช้มาตรการด้านภาษ ี

ในการจ�ากัดการน�าเข้าไปต่อไปอีกนาน

  

เรื่องยุ่งๆ ของตลาดข้าวในอาเซียน

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                    คณะนิติศาสตร์



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

กองบรรณาธิการ

ถาม  1. ถ้าสอบตกจะแสดงผลในใบ Transcript 

จะแสดงเกรดอะไร

  2. ในกรณทีีส่อบผ่านแล้วในใบ Transcript 

ไม่จบการศึกษาจะแสดงเกรดอะไร

  3. ถ้ามวีชิาเดยีวกัน ทีส่อบตก และสอบผ่าน 

ใน Transcript จะแสดงเกรดอะไร

  4. มีวิธีใดที่ในใบ Transcript แบบไม่จบ-

การศกึษา จะไม่แสดงผลเกรด F ในวชิาทีต่กหรอืไม่   

  5. ถ้ามีเกรด F จะยังมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม 

หรือไม่

ตอบ 1.ในใบ Transcript แบบไม่จบการศึกษา

วชิาทีต่กจะได้เกรด F แต่ใน Transcript แบบจบการศกึษา 

วิชาที่ตกจะไม่ปรากฏเกรด F ใน Transcript จะมี

เกรดเฉพาะวิชาที่สอบผ่านเท่านั้น

  2. เกรดที่สอบผ่านจะแสดงเกรด A, B+, B, 

C+,C,D+ หรือ D เท่านั้น ยกเว้นวิชา RAM 1000 

ผลสอบผ่านจะเป็น อักษร S      

  3. ใน Transcript แบบไม่จบการศกึษา จะแสดง 

เกรดที่ตก และเกรดที่สอบได้ ทั้ง 2 เกรด       

  4. ใน Transcript  แบบไม่จบการศกึษาจะ แสดง 

เกรดทกุวชิาที ่นกัศกึษาลงทะเบยีน ในกรณทีี ่นกัศกึษา 

ไม่เข้าสอบวิชานั้น จะได้เกรดเป็นตก ก็จะแสดง  

ใน Transcript แบบไม่จบการศึกษา เช่นกัน   

  5. นักศึกษาท่ีได้เกรด F ยงัมสีทิธิไ์ด้เกยีรตนิยิม 

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ถาม  1. ถ้าเคยลงวิชา ENG 1001 แล้วได้ F 

ยงัสามารถลงเรยีนวชิา ENG 1002 ต่อเลยได้หรอืไม่ 

แล้วค่อยไปลงทะเบียนเรียนซ่อมตัวเก่า หรือต้อง 

ลงเรียนซ�้าวิชาเดิม

  2. ถ้าสอบผ่านเก็บหน่วยกิตได้ครบ ขอจบ

ได้แล้ว แต่เคยลงวิชาเลือกอื่นที่ลงเกินหน่วยกิต 

ที่ต้องเรียนไป แล้ววิชาเลือกนั้นติด F อยู่ แต่เรียน

จบได้แล้ว ขอจบแล้วในใบ Transcript ที่ได้มาจะมี

วชิาทีต่ดิ F ระบไุว้หรอืไม่ และจะต้องสอบวชิาทีไ่ด้ F 

ให้ผ่านด้วยหรือไม่

ตอบ	1.วิชา ENG 1002 ไม่เป็นวิชาที่ต้องมี วิชา 

ENG 1001 เป็น PR ดงันัน้จงึสามารถลงทะเบยีนเรยีน 

วชิา ENG 1002 ได้ แม้ว่ายงัสอบวชิา ENG 1001  

ไม่ผ่าน ส่วนนกัศกึษาจะลงสอบซ่อมวชิา ENG 1001 

หรือไม่อยู่ในดุลยพินิจของนักศึกษา หรือนักศึกษา

จะน�าไปลงทะเบียนในภาคต่อๆไปก็ได้   

  2. วิชาท่ีได้ F จะไม่แสดงผลใน Transcript จบ 

และน�าไปคิดเกรดเฉล่ีย ส่วนวิชาที่ได้ F ซึ่งไม่ได ้

เป็นวชิาในหลักสตูร นกัศกึษาไม่จ�าเป็นต้องลงทะเบยีน 

สอบให้ผ่านก็ได้ เพราะเมื่อท�าเรื่องจบการศึกษา 

คณะจะตรวจสอบเฉพาะวชิาทีส่อบผ่านในหลกัสตูร

เท่านั้น

ถาม	 เป็นนักศึกษา Pre-degree สงสัยว่า  

  1. ถ้าไม่สอบซ่อมวชิาทีต่ก แต่ไปลงวชิาอืน่แทน 

ในเทอมถัดไป จะมีผลอะไรกับการได้เกียรตินิยม

เวลาจบหรือไม่ 

  2. ถ้าผลสอบเรามตีดิ F ตวัหนึง่ เกรดจะลดลง 

ไปด้วยหรือไม่ ถึงแม้จะสอบวิชาอื่นแทนจนครบ 

ทุกหน่วยกิตแล้ว                                                                         

  3. นกัศกึษา Pre-degree เมือ่โอนเข้าไปเป็น 

นักศึกษารามฯแล้ว จะมีสิทธิ์รับเกียรตินิยมหรือไม ่

ตอบ   1. ไม่มีผลอะไรกับการได้เกียรตินิยม                                                                                               

  2. เกรด F ไม่น�าไปรวมเพื่อคิดเกรดเฉลี่ย  

ดงันัน้จงึไม่มผีลกบัการคิดเกรดเฉล่ีย เมือ่นกัศกึษา

จบการศึกษา หรือแม้ยังไม่จบการศึกษา ก็ไม่น�าไป

คิดเกรดเช่นกัน         

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 จ�านวน 16 วิชา ดังนี ้

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา                           ชื่อผู้แต่ง

 58249 ATH 4201 (L) 108/25 ปฏบิตักิารหลกัโภชนาศาสตร์สตัว์  รศ.ดร.สุวรรณา  พรหมทอง

 58234 CTH 3109 49/25 การจัดกิจกรรมการเรียน  ผศ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ

  (TL 316)  การสอนวิชาภาษาไทย

 58232 CTL 3002 39/25 การสอนเด็กพิเศษ  รศ.ดร.อรนุช  ลิมตศิริ

  (TL 304)

 58244 CVE 3211 125/25 ปฐพีกลศาสตร์ ผศ.พนารัตน์  ข�าวงฆ้อง

 58213 ECO 3403 36/25 เศรษฐศาสตร์ภาษีอากรไทย รศ.บุญธรรม ราชรักษ์

  (EC 343)

 58208 ENG 3901 35/25 วรรณคดีส�าหรับเด็ก รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

  (TL 391) 

 58218 ENS 4301 49/25 การแปลวรรณกรรม รศ.ณภาจรี  นาควัชระ

  (EN 423)  ภาษาอังกฤษส�าหรับเด็ก 

 58211 HRM 2101 57/25 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รศ.ธีระเดช  ริ้วมงคล

  (HR 201)

 58235 KOR 2001 (H) 43/25 แบบฝึกหัดภาษาเกาหลี 3 ผศ.บุญมา  พิพิธธนา

  KO 201 (H)

 58241 MGT 3403 63/25 การสื่อสารในองค์การ รศ.นิฤมล  มณีสว่างวงศ์

  (GM 421)

 58204 MGT 4002 86/25 การบริหารโครงการ รศ.จรีพร  ศรีทอง

  (GM 415)

 58226 MTH 1003 (H) 51/25 เฉลยแบบฝึกหัด รศ.มานัส  บุญยัง

    คณิตศาสตร์เบื้องต้น 

 58207 MSA 1003 63/25 ดนตรีวิจักขณ์ รศ.ดร.สุมาลี  นิมมานุภาพ

  (MU 103)

 58247 PHC 2212 126/25 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สุรเดช  ส�าราญจิตต์

 58240 PHI 2304 78/25 ญาณวิทยา รศ.ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์

  (PY 234)

 58239 SOC 3083 55/25 การจัดระเบียบทางสังคม รศ.จันทร์เพ็ญ  อมรเลิศวิทย์

  (SO 383)

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8757-9 

ต่อ 1101, 1103    
ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

  3. นักศึกษา Pre-degree สามารถมีสิทธิ์

ได้เกียรตินิยม  เมื่อใช้วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่และใช้สิทธิ์ เทียบโอน  

วิชาท่ีสอบได้จากการเป็นนักศึกษา Pre-degree 

แต่ทัง้นี ้ ต้องนบัเวลาตัง้แต่ภาคสมคัรเป็นนกัศกึษา 

Pre-degree และภาคทีใ่ช้วฒุ ิม.6 หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป 

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่และใช้สิทธิ์เทียบโอน 

วิชาจากการสอบได้จากนักศึกษา Pre-degree  

รวมเวลาแล้วไม่เกินระยะเวลาตามหลักสูตร



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

ภาค 2/2558

อาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์

 	แนวสังเขปวิชา ศึกษาทฤษฎี ระเบียบการ

ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวทิยา หวัข้อทีจ่ะน�ามาอภปิราย 

ได้จากงานศึกษาหรือผลวิจัยงานสนามของนักศึกษา 

(PR. ANT 2013 & SOC 4083 นักศึกษาที่เรียนวิชานี้ 

ควรผ่านวชิาโบราณคดเีบือ้งต้นและทฤษฎทีางสงัคมวทิยา 

และมานุษยวิทยาที่เปิดในเทอม 1 มาก่อน เนื่องจาก 

เป็นองค์ความรู้หลักที่เน้นในการสัมมนา)

 	เอกสารการเรียน ไม่มีต�าราเรียนโดยเฉพาะ 

เพราะเน้นการศึกษา วิจัยเพื่อสัมมนา นักศึกษาทุกคน 

ต้องติดต่ออาจารย์เพื่อปรึกษาเร่ืองบทความประกอบ 

การสัมมนาเป็นรายบุคคล  ตามหัวข้อที่สนใจ (บทความ 

ที่แต่ละคนได้รับจะแตกต่างกัน)

 	วันเวลาและสถานที่เรียน

  TU 13:30-15:20 (SLB 405)

 	หวัข้อหลัก งานวจิยัทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

ร่วมสมัย ประเด็นหลักในแต่ละสัปดาห์แตกต่างกัน

 	แนวทางการวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

มาจากการอ่านบทความทีก่�าหนด การสมัมนาทัง้ภายในและ 

นอกมหาวทิยาลยั และงานวจัิยส่วนบุคคล (มงีานหลายชิน้ 

แต่ทัง้หมดต้องเขยีนงานส่ง และน�าเสนองานในชัน้เรียน

เท่านั้น เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิด) 

 	วันและเวลาสอบ ไม่มีการสอบข้อเขียน 

(ก�าหนดการสอบที่ลงใน ม.ร. 30 นั้นเป็นความผิดพลาด 

ในการพมิพ์ ภาควชิาฯ ได้แจ้งแก้ไขแล้วตามประกาศ ม.ร.)  

แต่นกัศกึษาต้องน�าเสนองานการค้นคว้าวจิยัในชัน้เรยีน 

ตามวันเวลาท่ีก�าหนดในรูปแบบการสัมมนาและ

นักศึกษาต้องลงชื่อในตารางเพื่อจองวัน เวลา รวมทั้ง 

หวัข้อทีจ่ะสมัมนากบัผูส้อน (ในชัน้เรยีนเท่านัน้) เนือ่งจาก 

มเีวลาจ�ากัดในการน�าเสนอและแลกเปลีย่นความคดิเหน็

กับเพื่อนนักศึกษา

 	ข้อแนะน�า

  - เนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาที่นักศึกษาวิชาเอก 

สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา แผน 1 ต้องลงทะเบยีนเรยีน 

(ตามหลกัสตูร) เป็นวิชาสุดท้ายก่อนจบการศึกษา ดังนั้น 

นักศึกษาที่จะลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้ควรผ่าน 

การศกึษาวิชาบังคับของวิชาเอกและวิชาบังคับของแผน 1  

โดยส่วนใหญ่เพราะนักศึกษาต้องน�าความรู้ที่ได้เรียนมา

ทั้งหมดมาประมวลความคิด วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 

กับประเด็นที่น�ามาสัมมนา และสามารถสังเคราะห์

แนวคดิเพือ่แก้ปัญหาหรือชีน้�าสังคมได้ นกัศกึษาจึงควร 

มเีวลาเข้าชัน้เรยีนเพือ่ร่วมการสัมมนาก่อนจบการศึกษา 

โดยนักศึกษาทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการสัมมนาและ

น�าเสนอผลงาน (เพราะเป็นวิชาสัมมนา) จึงขอให้สิทธิ ์

ส�าหรับนักศึกษาวิชาเอกที่ผ่านวิชาต่างๆ ในแผน 1  

SOC 4095

สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

(SEMINAR  IN  SOCIOLOGY  AND  ANTHROPOLOGY)

อาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์

 	แนวสงัเขปวชิา  ศกึษาแนวความคดิ  ทฤษฎ ี

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ส�าคัญตั้งแต่

ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ของแนว-

ความคิดทฤษฎีที่มีต่อการพัฒนา การวิจัยและการ

แก้ปัญหาทางสังคม (PR. SOC 1003 & SOC 2033 

นักศึกษาท่ีเรียนวิชานี้ควรผ่านวิชาสังคมวิทยาและ

มานษุยวทิยาเบ้ืองต้นและการเปลีย่นแปลงทางสังคมมาก่อน)

 	เอกสารการเรียน

  - ต�ารา  SOC 4083 (SO 483)   

   โดย รศ.สุนทรี พรหมเมศ 

  -  หนังสือ  SO 499 (S) 

   โดย รศ.สุนทรี พรหมเมศ และ 

   รศ. ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ

  - เอกสาร SO 483 ประวัติแนวคิดทาง 

   สงัคมวทิยา โดย รศ.สนุทร ี พรหมเมศ 

 นักศึกษาสามารถถ่ายส�าเนาเอกสารได้ที่ร้าน

ถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 1

 	วันเวลาและสถานที่ติดต่ออาจารย์

 หากนกัศกึษามข้ีอสงสยัสามารถพบอาจารย์ได้ 

(TU  & TH 10:30-11:20 @ HUB 1204) แตน่กัศึกษา 

ต้องศกึษาเทปค�าบรรยายย้อนหลงัในภาค 1/58 ในเวบ็ไซต์ 

ของมหาวิทยาลัยด้วยตนเองก่อนเข้าพบ 

 	หัวข้อหลัก

  - ศัพท์ควรรู้

  - ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและทฤษฎีทาง 

   มานุษยวิทยา

  - ประโยชน์ของแนวความคิด

 	แนวทางการวดัผล (ส�าหรบันกัศกึษาส่วนกลาง)

  -  ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ (เฉพาะภาค 2  

   ซึ่งไม่มีการบรรยายสด)

  - ไม่มกีารท�ารายงานเพือ่คะแนนเกบ็ทุกกรณี

 	ข้อแนะน�า

 - วิชานี้เหมาะส�าหรับนักศึกษาปี 4 ขึ้นไป 

ซึ่งต้องผ่านวิชาบังคับอื่นๆทางสังคมวิทยาและ

มานุษยวทิยามาก่อน

 - ตามหลักสูตรก�าหนดให้วิชานี้เปิดบรรยาย

ในภาค 1 โดยจัดการเรียนการสอน (มีการเก็บคะแนน

ในชัน้เรยีน เป็นทางเลือก) ส�าหรบัภาค 2 นี ้ (ไม่ม ี

การบรรยายสด) เปิดให้สอบส�าหรับผู้ที่จะขอจบ 

การศึกษาในปีการศึกษานี้ ซึ่งแนวทางการวัดผลจะ 

แตกต่างจากภาค 1 ที่เป็นข้อสอบผสม

 - นกัศกึษาสามารถศกึษาบทเรยีนย้อนหลงั

จากเวบ็ไซต์มหาวิทยาลัย โดยศึกษาแต่ละทฤษฎ ี

ให้เข้าใจและน�าไปประยกุต์ในการมองปรากฏการณ์ต่างๆ 

ของสงัคมปัจจบัุน และต้องศกึษาหนงัสอืและเอกสาร

ทั้ง 3 ส่วนอย่างละเอียด

 	วันและเวลาสอบ F 01 APR. 2016 A

SOC 4083

ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

(SOCIOLOGICAL  AND  ANTHROPOLOGICAL THEORY)

ANT 2078

ครอบครัวและเครือญาติ

(FAMILY AND KINSHIPS)

 	แนวสังเขปวิชา  วิเคราะห์ครอบครัวในฐานะ 

เป็นหน่วยทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคมและอิทธิพล  

ท่ีมีต่อระบบครอบครัวและเครือญาติ ศึกษาระบบครอบครัว 

ในประเทศต่างๆ ในแง่ชาติพันธุ์วิทยาและประวัติศาสตร ์

โดยเน้นสังคมไทยและศึกษาระบบเครือญาติเปรียบเทียบด้วย

 	เอกสารการเรียน ต�ารา ANT 2078 (AN 278) 

ครอบครัวและเครือญาติ โดย รศ.ศิริพันธ์ ถาวรทวีวงษ์ 

 	วันเวลาและสถานที่เรียน

  TH 11:30 - 13:20 (SWB 507)

 	หัวข้อหลัก ครอบครัว การเลือกคู่สมรส การสมรส 

ระบบเครือญาติ ครอบครัวในสังคมต่างๆ ครอบครัวและ 

การเปลี่ยนแปลง

 	แนวทางการวัดผล

  - คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบ

ปรนัย 40 ข้อ (40 คะแนน) และอัตนัย 3 ข้อ (60 คะแนน)

  - ส�าหรับผู้ที่เข้าเรียนประจ�า สามารถสะสม

คะแนนเก็บบางส่วนๆละ 20 คะแนนจากรายงานกลุ่ม

ท่ีต้องส่งตามวันท่ีก�าหนดระหว่างภาคการศึกษาและน�าเสนอ 

ในชั้นเรียน (จ�ากัดจ�านวนกลุ่มตามเวลาการน�าเสนอ) 

โดยคะแนนรายงาน 1 ฉบับสามารถทดแทนคะแนน

การสอบอัตนัย 1 ข้อ

  - การท�ารายงานมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริม

ให้นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการท�างานเป็นกลุ่ม 

และมีโอกาสน�าเสนอผลงานซ่ึงการท�ารายงานน้ี 

ไม่มีผลต่อการสอบได้ (นักศึกษาไม่จ�าเป็นต้องท�าทุกคน) 

และไม่มีการท�ารายงานเพิ่มเติมทุกกรณีในการสอบซ่อม 

 	วันและเวลาสอบ W 23 MAR. 2016 A

 	ข้อแนะน�า

  - นักศึกษาควรศึกษาประเด็นตามหัวข้อ

หลักๆ และท�าความเข้าใจกับแผนผังเครือญาติ

  - นักศึกษาควรน�าดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ 

ปากกาสี มาในวันสอบ (เพ่ือใช้ในการเขียนแผนผังเครือญาติ)

  - วิชาน้ีเปิดบรรยายทุกภาค 2 (ไม่เปิดในภาคฤดูร้อน) 

นักศึกษาควรวางแผนการศึกษาล่วงหน้า

อาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์

มาครบแล้วได้ลงชือ่ในตารางเพือ่จองวนัเวลาและหวัข้อก่อน

เนือ่งจากมเีวลาจ�ากดัในการน�าเสนอภายในภาคการศกึษานี้

  - นกัศกึษาควรติดต่ออาจารย์เรือ่งบทความ 

ทีใ่ช้ในการค้นคว้า (นกัศกึษาแต่ละคนจะได้รบับทความ

ท่ีแตกต่างกัน เพื่อน�าประเด็นในการสัมมนา) ต้ังแต ่

ต้นภาคการศึกษาเพราะมีภาระงานหลายส่วน และต้อง 

ตดิต่อภายในชัน้เรยีน เพือ่จะได้ทราบหวัข้อของนกัศกึษาอืน่ๆ 

และเลอืกหวัข้อทีส่อดคล้องแต่ไม่ซ�า้ซ้อนกนั (หากติดต่อ

ภายหลังอาจไม่มีคิว)

  - ตามหลักสูตรก�าหนดให้วิชานี้เปิดสัมมนา 

ทุกภาค 2 (ไม่เปิดในภาค 1) นักศึกษาควรวางแผน 

การศึกษาล่วงหน้า



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

เราไม่ต้องการแล้วเราไม่สูบแล้ว เราพูดอย่างสุภาพ

แทนที่ไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการท�าร้ายจิตใจ

กันเกินไป ก็ต้องพูดดี ๆ ว่าไม่สูบแล้วไม่ดื่มแล้ว  

ถ้าหากมีค�าถามต่อมาว่าท�าไมไม่ดื่มก็บอกว่าดื่มมา 

มากแล้ว คนกบ็อกว่าดืม่มามากแล้วลงทนุมามากแล้ว

ท�าไมไม่ท�าต่อไปอีก เราก็บอกว่าเพราะว่าสงสาร

ร่างกายอยากจะมีอายุยืนไปกว่านี้อีก ขอโทษด้วย

ท่านจะดืม่กด็ืม่ไปเถดิแต่ผมไม่ดืม่แล้ว นีอ่ย่างนีเ้ป็นต้น

 สิ่ งส�าคัญที่สุดคือการที่ เราลดละเลิกด่ืม 

ของมนึเมาหรอืเสพติด มนัจะท�าให้เราเป็นแบบอย่าง

แก่ลูกแก่หลานแก่คนทั้งหลายทั้งปวงเยอะแยะ

มากมาย ดังนั้นสิ่งที่ครูอยากจะบอก ณ วันนี้ก็คือว่า 

หลังจากเลิกด่ืมหลังจากเลิกบุหรีเ่หล้าต่าง ๆ ท้ังหลาย

แล้วร่างกายดขีึน้มากมาย แม้ว่าอายสุงูขึน้มากย็งัมสีมอง

ที่ยังใช้การได้อยู่ มีร่างกายที่ดีเล่นกีฬาได้อยู่สามารถ

ทีจ่ะขดีจะเขยีน สามารถทีจ่ะท�างานท�าการอะไรต่าง ๆ ได้ 

และทีส่�าคญัทีส่ดุต้องออกก�าลงักาย ท�าให้สขุภาพจติดี

ท�าให้มองโลกในแง่ดีขึ้น ๆ  และในที่สุดเราก็จะเป็น 

ผูท้ีเ่ป็นแบบอย่างแก่กุลบุตรกุลธดิาแก่ลูกแก่หลานเราได้ 

อย่าให้ลูกหลานต้องหน้าเบ้หรือลูกหลานแสดง

ความรงัเกยีจเดยีดฉนัท์เมือ่เหน็อาการมนึเมาของผูใ้หญ่

หรือของพี่ ๆ หรือของน้อง ๆ หรือใครก็ตามแต่

 หวงัว่าสิง่ทีค่รพูดูเลก็ ๆ น้อย ๆ มาสองสามฉบบัมานี้ 

ควรจะได้น�าไปคิดกันบ้าง ให้นึกถึงว่าครูผ่านมาก่อน 

และครกูเ็ตอืนกค็งจะแค่นัน้ ถ้าหากเหน็ว่าดกีน็�าไปปฏบิตั ิ

พบกันใหม่ฉบับครับ สวัสดีครับ

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

 RU chorus จัด Work shop การขับร้อง  

“ru chorus junior master class” โดยมีอาจารย์อู๋  

สุรพงษ์ วัฒนานนทชัย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่  

11 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชมุ 207 อาคาร-

กิจกรรมนักศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมงาน 

จ�านวนมาก

คณิตศาสตร์ การศึกษาเพื่อการพัฒนา นวัตกรรม-

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา การบรหิารการศึกษา การประเมิน-

และการวจิยัการศกึษา การสอนภาษาไทย คณติศาสตรศกึษา 

การจัดการอาชีวศึกษา เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี-

สื่อสารมวลชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ท่ี 

www.grad.ru.ac.th  หรือสมัครทางไปรษณีย ์ตั้งแต ่

บดันี ้ - 30 เมษายน 2559 โดยส่งเอกสารมาทีง่านรบัสมคัร

และทะเบยีนประวตั ิฝ่ายบรกิารการศกึษา ตู ้ป.ณ.1099 

ปทฝ.รามค�าแหง กรุงเทพฯ 10241 หรือสมัคร 

ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2559 

เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ อาคารท่าชัย ชั้น 1 (ไม่เว้น

วันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

บณัฑติวทิยาลยั อาคารท่าชยั ชัน้ 3 โทร.  0-2310-8563 

หรือที่ www.grad.ru.ac.th 

ม.ร.รับ นศ. ปริญญาโทฯ             (ต่อจากหน้า 12)

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คุณภาพอาจารย์ 

หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 

รวมทั้ง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนั้น เพื่อให้การ 

ตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร 

สามารถด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตามตวับ่งชี ้

และเกณฑ์การประกนัคณุภาพภายในที ่สกอ.ก�าหนด

 ส�านกัประกนัคณุภาพการศกึษา จงึจดัโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ-

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

จ�านวน 2 รุ่นขึ้น เพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์

การประกันคุณภาพ ระดบัหลกัสตูร และมทีกัษะในการ

ท�าหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรด้วย

 ด้าน รศ.ปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี 

ม.ร.กล่าวว่าการประเมนิคณุภาพการศกึษาเป็นเรือ่งส�าคญั 

ซ่ึงผู้เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนได้ช่วยกันพิจารณาว่า

จะท�าอย่างไรไม่ให้การประกันคุณภาพการศึกษา

เป็นการเพิ่มภาระงานหลักที่ทุกคนต้องปฏิบัติอยู ่ 

และมีการก�าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในให้สอดคล้องกบัการท�างาน 

ขอฝากให้ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ได้ท�าความเข้าใจถงึตวับ่งชี ้ แนวทางการตรวจประเมนิ 

ม.ร.อบรมผู้ตรวจฯ                      (ต่อจากหน้า 12)

และกรณีศึกษาในแต่ละองค์ประกอบให้เป็นไปใน- 

ทศิทางเดยีวกนั และสามารถด�าเนนิการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ

ภายใน ตามที่ สกอ.ก�าหนดไว้ด้วย

 “ขอขอบคณุวทิยากรท้ัง 4 ท่าน ส�านกัประกนั- 

คุณภาพการศกึษาและทมีงานทีไ่ด้ทุม่เทจดัการอบรม

ในแต่ละรุน่ขึน้มาจนประสบความส�าเรจ็ ขอให้ผูเ้ข้าอบรม

ได้น�าความรู้ ความคิดเห็นที่ได้จากการฝึกอบรมและ 

แลกเปลีย่นระหว่างกนั น�าไปพฒันาการตรวจประเมนิ

และตีความตัวบ่งชี้ให้เกิดความเข้าใจตรงกันและ

มีความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยให้มากขึ้นด้วย”

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบด ี

คณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานในพิธ ี

ท�าบญุตกับาตรพระสงฆ์ 59 รปู ส่งท้ายปีเก่าต้อนรบั

ปีใหม่ 2559 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558  

ณ ลานพระรูปพ่อขุนฯ  จัดโดยชมรมพุทธศาสตร ์

และวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ร่วมกบัส�านกัพมิพ์  ตกับาตรอาหารสด- 

อาหารแห้ง พระธุดงคกรรมฐานสายท่าน 

พระอาจารย์มัน่ ภรูทิตัโต จ�านวน 10 รปู เมือ่วนัที่ 

6 มกราคม 2559 เวลา 07.30 น. ณ ลานจอดรถ 

ส�านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๐) วันที่ ๑๘ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

       
 
 
 
 
 

ช่วยกันได้ก็อยู่ ได้

(อ่านต่อหน้า 11)

 ปีใหม่ที่ผ่านมาทุกคนคงประหลาดใจว่า

สถิติการตายจากอุบัติเหตุลดน้อยลง จากสาเหตุ

ของความเมา แต่ก่อนนัน้สาเหตุของการเมามกีารตาย 

สาเหตเุพราะดืม่สรุาสาเหตเุพราะดืม่สิง่ของมนึเมา

กนัอย่างมากน่าวติก และเป็นสถติทิีเ่ป็นอนัดบัต้น ๆ 

ของโลก เข้าใจว่าเป็นอนัดบัทีส่องในการเกดิอบุตัเิหตุ

เพราะความเมาของคนไทยเรา 

 ปีนี้ได้มีการเอาจริงจัง ได้มีการกวดขัน

อย่างต่อเนื่อง ได้มีการห้ามปรามในเชิงที่เข้มแข็ง 

มีการปฏิบัติการตามกฎหมาย มีการปฏิบัติการ 

ตามข้อห้ามท้ังหลายอย่างเคร่งครดั ท�าให้อุบัติเหตุ

ในท้องถนน ท�าให้อุบัติเหตุอื่น ๆ สะท้อนไปด้วย

คอืลดลง เพราะการเอาจรงิจงัของเจ้าหน้าทีบ้่านเมอืง 

เพราะการเอาจริงจังของกฎต่าง ๆ 

 ถ้าพูดถึงกฎต่าง ๆ แล้วดีทั้งสิ้นและขอให้ 

กฎนั้นเป็นธรรมปฏิบัติต่อทุกคนเสมอหน้ากัน 

ค�าว่าเสมอหน้า หมายความว่าลบูหน้าไม่ต้องปะจมกู 

ส่วนจะมีค�าอธิบายว่าอย่างไรนั้นไปคิดกันเอาเอง 

ลูกศิษย์ครับการที่เราพร้อมใจพร้อมกาย หรือ

การที่เราร่วมกันในการท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะเกิด

สิ่งดี ๆ ขึ้น อย่างเช่นครูเล่ามาแต่แรกนั้นว่าถ้าเรา

ช่วยกันท�ามันก็ท�าได้ คือเราไม่เสพสุราหรือไม่

เสพของมึนเมาในขณะที่ใช้ยานพาหนะ และถ้า

จะให้ดีเราไม่ด่ืมหรือไม่เสพของมึนเมาเสียเลย 

จะดีกว่าท่ีเสพบ้างไม่เสพบ้าง และในขณะเดียวกนั

มันเป็นการสิ้นเปลืองเป็นภัยต่อสังคมที่จะใหญ่โต 

ขึ้นทุกวัน ๆ เพราะเมื่อมีการเสพ ครูเคยเสพของ

มึนเมามาเป็นสามสิบสี่สิบปีมองเห็นแต่ว่าเกิด

ประโยชน์น้อยมาก ท�าให้ร่างกายเสือ่มโทรมท�าให้

ร่างกายผดิปกตจิติใจแปรปรวนเป็นไปในหลายเรือ่ง

หลายอย่าง ที่พูดอย่างน้ีไม่ได้ต�าหนิติเตียนแต ่

เป็นเรือ่งทีจ่ะต้องบอกกนัในฐานะทีค่รเูคยมาก่อน 

มีบางคนอาจจะบอกว่าครูก็พูดได้เพราะครูไม่ดื่ม

ไม่เสพของเสพติดแล้วครกูพู็ดได้ แต่พวกเขาก�าลัง

เสพตดิอยูห่รอืยงัละเลกิไม่ได้มนัเลกิยากอะไรต่าง ๆ 

เหล่านี ้ครขูอบอกง่าย ๆ  เลิกเหล้าเลิกบุหรีเ่ลิกเบียร์

เลิกไวน์ ครูเลิกได้หมด เลิกได้ภายในพริบตาเดียว

เลิกได้เลยทันที แต่ไม่ได้หมายความว่าเลิกใน 

พริบตาเดียวอีกพริบตาหนึ่งก็ไปสูบไปดื่ม ไม่ใช่

อย่างนัน้เลกิโดยถาวร เลกิโดยถาวรคอืการท�าอย่างไร

ก็คือการไม่เสพไม่สูบไม่ดื่มแล้วก็ไม่ยุ ่งเกี่ยว  

ใครเขายกมาเสพเอามาให้เรากเ็อาวางไว้แล้วบอกว่า 

นักแบดมินตัน ม.ร. สักการะพ่อขุนฯ

 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  อินทวงศ์ 

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

ในฐานะผู้จัดการทีมแบดมินตัน ม.ร. 

น�านักกีฬาแบดมินตันลูกพ่อขุนฯ สักการะ 

ขอพรพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เม่ือวันท่ี 

8 มกราคม 2559 ก่อนเดินทางไปแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

คร้ังท่ี 43 “กันเกราเกมส์” ณ มหาวิทยาลัย-

อุบลราชธานี ระหว่างวันท่ี 9-18 มกราคม 2559

 ส�านกัประกนัคุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “อบรม

ผู้ตรวจคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1” 

ให้แก่ผู ้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั โดยมรีองศาสตราจารย์

ปรีชา พหลเทพ รักษาราชการแทนอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน เมื่อวันที่  

24 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม อาคาร SCL  

ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ 

 การอบรมครัง้นีม้ีผูช่้วยศาสตราจารย์ปรานี 

พรรณวเิชยีร เป็นวทิยากรจากส�านกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา และวิทยากรกลุ่ม 3 ท่าน ได้แก่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย ์ 

คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย รองศาสตราจารย์ 

ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

รองศาสตราจารย์ ดร.อษุาพร เสวกว ิมหาวทิยาลยั-

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุไิล เรยีงวฒันสขุ 

รองอธกิารบดฝ่ีายประกนัคณุภาพ กล่าวรายงานว่า 

ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)

ได้พฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ของ สกอ. 

ประกอบด้วย การประกนัคณุภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร 

ระดับคณะ และระดับสถาบัน ทั้งนี้ สกอ.ให้ความ

ส�าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร จึงก�าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ-

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ครอบคลมุเรือ่งการบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรที ่ สกอ.ก�าหนดคณุภาพบณัฑติ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เปิดรบัสมคัรนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา (ส่วนกลาง) 

ประจ�าภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2559 ใน 9 คณะ ได้แก่ 

คณะนติศิาสตร์ คณะบรหิารธุรกจิ คณะมนษุยศาสตร์ 

คณะรฐัศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน และ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 โดยแยกเป็นหลกัสตูรภาคปกต ิ (เรยีนในเวลา 

ราชการ) 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ 

การเงินและการธนาคาร การตลาด การบญัช ี ชวีวทิยา 

เคมปีระยกุต์  ฟิสกิส์ และการพฒันาทรพัยากรมนษุย์  

และหลกัสตูรภาคพเิศษ (นอกเวลาราชการ) 22 สาขาวชิา 

ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ การจัดการ การเงิน 

และการธนาคาร การตลาด การบญัชี ภาษาเยอรมนั

ในฐานะภาษาต่างประเทศ ไทยศกึษา การแปล รฐัศาสตร์ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

รบัสมคัรนกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรวศิวกรรม-

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและ

กฎหมายวศิวกรรม ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2558 

เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. (อาจจัดให้

เรียนวันอาทิตย์เพิ่มเติม)

 ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 

ปีการศกึษา 2558 ตัง้แต่บดันี ้ - 26 กมุภาพนัธ์ 2559 

(เว้นวนัอาทติย์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) ทีส่�านกังาน

เลขานกุาร ชัน้ 2 และส�านกังานบณัฑติศกึษา ชัน้ 4 

อาคารลายสอืไท คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โครงการศกึษาภาคพเิศษฯ (จนัทร์-ศกุร์) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โทร. 0-2310-8577-8 ต่อ 

236,  website:http//www.engrlw.ru.ac.th   

คณะวิศวะรับนักศึกษาปริญญาโท
สาขาการตรวจสอบและ กม.วิศวกรรม

ม.ร.รับ นศ.ปริญญาโทส่วนกลาง ปี 2559ม.ร.อบรมผู้ตรวจคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)


