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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

            
   
         
     

ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๑๕

วันที่	๒๔	-	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๖๐	

   
 
 
ม.ร.รับ ป.โท สหวิทยาการ-
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

เปิดรับสมัครผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุกสาขาวิชา	 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	

หลกัสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต	 สาขาวชิาสหวทิยาการ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 ประจ�าปีการศึกษา	 2560	

จัดการศึกษาแบบ	 Block	 Course	 เรียนวันเสาร์

และวันอาทิตย์	 โดยบรรยายสดจากคณาจารย์ที่ม ี

คุณภาพ	 เน้นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ	 (Action 

learning)	 สัมมนาดูงาน	 เสริมองค์ความรู้ภายใน

ชมุชนและต่างประเทศ	 ซึง่เป็นรฐัศาสตร์เชงิบรูณาการ 

   
 คณะส่ือสารฯ รับ นศ. ภาคพิเศษ 
เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์

 คณะสื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ

ปริญญาตรี	 โครงการพิเศษ	 รุ่นที่	 1	หลักสูตร 

Communication for Leadership เรียนวันเสาร์ - 

วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.	 สอนโดย

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ	และนักวิชาชีพด้าน- 

ส่ือสารมวลชน	เพ่ือพัฒนาบุคลากรเข้าสู่วิชาชีพ 

ด้านการส่ือสาร	และนักส่ือสารมวลชน	โดยเปิดรับ 

ผู้สนใจทั้งผู้ส�าเร็จการศึกษาชั้น	 ม.ปลาย	 และ 

บุคลากรท่ีท�างานแล้ว	 ซ่ึงสามารถน�าประสบการณ์

มาเทียบโอนหน่วยกิตได้	

   
 
             
อธิการบดีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท
ให้มีความรู้คู่คุณธรรมสร้างความเสมอภาคในสังคม

(อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

เป็นประธานในการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา	 ปีการศึกษา	 2560	 ฝากนกัศึกษา 

เปิดรับศาสตร์วิชาการ	รักษาคุณธรรมในสังคม	สร้างเกียรติภูมิให้ตนเองและมหาวิทยาลัย	 

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

อาเศียรวาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 พระผ่านภพจบหล้ามาจากสรวง	 ไทยทั้งปวงปลื้มเปรมเกษมสันต์
พระคือสรูย์ส่องใจไทยนิรันดร์	 พระคือจันทร์แจ่มกระจ่างกลางนภา
	 พระบันดลชนให้คลายความทุกข์	 พระปลอบปลุกทุกข์ไทยให้หรรษา
ผ่านเหตุการณ์โศกเศร้าก่อนเก่ามา	 พระคือฟ้าปกเกล้าชนชาวไทย
	 น้ำาพระทัยใสเย็นเช่นหยาดฝน	 เพื่อพืชผลเบ่งบานตระการใส
ไทยทุกผู้เอิบอิ่มยิ้มละไม	 ซาบซึ้งใจสุดสรรพรรณนา
	 ใจทุกดวงรวมจติอธิษฐาน	 เทพประทานพรประเสริฐในเลิศหล้า
ขอพระองค์ทรงเกษมเปรมปรีดา	 ทรงทีฆายุโกโหตุเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์ - ประพันธ์)

(อ่านต่อหน้า 2)

	 รามค�าแหงรวมพลังทุกภาคส่วน	

ประกาศเจตนารมณ์ต้านภัยสิ่งเสพติด	 และ

ร่วมออกก�าลงักายเต้นซมุบ้า	 เพือ่เสรมิสร้าง

ให้มีสุขภาพที่ดี	 ในวันที่	 2	 สิงหาคม	 2560	

เชญิชวนชาวรามค�าแหงและเครอืข่ายชมุชนต่างๆ 

น�าสมาชิกร่วมใจใส่เสื้อสีด�าร่วมกิจกรรม	

พร้อมแจกหมวกเป็นท่ีระลกึแก่ผู้ร่วมงาน	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เปิดเผยว่าคณะกรรมการด�าเนินงาน 

โครงการชีน้�า	 ป้องกนัและแก้ไขปัญหาของสังคม	และคณะกรรมการ-

ภาคประชาชน	 ม.ร.	 จะจัดกิจกรรม	 “ชุมชนรามฯร่วมใจต้านภัย- 

สิ่งเสพติด”	 ในวันที่	 2	 สิงหาคม	 2560	 เวลา	 17.00	น.	 เป็นต้นไป	 

ณ	บรเิวณด้านหน้าหอประชมุพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 เพือ่รณรงค์

ให้นักศึกษา	บุคลากร	และชุมชนโดยรอบ	ม.ร.	ตระหนักถึงปัญหา

และพิษภัยของส่ิงเสพติด	และส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี 

ตลอดจนเพือ่พฒันาสภาพแวดล้อมของ	ม.ร.	ให้เป็นสถานศึกษาสขีาว

ที่ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข

	 “เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคม 

ซ่ึงถือเป็นหน้ำท่ีอย่ำงหนึ่งของมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหงท่ีต้องมี 

ส่วนดูแลรบัผดิชอบสังคม	เรือ่งสิง่เสพติดเป็นปัญหำใหญ่ของสังคมไทย 

ที่ทุกภำคส่วนจะต้องร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขตำมแนวคิด 

ประชำรฐัร่วมใจ	สังคมไทยปลอดภยัส่ิงเสพติด	ส�ำหรบัมหำวทิยำลยั- 

ม.ร. เชิญร่วมประกาศเจตนารมณ์ต้านสิ่งเสพติด
และร่วมออกกำาลังกาย พร้อมแจกหมวกผู้ร่วมกิจกรรม



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 

ม.ร. รับ ป.โทฯ (ต่อจากหน้า 1)

 

 พระอาจารย์โสภณ	 โอภาโส	 วดับึงลฏัฐิวนั	 อ.ท่าเรอื 

จ.พระนครศรีอยุธยา	แสดงธรรมเทศนา	ณ	ห้องกลุ่ม- 

พุทธธรรมกรรมฐาน	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	อาคาร 

สวรรคโลก	 (SWB)	 ชั้น	 4	 ห้อง	 403	 เม่ือวันที่	 12	

กรกฎาคม	 2560	 จัดโดยกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแตบ่ัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2560 

สอบถามรายละเอียดได้ท่ี	 คณะส่ือสารมวลชน	 อาคารสุโขทัย 

ช้ัน	2	โทร.	0-2310-8978,	081-562-7411,	098-250-6515	, 

083-141-9610	หรือที่	Facebook	:	โครงการภาคพิเศษ	

คณะสื่อสารมวลชน

คณะสื่อสารฯ (ต่อจากหน้า 1)

สู่รากฐานการพฒันาประเทศทีย่ัง่ยนื	 รวมท้ังปรบัหลกัสตูร

ให้มคุีณภาพทันสมยั	 รองรบั	 “Thailand	 4.0”	 ค่าใช้จ่าย

ตลอดหลักสูตร	128,660	บาท	(แบ่งช�าระ	6	งวด)	 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	

	 ผูส้นใจสมัครได้ต้ังแต่บัดนี ้ - 28 กรกฎาคม 2560 

สอบถามรายละเอียดได้ที่	ส�านักงานโครงการฯ	

อาคารคณะรฐัศาสตร์	โทร.	0-2310-8496,	084-917-5336-7	

หรือที่	www.islocal.ru.ac.th,	www.facebook/islocal

รำมค�ำแหงได้ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรณรงค์ 

มำอย่ำงต่อเน่ืองท้ังในเร่ืองส่ิงเสพติดต่ำงๆ	รวมท้ังกำร

ก�ำหนดนโยบำยให้รำมค�ำแหงเป็นสถำนศึกษำปลอดเหล้ำ 

เพือ่ให้บุคลำกร	นกัศึกษำ	เยำวชนและชมุชนมีคณุภำพชวีติ 

ที่ดีและอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ห่ำงไกลสิ่งเสพติด”

	 ส�าหรับกิจกรรม “ชุมชนรามฯร่วมใจต้านภัย 

ส่ิงเสพติด” มีบุคลากร	 นักเรียน	 นักศึกษา	 และ

ประชาชนจากหน่วยงานต่างๆ	 และชุมชนในพื้นที่

เขตบางกะปิ	 เขตวงัทองหลาง	 เขตประเวศ	 และพืน้ท่ี 

ใกล้เคยีง	 มารวมพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน 

ส่ิงเสพติด	ณ	 บริเวณลานหน้าหอประชุมพ่อขุนฯ 

โดยเริม่จดัขบวนและต้ังแถวต้ังแต่เวลา	16.30	น.	เป็นต้นไป 

และเม่ือเสรจ็พธีิประกาศเจตนารมณ์ฯ	ผูร่้วมกจิกรรม

จะร่วมกันออกก�าลังกายด้วยการเต้นซุมบ้า	 เพื่อ

สร้างเสริมสุขภาพที่ดี

 ขอเชญิชวนนกัเรียน	นักศึกษา	บุคลากร	ชุมชน 

และประชาชนท่ัวไป	 เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพ

และต้านภัยสิ่งเสพติด	ตามก�าหนดเวลาดังกล่าว	โดย 

ขอความร่วมมือผูร่้วมกจิกรรมใส่เส้ือสีด�า	 มาร่วมงาน	

และมหาวิทยาลัยได้จัดท�าหมวกเป็นท่ีระลึกแจกแก่ 

ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน

	 ผูส้นใจแจ้งความจ�านงหรอืสอบถามรายละเอยีด

เพิม่เติมได้ทีง่านประชาสัมพนัธ์	ม.ร.	โทร	0-2310-8045-7

ม.ร. เชิญร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

   
 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ไหว้ครูโขน
	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ขอเชญิร่วมพิธไีหว้ครโูขนรามค�าแหง ดนตร ีนาฏศลิป์ 

ประจ�าปีพุทธศักราช	 2560	 ประกอบพิธีไหว้ครูและ 

ครอบครูโขนละครโดยอาจารย์สมบัติ แก้วสุจริต 

อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม	 ในวันที่ 

 27 กรกฎาคม 2560 เวลา	09.00	น.	ณ	ห้อง	322	อาคาร

สุโขทัย	ชั้น	3

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�านักงาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์	อาคารท่าชัย	ชั้น	1	โทร. 

0-2310-8296	หรอืที	่Facebook	Page	:	โขนรามค�าแหง

 งานกจิการและบรกิารนักศึกษา		กองงานวทิยาเขตบางนา		รามฯ	2		จดักจิกรรมส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม  

ภาค	1	ปีการศึกษา	2560		ดังนี้

วัน	เดือน	ปี กิจกรรม	/	สถานที่ เวลา

25	กรกฎาคม	2560 กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

-	อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

-	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา		

			ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

07.30	-	16.30	น.

27	กรกฎาคม	2560 กจิกรรมศึกษาประวติัศาสตร์	ณ	นิทรรศน์รตันโกสินทร์		กรงุเทพฯ 08.00	-	14.00	น.

6	กันยายน	2560 กิจกรรมอบรมมารยาทไทย		ณ	อาคาร	PRB	ชั้น	4 08.30	-	15.00	น.

 นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสมัครได้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไปที่งานกิจการและบริการนักศึกษา		

กองงานวิทยาเขตบางนา	รามฯ	2		อาคาร	PRB	ชั้นล่าง		โทร.	0-2397-6314

  คณะทศันมาตรศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

จดัปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 ปีการศึกษา	 2560	 โดยมี	

อาจารย์ดนัย ตนัเกดิมงคล	 คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

กล่าวต้อนรบัพร้อมให้โอวาทแก่นกัศึกษาใหม่	จ�านวน 

45	คน	ทัง้นี	้ มีคณาจารย์และเจ้าหน้าทีค่ณะ	 ร่วมในพธีิ	

เมื่อวันที่	 30	 มิถุนายน	 2560	 ณ	 ห้องประชุม	 0213	

อาคารท่าชัย

	 	 โอกาสน้ี	คณบดีคณะทศันมาตรศาสตร์	กล่าวว่า 

ขอให้นกัศึกษาต้ังใจเรยีนและท�าให้ดีท่ีสุดตลอดการเรยีน 

ระยะเวลาอีก	 6	 ปีข้างหน้า	 เพราะบัณฑิตที่เรียนจบ 

ในสาขาทัศนมาตรศาสตร์	99%	เป็นผูป้ระกอบวิชาชพี-

ด้านน้ี	ในวนัน้ีจงึเป็นการเดินร่วมกนักบัเพือ่นร่วมทาง 

บนทางสายวิชาชีพสาขาทัศนมาตรศาสตร์	ขอให้ใช้

โอกาสนี้พิสูจน์ตนเองว่าสามารถประกอบวิชาชีพ

และดูแลผูอ้ืน่ได้	สังคมเองกค็าดหวงัความรูค้วามสามารถ

และศักยภาพของนักศึกษาอีกมาก	ฉะนั้น	ช่วงระยะ

เวลาการเรยีนในรัว้รามค�าแหงนีเ้ป็นสถานการณ์เสมอืน 

ยังมีครูอาจารย์ที่คอยสอนและชี้แนะ	มีมหาวิทยาลัย

เป็นเกราะป้องกันชั้นหนึ่ง	 และหลังจากนี้ในโลก

แห่งความเป็นจรงิ	 อาจารย์คาดหวงัว่านักศึกษาจะท�าได้ดี

ในการประกอบวิชาชีพด้วย

  “จำกวนัแรกของปี	1	ถงึวนัสุดท้ำยของปี	6	อำจำรย์-

จะเข้มงวด	 กำรเรยีนจะยำกและหนกั	 แต่ทัง้หมดทีเ่ค่ียวเขญ็ 

ขอเพยีงอย่ำท้อเวลำเรยีน	 เพรำะเรำต้องข้ำมจำกกำรเป็น

นักเรียน	 เป็นนักศึกษำ	มำเป็นผู้ปฏิบัติงำนในคลินิก

และก้ำวไปสู่กำรเป็นผูป้ระกอบวิชำชพี	แต่ละขัน้ตอน

ต้องก้ำวข้ำมก�ำแพง	 ครัง้แรกอำจยงัไม่ส�ำเรจ็แต่ขอให้

พยำยำมต่อไป	 เพรำะกำรเรียนสำขำฯ	นี้ไม่เหมือน

กำรประกอบโรคศิลปะอืน่	ทีต้่องรอค�ำสัง่ในกำรตรวจโรค 

แต่หมอตำเป็นจักษุปฐมภูมิท่ีตรวจคนไข้ได้โดย 

ไม่ต้องมคี�ำส่ังใช้ยำ	 กำรประกอบวชิำชพีจงึต้องท�ำได้ดี

อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ”	

        อาจารย์ดนัย กล่าวต่อไปว่าปัจจบัุนโลกเปล่ียนไปมาก 

นักศึกษาต้องเรียนให้รู้ทัน	คิดให้เยอะขึ้น	คิดทุกครั้ง

ก่อนท่ีจะท�าสิง่ใด	 วธีิคิดคือการต้ังค�าถามกบัตนเองก่อน 

หากหาค�าตอบไม่ได้	 ให้ถามอาจารย์	 เพราะการต้ังค�าถาม

วันนี้ยังมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค�าตอบ	แต่ในอนาคตเรา

ซึง่เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเท่านัน้ต้องเป็นคนตอบปัญหาต่างๆ 

กับคนไข้

  “กำรเรียนในรูปแบบกำรเป็นนักศึกษำ	 คือ 

กำรต้ังค�ำถำมกบัทกุส่ิงทีเ่รยีน	 ส่ิงส�ำคัญต้องฝึกสมอง

ให้คิดเป็น	 กำรเรยีนจำกหนงัสือต�ำรำไม่ส�ำคัญเท่ำกบั

กำรฝึกคิด	 และคิดเป็น	 นอกจำกนี้ขอให้นักศึกษำ

เคำรพในควำมเสมอภำค	 ขอให้มีสัมมำคำรวะกับ

คณำจำรย์และรุ่นพี่	และในระยะเวลำ	4-5	ปีข้ำงหน้ำ	

หำกมีปัญหำเร่ืองกำรเรียน	ขอให้แจ้งกับอำจำรย์-

ที่ปรึกษำที่จะคอยให้ค�ำแนะน�ำตลอดกำรศึกษำ	

อำจำรย์ทุกท่ำนยินดีพร้อมช่วยเหลือเสมอ”	

คณะทัศนมาตรฯปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ฝากนศ.เป็นนักคิด-พัฒนาตนเอง-วิชาชีพ



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 ระหว่างน้ีไปจนถึงเดือนกันยายน	

พุทธศักราช	๒๕๖๐	ประชาชนชาวไทย

ต่างร่วมใจจัดท�า	 “ดอกไม้จันทน์”	 ส�าหรับ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช

	 ดอกไม้จันทน์ท่ีทางราชการก�าหนด 

ในงานพระราชพธีิถวายพระเพลงิ	มี	๗	แบบ 

ท่ีต้องจัดท�าจากวสัดุธรรมชาติ	อาท	ิกระดาษสี 

ท่ีใช้ท�าดอกไม้จนัทน์โดยเฉพาะ	หรอืจะเป็น 

ใบโพธิ์	ใบยางพารา	เปลือกข้าวโพด

	 ประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์	๗	ดอก	 

ดังนี้

 ดอกดารารัตน์	 หรือดอก	 Daffodil	

เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

 ดอกกหุลาบ	 เป็นสัญลกัษณ์แห่งความรกั 

แด่พระองค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ที่รักย่ิงของ

ชาวไทย

 ดอกพุดตาน		เป็นสัญลักษณ์ของ 

ความม่ันคงและความอุดมสมบูรณ์เป็นการ 

ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

 ดอกลิลลี่	แสดงออกถึงความบริสุทธิ์

และความจงรักภักดีของพสกนิกรที่มีต่อ

พระองค์

 ดอกกล้วยไม้	 เป็นสัญลักษณ์ของ 

ความมั่นคง	ความรัก	และความสง่างาม

 ดอกชบาทิพย์	 ส่ือถึงการดับสูญ 

และความเป็นทิพย์เพือ่ถวายอาลยัเป็นครัง้-

สุดท้าย

 ดอกชบาหนู	 เป็นสัญลักษณ์แทน 

ดวงใจของคนไทยทุกดวง

 ในการน้อมส่งเสด็จในพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สนช. ฝากรามค�าแหงยกระดับการศึกษา
สอนลกูศษิย์ให้รู้วิธแีก้ปัญหาสงัคม-พฒันาตน-พฒันาธรุกจิ

  นายตวง อันทะไชย	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาการ-

บริหารการศึกษา	 และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ประธานคณะกรรมาธิการ

การศึกษาและกีฬา	 กล่าวในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์	 ในงาน 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	 42	 เมื่อวันที่	 19	มิถุนายนที่ผ่านมา	ณ	อาคาร- 

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 ว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหงได้มองเห็นในสิ่งที่ตนได้ท�ามาในฐานะผู้อยู่ในวงการบริหารการศึกษา	

เป็นกรรมาธิการการศึกษา	 และประธานกรรมาธิการการศึกษา	 ล่าสุดได้รับแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการอิสระปฏิรูปด้านการศึกษาของประเทศ	

 “กำรที่ประเทศจะก้ำวไปสู่ยุค	4.0	ได้	คนต้องก้ำวให้ถึง	4.0	ก่อน	ซึ่งคนจะเป็น	4.0	ได้	กำรศึกษำต้อง

เป็น	 4.0	 เพื่อท�ำหน้ำที่เป็นเบ้ำหลอมให้คนมีคุณสมบัติพร้อม	 นั่นคือกำรศึกษำต้องมีกำรพัฒนำยกระดับขึ้น

เรื่อยๆ	ดังนั้น	กำรตั้งเป้ำหมำยไทยแลนด์	4.0	ไม่ใช่เพียงวำทกรรม	แต่ต้องมียุทธศำสตร์ขับเคลื่อน	3	ด้ำนคือ	

ปฏิรูปกำรศึกษำ	ปฏิรูป	Research	&	Development	 และปฏิรูปเศรษฐกิจ	 จึงจะไปสู่กำรปฏิวัติอุตสำหกรรม

ครั้งที่	4	ก้ำวสู่พลังงำนทำงเลือก	นำโน	ปัญญำประดิษฐ์

		 กำรจะน�ำประเทศไปแข่งขันในเวทีโลกต้องเริ่มจำกพัฒนำกำรศึกษำ	 สร้ำงให้คนเกิดปัญญำ	 อันจะน�ำ 

ไปสู่กำรค้นหำนวัตกรรมใหม่และน�ำประเทศไปสู่กำรแข่งขัน	 สิงคโปร์ซึ่งแยกออกจำกมำเลเซียในปี	 2505	 

จะเป็นมหำอ�ำนำจของโลก	 ที่มีทรัพยำกรคือคนที่สร้ำงประเทศเป็นมหำอ�ำนำจเทคโนโลยี	 เงินทุน	 ในขณะ-

เดียวกันไทยมีควำมพร้อมทั้งทรัพยำกร	 และคน	 แต่สิ่งที่จะท�ำให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำและแข่งขันได้คือ	 คนที่จะ 

ไปสร้ำงชำติให้แข่งขันได้

	 ไทยก�ำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ	 ปี	 2561	 อัตรำส่วนของคนเกิดที่เกิดน้อยลง	 คนสูงอำยุเริ่มมำกขึ้น	 

คนในวัยเรียนมีน้อยลง	 รำมค�ำแหงต้องปรับตัว	 คือ	 มหาวิทยาลัยต้องปรับบทบาทหน้าที่ตัวเอง และต้อง 

ปรับทิศทางให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ	 ท่ีไม่เน้นเพียงกำรผลิตปริญญำ	 แต่ต้องเน้นสัดส่วนกำรมีงำนท�ำ 

รู้จักกำรบริหำรจัดกำร	 เป้ำหมำยของโลกเน้นที่กำรมีรำยได้	 เช่น	นักกีฬำมืออำชีพสร้ำงรำยได้มหำศำลโดยที ่

ยังไม่จบปริญญำ	ดังนั้น	หำกหลักสูตรมีควำมหลำกหลำย	ไม่จ�ำกัดกลุ่มเป้ำหมำยของผู้เรียนเฉพำะนักเรียน 

ม.ปลำย	แต่เปิดกว้ำงไปยังคนท�ำงำน	จะท�ำให้มหำวิทยำลัยมีควำมเสถียรภำพมำกข้ึน	ฉะน้ัน	ขอให้รำมค�ำแหง 

มีทิศทำงที่ตอบโจทย์ให้กับสังคมกับกลุ่มคนทุกระดับ	 ไม่ใช่สอนให้แค่จบปริญญำ	 แต่ต้องสอนแก้ปัญหำ 

และต่อยอด	พัฒนำสร้ำงก�ำไรกำรผลิตเพื่อพัฒนำธุรกิจของตนเองได้”

 นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชา-

บริหารธุรกิจ	และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	บริษัท	น�้าตาลขอนแก่น	จ�ากัด	 

(มหาชน)	กล่าวว่าเป็นเวลากว่า	40	ปีในการท�าธุรกจิ	ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์	รวมถึง 

ประสบการณ์ทั้งด้านการเงินและด้านวิศวกรรมวิเคราะห์เป็นแนวคิดทางธุรกิจ	

Value	 Chain	 Management	 และผสมผสานเข้ากับแนวคิดของศาสนาพุทธ	 ที่เน้น 

เรือ่งเหตุปัจจยั	ความเข้าใจ	ความมีเมตตา	เพือ่น�ามาพฒันาทรพัยากรบคุคล	ท่ีมหีวัใจ- 

ส�าคัญคือ	เข้าใจในความต่างและศักยภาพความถนัดของแต่ละคน	ส่งผลให้งานเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด	

 “ทิศทำงของกำรศึกษำในอนำคตมีแนวโน้มเปลี่ยนไป	 รำมค�ำแหงเป็นมหำวิทยำลัยที่เปิดโอกำสทำง 

กำรศึกษำแล้ว	ต้องเปิดโอกำสให้เด็กได้คิด	และค้นหำตัวเอง	ต�ำรำเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่ำนั้น	อย่ำปั้นเด็ก 

ให้อยู่ในกรอบแนวเดียวกัน	 เยำวชนควรได้ค้นพบตัวเอง	ที่ผ่ำนมำเมืองไทยมีระบบกำรสอนแบบป้อนให ้

ท่องจ�ำแต่เคสเดิมแล้วไปสอบ	 ไม่เคยมีกำรตั้งค�ำถำม	 ที่ผ่ำนมำผมเองท�ำงำนแทบไม่ได้เปิดต�ำรำ	 แต่จะใช ้

คอมมอนเซนส์	โดยเฉพำะเร่ืองของคนต้องใช้เซนส์และค�ำนึงถึงคนรอบข้ำงให้มีควำมสุข	รวมถึงกำรให้อิสระ- 

ทำงควำมคิด	เช่นเดียวกับท่ีรำมค�ำแหงเปิดโอกำสให้เรียนได้จำกทุกท่ีทุกแห่งและประสบกำรณ์จำกกำรเรียนไปด้วย 

ท�ำงำนไปด้วย	บ่มเพำะให้บัณฑิตรำมค�ำแหงได้เปรียบด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยไปสู่กำรท�ำงำนด้วย

	 ขอขอบคุณมหำวิทยำลัยที่ได้ให้เกียรติในครั้งนี้	 ผมได้เป็นหนึ่งในศิษย์ของรำมค�ำแหงคนหนึ่งที่ส�ำนึก

ในหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	และน�ำมำปรับใช้กับธุรกิจแบบพอเพียง	ให้ชำวไรร่�่ำรวย	โรงงำนรุ่งโรจน์”



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

‘น้ำ�เพชร’ บัณฑิต Pre-degree นิติศ�สตร์ อีกหนึ่งบทพิสูจน์
‘เรียนก่อน จบก่อน มุ่งสู่ฝันได้ก่อนเพื่อนวัยเดียวกัน’

	 อีกหนึ่งบทพิสูจน์ของหลักสูตร	 Pre-degree	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

หลักสูตรที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียน

ระดับปริญญาตรีล่วงหน้า	ท�าให้ส�าเร็จการศึกษาได้ก่อนเพื่อนๆ	ในวัยเดียวกัน	

  นางสาวประวีณ์ธิดา จารุนิล (น�้าเพชร)	อายุ	19	ป ี

บัณฑิต	 Pre-degree	 คณะนิติศาสตร์	 กล่าวว่าเข้าเรียน 

ระบบ	Pre-degree	ขณะเรยีนมัธยมศึกษาปีท่ี	4	โรงเรยีน- 

สาธิตมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	เม่ือจบ	ม.6	สามารถสะสม 

หน่วยกติได้	128	หน่วยกติ	ใช้เวลาเรยีนอกีเพยีงแค่	1	เทอม 

ก็ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี	คณะนิติศาสตร์	และศึกษา 

ปริญญาโท	 สาขากฎหมายมหาชน	 คณะนิติศาสตร	์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงต่อทันที

  “ภำคภมิูใจมำกท่ีส�ำเรจ็กำรศึกษำนิติศำสตรบณัฑิต	จำกมหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง 

ด้วยอำยุเพียง	 18	 ปี	 และขอขอบคุณมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหงที่เปิดโอกำสให้เรำ 

สำมำรถประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียนจบปริญญำตรีได้รวดเร็ว	ท�ำให้สำมำรถ 

เรียนต่อระดับปริญญำโทได้ก่อนเพื่อนๆในวัยเดียวกัน”

 นางสาวประวีณ์ธิดา จารุนิล	กล่าวต่อไปว่าเลือกเรียนท่ีมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง	 เพราะมีระบบ	 Pre-degree	 ซ่ึงเป็นการเรยีนทีเ่ปิดโอกาสให้สามารถเรยีน 

ระดับปริญญาตรีควบคู่ไปกับชั้นมัธยมปลายได้	เป็นทางเลือกที่ช่วยย่นระยะเวลา

เรียนในระดับมหาวิทยาลัยให้น้อยลง	 ท�าให้มีโอกาสที่จะเรียนจบปริญญาตรีและ 

ประสบความส�าเรจ็ได้เรว็ข้ึน	 ส่วนท่ีเลอืกเรยีนคณะนิติศาสตร์	 เพราะมีความสนใจ 

ในด้านกฎหมาย	 และอาชพีนกักฎหมายเป็นอาชพีท่ีใฝ่ฝันมาต้ังแต่เด็กโดยมีคณุพ่อ 

เป็นแบบอย่าง

 หลกัการเรยีนกฎหมายต้อง	“จ�าได้ เข้าใจ และใช้เป็น”	คือ	จ�าตัวบทกฎหมาย 

เข้าใจและตีความได้	 รวมทั้งน�าไปปรับใช้กับข้อเท็จจริง	 และท่ีส�าคัญต้องรู้จัก 

แบ่งเวลาในการเรยีนปรญิญาตรคีวบคู่กบัมัธยมปลายด้วย	 โดยต้องวางแผนจัดสรรเวลา 

ไม่ให้กระทบกบัการเรยีนปกติเพือ่ให้ได้เกรดเฉลีย่ทีดี่	 และใช้เวลาส่วนท่ีเหลอืใน 

การอ่านหนังสือ	เตรียมตัวสอบในระดับปริญญาตรี	โดยต้องขยันท่องตัวบท- 

กฎหมายและมาตราตลอดเวลาท่ีว่างเว้นจากการเรยีนปกติ	 และทดลองท�าข้อสอบเก่า 

เป็นประจ�า

  “ปัจจุบนัก�ำลงัเรยีนปรญิญำโทปีที	่ 2	 สำขำกฎหมำยมหำชน	คณะนิติศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง	 รู้สึกประทับใจอำจำรย์ทุกท่ำนที่ได้ถ่ำยทอดวิชำควำมรู ้

ให้แก่นกัศึกษำอย่ำงเต็มท่ี	 ท้ังควำมรูท้ำงวชิำกำร	 ตลอดจนคุณธรรมและจรยิธรรม 

ให้แก่นกัศึกษำ	และมีเพือ่นร่วมชัน้ในระดับปรญิญำโทท่ีมีควำมหลำกหลำยทัง้สำขำ- 

อำชีพและวัยวุฒิ	 แต่ก็เข้ำกันได้เป็นอย่ำงดี	 และได้วำงแผนชีวิตในอนำคตไว้ว่ำ 

หลงัจำกเรยีนจบปรญิญำโท	 จะเข้ำศึกษำต่อในหลกัสูตรประกำศนียบตัรชัน้ควำมรู ้

เนติบัณฑิต	 ส�ำนกัอบรมเนติบัณฑิตยสภำ	 พร้อมท้ังศึกษำต่อในระดับปรญิญำเอก 

และมุ่งไปสู่เส้นทำงกำรสอบผู้พิพำกษำและอัยกำรเมื่ออำยุครบ	25	ปี”

 บัณฑิตน�้าเพชร	กล่าวอีกด้วยว่าอยากให้น้องๆมาเรียนหลักสูตร	Pre-degree 

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ซึ่งให้โอกาสทางการศึกษา	 มีระบบการเรียนการสอน 

เป็นท่ียอมรับและช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนระดับปริญญาตรีไม่ต้องกลัว 

ว่าจะเรียนไม่ไหว	 อย่าท้อแท้	 ขอให้ต้ังใจจริง	 มุ่งม่ัน	 มีความรับผิดชอบ 

ต่อทุกๆ	 หน้าที่ที่ก�าลังท�าอยู่	 พร้อมทั้งก�าหนดอนาคตตัวเองไว้ว่าต้องการจะ 

เป็นอะไรแล้วก็ไปสู่จุดนั้น	 การเรียนให้ประสบความส�าเร็จก็จะไม่ใช่เรื่องยาก 

อีกต่อไป

 

     

 พยายามท�าวันนี้ให้ดีที่สุด	 เป็นคติประจ�าใจที่หลายๆคนน�ามาปฏิบัติใช้

ในชีวิตประจ�าวัน	และยังคงได้ผลเสมอส�าหรับคนที่มีความพยายามอย่างตั้งใจ	

“ข่าวรามค�าแหง”	มีโอกาสได้พดูคยุกบั	บัณฑิตเพ็ญนภา แสนกล้า หรอื น้องปุค๊ 

บัณฑิตคนเก่งจากคณะรัฐศาสตร์	คว้าเกียรตินิยมอันดับ	2	เกรดเฉลี่ย	3.25	

 เพ็ญนภา	 เล่าว่าเธอสมัครเรยีนกับมหาวทิยาลัย 

รามค�าแหงในระบบ	Pre-degree	 ในขณะท่ีก�าลังศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาปีที	่4	โดยเกบ็หน่วยกติด้วยความต้ังใจ 

และมีเป้าหมายจะคว้าเกียรตินิยมให้ได้	ซึ่งทุกอย่างที่

วาดฝันไว้	ก็เป็นจริงแล้วในวันนี้

 “ปุ๊คมพีีช่ำยเรยีนท่ีรำมค�ำแหงค่ะ	ในขณะท่ีเรยีน 

ม.4	พีช่ำยได้แนะน�ำให้เรยีน	Pre-degree	ควบคู่กันไปด้วย 

ปุ๊คคิดว่ำเป็นส่ิงท่ีท้ำทำยควำมสำมำรถของเรำอีก

อย่ำงหนึ่ง	และที่น่ำสนใจคือโอกำสที่จะจบเร็วขึ้น	 ได้เริ่มท�ำงำนเร็วขึ้น	ปุ๊คจึง

ตัดสินใจลงสมัครเก็บหน่วยกิต	โดยมีเป้ำหมำยจะคว้ำเกียรตินิยมให้ได้”

 บัณฑิตเพ็ญนภา แสนกล้า	 เกบ็หน่วยกติมาเรือ่ยๆ	จนกระท่ังจบการศึกษา 

มัธยมปลาย	 จากโรงเรียนตะพานหิน	 จังหวัดพิจิตร	 และเทียบโอนเข้าเป็น 

นักศึกษาปริญญาตรีกับ	 ม.รามค�าแหง	 โดยศึกษาต่ออีกเพียง	 2	 เทอม	 ก็จบ 

ปริญญาตรี	ซึ่งเป็นการจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอย่างที่ตั้งใจไว้	

 เพ็ญนภา	 ยังชืน่ชม	 ม.รามค�าแหง	 และภมิูใจท่ีได้เป็นลกูพ่อขุนฯ	 กล่าวว่า

รามค�าแหงเป็นสถาบันท่ีเปิดกว้างกับทุกคน	 มีเส้นทางให้คว้าฝันเร็วขึ้น	

ทั้งค่าเทอมที่ถูก	 และไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้	 ด้วยสาขาวิทยบริการ- 

เฉลมิพระเกยีรติท่ีมีอยูท่ั่วประเทศ	รวมไปถงึการเรยีนผ่านอนิเทอร์เนต็	ท้ังออนไลน์ 

และย้อนหลัง	

 “ตลอดเวลำท่ีเก็บหน่วยกิตในระบบ	 Pre-degree	 ปุ๊คศึกษำเรียนรู้จำก 

กำรดูบันทึกกำรสอนย้อนหลัง	 รวมกับอ่ำนหนังสือเอง	 เม่ือเข้ำมำเรียนใน 

ระดับปริญญำตรี	หนังสือที่ส�ำนักพิมพ์รำมค�ำแหง	ก็ช่วยให้ปุ๊คได้อ่ำนเพิ่มเติม	 

และสำมำรถเตรยีมตัวสอบได้	 ปุ๊คคิดว่ำ	ม.รำมค�ำแหง	 เป็นตลำดวิชำอย่ำงท่ีว่ำไว้ 

ปุ๊คอยู่ต่ำงจังหวัดยังสำมำรถเรียนจบก่อนได้	 คนอื่นๆก็เช่นกัน	 เป็นโอกำสให้

กับคนที่มีควำมพยำยำม”

	 ความมุ่งม่ันต้ังใจ	 เป็นแรงผลักดันให้ทุกความพยายามส�าเร็จ	 ปัจจุบัน	 

บัณฑิตเพ็ญนภา แสนกล้า	 อายุ	 20	 ปี	 ก�าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	 

มหาวทิยาลยัมหดิล	สาขาวชิาสังคมศาสตร์และสขุภาพ	ด้วยทุนเฉลมิพระเกยีรติ	

60	ปี	ครองราชสมบัติ	“The	60th	Year	Supreme	Reign	of	His	Majesty	King	 

Bhumibol	Adulyadej”	ประจ�าปีการศึกษา	2559	โดยความฝันด้านอาชีพทีห่วงัไว้ 

ก็คือการได้เป็นนักวิจัย	 หรืออาจารย์ด้านสังคมศาสตร์	 เพราะความชอบอ่าน	

ชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

 “นอกจำกควำมมุ่งม่ันและควำมพยำยำมท่ีอยำกไปถึงจุดหมำยแล้ว	

ควำมตั้งใจในกำรเรียนรู้และหมั่นอ่ำนหนังสือ	 พร้อมๆ	 กับกำรท�ำข้อสอบเก่ำ	 

จะช่วยให้เรำท�ำข้อสอบได้ดีขึ้น	 ถ้ำไม่ว่ำงจริงๆ	 ต้องอ่ำนก่อนสอบหน่ึงคืน”	 

เพ็ญนภาให้เคล็ดลับ

	 ไม่ใช่เพยีงคติท่ีว่า		“พยายามท�าให้วนันีใ้ห้ดีท่ีสุด”	ยงัมคีติอีกประโยคหนึง่ 

ที่เพ็ญนภายึดถือเสมอมา	คือ	In	this	beautiful	world	anything	is	Possible,	but	 

only	when	we	Believe	wholeheartedly	and	try.	ของ	Mr.Mohith	Agadi	ท่ีแปลว่า 

ในโลกที่สวยงามใบนี้	ทุกอย่างเป็นไปได้	ถ้ามีความมุ่งมั่นและพยายาม	

บัณฑิตสาวสุดปลื้ม เรียนระบบ Pre-degree 

คว้าปริญญาเกียรตินิยม



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ตอน ผักชี (ไม่โรยหน้า)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ส�านวนไทยท่ีว่า	 “ผกัชโีรยหน้า”	 เม่ือเปิดพจนานุกรมดูจะให้ความหมายไว้ว่า 

“การท�าความดีเพยีงผวิเผนิเพือ่ให้ผูบ้งัคบับญัชาเหน็เฉพาะหน้าเท่านัน้”		หรอืถ้าเป็น 

ส�านวนของท่านสุนทรภู่ก็จะหมายถึงการปรุงแต่งให้ดูน่าอ่านมากยิ่งขึ้น	 เพราะใน

นิราศของท่านที่เขียนตอนอยู่ในเพศบรรพชิตนั้นมีเขียนถึงผู้หญิงไว้มาก	ท่านก็เลย

อธิบายไว้ในนิราศภูเขาทองว่า	 “อันพริกไทยใบผักชีเหมือนสีกา	 ต้องโรยหน้าเสีย- 

สักหน่อยอร่อยใจ”

	 ที่ผมตั้งชื่อตอนว่าผักชี	 (ไม่โรยหน้า)	 ก็เพราะเรื่องที่จะเขียนในตอนนี้ไม่ใช่

เป็นการน�าเอาผักชีมาแค่โรยหน้าหรือปรุงแต่งรูปรสของอาหารแบบไทย	ๆ	เท่านั้น	

แต่เป็นการน�าผักชีมากินกันอย่างเอาจริงเอาจังหรือเป็นวัตถุดิบหลักในการปรุง

อาหารเลยทีเดียว	 ผลของเรื่องนี้ในแง่เศรษฐกิจก็คือท�าให้ผักชีมี	 “อุปสงค์”	 หรือ 

ความต้องการซ้ือเพิ่มขึ้นมากและกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญยิ่งขึ้นกว่าเดิม	 

แต่เกษตรกรหรือพ่อค้าผักชีในเมืองไทยอย่าเพิ่งดีใจไปครับ	 เพราะเร่ืองน้ีเกิดข้ึนท่ี 

ญ่ีปุ่นโน่นแน่ะ	 และท่ีส�าคัญคือแม้ว่าตอนแรก	 ๆ	 ที่ยังไม่ฮิต	 ญี่ปุ่นอาจน�าเข้าผักช ี

จากไทย	 จีน	 หรือเวียดนามบ้าง	 แต่พอมีความต้องการมากเข้าคนญี่ปุ่นก็กลับหัน 

มาปลูกผักชีกินกันเองเป็นส่วนใหญ่		ดังนั้นถ้าจะหวังอานิสงส์ว่าจะส่งออกผักชีได ้

มากขึ้นก็คงไม่ได้แล้ว	 ถ้าจะมีผลทางเศรษฐกิจกับไทยเราได้บ้างก็คือจะต้องคิดหา 

เมนูอาหารที่ประกอบด้วยผักชีเป็นหลักไว้รับนักท่องเที่ยวจากแดนอาทิตย์อุทัย 

น่ะแหละครับ

	 ท่ีจริงคนญี่ปุ่นก็คงรู้จักผักชีมานานหลายร้อยปีแล้วแต่ยังไม่ฮิตเสียที	 ถ้าจะ 

ถามว่าความนิยมกินผักชีของคนญ่ีปุ่นในยุคน้ีเริ่มมาจากไหน	 ผมคิดว่าต้องมาจาก 

การได้กินอาหารไทยอย่างแน่นอนเพราะแทนท่ีญี่ปุ ่นจะต้ังชื่อผักชนิดนี้เป็น 

ค�าภาษาญี่ปุ่นหรือเรียกทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษแบบท่ีคนไทยเรียกผักประเภท 

ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนว่า	 Chinese	 parsley	 หรือ	 Coriander	 แต่กลับเรียกว่า	 ผักกุชี		

(เขียนด้วยตัวอักษรอังกฤษว่า	 Phakchii	หรือบางทีก็ใช้	 Paxi)	ซึ่งเพี้ยนมาจากค�าว่า

ผักชีในภาษาไทยนั่นเอง

	 นอกจากเป็นเพราะรสชาติผักชีในอาหารไทยแล้ว	 ว่ากันว่าอีกสาเหตุหนึ่ง 

ที่ท�าให้อาหารท่ีท�าจากผักชีฮอตฮิตติดดาวในญี่ปุ่นก็คือการท่ีส�านักข่าว	 NHK	 

รายงานผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ ่นที่พบว่าการกินผักชีดีต่อสุขภาพ 

เพราะมีเบตาแคโรทีนสงู	ช่วยเสรมิสร้างคอลลาเจน	ท�าให้ผวิสวยสดงดงาม	ลดน�า้ตาล 

ในเลือดและมีผลในทางชะลอความแก่หรือ	 anti-aging	 อีกด้วย	 จะเรียกว่าเป็น 

ยาครอบจักรวาลก็ได้

	 ความที่คนญี่ปุ่นเวลาท�าอะไรก็มักจะทุ่มเทท�ากันอย่างจริงจัง	 การกินผักชีก ็

เหมือนกัน	 จนท�าให้ถึงกับมีการเปิดร้านที่เมนูหลักเป็นผักชีท้ังร้าน	 และบางร้าน 

ยงัเปิดบรกิารบุฟเฟต์ผกัชใีห้ลกูค้าเลอืกกนิผกัชกีนัได้เต็มท่ี	 นอกจากนัน้ร้านอาหาร 

กพ็ยายามแข่งขันกันคิดค้นเมนแูปลก	ๆ	 ใหม่	ๆ	 เป็นทางเลอืกให้ผูน้ยิมผกัชีทัง้หลาย 

เช่นท�าข้าวปั้นผักชี	 ผักชีเท็มปุระ	 (ชุบแป้งทอด)	 เปาะเปี๊ยะผักชี	 ซุปผักชี	 หรือถ้า

เป็นของหวานก็จะมีไอศกรีมผักชี	สมูทตี้ผักชี	เป็นต้น

	 ไม่ใช่แค่เพียงจะน�าผักชีไปปรุงเป็นอาหารหลักกันสด	 ๆ	 เท่านั้น	 คนญี่ปุ่น 

ยังมีการน�าผักชีไปดองแบบกิมจิ	ไปหมักท�าเหล้า	ท�ามันฝรั่งทอดกรอบรสผักชี	 

ซุปส�าเร็จรูปรสผักชี	น�้าสลัดรสผักชี	ผักชีอบแห้ง	ฯลฯ	วางขายอยู่ท่ัวไปตาม 

ซุปเปอร์มาร์เกต็	 ส่วนพวกนักเขยีนต�าราอาหารกไ็ม่น้อยหน้ารบีจัดพมิพ์ต�าราอาหาร 

ที่มีผักชีออกมาขายเพื่อไม่ให้ตกกระแสผักชีที่ก�าลังมาแรงอีกด้วย

	 ความนิยมผักชีของคนญ่ีปุ่นยังลามเข้าไปถึงวงการเพลงด้วยเพราะมีทั้งวง

ประเภทบอยแบนด์	 (ชายล้วน)	และเกิร์ลกรุ๊ป	 (หญิงล้วน)	ที่ออกเพลงผักชีออกมา

ร้อง	ๆ	 เต้น	ๆกัน	 โดยเพลงของวงผู้ชายชื่อเพลง	“สวรรค์ผักชี”	ส่วนของวงผู้หญิง

ช่ือเพลง	 “ฉันเลือกผักชี”	น่าเสียดายว่าที่เมืองไทยไม่ค่อยมีต่ิง	 (แฟนคลับ)	ญี่ปุ่น	 

มีแต่ต่ิงเกาหล	ี ไม่อย่างน้ันเราคงได้เห็นท่าเต้นกินผกัชขีองนักร้องเหล่านีใ้ห้แฟนคลบั 

กรี๊ดกันแล้ว

     

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

ไปอย่างไร หรือ ไปด้วยอะไร
Ði bằng gì? (ดี บั่ง สี่ ) ตอนที่ 2

  (ต่อจากฉบบัทีแ่ล้ว)

	 D:	

  (ก่อน	เก่ิว	ต่วน	เซา	เก่ิว	ด่ิญ	ดี	เดิว)		ส่วนเธอ	สปัดาห์หน้าเธอตัดสนิใจไปไหน

	 H:	  

	 	 (ต่วน	เซา	เต๊อ	ฝาย	เอ๋อ	หญ่า)		สัปดาห์หน้าฉันต้องอยู่บ้าน

    

	 	 (ญึง	บา	ต่วน	เหนือ	เต๊อ	แส	ดี	เฮว้)		แต่อีกสามสัปดาห์ฉันจะไปเว้

  		(เต๋อ	เสิ้ต	ทิ้ก	เฮว้)		ฉันชอบเว้มาก

   

	 	 (เกิ่ว	ดี	เฮว้	เหลิ่น	หน่าว	เจือ)		เธอไปเว้บ้างหรือยัง

	 D:	 		(เจือ)		ยัง

   

	 	 (เฮว้	แด่ป	ลั้ม	ฝาย	คง)			เว้สวยมากใช่ไหม

	 H:	 		(เตวียด	เหว่ย)		มหัศจรรย์

  

	 	 (เกิ่ว	ก๊อ	เถ	ดี	เถวี่ยน	ส่อก	ซง	เฮือง	หว่า	แง	ห่อ	เฮว้)	

 	 เธอสามารถลงเรอืลอยล�าบนแม่น�า้เฮอืง	(แม่น�า้หอม)	และฟังเพลงพืน้บ้านของเว้

	 D:	 		(ถู	หวิ	ลั้ม)		น่าสนใจมาก

   

	 	 (เกิ่ว	เสือง	เถิ่ต	เดือก	ดี	เสิ้ต	เหญี่ยว	เนย)	

	 	 เธอโชคดีมาก	คุณโชคดี	ที่มีโอกาสได้ไปหลายที่

  ค�าแสดงทิศทาง	หากเราต้องการแสดงทิศทางต่าง	ๆ	สามารถเลือกใช้ค�า 

เพื่อบอกทิศทาง	 ได้แก่	 ra	 (ซา)	 ออก	 	 (หว่าว)	 เข้า	 	 (เลน)	 ขึ้น 

 		(สวง)	ลง	เช่น

    

	 	 (เหาะ	เหวือ่	เม้ย	ดี	เลน	เจน	เต่ิง	เหม่ือย	ฮาย)	พวกเขาเพิง่จะขึน้ไปบนชัน้	12

    

	 	 (ก๊าก	กอน	โตย	ดี	สวง	เสื้อย	เติ่ง	โหมต)		ลูก	ๆ	ของฉันลงไปชั้น	1

    

	 	 (กอน	แหม่ว	ดาง	ไจ่	ซา	งหว่าย	เหวื่อน)	

	 	 แมวก�าลังวิ่งออกไปข้างนอก	เพื่อไปสวน

    

	 	 (จิ	เอ๊ย	เหวื่อ	ดี	หว่าว	จง	ฟ่อง)		เธอเพิ่งจะเข้ามาในห้อง

  ข้อควรจ�า ในภาษาเวียดนาม	

	 	 หากคุณอยู่ภาคใต้	ต้องการจะเดินทางไปภาคเหนือ	ต้องใช้ค�าว่า	ra	(ซา)

	 	 หากคุณอยู่ภาคเหนือ	 ต้องการจะเดินทางไปภาคใต้	 ต้องใช้ค�าว่า	

(หว่าว)	เช่น

     

	 	 (ท้าง	เซา	เต๊อ	แส	ซา	ห่า	โหน่ย)	 	 	

	 	 เดือนหน้าฉันจะไปฮานอย	(คนพูดอยู่โฮจิมินห์)

  

	 	 (ต่วน	เซา	เต๊อ	แส	หว่าว	ทั่ญ	โฝ	โห่	จี๊	มิญ)	 	

	 	 สัปดาห์หน้าฉันจะไปเมืองโฮจิมินห์	(คนพูดอยู่ฮานอย)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ภูมิปัญญาไทยในวรรณคดี ตอนที ่3
ผศ.ดร.สายวรุณ สุนทโรทก       คณะมนุษยศาสตร์

	 เมื่อลูกชายพลายแก้วเจริญวัย	 ก็นึกอยากจะรับราชการเป็นทหารเหมือน-

พ่อขุนไกร	 จงึบอกแม่ทองประศรใีห้พาไปเรยีนหนงัสอืกบัพระผูมี้วชิาดี	 นางทองประศร ี

กน็กึถงึขรวับุญวดัส้มใหญ่	 ผูม้วีชิาเชีย่วชาญในการนัง่ทางในและการอยูย่งคงกระพนั  

คิดได้ดังนั้นแล้ว	นางก็ให้ข้าทาสจัดแจงเตรียมการบวชลูกชายเป็นการใหญ่

	 ในตอนนี้	ได้กล่าวถึงขั้นตอน 

การท�าสบงจีวรไว ้อย ่างละเอียด		

เ ริ่ ม ต้ั งแต ่การ ตัด เย็บไปจนถึ ง 

การย้อมและจบลงท้ายด้วยการ 

เตรยีมข้าวปลาอาหาร		ดังทีก่วบีรรยาย

ถงึการร่วมมือร่วมแรงกนัเตรยีมงานว่า

	 ว่าแล้วจึงสั่งพวกบ่าวข้า		 	 ชวนกันเร็วหวาอย่าช้าได้

	 กูจะบวชลูกชายสายสุดใจ	 	 เอ็งจงไปเที่ยวหาผ้าเนื้อดี

	 ท�าจีวรสบงสไบลาด	 	 	 หาทั้งย่ามบาตรมาตามที่

	 ลงมือพร้อมกันในวันนี้		 	 อ้ายถีอีล่ามาช่วยกู

	 ฝ่ายพวกข้าไทไปหาของ	 	 หมากพลูใบตองที่มีอยู่

	 บ้างก็มาเย็บกรวยช่วยกันดู	 	 ปอกหมากพันพลูทั้งฟั่นเทียน

	 เอาผ้าขาวมาวัดตัดสบง		 	 เย็บลงฝีเข็มเหมือนเล็มเลี่ยน

	 ตัดจีวรสไบตะไกรเจียน		 	 เย็บทับจับเนียนเป็นเนื้อเดียว

	 อังสะนั้นแพรหนังไก่นุ่ม	 	 รังดุมหูไหมใส่เย็บเสี้ยว

	 มานั่งพร้อมล้อมทั่วตัวเป็นเกลียว	 	 เอกิเกรกิกราวเกรยีวด้วยศรทัธา

	 บางคนออกมาหาขมิ้น	 	 	 โขลกสิ้นแล้วไปเอามาอีกหวา

	 ออแม่เอ๋ยไม่เคยหรือไรนา	 	 ย้อมผ้าซีดอยู่ดูไม่ดี

	 เอาน�้าส้มพรมแก้แลเห็นสุก	 	 พ้นทุกข์แล้วหนอหัวร่อรี่

	 ช่วยกันผูกราวขึงผึ่งทันที	 	 แห้งดีเข้าไตรไว้บนพาน

 จากค�ากลอนข้างต้น	 เราจะเหน็การเตรยีมตัดเยบ็สบงจีวรแล้วน�ามาย้อมเอง	

โดยมีผู้ช่วยตัวส�าคัญคือ	ขม้ิน	และน�้าส้มสายชู		ขม้ินท่ีน�ามาย้อมผ้ามีชื่อเรียก

รู้จักกันทั่วไปว่า	ขมิ้นชัน

	 ขม้ินชันเป็นไม้ล้มลกุ	มีเหง้า

อยูใ่ต้ดิน	 มีเนือ้สเีหลอืงอมส้มและ

มีกลิน่หอม		บางถ่ินเรยีกว่าขม้ินหวั 

ขม้ินแกง	 ขม้ินหยวก	 ภาคใต้-

เรียกข้ีม้ิน			พวกกะเหรี่ยงแถบ- 

แม่ฮ่องสอนเรยีกสะตอ		หรอืตายอ 

 ขมิน้เป็นสมุนไพรท่ีให้ประโยชน์เหลอืหลาย		นอกจากจะน�ามาใช้ย้อมผ้าให้สี

เหลอืงอมส้มแล้ว		ยงัเป็นยาขนานเอกท่ีควรมีไว้ประจ�าบ้านอกีด้วย		เริม่จากเป็นยา

ใช้รักษาแผลในกระเพาะอาหาร	 	 ในล�าไส้	 	 กินเพื่อให้เจริญอาหาร	 	 เป็นยาบ�ารุง	

ใช้ขับลม	แก้ท้องข้ึนท้องเฟ้อ	บรรเทาอาการวงิเวยีน	ดมแก้หวดั	ใช้ขบัปัสสาวะได้				

สรรพคุณที่ส�าคัญของขมิ้นคือใช้รักษาโรคผิวหนัง		รักษากลากเกลื้อน	ผดผื่นคัน	

อาการฟกช�้า	รักษาแผลสด	แผลถลอก		ใช้รักษาโรคชันนะตุในเด็ก	คนโบราณจึง

ใช้ขมิ้นทาผิวให้เด็กตั้งแต่แรกเกิด	 	ดังในตอนที่นางพิมพิลาไลยเกิด	 	กวีได้กล่าว

ถึงการน�าขมิ้นมาทาผิวว่า

 ศรีประจันเจ็บท้องร้องโก้งโค้ง	 หมอต�าแยเข้าโขย่งแล้วข่มมา

						 เข้าล้อมซ้อมข่มอยู่พัลวัน	 ถึงยามนั้นปลอดคลอดแล้วหวา

			 นอนหงายตะกายร้องวาวา	 เป็นหญิงโสภาน่าเอ็นดู

			 อาบน�้าแล้วซ�้าทาขมิ้น	 	 เอานมให้กินแล้วใส่อู่

			 แม่นมข้าไทให้เลี้ยงดู	 	 กินอยู่เป็นสุขทุกเวลา

	 การทาผิวเด็กแรกเกิดด้วยขมิ้นนั้น	 ไม่เพียง

แต่จะทาให้เด็กผูห้ญงิเท่านัน้		เด็กผูช้ายอย่างพลายแก้ว

กท็าขมิน้ต้ังแต่แรกเกดิเช่นกนั		พอทาขม้ินเสรจ็แล้ว

ก็น�ามาใส่กระด้งร่อน	ดังที่กวีบรรยายว่า

	 	 ถึงฤกษ์งามยามปลอดคลอดง่ายดาย	 ลูกนั้นเป็นชายร้องแว้แว้

	 	 พี่ป้าน้าอามาดูแล	 ล้างแช่แล้วส่งให้แม่นม

	 	 ทาขมิ้นแล้วใส่กระด้งร่อน	 ใส่เบาะให้นอนเอาผ้าห่ม

	 	 ปู่ย่าตายายสบายชม	 เรือนผมน่ารักดังฝักบัว

	 เราคงเคยได ้ ยินเรื่องที่น�าทารก

แรกเกิดใส่กระด้งร่อน	 พร้อมกับค�ากล่าว 

ของหมอต�าแยว่า	 “สามวนัลกูผ	ี สีว่นัลกูคน 

ลกูของใครมารบัเอาไปเน้อ..”	 การท�าเช่นนี ้

เป็นไปตามความเชื่อท่ีว่าเด็กที่มาเกิดน้ัน		

เริม่จากผป้ัีนขึน้	 แล้วมีดวงวญิญาณครอบครอง

ร่างน้ัน	สมัยก่อนเม่ือการแพทย์ยงัไม่เจริญ	ทารกมักตายภายใน	3	วนั	 ซ่ึงเช่ือกนัว่า 

เพราะทารกน้ันน่ารกั	ผชีอบใจจึงเอาไปเลีย้ง	ท�าให้เด็กกลบัไปเป็นผ	ี	หากไม่ชอบใจ

จึงให้คนเลี้ยง		ชาวบ้านจึงมีอุบายให้เด็กรอดตายด้วยการตั้งชื่อให้ผีไม่ชอบ		เช่น	

ชือ่เหมน็		ชือ่หมา		เป็นต้น		การใส่กระด้งร่อนกเ็ป็นอบุายลวงผว่ีาเด็กคนน้ีไม่น่ารกั  

แต่กลับน่าชัง	ไม่มีใครอยากได้ไว้		เด็กจะได้รอดจากความตาย	นอกจากจะไม่ตาย 

ต้ังแต่เด็กแล้ว	 พลายแก้วยังเติบโตมีหน้าตาหล่อเหลาผิวพรรณดีสมชาย- 

ชาติทหารอีกด้วย

	 กลบัมาพดูเรือ่งขม้ินกนัต่อ			ขมิน้ยงัช่วยรกัษาอาการผมร่วง	ผมคนั		ผมหงอก 

และเป็นเครื่องประทินผิว		โดยน�ามาขัดผิวท�าให้ผิวมีสีเหลืองนวลเนียนสะอาด 

และยงัให้กล่ินหอมอ่อนๆ		อีกด้วย			ในขนุช้างขุนแผนกก็ล่าวถงึการน�าขม้ินมาเป็น

เครื่องส�าอางอยู่หลายตอน			เช่น			ตอนที่นางพิมพิลาไลยแต่งตัวเตรียมจะไปวัด 

ด้วยว่ามีงานเทศน์มหาชาติประจ�าปี	ซึ่งเป็นงานใหญ่

	 	 	 ครานั้นนางพิมพิลาไลย	 ว่าจวนกัณฑ์เราไปเถิดแม่ขา

	 แล้วก็ลุกไปพลันมิทันช้า	 	 อาบน�้าผลัดผ้าด้วยฉับพลัน

						จึงเอาขมิ้นมารินทา	 	 ลูบทั่วกายาขมีขมัน

						ทาแป้งแต่งไรใส่น�้ามัน	 	 ผัดหน้าเฉิดฉันดังนวลแตง	

 ท่ีกวกีล่าวว่า	“เอาขม้ินมารินทา”	นัน้	 	 เข้าใจว่าเป็นการน�าขม้ินมาบดเป็นผง 

แล้วละลายน�้า	 	 เอาไว้ลูบไล้ผิวพรรณให้เหลืองนวลและมีกลิ่นหอมอ่อนๆ	โดยที่

ไม่ต้องล้างออก		ผวิพรรณของนางพมิจึงท้ังนวลเนียนและหอมไปในเวลาเดียวกนั		

	 ไม่เพียงแต่ผู้หญิงอย่างนางพิมเท่านั้นที่จะใช้ขม้ินมาประทินผิว		แม้แต่

ขุนช้างเองกใ็ช้ขม้ินเช่นกนั		แต่มิใช่เพือ่ให้ผวิเหลอืงนวลแบบผูห้ญิง	ขุนช้างเอาขม้ิน

มาใช้ส�าหรับขัดขี้ไคลต่างหาก		ดังที่ว่า

						 	 ครานั้นขุนช้างจวนเวลา	 สั่งข้าตักน�้าใส่ขันใหญ่

					พวกบ่าวหาบน�้าตามกันไป		 เติมใส่เต็มขันในทันที

					เจ้าขุนช้างอาบน�้าส�าราญใจ		 ข้าไทเข้ากลุ้มรุมกันสี

					เอาขมิ้นถูตัวให้ทั่วดี	 	 ขี้ไคลไหลรี่สีออกมา

สมุนไพรในขุนช้างขุนแผน

(อ่านต่อหน้า 9)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

	 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน	

ครัง้ท่ี	49	และการประชมุอืน่ๆ	 ท่ีเกีย่วข้อง	ระหว่าง 

วนัท่ี		23-26	กรกฎาคม	2559	ทีเ่วยีงจนัทน์	สาธารณรฐั-

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 มีวาระในการหารือ

ถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ประชาคมอาเซียน	 รวมท้ังเสรมิสร้างสันติภาพและ 

ความม่ันคงในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้และในภมิูภาค 

ผ่านการใช้มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและ

ความร่วมมือ	ซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดน	นอกจากนี ้

ท่ีประชุมจะหารือเก่ียวกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการขับเคลื่อน

ประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน	 2025	 กับวาระการพัฒนา

ที่ยั่งยืน	 ค.ศ.	 2030	 ของสหประชาชาติ	 ซึ่งประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็น 

ผู้ประสานงานของอาเซียนในประเด็นดังกล่าวด้วย

	 นอกเหนือจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแล้ว	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะพบหารือกับคณะกรรมาธิการระหว่าง

รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(ASEAN	Intergovernmental	Commission	

on	Human	Rights:	AICHR)	เข้าร่วมการประชุมกับประเทศคู่เจรจา	(อาเซียน	+1)	

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม	 การประชุมระดับรัฐมนตรี

ของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก	 (East	 Asia	 Summit:	 EAS)	 และการ

ประชมุอาเซยีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง	 และความม่ันคงในภมิูภาคเอเชยี-

แปซิฟิก	(ASEAN	Regional	Forum:	ARF)

 ส�าหรับระเบียบวาระของการประชุมท่ีเกี่ยวข้องต่าง	ๆ	นั้น	จะเป็นการ

ติดตามผลการด�าเนินงาน	ในห้วงหน่ึงปีท่ีผ่านมา	และการวางแนวทางการด�าเนนิงาน 

ในอนาคต	โดยจะมีการหารอืถงึแนวทางการเสรมิสร้าง	ความเข้มแข็งให้กบักลไก

การประชมุต่าง	ๆ	โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นประธานร่วม 

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรป	 ในฐานะประเทศ

ผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป	เพื่อผลักดันการยกระดับ

ความสัมพันธ์ดังกล่าว	นอกจากน้ี	รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน	และรัฐมนตรี

ต่างประเทศคู่เจรจา/รฐัมนตรต่ีางประเทศ	 ARF	 จะแลกเปลีย่นข้อคิดเหน็เกีย่วกบั

ประเด็นส�าคญัในภมิูภาคและประเดน็ระหว่างประเทศท่ีอยูใ่นความสนใจร่วมกนั	

ตลอดจนส่งเสรมิการทูตเชงิป้องกัน	 ซ่ึงรวมถงึในด้านความท้าทายด้านความม่ันคง

รูปแบบใหม่ด้วย

 โดยกว่าท่ีประชมุจะได้ข้อสรปุน้ัน	 กป็ระสบกบัปัญหาจนเกอืบจะซ�า้รอยเดิม

กับประสบการณ์ในการประชุมปี	 พ.ศ.	 2555	 ในกัมพูชา	ที่การประชุมรัฐมนตรี

ต่างประเทศอาเซียนล้มเหลวท่ีจะออกค�าแถลงร่วมเป็นครัง้แรกนบัต้ังแต่การก่อต้ัง

อาเซียนเพราะความขัดแย้งจากประเด็นทะเลจีนใต้	

	 ในการประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศอาเซยีนครัง้ที	่ 49	 นัน้	 จงึเป็นการประชมุ

ครั้งแรกหลังจากที่มีค�าตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวร	ณ	กรุงเฮก	ประเทศ-

เนเธอร์แลนด์	 ในปัญหาทะเลจีนใต้ออกมาเม่ือวันที่	 12	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2559	

พร้อมกับความพ่ายแพ้จากฝั่งจีนซึ่งคณะตุลาการได้บอกปัดไม่ยอมรับข้ออ้าง

ส�าคัญท่ีปักกิ่งใช้เป็นเหตุผลเข้าครอบครองพื้นที่จ�านวนมากในทะเลจีนใต้	 

และชัยชนะทางกฎหมายท่ีฟิลิปปินส์ได้รับแต่เพียงตัวหนังสือ	โดยค�าแถลงร่วม 

ในครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นได้ว่าจีนไม่ยอมรับผลของค�าตัดสินน้ีแม้แต่น้อย	 

และความขัดแย้งในเรื่องทะเลจีนใต้ก็ไม่ได้ยุติแต่อย่างใด

  เม่ือแรงกดดันจากจีนผลักดันให้เกิดการแบ่ง

แยกในประเทศต่างๆ	อกีครัง้	ในประเด็นด้านความมัน่คง

ที่ถกเถียงกันมากที่สุดของภูมิภาค	 การรวมตัวใน

นครหลวงเวียงจันทน์ครั้งน้ีเป็นครั้งแรกท่ีผู้เล่นต่างๆ 

ของภูมิภาค	 รวมท้ังจีน	 และสหรัฐฯ	 ได้พบหารือ 

กันนับต้ังแต่ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรมีค�าตัดสิน 

ให้การอ้างสทิธิอธิปไตยเหนือน่านน�า้ในทะเลจนีใต้

ของจีนเป็นโมฆะ

	 การอ้างกรรมสิทธ์ิกับจีนในบริเวณทะเลจีนใต้เป็นหนึ่งในหลายประเด็น

ถูกโต้เถียงกันมากท่ีสุดส�าหรับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในยุคปัจจุบัน	 ด้วยชาติสมาชิกต้องการคานอิทธิพลระหว่างความประสงค์ที่จะ 

ยนืยนัสทิธิอธิปไตย	 ขณะเดียวกนักต้็องการท่ีจะหาข้อตกลงร่วมกนั	 และส่งเสรมิ

ความสัมพันธ์อันดีกับจีน

	 แม้ว่าฟิลิปปินส์และเวียดนามต้องการให้ท่ีประชุมบรรจุค�าตัดสินของ

คณะอนุญาโตตุลาการถาวรที่ระบุว่า	 จีนไม่สามารถอ้างกรรมสิทธ์ิเหนือพื้นท่ี 

ทะเลจนีใต้ได้ท้ังหมด	รวมทัง้การเรยีกร้องให้จีนเคารพกฎหมายทางทะเลระหว่าง-

ประเทศ	ไว้ในแถลงการณ์ร่วมนั้น	

	 แต่ทางฝ่ายจีนซึ่งมีกัมพูชาเป็นหน้าด่าน	 ไม่ยอมรับค�าตัดสินดังกล่าว	 โดย 

ระบุต้ังแต่ต้นแล้วว่าศาลอนุญาโตตุลาการถาวรแห่งนีไ้ม่มอี�านาจตัดสนิข้อพพิาททวภิาคี	 

แต่จีนต้องการเจรจาโดยตรงกับฟิลิปปินส์	

	 จากข้อมูลในวงการถึงกลยุทธ์ที่ปักกิ่งใช้จึงเป็นการสร้างพันธมิตรกับลาว

ที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้	และกัมพูชา	ผ่านความช่วยเหลือและเงินกู้เพื่อแบ่ง

แยกออกจากกลุ่มอาเซียนมาเข้าข้างฝ่ายตนอย่างมิต้องสงสัย

	 ท้ายที่สุด	เพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายไปจนถึงขั้นที่ที่ประชุม

ไม่สามารถออกแถลงการณ์ได้	 ฟิลปิปินส์จึงไม่มีหนทางอืน่	 นอกจากการถอนค�าขอ

ส�าหรับแถลงการณ์ร่วมในการกล่าวถึงค�าตัดสินทางกฎหมายส�าคัญเกี่ยวกับ

ทะเลจีนใต้ตามการคัดค้านจากกัมพูชาเพื่อให้สามารถออกแถลงการณ์ร่วมได้

 ดังนัน้	แถลงการณ์จึงกล่าวถงึเพยีงความจ�าเป็นทีจ่ะต้องหาวธีิแก้ปัญหาพพิาท

ในทะเลจีนใต้ด้วยสันติวิธี	โดยมีความสอดคล้องต่อกฎหมายระหว่างประเทศ	

ซ่ึงรวมถึงกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติ	 ซ่ึงคณะอนุญาโตตุลาการถาวร

กล่าวถึง	โดยมีใจความว่า	

 	 “อำเซียนวิตกกังวลอย่ำงยิ่งเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ	 นี้	 และที่ 

ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนำคตอันใกล้	 และจะรับข้อวิตกกังวลที่รัฐมนตรีบำงคน 

แสดงควำมคิดเห็นทั้งเรื่องกำรปักปันเขตแดน	และสถำนกำรณ์ตึงเครียดใน

พื้นท่ีดังกล่ำว	 ซ่ึงล้วนแต่บ่ันทอนควำมไว้วำงใจ	 และควำมเชื่อม่ัน	 ซ่ึงอำจจะ

ส่งผลต่อกำรบ่อนท�ำลำยสันติภำพ	ควำมม่ันคง	และเสถียรภำพในภูมิภำคนี้ไว้

พิจำรณำต่อไป”

 ขณะเดียวกนั	 มีแถลงการณ์อกีฉบบัหนึง่	 ระบุว่าจนีและอาเซยีนต่างยนืยนั 

ในพนัธสัญญาทีมี่ต่อเสรภีาพในการเดินเรอื	และการบินเหนือน่านฟ้าในทะเลจีนใต้ 

นอกจากนี้	ทั้งสองฝ่ายจะละเว้นการด�าเนินกิจกรรมใดๆ	ที่ท�าให้ข้อพิพาททวี

ความตึงเครยีดหนกัข้ึน	 โดยรวมไปถงึจะไม่เข้าไปใช้ประโยชน์	หรอืพกัอาศัยในเกาะ	

หรือแนวปะการังใดๆ	ที่ปัจจุบันไม่มีคนอาศัยอยู่ด้วย

	 ทางฝ่ายจีนจึงแสดงความขอบคุณกัมพูชาส�าหรับการสนับสนุนจุดยืนต่อ

ข้อขัดแย้งทางทะเล	

ย้อนบันทึกกว่าจะได้แถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 49

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 9)
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 ‘ครูหยุย’ ฝากบัณฑิตรามฯ 

น�าความรู้สู่สังคม-ดูแลประเทศชาติ

 “ครูหยุย” ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก  

ฟื้นความหลัง-บอกเล่าแรงบันดาลใจในการท�างาน 

ฝากความหวังบัณฑิตรามค�าแหงต้องใช้ความรู ้

เกื้อกูลสังคมและประเทศชาติ

 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ‘ครูหยุย’ ปรัชญา- 

ดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิ สาขาวิชาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

สมาชกิสภานิติบญัญัติแห่งชาติ กล่าวว่าการได้รบัปรญิญา- 

ดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิในครัง้นี ้ ถอืเป็นรางวลัอนัทรงเกยีรติ 

จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ซึ่งจะเป็นก�าลังใจให้ตน 

ท�างานให้สังคมต่อไป 

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นสถาบันเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศไทย  

ผลติบัณฑิตรบัใช้สงัคมมาอย่างยาวนาน หากมองในการผลติบณัฑิตเชงิปรมิาณน้ัน 

นับได้ว่าบรรลุผลในการผลิตบัณฑิตสู่สังคม และยังเชื่ออีกว่าในด้านคุณภาพ  

รามค�าแหงได้หล่อหลอมบัณฑิตให้มีคุณภาพสู่สังคมได้ทุกสาขาวิชาชีพเป็น

อย่างดี ซึ่งหากจะพิจารณามุมมองที่อยากเห็นต่อไปในอนาคตคือ สังคมที่ก้าวไป

ข้างหน้า เห็นได้ชัดว่าคนในสังคมเติบโตไปประกอบวิชาชีพมากมาย เป็นส่ิงท่ี

ต้องการให้รามค�าแหงผลิตบัณฑิตออกไปเป็นบัณฑิตท่ีนอกจากจะพึ่งพาตนเอง 

ได้แล้ว ต้องใช้ความรูใ้นการพฒันาประเทศได้ สิง่ส�าคญัคอืการผลติบณัฑิตท่ีรบัใช้ 

สังคม โดยเฉพาะปัจจุบันสังคมต้องการต้นแบบที่ดีให้แก่คนรุ่นหลัง ทั้งในแง่การ

ประพฤติปฏิบัติ รวมถึงการใช้ความดีที่มีหล่อเลี้ยงสังคมไปคู่กับความรู้ที่มี

 ครูหยุย กล่าวต่อไปว่าส�าหรับตนเองการท่ีมีโอกาสเรียนระดับปริญญา  

ถอืว่าได้รบัจากสังคมมามากแล้ว ถงึเวลาท่ีจะได้ท�าหน้าทีคื่นประโยชน์สู่สงัคมบ้าง 

ท�าให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ นับเป็นความตั้งใจเบื้องต้นของการท�างาน แต่หลังจาก 

ท�างานไประยะหนึ่ง พบว่าการท�างานเท่าที่จะท�าได้นั้น ยังไม่พอ จ�าเป็นต้องคิด 

ท�าอะไรบางอย่าง เสมอืนเป็นข้อต่อข้อเหวีย่งเพือ่ให้เกิดผลกระทบทางบวกกบัสงัคม 

ให้เป็นคลื่นกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในเชิงโครงสร้างและเชิงรูปธรรม

ที่ส่งผลต่อสังคมในภาพรวม และได้คิดว่าควรจะมีโครงการที่สามารถกระตุ้นคน

ทั้งประเทศให้หันมาเห็นด้วย

 “ความคดิน้ีเป็นท่ีมาน�าไปสู่การคิดโครงการว่า อะไรเป็นส่ิงท่ีสังคมยงัไม่เคย 

คิดท�ามาก่อน จึงเกิดเป็นโครงการ “ครูข้างถนน” คือแนวคิดในการพาครูเข้าไป 

สอนในท่ีต่างๆ ท้ังเปิดการสอนในแหล่งก่อสร้าง จนเป็นรปูแบบโรงเรยีนเคลือ่นที ่

ไปสอนกลุ่มอื่นได้หมด ทั้งบนเกาะ ภูเขา ซึ่งเป็นการท�างานในเชิงรูปแบบ”

 ครูหยุย กล่าวต่อไปว่าประเทศไทยอยู่ภายใต้กฎหมาย มีจ�านวนมากท่ียัง 

เป็นช่องว่างของผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีไม่ได้รับการปกป้อง 

คุ้มครองช่วยเหลือ ควรต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายใดหรือไม่ หากเป็นกฎหมาย 

เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก แต่ยังไม่มีกฎหมายการรวมตัวเด็กเพื่อท�ากิจกรรม  

ดังนัน้ จึงด�าเนนิการยกร่างกฎหมายและผลกัดันสูส่ภาจนส�าเรจ็ โดยการมีส่วนร่วม 

เป็นกรรมการพิจารณาทั้ง 2 ฉบับด้วย

 อย่างไรกต็าม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กและเยาวชนส่งผลให้ปัจจบุนัไทยมีเยาวชน 

รวมตัวกันเป็นสภาระดับต�าบลพันกว่าแห่ง สภาละ 1 อ�าเภอ สภาจังหวัด และ 

สภาระดับประเทศ นอกจากนัน้ ยงัต้องส่งเสรมิให้ทุกกระทรวงทบวงกรม NGO  

ท�างานร่วมกัน รวมถึงควรมีการกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

อันจะเป็นทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนได้ดี

 “วิชาความรู้ที่บัณฑิตรามค�าแหงมีอยู่นั้นเป็นเรื่องไม่น่ากังวล เพราะต่างม ี

ความรู้ท่ีเต็มเปี่ยม ส่ิงท่ีกังวลและอยากจะฝากคือ เม่ือบัณฑิตก้าวออกไปสู ่

โลกภายนอก ขอให้ตระหนักคดิในเรือ่งของการท�าหน้าท่ี ซ่ึงต่างจากการท�างานเพือ่ 

เลี้ยงชีพ เพราะการท�าหน้าที่คือ ท�าหน้าท่ีอื่นด้วยในฐานะคนในครอบครัว  

คนที่อยู่ในสังคม ดังนั้น การท�าหน้าที่ต้องค�านึงถึงการกระท�าที่มีผลกระทบต่อ 

ครอบครัว สังคม ประเทศ ท�าหน้าที่อย่างระมัดระวังให้มาก ไม่ใช่หน้าที่ที่น�า 

ความรูไ้ปท�าลายสังคม ต้องใช้ความรูท้�าหน้าท่ีเกือ้กลูสังคม ต้ังแต่ครอบครัว สังคม 

และประเทศชาติ ให้ก้าวไปสู่สังคมที่มีความสุขด้วยกันได้”

ประธานกรรมการ บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับปริญญากิตติมศักดิ์
ฝากบัณฑิตราามฯ เรียนรู้และปรับตัวให้ทันโลกยุคดิจิทัล

 ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ฝากบัณฑิตรามค�าแหงในโอกาสเข้ารับ 

พระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ ขอให้เรียนรู้ ปรับตัวให้ทันโลกยุคดิจิทัล  

ไม่หลงตามกระแส และคิดเป็นท�าเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

  นายสุภกติ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 

บรษัิทเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ จ�ากัด เข้ารับพระราชทานปรญิญา- 

ปรชัญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาบรหิารธุรกจิ 

จากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ อาคารหอประชุม-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

   ‘ข่าวรามค�าแหง’ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ถึง 

ความรูสึ้ก ทศันคติทีมี่ต่อมหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

และหลักการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ  

รวมท้ังฝากถึงบัณฑิตรามค�าแหงในการออกไปท�างานและใช้ชีวิตในสังคม 

ยุคไทยแลนด์ 4.0 

  นายสภุกติ เจียรวนนท์ กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นมหาวทิยาลยั- 

ที่มีชื่อเสียง ได้รับความเชื่อถืออย่างกว้างขวาง ทั้งยังเป็นสถาบันการศึกษา 

ท่ีเปิดโอกาสให้คนท่ัวไปได้เข้าถึงการเรยีนรู้ มหาวทิยาลัยรามค�าแหงจงึสามารถ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมาช่วยเหลือสังคม เพื่อพัฒนาประเทศของเรา 

ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่อนุมัติปริญญา- 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิในครั้งนี้ รู้สึกเป็นเกียรติต่อตนเอง ครอบครัว 

และองค์กรอย่างยิ่ง

 “การที่จะประสบความส�าเร็จทั้งในการท�างานน้ัน ต้องมีความขยัน  

ซื่อสัตย์ อดทน และใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  สามารถน�าสิ่งดี ๆ ที่คิด

และสร้างสรรค์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การท�างานต้องพบ 

เจออปุสรรคเป็นเร่ืองปกติแต่ต้องไม่ย่อท้อ มุง่ม่ันทีจ่ะฝ่าฟันอปุสรรคเหล่าน้ัน 

เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายท่ีต้ังใจ ซ่ึงประสบการณ์ต่างๆจะหล่อหลอมให้เราแข็งแกร่ง 

และเก่งข้ึน อกีท้ังงานบางอย่างท�าคนเดียวอาจจะไม่สามารถบรรลเุป้าหมายได้ 

ฉะนั้น ต้องรู้จักสร้างทีมงานท่ีมีความสามารถ มีประสิทธิภาพ และมีความ-

สามัคคี ที่พร้อมจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปสู่ความส�าเร็จร่วมกันด้วย”

  นายสุภกิต  ฝากถึงบัณฑิตในการออกไปใช้ชีวิตและท�างานใน 

ยุคไทยแลนด์ 4.0 ว่าปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส�าคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในมิติหนึ่ง 

ถอืเป็นการพฒันาประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยัง่ยนืและทันต่อสถานการณ์โลก 

ท�าให้การศึกษามีคุณภาพดีขึน้ การค้าและการลงทุนจะเชือ่มโยงกบัประชาคมโลก 

ได้มากข้ึน บัณฑิตทั้งหลายต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันโลก ทันเทคโนโลยี  

แต่โลกยุคดิจิทัลก็มีท้ังด้านบวกและด้านลบ อย่าหลงไปตามกระแสจนเกิน 

ความพอดี ต้องมีเหตุผล คิดเป็น ท�าเป็น ก็จะสามารถใช้ชีวิตและท�างานใน

สังคมโลกยุคใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความสุข



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

ถาม	 ผมต้องการสมัครเรียนปริญญาใบท่ีสอง	 

ม.รามค�าแหง	และขอใช้สิทธ์ิเทียบโอน	การเทียบโอน 

สามารถท�าเรื่องผ่อนผันได้หรือไม่	 หากได้ต้องท�า 

อย่างไรบ้าง	ขอทราบรายละเอียดด้วย

ตอบ	 นักศึกษาที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต	แต่ 

ถ้ายงัไม่พร้อมช�าระค่าเทยีบโอนท้ังหมด	 ให้ช�าระค่า 

เทียบโอนไว้ก่อน	 จ�านวน	 100	 บาท	 ในวันสมัคร 

เพื่อเป็นหลักฐานข้อมูล	 ส่วนค่าเทียบโอนท่ีเหลือ 

จะต้องช�าระครัง้เดียวท้ังหมดภายในระยะเวลา	 1	 ปี 

นับจากท่ีสมคัร	นักศึกษาทีส่มัครในภาค	1	ต้องช�าระ

ค่าเทยีบโอนท้ังหมดให้เสรจ็สิน้ภายในเดือนมิถนุายน 

ของปีถดัไป	 ส�าหรบันักศึกษาท่ีสมัครในภาค	 2	 ต้อง 

ช�าระค่าเทยีบโอนท้ังหมดให้เสรจ็ส้ินภายในเดือน- 

พฤศจกิายนของปีถดัไป		นักศึกษาทีไ่ม่ช�าระค่าเทยีบโอน 

ให้เสรจ็ส้ินในระยะเวลาทีก่�าหนด		นกัศึกษาจะต้อง 

ช�าระค่าเทียบโอนล่าช้า	 ภาคละ	 300	 บาท	 (หรือ	

600	บาท/ปี)

ถาม		 ปัจจุบันเป็นนักศึกษารามค�าแหง	 แต่ผม 

ได้เรยีนทีม่หาวทิยาลยัอืน่ด้วย	 ถ้าผมจะลาออกจาก 

ท่ีผมเรยีนอยู	่ แล้วขอใช้สทิธ์ิเทยีบโอนวชิาทีผ่มเรยีน 

จากที่อื่น	ผมสามารถท�าได้หรือไม่

ตอบ	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2560	 ข้อ	 8	 

การรบัโอนนิสตินกัศึกษาจากสถาบันอดุมศึกษาอืน่

			 8.2	 ต้องเป็นหรือเคยเป็นนิสิตนักศึกษา 

จากสถาบนัการศึกษาระดับอดุมศึกษาหรอืเทยีบเท่า 

ในหลกัสูตรทีส่�านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

หรอืหน่วยงานของรฐัท่ีมีอ�านาจตามกฎหมายรบัรอง 

และไม่เป็นผู้ถูกส่งให้พ้นสภาพนิสิตนักศึกษาด้วย

ความผิดทางวินัย

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเรื่อง

การขอใช้สิทธ์ิเทยีบโอนหน่วยกติภายหลังการสมัคร 

เป็นนักศึกษา

  คุณสมบัติของผู้ขอใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต	

หลังการสมัครเป็นนักศึกษา

	 4.	 เป็นผู้ท่ีเคยศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอื่น	และยังไม่ส�าเร็จการศึกษาและไม่ได้ขอ

ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต	 แบบย้ายโอนหน่วยกิต

ในวันสมัคร

 จากข้อบงัคับและประกาศของมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหงข้างต้น	 นักศึกษายงัมีสถานภาพการเป็น 

นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค�าแหงอยู	่ จงึไม่สามารถ 

ใช้สิทธ์ิเทยีบโอนวิชาทีไ่ด้สอบผ่านแล้วจากการเป็น 

นักศึกษาของสถาบันอื่น กองบรรณาธิการ

	 เนื่องจากในวันที่นักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษา 

ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 นกัศึกษายังมีสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษาท่ีสถาบันท่ีนกัศึกษาอยู่	 นกัศึกษาจงึ 

ไม่มีสิทธ์ิทีจ่ะเทยีบโอนวชิา	 แต่ถ้าวนัท่ีสมัครนักศึกษาใหม่ 

นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากสถาบัน 

เดิมแล้ว	 นักศึกษาสามารถใช้สทิธ์ิการเทียบโอนภายหลงั 

จากการสมัครเป็นนักศึกษาแล้วได้

 ดังน้ัน	 นักศึกษาต้องลาออกจากการเป็น 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงก่อนแล้ว 

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่	 ส่วนการเทียบโอนต้อง 

เทยีบโอนวชิาทีส่อบได้จากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

และจากสถาบันเดิมของนักศึกษารวมกัน

	 ขุนช้างคงจะได้แต่อาบน�้าแบบพอผ่านๆ 

ไปทุกวัน		คร้ันถึงวันพิเศษท่ีจะต้องไปพบปะผู้คน 

ในงานเทศน์มหาชาติ		ก็ต้องชวนข้าไทมาลงแขก 

ขัดขี้ไคลกันยกใหญ่		และขมิ้นนี่เองที่มีบทบาทส�าคัญ 

ท�าให้ขี้ไคลถึงกับไหลรี่ออกมาเลยทีเดียว

	 สรรพคุณของขม้ินยังไม ่หมดแต ่ เพียงนี้		 

ยังคงช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับตาอีกด้วย		ผู้ที่เป็นตาแดง 

ตาแฉะ		ตามัว	ตาอักเสบ	หรือเป็นริดสีดวงตา	ใช้ราก 

เอามาฝนละลายน�้าหยอดตาได้		ขม้ินชนิดนี้เรียกว่า 

ขมิน้เครอื		ขมิน้ฤๅษี	หรอืผ้าร้ายห่อทอง		ซ่ึงมีลักษณะ

แตกต่างกับขมิ้นชัน		ต้นจะเป็นไม้เถาพาดพันตาม 

ต้นไม้ใหญ่		เป็นเถากลม	เปลอืกชุม่น�า้	มีผวิสีน�า้ตาลเหลอืง		

	 ขม้ินอีกชนดิหน่ึงเรยีกว่า	ขม้ินอ้อย	หรอืขม้ินเจดีย์  

มีสีเหลืองอ่อนกว่าขมิ้นชัน		เอาเหง้ามาบดละลายน�้า 

รนิเอาหยอดตาได้เหมือนกนั		ชาวบ้านกเ็รยีกว่าขมิน้ทัง้นัน้	 

ดังตอนท่ีขุนแผนกับพลายงามจะไปทัพท่ีเชียงใหม่	 

แล้วเลยแวะกราบพระพิจิตร		ท�าให้พลายงามได้พบ 

กับนางศรีมาลา		เช้าวันที่ขุนแผนจะออกเดินทางนั้น 

นางศรีมาลามัวแต่จัดข้าวของพิเศษให้แก่พลายงาม

ผู้กลายเป็นสามีไปชั่วข้ามคืน		นางบุษบาถามหา 

นางศรมีาลาว่าท�าไมไม่ออกมาลาขุนแผน		อีเม้ยสาวใช้ 

ตอบว่านางศรีมาลาเจ็บตา			นางบุษบาจึงว่า	“มึงเป็น 

แต่เล่นลิ้น		ทิ้งนำยมำนั่งตั้งส�ำออย		สักหน่อยตำอ่อน 

จะบวมปลิ้น		ชำติอีมอญหน้ำเป็นเห็นแต่กิน		น�้ำขมิ้น 

ไม่เอำไปให้หยอดตำ”		น่ันแสดงให้เหน็ว่าการใช้น�า้ขม้ิน 

มาหยอดตานั้นชาวบ้านก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าจะบรรเทา

อาการเจ็บตาได้		และสุดท้ายขมิ้นก็ยังใช้ผสมกับยา 

หรอืน�า้มันนวดเพือ่ให้คลายเส้นได้อกีด้วย		นับว่าขมิน้

เป็นสมนุไพรท่ีควรค่าแก่การเป็นยากลางบ้านอย่างแท้จรงิ	

ภูมิปัญญาไทยในวรรณคดีฯ (ต่อจากหน้า 6)

จุดยืนที่ท�าให้การประชุมในช่วงสุดสัปดาห์ของ

อาเซียนในนครหลวงเวียงจันทน์ต้องตกอยู่ในความ

สับสนวุ่นวาย	 และกล่าวโทษประเทศนอกภูมิภาค

ว่าพยายามเข้ามาแทรกแซงยุยงสร้างความวุ่นวาย	

และปั่นกระแสให้เรื่องยิ่งลุกลามบานปลายมากขึ้น	 

ซ่ึง เห็นได ้ชัดว ่าหมายถึงสหรัฐอเมริกานั่นเอง	 

จากการทวีความตึงเครียดในภูมิภาค	 และเป็นการ

ส่งเสียงเตือนอ้อมๆ	ให้ญี่ปุ่นให้อยู่ห่างๆ	จากความ 

ขัดแย้งนี้อีกด้วย

	 การท่ีฟิลิปปินส์ยอมตกลงให้ละเว้นค�าตัดสิน

ของคณะอนญุาโตตุลาการถาวรในแถลงการณ์ร่วมแล้ว	

จึงไม่ใช่เป็นชัยชนะที่งดงามทางการทูตของทางฝ่ายจีน 

หากแต่เป็นการสะท้อนให้เหน็ถึงมุมมองของฟิลิปปินส์ 

ต่อผลประโยชน์ของอาเซียนท่ีมมีากกว่าผลประโยชน์

ในทะเลจีนใต้

	 	 	 	 	 จากบทเรียนนี้เองจึงท�าให้อาเซียนตระหนักได้

ว่าการที่จะแข็งขันกับจีนไม่สามารถท่ีจะก่อให้เกิด

อะไรที่ดีขึ้นมาได้	 หนทางในการด�ารงความสัมพันธ์

จึงจะต้องแสวงหาวิธีการอยู่ร่วมกันอย่างโอนอ่อน

และสันติ

ท่ีมาของภาพ	 http://www.manager.co.th/Around/

ViewNews.aspx?NewsID=9590000073382

นานาสาระประชาคมอาเซียน (ต่อจากหน้า 7)

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณัิฏฐา  แสงสุข คณบดี

คณะนิติศาสตร์เป็นประธานเปิดการอบรมการ- 

แถลงกาณ์ด้วยวาจาในชัน้ศาลอทุธรณ์	 โดยมีนายชชัเวช	

สุกิจจวนิช	 ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดนนทบุรี	 นายศักด์ิชัย	 ลิ้มศิริโพธ์ิทอง	

ทนายความหุน้ส่วน	 บรษัิทวรีะวงค์,	 ชนิวฒัน์	 และ 

เพียงพนอ	 จ�ากัด	 เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์	

และเทคนิคต่างๆ	ในทางปฏบัิติจรงิ	จากวชิาว่าความ 

วชิาวธีิพจิารณาความแพ่ง	และวชิาทรพัย์สินทางปัญญา	

เกี่ยวกับการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาล	 เมื่อวันที่	 

12	กรกฎาคม	 2560	ณ	คณะนิติศาสตร์	มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	อาคาร	1	ชั้น	3	ห้อง	1303	



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

POL 3365

นโยบายและการบริหารภาษีอากร

อาจารย์ ดร.ปะการัง  ชื่นจิตร

ภาค 1/2560

		ตารางเรียน องัคาร	11:30-13:20	ห้อง	VPB301

		ต�าราประกอบ	 ENG	 2001	 การอ่านเอาความ 

(English	 Reading	 for	 Comprehension)	 แต่งโดย	

รศ.ส่องศร	ีโตประเสริฐ	และ	รศ.ดร.ธัญญรตัน์	ปาณะกลุ

		อาจารย์ผูส้อน		อ.อรรถพล	ปะมะโข		(attapon_p 

@ru.ac.th)	 ผศ.ทิพอุษา	 ศรีเพริศ	 และรศ.นัญ	 

เจริญพันธุ์ศิริกุล	 

		ค�าอธบิายรายวชิา	การศึกษาวธีิฝึกอ่านข้อความส้ัน	ๆ 

โดยเน้นเรือ่งค�า	วล	ีโครงสร้างประโยค	การใช้อปุสรรค 

ปัจจัย	ค�าชี้แนะในบริบท	ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรม

		การสอบปลายภาค	 ข้อสอบแบบปรนัยจ�านวน	

100	ข้อ	|	สอบวันศุกร์ท่ี	27	ตุลาคม	2560	เวลา	09.30-12.00	น. 

ข้อสอบแบ่งเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 1)		ภาคทฤษฎี	(20	ข้อ)

	 	 	 -	Similar	Meaning	(5	ข้อ)

	 	 	 -	Prefix,	Suffix	และ	Root	(4	ข้อ)

	 	 	 -	Dictionary	Entry	(4	ข้อ)

	 	 	 -	Contextual	Clues	(2	ข้อ)

	 	 	 -	Main	Idea	(5	ข้อ)

	 	 2)	Seen	Passage	(30	ข้อ)

	 	 3)	Unseen	Passage	(50	ข้อ)

Seen Passage

No. Unit Page Topic

1. 5 203 A	 Method	 for	 Remembering	

New	Words

2.	 6 249 The	Emotion	of	Fear

3. 6 251 Four	Kinds	of	Meat

4. 7 275 Plants

5. 7 297 Teaching

6. 8 318 What	is	Money?

7. 8 345 Tears

8. 9 367 Television:	How	It	Affects	Us

  ติดตามข้อมลูข่าวสารของภาควชิาภาษาองักฤษฯ	 

ได้ทาง	Facebook	Page	Department	of	English	and	

Linguistics,	Ramkhamhaeng	University

		วนั/เวลาเรยีน 	ทกุวนัจนัทร์	เวลา	07.30	-	09.20	น.

		อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.ปะการัง	ชื่นจิตร

		ช่องทางตดิต่อผูส้อน	คณะรฐัศาสตร์	ห้อง	506	

/	E-mail	:	pagarang.ch@gmail.com	/	Line	ID:	pagarang

		เอกสารการเรยีน	 ใช้เอกสารประกอบการสอน

ของ	อ.ดร.ปะการัง	ชื่นจิตร	

		ค�าอธิบายกระบวนวิชา	ศึกษานโยบายในการ

บรหิารภาษีอากร		นโยบายภาษีอากร		ส�าหรบัประเทศ 

ที่พัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนา	 	และนโยบาย

ในการบริหารภาษีอากรของประเทศไทยเกี่ยวกับ

ภาษีสรรพากร		ภาษีสรรพสามิต		ภาษีศุลกากร		และ

ภาษีเทศบาล	

		จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

	 	 1.	 เพือ่ให้นกัศกึษามีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับ

นโยบายในการบรหิารภาษีอากรของไทย	 ทัง้ภาษีสรรพากร  

ภาษีสรรพสามิต	ภาษีศุลกากร		และภาษีเทศบาล

	 	 2.	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจใน

กระบวนการบรหิารภาษีอากร	 และสามารถวเิคราะห์

ผลกระทบและข้อจ�ากัดของภาษีอากรประเภทต่างๆ	

ในเชิงรัฐศาสตร์ได้

		แนวทางการจัดการเรียนการสอน	 แนวทาง

การจัดการเรียนการสอน	ผูส้อนได้ออกแบบ	ใน	2	ลกัษณะ	คอื 

  1. ส�าหรับนักศึกษาท่ีเข้าชั้นเรียนประจ�า  

การจัดการเรียนการสอน	 เน้นการจัดการมีส่วนร่วม 

ของผูเ้รยีน	 โดยผูเ้รยีนจะต้องศึกษาเนือ้หาในบทเรยีน 

ที่ผู้สอนมอบหมาย	 เพื่อมาร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน	

และกิจกรรมเหล่านั้นจะถูกน�ามาคิดเป็นคะแนนเก็บ 

รวมถึงมีการมอบหมายให้ท�ารายงานเด่ียวและ

รายงานกลุ่ม

  2. ส�าหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าชั้นเรียน 

ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีเวลาเข้าชั้นเรียน	นักศึกษา

สามารถศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนรายวิชา

ได้ด้วยตนเอง	 และไม่จ�าเป็นต้องเข้าชัน้เรยีน	 การประเมินผล

การเรียนจะใช้การสอบวัดผลเป็นหลัก

	การวัดและการประเมินผล

  1. ส�าหรับนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนและท�ากิจกรรม

ในชั้นเรียน วัดผลดังนี้

1.1	กจิกรรมในชัน้เรยีนและทดสอบย่อย	 30	คะแนน

1.2	 งานเดี่ยวตามหัวข้อที่มอบหมาย	 10	คะแนน

1.3	รายงานกลุ่ม/น�าเสนอ	 20	คะแนน

1.4	สอบปลายภาค	 40	คะแนน

  2. ส�าหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าชั้นเรียน 

หรอืเข้าชัน้เรยีนแต่ไม่ประสงค์ร่วมกจิกรรม	ประเมินผล-

การศึกษาจากการสอบ	 โดยข้อสอบจะเป็นข้อสอบ 

อัตนัยจ�านวน	3	ข้อ	สัดส่วนคะแนนรวม	100	คะแนน

อาจารย์อรรถพล  ปะมะโข

ENG 2001 (EN 201)

การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

ENGLISH READING FOR COMPREHENSION

	 วนั/เวลาเรยีน	ทุกวนัองัคาร	เวลา	07.30-09.20	น.

 	อาจารย์ผูส้อน อ.ดร.ปะการงั	ชืน่จติร

 	ช่องทางติดต่อผูส้อน คณะรฐัศาสตร์	 ห้อง	 506	 

/	E-mail	:	pagarang.ch@gmail.com	/	Line	ID:	pagarang

 	เอกสารการเรยีน	 ใช้เอกสารประกอบการสอน

ของ	อ.ดร.ปะการงั	ชืน่จติร	

 	ค�าอธบิายกระบวนวชิา	 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

ในการจัดเก็บภาษีและการพัฒนารายไดข้ององค์กร-

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 รวมท้ังกระบวนการและแนวทาง

ในการบริหารภาษีท้องถิ่น	การพัฒนารายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

	 	 1.	 เพือ่ให้นกัศกึษามีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับ

แนวคิดและทฤษฎีในการจัดเก็บภาษีและการพัฒนา

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 2.	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจใน

กระบวนและแนวทางในการบริหารภาษีท้องถิ่น	

และสามารถสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการ

พัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

 	แนวทางการจัดการเรียนการสอน

  แนวทางการจดัการเรยีนการสอน	ผูส้อนได้ออกแบบ 

ใน	2	ลักษณะ	คือ	

  1. ส�าหรับนักศึกษาที่ เข ้าชั้นเรียนประจ�า  

การจัดการเรียนการสอน	 เน้นการจัดการมีส่วนร่วม 

ของผูเ้รยีน	 โดยผูเ้รยีนจะต้องศึกษาเนือ้หาในบทเรยีน 

ที่ผู้สอนมอบหมาย	 เพื่อมาร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน	

และกจิกรรมเหล่าน้ันจะถกูน�ามาคิดเป็นคะแนนเกบ็	

รวมถงึมีการมอบหมายให้ท�ารายงานเด่ียวและรายงานกลุม่

  2. ส�าหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าชั้นเรียน 

ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีเวลาเข้าชั้นเรียน	 นักศึกษา

สามารถศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนรายวิชา

ได้ด้วยตนเอง	และไม่จ�าเป็นต้องเข้าช้ันเรยีน	การประเมนิผล

การเรียนจะใช้การสอบวัดผลเป็นหลัก

 	การวัดและการประเมินผล

  1. ส�าหรับนักศึกษาท่ีเข้าชั้นเรียนและท�ากิจกรรม

ในชั้นเรียน	วัดผลดังนี้

1.1	กจิกรรมในชัน้เรยีนและทดสอบย่อย	 30	คะแนน

1.2	 งานเดี่ยวตามหัวข้อที่มอบหมาย	 10	คะแนน

1.3	รายงานกลุ่ม/น�าเสนอ	 20	คะแนน

1.4	สอบปลายภาค	 40	คะแนน

  2. ส�าหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าชั้นเรียน 

หรอืเข้าชัน้เรยีนแต่ไม่ประสงค์ร่วมกจิกรรม	ประเมินผล-

การศึกษาจากการสอบ	 โดยข้อสอบจะเป็นข้อสอบ 

อัตนัยจ�านวน	3	ข้อ	สัดส่วนคะแนนรวม	100	คะแนน

POL 4365

ภาษีท้องถิ่นและการพัฒนารายได้- 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจารย์ ดร.ปะการัง  ชื่นจิตร



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

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

	 คณะมนษุยศาสตร์		มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ		เรือ่ง		“การจัดท�าคูม่อื 

การปฏบัิตงิาน”   	โดยมี	ผูช่้วยศาสตราจารย์   ดร.อาจรณ 

เชษฐสุมน  คณบดีคณะมนษุยศาสตร์		เป็นประธาน 

และมีคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 ร่วมอบรม	 เม่ือวันที ่

30	 มิถุนายน	 2560	 ณ	 ห้องประชมุพวงแสด	 คณะ-

มนุษยศาสตร์	

 โอกาสนี	้ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	กล่าวว่าการอบรมครั้งนี ้

จัดข้ึนเพือ่ให้ความรู	้ แนวทาง และข้ันตอนการเขียนคูมื่อ 

การปฏบัิติงาน	แก่บุคลากรแต่ละหน่วยงาน	เพือ่ให้เกิด 

การท�างานอย่างเป็นระบบและถกูต้องตามกฎระเบยีบ- 

ข้าราชการ	 รวมทั้งใช้เป็นผลงานทางวิชาการและ 

เครื่องมือในการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

ทั้งนี้	 การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน 

เป็นเรื่องยาก	 จึงจ�าเป็นต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาและ 

พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดท�าคู ่มือการปฏิบัติงาน 

ได้สอดคล้องกบัหน่วยงาน	 มีประสิทธิภาพ	 ถกูต้อง- 

ตามวัตถุประสงค์	และมีความช�านาญยิ่งขึ้น

 การจดัอบรมครัง้นีไ้ด้รบัเกยีรติจากนายปภาณภณ 

ปภังกรภูรินท์	 หัวหน้างานกลุ่มงานส่งเสริมและ 

พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ	กองบริหารงานบุคคล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 ศิษย์เก่า- 

คณะนติิศาสตร์	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เป็นวทิยากร

บรรยายเกีย่วกบัความรู้เบ้ืองต้นในการจดัท�าคู่มือด้วย

	 ด้าน	นายปภาณภณ  ปภังกรภูรินท์ 	กล่าวถึง 

ความรูเ้บือ้งต้นในการจดัท�าคูมื่อว่าเน้ือหาจะต้องกระชบั 

ชดัเจน	และเข้าใจง่าย	รวมทัง้เป็นประโยชน์ส�าหรบั

การท�างาน	และมีความน่าสนใจ	น่าติดตาม	ไม่ล้าสมัย 

อีกทั้งควรมีตัวอย่างประกอบเพื่อสร้างความเข้าใจ

ให้กับผู้อ่านมากยิ่งขึ้น	ส�าหรับทักษะส�าคัญของ

อธิการบดีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทให้มีความรู้คู่่คุณธรรมฯ (ต่อจากหน้า 1)

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ศริโิรจน์	คณบดบัีณฑิต-

วิทยาลัย	 คณาจารย์	 และเจ้าหน้าที่	 ม.ร.ร่วมต้อนรับ	 

เมื่อวันที่	 15	 กรกฎาคม	 2560	ณ	อาคารหอประชุม-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสน้ี	 อธกิารบดี ม.ร.	 กล่าวว่าการปฐมนิเทศ 

นกัศึกษาใหม่เป็นธรรมเนยีมทีจั่ดข้ึนเป็นประจ�าทกุป ี

เพือ่ต้อนรบัและแนะน�าให้นักศึกษาได้รูจ้กัมหาวทิยาลยั 

ในภาพรวมดียิ่งขึ้น	ขอชื่นชมนักศึกษาทุกคนทีผ่่าน 

การคัดเลือกจากหลายขั้นตอน	 สามารถแบ่งเวลา 

จากภารกิจในหน้าที่มาเพื่อพัฒนาตนเอง	ขอขอบคุณ 

นกัศึกษาทกุคนทีตั่ดสินใจเลอืกเข้าเรยีนทีร่ามค�าแหง	

มหาวิทยาลัยขอยืนยันและให้ความม่ันใจในการ

พัฒนาหลักสูตรและวิชาการที่มีคุณภาพ	 สร้างความ

เชื่อมั่นและความภาคภูมิใจแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา

 “สถำนกำรณ์กำรศึกษำปัจจุบันเปลี่ยนไปมำก	

รัฐบำลเล็งเห็นควำมส�ำคัญและพยำยำมลดควำม

เหลือ่มล�ำ้ในสังคม	 มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหงเชือ่ม่ันว่ำ 

กำรศึกษำสำมำรถช่วยลดควำมเหล่ือมล�ำ้ในสังคมได้	

เมื่อเยำวชนได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม”

 อธกิารบดี ม.ร.	กล่าวต่อไปว่าในสังคมปัจจบัุน 

สายสัมพนัธ์และความเอือ้อาทรถกูแทนท่ีด้วยเทคโนโลย ี

ความเกรงใจในสังคมเริ่มหายไป	จึงขอให้นักศึกษา 

รูจ้กัให้ความเคารพคณาจารย์	 ให้เกยีรติซ่ึงกนัและกนั 

มีสติทั้งในการเรียนและการด�าเนินชีวิต	และช่วยกัน 

รกัษาเกยีรติของมหาวทิยาลยั	 ในขณะเดียวกนัคณาจารย์

ต่างพร้อมถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ด้วยความเมตตา		

	 การมีความรู้ในศาสตร์ใดก็ตาม	 ไม่ว่าจะเป็นผู้รู ้

ด้านกฎหมาย	หรอืเป็นนักปกครอง	จ�าเป็นต้องมีหลักคุณธรรม 

จรยิธรรมควบคู่ไปด้วยเพือ่ให้การท�าหน้าท่ีดูแลทกุข์สุข 

ชาวบ้านหรอืท�างานน้ันมีความซือ่สตัย์สุจรติ	 เป็นหลกัส�าคญั 

ท่ีต้องช่วยกนัปลกูฝังในสังคม	 อย่างไรกต็ามการเรยีน

จ�าเป็นต้องมีกฎระเบียบ	ต้องการให้มีคุณภาพ	ผู้ท่ี-

ส�าเร็จการศึกษาจากรามค�าแหง	ทุกคนต้องอยู่ภายใต้

กฎกติกาเดียวกนั	 ให้เกยีรติตัวเอง	 และช่วยกนัรักษา

เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย	

 “มหำวิทยำลัยมีนโยบำยเข้มงวดเรื่องกำรวัด 

และประเมินผลกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ 

อย่ำงจรงิจงั	นกัศึกษำต้องมีเวลำเข้ำชัน้เรยีนตำมทีก่�ำหนด 

รวมถงึป้องกนัไม่ให้มกีำรทุจรติในกำรสอบ	 และข้ันตอน 

ในกำรท�ำวทิยำนิพนธ์ด้วย	เพือ่ให้บัณฑิตท่ีส�ำเร็จออกไป 

เป็นแบบอย่ำงควำมส�ำเรจ็ทัง้ในด้ำนกำรมวีชิำควำมรู ้

ควบคู่กับกำรมีคุณธรรม	 สำมำรถเข้ำท�ำงำน	 และเติบโต 

ในสำยอำชพี	ทัง้ในองค์กรภำครฐัและภำคเอกชน		ดังศิษย์เก่ำ 

ท่ีสร้ำงชือ่เสียงเป็นท่ีประจกัษ์ในปัจจบัุน”

 อธกิารบดี ม.ร. กล่าวด้วยว่ารามค�าแหงก่อต้ังข้ึน

เม่ือปี	2514	ตามพระราชบัญญติัมหาวทิยาลัยรามค�าแหง	

โดยอัญเชิญพระนามของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

มาเป็นชือ่ของมหาวทิยาลยั	 ตามแนวทางการทูตท่ีพระองค์

ใช้ในการขยายอาณาจักอย่างสันติวิธี	 อันเป็นแนวทาง

เดียวกบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหงทีข่ยายโอกาสทางการศึกษา

ไปท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ	ตลอดระยะเวลากว่า	46	ปี 

รามค�าแหงได้ท�าหน้าท่ีในฐานะมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานศึกษา	และ

ขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อสร้างความเท่าเทียม 

แก่ผู้คนในสังคม	

 “ทุกคนต่ำงมีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำตนเองและ

ก้ำวหน้ำไปในทิศทำงแห่งควำมส�ำเร็จ	อย่ำงไรก็ตำม	 

กำรท�ำสิ่งใดย่อมต้องมีอุปสรรค	ขอให้อดทนแก้ไข

และก้ำวข้ำมสิ่งกีดขวำงนั้น	ใช้ควำมพยำยำมเพื่อ

สร้ำงควำมภำคภูมิใจให้ตนเองและมหำวิทยำลัย	 

ขอให้ช่วยกันท�ำหน้ำท่ีเป็นหูเป็นตำให้มหำวิทยำลัย

ช่วยกันรักษำชื่อเสียงของมหำวิทยำลัยด้วย”	

 อธกิารบดี ม.ร. กล่าวในช่วงท้ายว่ามหาวทิยาลยั 

ขอเป็นก�าลงัใจให้นกัศึกษาใหม่ทุกคน	มีความมุง่ม่ันต้ังใจ 

ขอให้ส่ังสมความรูแ้ละเกบ็เกีย่วประสบการณ์ตลอด

ระยะเวลา	2	ปีนี้ให้เกิดประโยชน์	ขอให้รู้จักให้เกียรติ 

ซ่ึงกนัและกนั		คบเพือ่นท่ีเป็นกลัยาณมิตร	ขอให้ศิษย์ 

ทกุคนประสบความส�าเรจ็สมความปรารถนา	 เป็นคนดี

ของบ้านเมืองและแผ่นดินต่อไป

ผูจ้ดัท�าคู่มือการปฏบิติังาน	 ควรมีการวเิคราะห์	 สือ่สาร 

ออกแบบ	 และประเมินผล	 รวมท้ังควรมีความเชีย่วชาญ

ในการปฏบัิติงานในเรือ่งท่ีเขยีนเป็นอย่างดี	 ตลอดจน 

เป็นคนช่างสงัเกต	 เอาใจใส่รายละเอยีดของการปฏบิติังาน

และรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย

 ประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติงาน	 ช่วยลดเวลา 

ในการสอนงาน	 ปรบัปรงุงานและออกแบบกระบวนการใหม่ 

ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดในการท�างาน	 และช่วย

ให้เกิดความสม�่าเสมอในการท�าการปฏิบัติงาน 

เป็นมืออาชีพมากข้ึน	 รวมท้ังถือเป็นมาตรฐาน

เสริมสร้างความม่ันใจในการท�างาน	น�าไปสู่การ

พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ม.ร. จัดอบรม 

“การจัดทำาคู่มือปฏิบัติงาน”

ผศ.ดร. อาจรณ เชษฐสุมน นายปภาณภณ  ปภังกรภูรินท์



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๕) วันที่ ๒๔ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

ขอเชิญชวนนักเรียน	 นักศึกษา	 และผู้สนใจ	 สมัคร 

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์	

ประเภทบุคคลเด่ียว	โดยไม่จ�ากัดอายุ	 สังกัด	 วุฒิการศึกษา 

เพศสภาวะ	และเชื้อชาติศาสนา	รับไม่จ�ากัดจ�านวน	

เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจากอธิการบดี-

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	รวมเงินรางวัลกว่า	 20,000	บาท 

ในวันที่	 27	 กรกฎาคม	 2560	 ณ	 ชั้น	 3	 อาคาร	 2	

คณะรัฐศาสตร์	 ทั้งนี้ขอบเขตของค�าถาม	 จะมาจาก

เน้ือหาของสาขาวิชารัฐศาสตร์ท้ัง	 3	สาขาวิชา	 ได้แก่	

การปกครอง	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 และ

บริหารรัฐกิจ

		 	ส�าหรับ	รางวัลการประกวด ชนะเลิศ	 ได้รับ 

เงินรางวัล	10,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศจากอธิการบดี-

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	รองชนะเลิศอันดับ 1	ได้รับ

เงินรางวัล	5,000	บาท	รองชนะเลิศอันดับ 2	 ได้รับ

เงินรางวัล	3,000	บาท	และรางวัลชมเชย 2	รางวัลๆละ	

1,000	บาท

		 	ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแตบ่ัดนี้ - 25 

กรกฎาคม 2560 ท่ีหน่วยกิจการนักศึกษา	ช้ัน	2	อาคาร	1 

คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	(หัวหมาก)	

หรือสมัครทางออนไลน์ได้ท่ีhttps://goo.gl/forms/

G4INxmiOIbKOtDVs2	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	 ท้ังส้ิน 

และติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ท่ี  

https://www.facebook.com/polquiz/	

 คณะบริหารธุรกิจ		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

จัดโครงการพัฒนาบุคลากร	 (สายวิชาการ)	 เรื่อง 

“กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้งำนวิจัยเชิงปริมำณ	 โปรแกรม	

LISREL”	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล 

ทองประยูร	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

เป็นประธาน	และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ 

มีใจซื่อ	 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	 เป็นวิทยากร	

โดยมีบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการ	 จ�านวน	 110	 คน	 เมื่อวันที่	 4	 กรกฎาคม	 

ที่ผ่านมา	ณ	ห้องประชุม	ศ.ไพบูลย์	สุวรรณโพธิ์ศรี	

ชั้น	2	คณะบริหารธุรกิจ		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยรู 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงรวมท้ังสถาบัน

การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน	 ต้องค�านึงถึงการ

พัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	 โดยเฉพาะ

เรื่องของการท�าวิจัยน้ันจะเป็นแนวทางท่ีท�าให้

มหาวิทยาลัยมีความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ	

การจะเป็นอาจารย์ท่ีดีนั้นเราจะต้องฝึกการท�าวิจัย

ให้เป็นนิสยั	เพราะการท�าวจิยัเป็นเรือ่งท่ีท้าทายเสมอ 

ถ้าหยุดการวิจัยเม่ือไรก็เหมือนเราก�าลังเดินย�้าอยู่

กบัท่ีไม่ก้าวไปข้างหน้า	ไม่มส่ิีงเรยีนรูใ้หม่ๆเพิม่เติม

  “ส่ิงส�ำคัญท่ีสุดเมื่อเรำท�ำกำรวิจัยงำนต่ำงๆ	

เรำควรเคำรพสิทธิทำงปัญญำของผู้อ่ืน	จึงควรเรียนรู้ 

ในเร่ืองของจรรยำบรรณ	และจริยธรรมของกำรวิจัย

ให้มำกที่สุด	 หวังว่ำกำรอบรมครั้งนี้จะก่อให้เกิด-

ประโยชน์	และเกิดกำรพัฒนำกำรเรียนรู้	พร้อมทั้ง

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน”

ม.ร.แข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์

ม.รามคำาแหงจัดพิธีไหว้ครู 

3 สิงหาคมนี้

  เนปาลเยี่ยมชม ม.ร. รองศาสตราจารย์ร�าไพ สิริมนกุล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	

พร้อมด้วยอาจารย์สาธิน สุนทรพันธ ุ ์	 ผู้อ�านวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ	 ให้การต้อนรับ	 

Prof.Dr. Dev Raj Adhikari ในโอกาสน�าคณาจารย์จาก	University	Grants	Commission	ประเทศ	Nepal	

เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ	 เมื่อวันที่	 7	กรกฎาคม	2560	ณ	ห้องประชุม	 1	ชั้น	 2	

อาคารวิทยบริการและบริหาร	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

คณะบริหารฯ จัดอบรมโปรแกรม LISREL

 	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ก�าหนดจัดพิธี 

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว- 

มหาวชริาลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกรู	 เน่ืองในวโรกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	65	พรรษา	 

28	กรกฎาคม	2560	ในวันที่	27	กรกฎาคม	2560 

เวลา	08.00	น.	ณ	หอประชมุพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

	 ส�าหรับ	พิธีถวายพระพรชัยมงคลดังกล่าว 

มีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เป็นประธาน

ในการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล	 และ

กล่าวค�าถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและ

ถวายพระพรชัยมงคล	 รวมท้ังน�าผู้เข้าร่วมพิธี

ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	 และลงนาม

ถวายพระพรชัยมงคล

  ขอเชญิชวนชาวรามค�าแหงและประชาชน

เข้าร่วมพธีิถวายพระพรชยัมงคลตามก�าหนดการ-

ดังกล่าว	โดยผูบ้รหิาร	คณาจารย์	ข้าราชการ	พนกังาน 

ใส่ชดุปกติขาว	 (ไว้ทกุข์)	 ส่วนเจ้าหน้าที	่นกัศึกษา	

และประชาชนทั่วไป	 ใส่ชุดสากลหรือชุดสุภาพ

สีอ่อน	(ไว้ทุกข์)

ม.ร.จัดพิธีถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

	 ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย	 

ร่วมกับองค์การนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

จะจัดพิธีไหว้ครู	ประจ�าปีการศึกษา	2560	ใน 

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.  

ณ หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 เพ่ือแสดง

ความกตัญญูกตเวทิตาและน้อมร�าลึกถึงพระคุณ

ครูอาจารย์	อีกทั้งเป็นการสืบสานคุณค่าประเพณี

ไหว้ครูอันดีงามของไทย	 ทั้งนี้มีพิธีตักบาตรและ

ถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์	จ�านวน	46	รูป	เวลา	07.15	น. 

ณ	ลานพระรูปพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสน้ี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จะมอบโล่รางวัล 

แก่ผู้ชนะการประกวดพานไหว้ครู	เรียงความและ

บทร้อยกรอง	 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาที ่

เข้าร่วมพิธี

 ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ร่วมพิธีไหว้ครูคร้ังน้ีตามก�าหนดการดังกล่าว	สอบถาม- 

รายละเอียดได้ท่ี	 คุณบุษบา	หนูเส้ง	 โทร.	 062-518-0052,	

คุณวุฒิ		เพ็ญศรี	โทร.	098-287-5203


