
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

                                            
             
 

            
   
         
 

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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๖

วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๖

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

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)
หัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

   
 
             
ม.ร.จัดประชุมวิชาการ “สะเต็มศึกษา

เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

ม.ร.อบรม Business plan & Business model

ให้เจ้าหน้าท่ีหน่วยบ่มเพาะพ้ืนท่ีภาคกลางตอนบน

 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง ได้รบัมอบหมายจากส�านกังานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา เป็นเจ้าภาพ จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารหลกัสตูร 

“Business plan & Business model” ให้แก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยบ่มเพาะ

วิสาหกิจในสถาบันการศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน โดยม ี

ผูช่้วยศาสตราจารย์วุฒศัิกดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั

รามค�าแหง เป็นประธานเปิดงาน และมีนายพงษ์ศกัดิ ์ วชัรนกุลูเกยีรติ 

เลขาธกิารสภาธรุกจิไทย-รสัเซยี เป็นวทิยากร เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2559 

ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสวรรคโลก

 สภาคณาจารย์เสรมิความรู้

อาจารย์ ในการจดัการเรยีนการสอน 

แบบบูรณาการ เชิญ Professor 

Dr. Edward M. Reeve จาก Utah 

State University บรรยายในหวัข้อ 

“STEM Education for learning 

skills in 21st century” (สะเต็มศึกษา 

เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษ 

ที ่ 21) โดยมอีาจารย์เข้าร่วมอบรม 

จ�านวน 300 คน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 12 คณะรัฐศาสตร์ 2 

 โอกาสนี ้ อาจารย์ ดร.สบืพงศ์ ปราบใหญ่ ประธานสภาคณาจารย์ กล่าวว่าตามนโยบายของรฐับาล

ผลักดันและปฏิรูปการศึกษา STEM Education เพื่อให้ประชากรของประเทศสามารถด�าเนินชีวิต

และแข่งขันด้านการศึกษาอย่างมีศักยภาพกับนานาอารยประเทศ 

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 

   
 ม.รามคำาแหงเปิดรับนักศึกษาใหม่
โครงการทวิปริญญาโทฯ รุ่นที่ 11

รามคำาแหงรับสมัครนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาฯต่างประเทศ
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ- 

ต่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตร ี

ภาค 1/2559 ส�าหรบัชาวไทยในตา่งประเทศ ตัง้แต ่

บัดน้ี - 31 พฤษภาคม 2559 โดยมีสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  

ได้แก่ 

 ✎	หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

	 ✎	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

    (สาขาวิชาการจัดการ) 

	 ✎	หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

    (กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ) 

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เปิดรบัสมัคร 

ผู ้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

ทกุสาขาวชิา เข้าศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท 

โครงการทวปิรญิญาโททางรฐัประศาสนศาสตร์ 

และบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 11 หลักสูตร 45 

หน่วยกิต (แผน ข ไม่ท�าวิทยานิพนธ์) 

เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. และ

วนัอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ค่าธรรมเนยีม

ตลอดหลักสูตร 170,000 บาท (แบ่งช�าระ 

6 งวด)  คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 ม.รามฯ ลงนามความร่วมมือ 4 หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน

พัฒนาหลักสูตร-ธุรกิจท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ลงนามความร่วมมอืจดัการศกึษาหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการฯ กับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เพื่อพัฒนา

หลกัสตูรการเรยีนการสอน บรกิารทางวิชาการแก่ชมุชน และส่งเสรมิการพฒันาธรุกจิ

การท่องเที่ยวในภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัพงังา จดัพธิี

ลงนามความร่วมมือเรื่อง “การจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา

วิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเท่ียวและบริการ” 

กับหอการค้าจังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว และวิทยาลัยเทคนิคพังงา  

โดยม ี ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธกิารบดีมหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

นายสทุธโิชค  ทองชุมนมุ ประธานหอการค้าจงัหวดัพงังา นางสาวนนัทดิา  อดเิศรษฐ์ 

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา และ ดร.สุเทพ  ยงยุทธ์ ผู้อ�านวยการ

วทิยาลยัเทคนคิพงังา ร่วมลงนาม และมรีองศาสตราจารย์ ดร.สมพล  ทุง่หว้า  รองอธกิารบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 10) (อ่านต่อหน้า 10)

ผศ.วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ นายพงษ์ศกัดิ ์ วชัรนกุลูเกยีรติ ผศ.ดร.กฤษดา  พศิลยบตุร



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ม.รามฯ ลงนามความร่วมมอื 4 หน่วยงานภาครฐั - เอกชนฯ (ต่อจากหน้า 1)

นายจุฤทธ์ิ ลักษณวิศิษฏ์  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดพังงา ตลอดจนนายอ�าเภอ ข้าราชการ หน่วยงาน

ท้องถิ่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และศิษย์เก่ารามค�าแหง  

ร่วมเป็นสักขพียาน  เม่ือวนัที ่15 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม

เอราวัณ ต�าบลโคกกลอย อ�าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

   ทั้งน้ี สาระส�าคัญในการลงนามความร่วมมือครั้งน้ี 

ว่าด้วยเรือ่งการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ 

สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบรกิาร วชิาเอกการจดัการ

การท่องเที่ยวและบริการ ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา ให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม โดย หอการค้าจังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด

พังงา และวิทยาลัยเทคนิคพังงา ส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน 

และนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรดังกล่าว และสนับสนุนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถาน

ประกอบการของสมาชิกและรับบัณฑิตเข้าท�างานต่อไป 

 นอกจากนี้ยังร่วมคัดสรรอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร เพ่ือร่วมบรรยายในกระบวนวิชาต่างๆ ของหลักสูตร 

ตลอดจนร่วมท�าวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการท่องเทีย่วและบรกิาร เพือ่น�าผลการวจิยัไปใช้ในการพฒันาการท่องเทีย่ว 

และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้หลักสูตรน้ีทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

รวมทัง้ให้บรกิารวชิาการต่างๆ แก่ธรุกจิการท่องเทีย่วในจงัหวดัพงังาและภมูภิาคชายฝ่ังทะเลอนัดามนั เพือ่ประโยชน์

ในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาและภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามันให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ด�าเนินการเปิด 

การเรยีนการสอนในคณะธรุกจิการบรกิาร สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมบรกิาร วชิาเอกการจดัการการท่องเทีย่ว 

และบริการ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา โดยค�านึงถึงความเหมาะสมด้านประชากร อาชีพ และ

ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนทั้งทางด้านวิชาการและการฝึกปฏิบัติ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพให้พร้อมออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

 “มหาวทิยาลยัขอขอบคณุ นายจฤุทธ์ิ ลักษณวิศษิฏ์  อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัพงังา ทีม่ส่ีวนช่วย

สนบัสนนุ เป็นก�าลงัใจ และผลกัดนัให้เกดิการเรยีนการสอนในหลกัสตูรดงักล่าว และขอบคณุหอการค้าจงัหวดัพงังา 

สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว และวทิยาลัยเทคนคิพงังา ท่ีพร้อมจะเชือ่มโยงความสมัพนัธ์และสร้างขมุพลงัทางปัญญาร่วมกนั 

เพือ่ให้บรกิารวชิาการแก่ประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัพงังา และภมูภิาคชายฝ่ังทะเลอนัดามนัให้แขง็แกร่งและเป็นรปูธรรมต่อไป” 

 ด้าน นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา กล่าวว่าการจัดการศึกษา  

คณะธุรกิจการบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการจัดการ

การท่องเที่ยวและบริการ ได้ด�าเนินการริเริ่มเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 เพื่อให้เกิดสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ

ของประชาชนในจังหวัดพังงา และตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งจะได้บรรจุ

บุคลากรที่มีความรู้และคุณภาพตรงตามสายงาน อีกทั้งยังตอบสนองด้านเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง  

ไม่ต้องส่งบุตรหลานไปเรียนไกลบ้านด้วย

 “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่เห็นความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว และขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ม ี

ส่วนร่วมให้การเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการจัดการการ

ท่องเที่ยวและบริการ ได้บรรลุเป้าประสงค์ และแสดงความยินดีกับประชาชนในจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียง 

รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้เรียนในคณะที่ตรงตามความต้องการและจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป”

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา รับผิดชอบบริหารงาน 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเห็นความส�าคัญเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของจังหวัดพังงาอย่างยิ่ง และเมื่อมีโอกาสเข้ามาดูแลสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา ก็เร่งด�าเนินการประสานงาน 

กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทันที ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทุกหน่วยงาน 

 “มหาวิทยาลัยต้ังใจพัฒนาหลักสูตรทางวิชาชีพที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ในพื้นที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เช่น สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฯลฯ ด้วย เพื่อให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนในจังหวัดพังงาอย่างแท้จริง” 

 

  

 ส�านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

จัดงาน “สัปดาห์ห้องสมุด ประจ�าปี 2559” เรื่อง ผู้ใช้

บริการยุคดิจิทัล บนเส้นทางเศรษฐกิจดิจิทัล  โดยมี  

ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศัิกดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธกิารบด ี

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง  เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมน�า 

ผู้เข้าร่วมงานเข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 

พฤษภาคม 2559  ณ ส�านักหอสมุดกลาง  

 โอกาสนี ้ รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม 

ผูอ้�านวยการส�านกัหอสมุดกลาง ม.ร.  กล่าวถึงการจัดงาน

ครั้งนี้ว่า ส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ได้ตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในยคุ Digital Economy  ซ่ึงเทคโนโลยีมีบทบาทส�าคญั

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน  

จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดในรูปแบบของ

นิทรรศการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ และสามารถ

เลอืกใช้บรกิารได้อย่างเหมาะสม ประยกุต์ใช้ให้เกดิคณุค่า 

สงูสดุส�าหรบัการศกึษาและสังคม กับบริบทของสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงไป

 ด้าน ผศ.วฒุศิกัดิ ์อธกิารบด ีม.ร. กล่าวว่าทกุวนันี ้

โลกเปลีย่นแปลงไปมาก คนอ่านหนงัสอืลดลง ดไูด้จาก 

สถติกิารพมิพ์ของหนงัสอืพมิพ์ในทวปียโุรปลดลงไปมาก

ถงึ 25% และไปเตบิโตในทางดจิทิลัแทน  เช่น การอ่าน-

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต 

เป็นต้น อย่างไรกต็าม ระบบดจิทิลัในสังคมไทย นบัว่า

ยังเตบิโตได้ไม่มากนกั แม้ว่าจะมกีารใช้เทคโนโลยต่ีาง ๆ 

มากมาย เน่ืองจากสงัคมไทยน�าเทคโนโลยมีาใช้ในทาง

ที่ไม่เกิดประโยชน์

 “เพือ่เป็นการกระตุน้ให้นกัศึกษาและประชาชน

ท่ัวไปได้เข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น ห้องสมุด 

จ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย โดยใช ้

ระบบดจิทิลัเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการค้นหาต�าราต่างๆ 

จะเห็นได้จากสื่อหนังสือส่วนใหญ่ได้แปรเปล่ียน 

จากเล่มหนังสือมาเป็นหนังสือออนไลน์ โดยเฉพาะ 

หนงัสอืพมิพ์ทีม่กีารอ่านข่าวสารต่าง ๆ จากคอมพวิเตอร์ 

มือถือ และแท็บเล็ตมากขึ้น  

    ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จะต้องเดินหน้า 

และพัฒนาระบบภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ

ดิจิทัลมากขึ้น  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี

เรื่องสื่อการสอน เพื่อผลักดันหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิด

การบูรณาการ และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  

 ขอฝากคณาจารย์ช่วยย�้าเตือนลูกศิษย์ ให้อ่าน-

หนงัสอืทุกวนั เพราะการอ่านจะช่วยยกระดบัความรู ้ ข้อมลู

ข่าวสาร  ให้ลูกศษิย์มคีวามทันสมยัเป็นปัจจบัุนมากข้ึน” 

 ภายในงานมกีจิกรรมต่าง ๆ  ประกอบด้วย  การแสดงดนตรี 

“ดนตรหีน้าหอ”  กจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน  การแลกเปลีย่น 

หนงัสือดีให้รุ่นน้อง  สาธติการตกแต่งเคสโทรศพัท์/แทบ็เล็ต 

ด้วยเรซ่ิน และวสัดตุ่างๆ  การบรรยาย “บ�าบดั  ฟ้ืนฟูร่างกายอย่างไร 

เมือ่ชวีติผกูตดิเทคโนโลย”ี จากสาขาวชิาแพทย์แผนไทย 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง กิจกรรม 

“แชะ แชร์ โชว์ กบัหนงัสอืเล่มโปรด”  รวมทัง้ยงัมร้ีาน

จ�าหน่ายหนังสือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสินค้า IT 

ที่บริเวณด้านหน้าอาคารส�านักหอสมุดกลาง  

ม.ร.จัดงาน “สัปดาห์ห้องสมุด 2559” 

เดินหน้าพัฒนาระบบดิจิทัลในรามฯ



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 -

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ฉบบัทีแ่ล้ว “ข่าวรามค�าแหง” ได้แจ้งข่าว 

การจดังานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็-

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี  

๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

 ฉบบัน้ีจะกล่าวถงึตราสญัลกัษณ์ของงาน

ดังกล่าวนี้

 รปูแบบพระปรมาภไิธย ภ.ป.ร. สเีหลือง-

นวลทอง  อันเป็นสีประจ�าวนัพระบรมราชสมภพ

 ขอบรมิอกัษรสทีองบนพืน้สขีาบเข้ม 

(น�า้เงนิแก่) เป็นสปีระจ�าสถาบันพระมหากษัตรย์ิ

 ภายในกรอบลายทองปนนากมีลาย

เน่ืองสทีองมากกว่า ๗๐ ดวง เป็นการถวายพระพร 

ให้ทรงสถิตด�ารงในสิริราชสมบัติมากกว่า 

ปีที่ ๗๐

 ให้สถาพรโดยสวสัดเีป็นอเนกอนนัต์

ยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด

 อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.และ

กรอบลายทองปนนากนี้สถิตอยู ่ภายใต  ้

พระมหาพิชัยมงกุฎ ประกอบอุณาโลมสีทอง 

แวดล้อมด้วยพระแสงขรรค์ชัยศรีและ 

พระแส้จามรีอยู ่เบื้องซ้ายแห่งพระมหา- 

พิชัยมงกุฎ

 มีธารพระกรและพัชนีฝักมะขาม 

อยู่เบื้องขวา มีฉลองพระบาททอดอยู่ที่

ปลายพระแสงและธารพระกรนั้น

 เบื้องล่างรวมเรียกว่าเครื่องเบญจสิริ-

ราชกกธุภณัฑ์ เป็นนมิติหมายแห่งการฉลอง

สิริราชสมบัติ

 ล่างลงมาเป็นแพรแถบสหีงชาด (ชมพ)ู 

ขลิบทอง เขียนอักษรสีทองความว่า

 ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พ.ศ.

๒๔๘๙ - พ.ศ.๒๕๕๙

 พาไปรู้จัก ‘กบ’ อินทร บุณยรัตพันธุ์ พิธีกรมือฉมัง ที่เข้าสู่

อาชีพพิธีกรมากว่า 20 ปี คิวงานนี่ไม่ต้องพูดถึง แน่นติดกันทุกวัน  

ท้ังพิธีกรประจ�ารายการโทรทัศน์ หรืองานอีเว้นท์ แถมหน้าตายังละม้าย

คล้ายกับ “ดีเจเชาเชา” ทุกวันน้ีใครอยากเห็นหน้า ‘พ่ีกบ’ ติดตามกันชัดๆ 

ได้ที่รายการลูกของพ่อต้องพอเพียง ทางช่อง 5 รายการ MEN IN 

GARAGE ช่อง CTH และรายการ Youth Street Basketball  

ช่อง ThaiPBS

 พี่กบ บอกตอนแรกว่า อาชีพพิธีกรบางทีก็เหมือนฝัน เพราะตน

เรียนจบช้ันปริญญาตรีจากวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชลบุรี ท่ีเรียนเน้นด้านกีฬา 

มากกว่าอ่ืนๆ และเม่ือเรียนจบก็เข้าท�างานในวงการบันเทิง เป็น Stage manager 

ผู้ก�ากับเวทีอยู่หลายปีแล้วก็ผันตัวมาเป็นพิธีกร ด้วยการชวนของน้าเน็ก  

เกตุเสพย์สวัสด์ิ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ก็คิดว่าไม่ได้ละ เม่ือเรามีประสบการณ์แล้ว  

เราต้องมีเคร่ืองการันตีอาชีพ จึงตัดสินใจสมัครเข้าเรียนคณะส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ขณะนี้อีกไม่กี่วิชาก็ใกล้จบแล้วด้วย

 แรงบันดาลใจที่เข้ามาเรียนคณะสื่อสารมวลชน พี่กบ เล่าว่า ช่วง

ที่ท�ารายการเกมฮอตเพลงฮิต น้องๆชมรมสื่อสารมวลชน ม.รามค�าแหง

ไปดูรายการนี้ ก็ชวนมาเรียน เราก็สนใจเข้ามาเรียนทันที เวลาเรียนต้องท�างานไปด้วย เลยไม่ค่อยมีเวลา 

เข้ามาเรียนเท่าไร จะเน้นการอ่านหนังสือเป็นหลัก บางวิชาก็ใช้ประสบการณ์ท่ีเราท�างานมาหลายปีมาเขียนค�าตอบ 

ก็ช่วยให้สอบผ่านได้ และมีหลายครั้งก็เข้ามาช่วยงานที่คณะ มาเป็นอาจารย์พิเศษบ้าง พาน้องๆไปดูงานบ้าง 

ก็ได้ประสบการณ์ไปอีกแบบ

 เป็นพิธีกรมากว่า 20 ปี มีรายการประจ�าและงานอีเว้นท์ 

หลายงาน พ่ีกบ บอกด้วยว่า เป็นคนชอบพูด กล้าแสดงออก 

และมีประสบการณ์จากการรันคิวงานต่างๆ พอพูดเป็น 

ก็จับงานพิธีกรเต็มตัว เป็นพิธีกรเราต้องรักอาชีพ หาส่ิงใหม่ๆเรียนรู้ 

ไม่หยุดนิ่ง และต่อยอดตลอดเวลา ไม่เกี่ยงงาน ไม่เกี่ยงค่าตัว 

ให้มองข้อดีของการไม่เกี่ยงงาน อย่างน้อยก็ได้กลุ่มเพื่อน 

กลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น และได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ทุกครั้ง

 “พี่กบท�างานเป็นพิธีกร เห็นเสน่ห์ของพิธีกร คือการท�าให้คนจ�านวนหลายหมื่นหลายพันฟังเรา 

มองมารวมที่เราเป็นจุดเดียว แต่ละงานแต่ละครั้ง มีเรื่องให้ตื่นเต้น มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทุกวินาที  

เราต้องแก้ไขปัญหาให้เป็น แล้วรันงานต่อให้จบ 

 มีอีกเรื่องหนึ่งมีคนสงสัยว่า พี่กบจบด้านพลศึกษามาเอามาใช้ในงานพิธีกรยังไง พี่กบเคยเป็นพิธีกร

เกี่ยวกับรายการกีฬา สิ่งที่ได้เปรียบคือ พี่ได้น�าความรู้เกี่ยวกับกฎกติกาของกีฬาแต่ละชนิดและศัพท์เทคนิค

ทางกีฬามาใช้ในงาน นั่นเลยท�าให้พี่มีจุดเด่นและมีงานอีเว้นท์เกี่ยวกับกีฬาเข้ามาเรื่อยๆ”  

 พ่ีกบ อินทร ฝากถึงน้องๆท่ีอยากเป็นพิธีกรว่า ก่อนอ่ืนต้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไร อยากเป็นพิธีกรใช่ไหม  

เราต้องเข้าไปอยู่ในจุดนั้นให้เร็วที่สุด อย่างเช่น ถ้าน้องอยากเป็นนักเขียนบท น้องต้องพูดคุยกับเพื่อนที่ชอบ 

เขียนบทละคร หรืออยากเป็นนักดนตรี น้องต้องเล่นดนตรี ต้องซ้อมวงดนตรีกับเพื่อนๆ แล้วต่อยอด 

ในสิ่งที่ชอบไปให้ส�าเร็จ 

 ท้ายที่สุด พี่กบ กล่าวถึงการเรียนว่า ตอนนี้ตนใกล้จบแล้ว เหลืออีกไม่กี่วิชาก็จะได้เป็นลูกพ่อขุนฯ

อย่างสมบูรณ์แบบ ขอเป็นก�าลังใจให้น้องๆ ตั้งใจเรียน ขยันอ่านหนังสือ แบ่งเวลาเพื่อเข้ามาแลกเปลี่ยน 

วิชาความรู้กับเพื่อนๆ และปรึกษาอาจารย์ไปพร้อมด้วยจะได้ประสบความส�าเร็จในเร็ววัน ส่วนการท�างาน   

ไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตาม  ขอเพียงรักและศรัทธาในอาชีพ พี่กบเชื่อว่าอาชีพนั้นจะท�าให้เราเจริญเติบโตและ

ก้าวหน้าในชีวิตได้อย่างแน่นอน 

เจาะชีวิตลูกพ่อขุนฯ ‘กบ-อินทร’

บนเส้นทางอาชีพ ‘พิธีกรมือฉมัง’



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

M.B.A.สมุทรสาคร จัดประชุม

“เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ AEC”

 การประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่ 5/2559 เมือ่วนัที ่ 11 พฤษภาคม 2559  

ซึง่ม ี นายวริชั ชนิวนิจิกลุ นายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธาน มผีลการประชมุ 

ที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. แต่งตั้งรองอธิการบดี (เพิ่มเติม)

  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ 

ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่  

8 มิถุนายน - 30 กันยายน 2559 

 2.  แต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง

  1. ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ ดร.เอือ้น ป่ินเงิน 

ผูอ้�านวยการสถาบนัคอมพวิเตอร์ รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการศนูย์สือ่การสอน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 

  2. ให้ความเหน็ชอบและอนุมัติแต่งต้ัง ผูช่้วยศาสตราจารย์พิศษิฐ์ แสง-ชูโต 

ผู้อ�านวยการส�านักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะ-

วิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

  3. ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล 

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาราชการแทน 

ผู้อ�านวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

  4. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิษฐ์ 

นากกระแสร์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั รกัษาราชการแทนคณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

 3.  ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

  1. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตร-

มหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาเยอรมนัในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

ฉบบัปี พ.ศ.2555 (ปรบัปรุงอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร และอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร)

  2. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร และ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

  3. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ.2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร และ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

  4. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ.2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร และ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

  5. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ฉบบัปี พ.ศ.2555 (ปรบัปรุงอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร และอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร)

  6. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2555 (ปรับปรุงอาจารย์

ประจ�าหลักสูตร)

  7. ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรบัปรงุหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

 4. ร่างข้อบังคับ

  1. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยการเทียบต�าแหน่งบุคลากร พ.ศ..............

  2. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.............

 5. ปิดหลักสูตร

  1. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาเอกสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษา

  2. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

  3. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

 6. ปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจ�าหลักสูตร

  1. ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงแก ้ไขรายชื่ออาจารย ์ 

ประจ�าหลักสูตรของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมิน

และการวิจัยการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

  2. ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงแก ้ไขรายชื่ออาจารย ์ 

ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

ฉบับปี พ.ศ.2555

  3. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจ�า-

หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ฉบับปี พ.ศ.2555

 โครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ จงัหวดัสมทุรสาคร คณะบรหิารธรุกจิ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมและ

ทศิทางจงัหวดัสมทุรสาคร กบัการก้าวเข้าสู ่AEC” โดยม ีนายนวัิฒน์  รุง่สาคร 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน และมี ดร.อภิวัฒน์  

วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร รองศาสตราจารย์ 

ดร.สมพล  ทุ่งหว้า ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

และนักศึกษาปริญญาโท ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ณ โรงแรม

เซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร

 โอกาสนี ้รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล  ทุง่หว้า ประธานกรรมการบรหิาร 

โครงการฯ กล่าวว่าการสมัมนาครัง้นี ้ จดัโดยคณะนกัศกึษาปรญิญาโท รุน่ท่ี 6 

โครงการบรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ จังหวดัสมทุรสาคร มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของหลกัสตูรการศกึษา และได้ด�าเนนิตามปรชัญา “บูรณาการ

ความรู้ในด้านการบริหารธุรกิจ ระดับสากล สู่ชุมชนและท้องถิ่น” ถือเป็น 

แหล่งวิชาการในการสร้างความเจริญและความมั่นคงน�าไปสู่การพัฒนา 

ทางธุรกิจของจังหวัดสมุทรสาครและของประเทศ ขอขอบคุณทุกท่านที่ม ี

ส่วนเกีย่วข้องทีส่นบัสนนุการสมัมนาครัง้นี ้ หวงัอย่างยิง่ว่าจะท�าให้ผูท่ี้เข้าร่วม

การสมัมนา สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปต่อยอดเพือ่ใช้ประโยชน์ได้ทัง้การด�ารงชวีติ

และการท�างานต่อไป

 นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า 

ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ 1)  ประชาคมการเมือง

ความมั่นคงอาเซียน 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

(อ่านต่อหน้า 10)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำาพนรักษ์                                            aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน ข้าวไทย ส้มบราซิล

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ดูจากชื่อเรื่องแล้วท่านผู้อ่านก็อาจสงสัยว่าข้าวของไทยจะไปเกี่ยวข้องส้ม 

ของบราซิลได้อย่างไร แต่ลองติดตามอ่านต่อไปเรื่อย ๆ สิครับ จะเห็นว่ารูปแบบ 

ของปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้าวของไทยและที่เกิดกับส้มของบราซิลนั้นเกือบจะ

เหมือนกันเลยทีเดียว และที่ส�าคัญก็คือวิธีแก้ปัญหาเพ่ือช่วยเกษตรกรผู้ปลูกส้ม

ของบราซิลนั้น ก็อาจจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาให้กับชาวนาไทยได้เช่นกัน

 ลองมาดูข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับการปลูกส้มของบราซิลดูนะครับ บราซิล

เป็นประเทศที่ผลิตส้มได้อันดับต้น ๆ ของโลกคือผลิตได้ปีละกว่า 1 ล้านตันท�าให้

เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน�้าส้มอันดับ 1 ของโลกอยู่หลายปี ซึ่งก็เทียบได้กับ

ประเทศไทยที่ส่งออกข้าวในอันดับต้น ๆ ของโลกนั่นแหละครับ

 แม้ว่าจะผลติส้มและน�า้ส้มท�ารายได้จากการส่งออกให้ประเทศได้มาก แต่ปัญหา 

ท่ีเกดิกบัเกษตรกรชาวสวนส้มของบราซลิกค็อืต้นทนุการผลติทีส่งู โดยต้นทนุส่วนใหญ่ 

กค็อืค่าเช่าทีด่นิ ค่าจ้างแรงงาน ราคายาฆ่าแมลง ฯลฯ ทีสู่งขึน้อย่างต่อเนือ่งในช่วงเวลา 

ทีผ่่านมา ท�าให้แม้ว่าราคาของส้มจะสงูขึน้แต่ต้นทุนกลับสงูขึน้เรว็กว่า รฐับาลบราซลิ 

ส�ารวจและค�านวณต้นทุนการผลิตส้มพบว่าอยู่ที่ลังละ 5 ดอลลาร์ ในขณะท่ี 

ราคาขายส่งส้มตกอยู่ที่เพียงลังละ 3.5  ถึง 4 ดอลลาร์เท่านั้น (ค�าว่าลังนั้นผมแปลเอง 

เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ความจริงภาษาอังกฤษใช้ว่า  crate  ซึ่งเป็นภาชนะบรรจุ 

แบบเดียวกับที่เราเรียกว่าลัง โดยมีขนาดบรรจุประมาณ 40.8 กิโลกรัม)  เร่ืองท่ี 

เกษตรกรผลติด้วยต้นทนุสูงแต่ขายได้ราคาต�่าแบบนีผ้มคงไม่ต้องบรรยายเปรยีบเทยีบ 

อะไรมาก เพราะเป็นที่รู้ ๆ กันอยู่แล้วว่าชาวนาก็ตกอยู่ในสภาวะเดียวกันคือต้นทุน

การท�านาสูงแต่ราคาที่ขายได้ต�่าจนไม่คุ้มทุน

 สาเหตุที่ราคาส้มตกต�่านอกจากจะเป็นเพราะชาวสวนส้มผลิตส้มออกมา 

มากเกินไปท�าให้ราคาตกต�่าแล้ว ยังเป็นเพราะน�้าส้มซึ่งเป็นสินค้าออกส�าคัญนั้น 

ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงมากในตลาดโลก ท�าให้บริษัทผู้ผลิตน�้าส้มเหล่านี ้

กดราคารบัซือ้ส้มเพือ่ทีจ่ะท�าให้ต้นทนุการผลติต�า่ลงและสามารถแข่งขันในตลาดโลก 

ได้ดีขึ้น ท่านผู้อ่านจินตนาการเองดูก็คงได้ว่าเมื่อผู้ส่งออกข้าวของไทยต้องเผชิญกับ 

การแข่งขนัทีส่งูในตลาดโลก เขากค็งไม่สามารถรบัซือ้ข้าวจากชาวนาในราคาสงูได้แน่ 

และการที่อุปทาน (ปริมาณผลิต) ของข้าวมีมากก็ยิ่งท�าให้ถูกกดราคาได้ง่ายขึ้นด้วย 

 ลองมาดูการแข่งขันในตลาดโลกบ้าง ผลิตภัณฑ์น�้าส้มของบราซิลนั้น 

นอกจากต้องแข่งขันกับน�้าส้มจากประเทศอื่นแล้วก็ยังจะต้องแข่งขันกับเครื่องดื่ม 

ประเภทอ่ืนด้วยโดยเฉพาะการแข่งขนัจากน�า้แอปเปิลของประเทศจนีทีร่าคาถกูกว่า 

ท�าให้ถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดไปมาก ท�านองเดียวกันข้าวไทยก็ต้องแข่งขันกับข้าว 

จากหลายประเทศโดยเฉพาะจากอินเดียและเวียดนาม โดยข้าวท่ีแข่งขันกันนั้น 

แม้จะมีหลายเกรด หลายราคา แต่โดยทั่วไปราคาจะค่อนข้างต�่ากว่าข้าวของไทย

 เมื่อปัญหาของข้าวไทยกับส้มบราซิลคล้ายกันอย่างนี้ ลองมาดูวิธีแก้ปัญหา 

ดูบ้างซึ่งในที่นี้ผมจะไม่พูดถึงการเข้าไปประกันราคาของรัฐบาลนะครับเพราะเป็น 

แค่มาตรการเฉพาะหน้าไม่ใช่มาตรการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน บราซิลเขาแก้ปัญหา 

ด้วยการลดอุปทานหรือปริมาณผลิตส้มลงเพราะตามหลักเศรษฐศาสตร์ถ้าอุปทาน 

ลดลงก็จะท�าให้ราคาขยับสูงขึ้นได้ตามกลไกตลาด โดยในกรณีของบราซิลนั้นได้ม ี

การตดัต้นส้มทิง้ไป 2 แสนกว่าไร่ซ่ึงทีจ่ริงก็ไม่มากเท่าไหร่ เพราะยงัเป็นปัญหาอยูว่่า 

ถ้าไม่ให้ปลูกส้มแล้วจะให้ชาวสวนส้มท�ามาหากินอะไร เรื่องแก้ปัญหาแบบนี ้

ก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลไทยก็เคยขอร้องให้ชาวนาลดการปลูกข้าวลงบ้างเช่นกันโดย 

หาทางให้ปลูกอย่างอื่นทดแทน 

 หนทางแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของบราซิลก็คือขยายตลาดของส้มและน�้าส้ม  

หรือจะใช้ศพัท์เศรษฐศาสตร์ว่าเพิม่อุปสงค์ขึน้กไ็ด้ ซึง่ก็จะช่วยให้ผูผ้ลติขายได้มากขึน้ 

และราคาดีขึ้นด้วย แต่เนื่องจากว่าการขยายตลาดต่างประเทศเป็นเร่ืองยากเพราะ 

การแข่งขันสูง รัฐบาลบราซิลก็เลยเพ่งเล็งมาท่ีตลาดในประเทศ เพราะอัตรา 

การบรโิภคน�า้ส้มต่อคนของบราซิลยังค่อนข้างต�า่ ถ้าคนบราซลิเองช่วยกนัดืม่น�า้ส้ม 

ให้มากข้ึนก็จะช่วยเกษตรกรผู้ผลติส้มและธรุกจิการผลติน�า้ส้มได้  แต่จะน�าวธิกีารนี ้

มาใช้กับไทยคือขอร้องให้คนไทยแต่ละคนกินข้าวให้มากขึ้นคงจะยากอยู่สักหน่อย 

โดยเฉพาะคนอ้วน ๆ อย่างผม

   มาละยาด  หมายถึงกิริยาวาจาทีถื่อว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ  

มคี�ากลอนลาวกล่าวไว้ว่า 

ผู่ทียอหยืนน้อม     ปะนมมือถาม ต๋ามปะเพนีลาว ก่าวสะบ๋ายดี๋ยิ้ม

ผูท้ีย่กมอืยนืนอบน้อม   ประนมมือถาม    ตามประเพณีลาว   กล่าวสบายดียิ้ม 

วาจ๋าจิงใจ๋แย้ม หอมเหิงบ่อจ๋างจืด    คนอื่นสิหนบไหว้ มอบไมตี๋ตอบต้อน

วาจาจริงใจเบิกบาน หอมนานไม่จืดจาง   คนอืน่จะเคารพไหว้ มอบไมตรีตอบรับ 

 พอนแก้วก่าวแถม   แถมยังให้พรที่มีค่าเพิ่มเติมอีกด้วย

 มาละยาด ชาวลาวโดยทั่วไปก็จะแสดงออกทางกายวาจา อิริยาบถ     

คืออาการที่ร่างกายอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง   เช่น  เดิน  ยืน  นอน   การรับประทานอาหาร

 จะลิด คือจริต  กิริยาพริง้พราว  กริยิาปรงุแต่งไม่น่าด ู หรอื  

จะลิดจะก้าน  เป็นกิริยาปรุงแต่ง เช่น  ผู้หญิงแสดงท่าทางเป็นผู้ชาย  ชายแสดง

ท่าทางเป็นหญิง  วาดสะหนา คือกิริยาที่ประพฤติท�ามานาน เช่น   

ผู้สูงอายุ  เวลาพูดกับคู่สนทนามักจะยกไหล่  ยักคิ้ว  หลิ่วตา

 สรุปโดยทั่วไปอวัยวะต่างๆของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าถ้าแสดงออก 

ในทางนิม่นวลกจ็ะเป็นมารยาททีด่ ี  เช่น   การผงกศรีษะ  หรอืหวั  เผยอ  เงยศรีษะขึน้

เมื่อผู้ใหญ่เรียกชื่อ    ก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อม   ค้อมหัวท�าให้หัวไหวถี่ๆ  เช่น  

การปฏเิสธ  หรอืไม่ชอบ  กจ็ะสัน่หวั   ไม่ควรส่ายหวั  ท�าให้หวัไหวไปมา  เช่น  ส่ายหวัดกิๆ 

กบัคูส่นทนา  ไม่โคลงหวัท�าให้หวัเอยีงไปมา  เช่น  โคลงหวัอย่างระอา 

กิลิยาที่ใซ่ใบหน่า   คือกิริยาที่ใช้ใบหน้า    ก้มหน้า  คว�่าหน้าลงเวลาเดินผ่านครู  ผู้ใหญ่ 

และแขกทีม่าเยีย่มพ่อแม่ทีบ้่าน  เมือ่ผูใ้หญ่ถามให้เงยหน้าตอบ  หรอืเมือ่พดูกบัผูใ้หญ่   

 ไม่กลอกหน้าเคลื่อนกลับไปกลับมา  แสดงหน้าไม่ย�าเกรง  เช่น  

ลอยหน้าพูดกับผู้ใหญ่ หรือแขกที่สนทนาด้วย    การแสดงการรับรู้   หรืออนุญาต 

จะพยกัหน้า  ก้มหน้าลงโดยเรว็แล้วเงยขึน้  ก๋านผนิหน่า  คอืการผนิหน้า  

ท�าหน้าเคลื่อนน้อยๆไปทางใดทางหนึ่ง  ให่หน่า คือใช้หน้าให้สัญญาณ  

เช่น   จะเรียกคนที่รู้จักซึ่งอยู่ในวงสนทนาออกมาพบ

  กิิลิยาทีใซ่ดั๋ง   คือกิริยาที่ใช้จมูก   ไม่ท�าจมูกฟุดฟิด   สูดจมูก 

โดยแรงมีเสียงดังฟุดฟืด ไม่สั่งน�้ามูกออกจากจมูกโดยแรงในที่ชุมชน หรือขณะที ่

สนทนากับแขก  กิริยาที่ใช้ปาก ไม่ท�าปากท�าคอเคลื่อนไหว 

มากเกินปกติขณะพูด    ไม่ท�าปากขมุบขมิบ   ท�าให้ริมฝีปากเผยอขึ้นลงและไม่มีเสียง 

ไม่ท�าปากยื่นคือไม่ท�าให้ปากยื่นออกมา    ไม่เม้มปากไม่ม้วนริมผีปากเข้าเมื่อไม่พอใจ 

กบัแขกคูส่นทนา     ไม่บุย้ปากยืน่ไปทางบคุคล  หรอืสิง่ทีต้่องการจะพดูถงึ   ไม่เบะปาก 

บิดปากไปข้างๆท�านองเหยียดหยาม  หรือไม่เห็นด้วย    ไม่สูดปาก  ห่อปากดูดลม 

เข้าในปากท�าให้เกดิเสยีงดงั  เช่น  สดูปากซีด๊ด้วยความแสบ   ไม่กระเดาะปาก  กระดกลิน้

ดนัเพดานแล้วสลดัลงท�าให้เกดิเสยีงดงั  ไม่ผวิปาก  ห่อรมิฝีปากให้แคบแล้วเป่าลมออก 

ให้เกิดเสียงตามที่ต้องการ  ไม่จุปาก  จุ๊ปาก  ท�าปากดังจุๆ

   กริิยาทีใ่ช้ลิน้   ไม่เลยีช้อนส้อม    มดี    หรอืภาชนะทีใ่ช้ตกัอาหาร 

ไม่แลบลิ้น  และรัวลิ้นขยับลิ้นขึ้นลงถี่ๆจะต่อหน้าหรือลับหลังแขกก็ไม่ควรท�า 

 ฟัน  ไม่ขบฟัน  คือไม่เอาฟันกดกันไว้แน่นแสดงการอดกลั้น 

ไม่ยิงฟัน  คือไม่ฉีกปากออกให้เห็นฟัน  เช่น  ยิงฟันหัวเราะ   ขบกราม  กัดกราม 

ไม่กัด  เกร็ด  ขบ  เคี้ยว  แทะ  ต่อหน้าแขกที่มาเยี่ยม  กิริยามือ 

เวลาพดูกบัผูใ้หญ่จะไม่ชีห้น้า ไม่เกาศรีษะ ไม่ใช้น้ิวแหย่เข้าในรูจมูก  

กลิยิาทีใ่ซ่ตีน๋ คอืกริยิาทีใ่ช้เท้า  จะไม่ยกเท้าสูงเวลาน่ัง หรือเดินผ่านผูใ้หญ่ ไม่น่ังไขว้ห้าง  

ไม่ใช้เท้าชี้สิ่งของที่วางกับพื้น  เช่น  ของที่วางขายกับพื้นในตลาดสด

 นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีการแต่งกาย    การพูดจาให้ใช้ค�าสุภาพ   ตลอดจน 

พฤติกรรมต่างๆทีเ่หมาะสมกบัโอกาสและสถานทีค่ล้ายๆกบักริยิามารยาทของชาวไทย

ที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 จ า ก แ ร ง ผ ลั ก ดั น ข อ ง ภ า ค เ อ ก ช น ที่ บ ร ร ด า 

ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้ารถบรรทุกจากกลุ่มรัฐอาเซียน 

ที่จะหารือถึงอุปสรรคและปัญหาของการขนส่งสินค้า

ข้ามแดนภายในกลุ่มรัฐสมาชิกท่ีต้องเร่งด�าเนินการแก้ปัญหา 

มีการระดมความเห็นจากผู้ประกอบการเพ่ือให้ทราบว่า

ปัจจุบันยังมีปัญหาการขนส่งสินค้าข้ามแดนอะไรบ้าง 

โดยเฉพาะข้อกฎหมายท่ีเห็นว่าเป็นอุปสรรคส�าคัญ เพ่ือให้ผู้ประกอบการประกอบธุรกิจ

ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น แต่การที่เอกชนจะน�าเสนอให้รัฐบาลแต่ละประเทศแก้ไข 

จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการรวมกลุ่มกัน ด้วยความมุ่งหวังท่ีจะส่งเสริม พัฒนาและยกระดับ

การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางธุรกิจระหว่างประเทศอาเซียนร่วมกัน

 สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย (Land Transport Federation of 

Thailand: LTFT) ที่มีจุดก�าเนิดเมื่อปี พ.ศ. 2540 อันเป็นยุคที่ฟองสบู่แตก บริษัท

ไฟแนนซ์กว่า 50 แห่งที่ดูแลด้านสินเชื่อรถใหญ่ต้องปิดตัวไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการ

ขนส่งทางบกทุกแห่งต้องเดือดร้อน ไม่สามารถบริหารจัดการรถใหญ่ที่เป็นหนี้อยู่ได้ 

หนทางแก้ไขปัญหา คือ ผู้ประกอบขนส่งรายใหญ่ต้องรวมตัวกันเพ่ือหาหนทางแก้ไข

ปัญหาโดยการตั้งสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยขึ้นมา 

 โดยปัญหาของรถบรรทุกไทย คือ ปัญหารถบรรทุกทะเบียน 70 และ 80 

 รถทะเบียน 70 ซึ่งเป็นรถบรรทุกรับจ้างสาธารณะนั้น มีการแข่งขันกันสูง 

โดยเฉพาะการตดัราคา ท�าให้เกดิการบรรทกุน�้าหนกัเกนิ ส่งผลต่อคณุภาพและความปลอดภยั 

รวมถงึท�าให้ผวิถนนช�ารุด รวมถึงปัญหาขาดกลไกการควบคมุราคาค่าบรกิาร เนือ่งจาก

ยบุเลกิองค์การขนส่งสนิค้าและพสัดภุณัฑ์ (รสพ.) ท�าให้ขาดการก�าหนดอตัราค่าบรกิารขนส่ง 

ที่ใช้เป็นราคาอ้างอิง

 ส่วนรถทะเบียน 80 ซ่ึงเป็นรถบรรทุกของเจ้าของสินค้า ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ 

สินค้ารายใหญ่ เช่น กลุ่ม SCG, Thai Beverage, NYK, SSO Transport, Logistics,  

และ Linfox ปัญหาคือ เจ้าของสินค้ารายใหญ่มักเป็นต่างชาติ จึงเลือกใช้ผู้ประกอบการ 

โลจิสติกส์ต่างชาติในเครือ โดยไม่ใช้บริการผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทย

 จากสถานการณ์และปัญหาของรถบรรทุกข้างต้น ประเทศไทยควรมีการจัดระเบียบ

สาขาการขนส่งด้วยรถบรรทุกภายในประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง และการก�ากับดูแล 

สาขาการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก นอกจากนี้ควรน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช ้ 

เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจาก Transport operator เป็น Logistics provider  

ท่ีครบวงจร เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้เม่ือตลาดการขนส่งท่ีมีการเปิดเสรี 

รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า โดยผ่านทางสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมพ่อค้า

ไทย-จีน เพื่อขายสินค้าของไทยให้กับต่างประเทศและใช้ผู้ประกอบการขนส่งไทย 

ในการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

 ส่วนผู้ประกอบการรถทะเบียน 70 ควรเน้นการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 

เพื่อลดต้นทุนหรือเวลาในการขนส่ง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการด�าเนินธุรกิจ ไม่ใช ่

เน้นกิจกรรมเคล่ือนย้ายสินค้า แต่ไม่มีการบริหารจัดการ นอกจากน้ีควรเน้นสร้างเครือข่าย 

พันธมิตรในการประกอบธุรกิจ เพื่อครอบคลุมพื้นที่ให้บริการและให้บริการในราคา

ท่ีถูกกว่า มากกว่าการแข่งขันกันเอง ด้านการก�ากับดูแลการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกน้ัน 

ควรก�าหนดตารางอัตราค่าขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพื่อใช้เป็นแนวทาง โดยให้มี

ราคาสอดคล้องกับคุณภาพและการบริการ

     นับตั้งแต่นั้น สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็ดูแลบรรดาสมาคม

ขนส่งต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกให้สามารถบริหารขนส่งทั่วทั้งประเทศได้อย่างราบรื่น

แม้ว่าจะมีปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชนต่าง ๆ ก็จะเป็นด่านหน้า

ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด เพื่อท�าให้สมาชิกทั้งหมดของสหพันธ์

การขนส่งฯ ได้รับผลดีที่สุดและสามารถด�าเนินงานต่อไปได้ ถือได้ว่าบรรดาสมาคม

ขนส่งต่าง ๆ ท่ีเป็นสมาชิกต่างก็รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น จนท�าให้การขนส่งทางบก

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น

 ต่อมา สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 

ในการยกระดับความร่วมมือของผู้ประกอบการขนส่งทางบกในกลุ่มประเทศอาเซียน 

เพื่อสร้างโอกาสและร่วมกันแก้ปัญหาการขนส่งทางบกระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน สอดคล้องกับกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�านวยความสะดวก

ทางการขนส่ง จึงร่วมกับ 7 ชาติสมาชิกอาเซียนได้แก่ เวียดนาม เมียนมา ลาว บรูไน 

สิงคโปร์ กัมพูชา และอินโดนีเซีย และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหลังการประชุม 

AEC Logistics Summit 2015 ณ ประเทศไทย ที่ผ่านมา ในกรอบการยกระดับ 

ความร่วมมือสู่สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน อันน�าไปสู่การผนึก

ความร่วมมือ (MOU) ก่อตั้งสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน (ASEAN 

Trucking Federation: ATF) 

 ทั้งนี้ในการจัดงาน AEC Logistics Summit 2015 ที่ผ่านมา น�ามาสู่เป้าหมาย

ของการยกระดับการพัฒนาผู้ให้บริการขนส่งทางถนนไปสู่ความเป็นสากล และเช่ือมโยง 

อย่างมีมิติในการพัฒนาของอุตสาหกรรมขนส่งในภูมิภาค โดยเม่ือเซ็น MOU หลังจากน้ัน

จะมีการหารือในรายละเอียดและก�าหนดทิศทางร่วมกันในการเดินหน้าพัฒนาชาติสมาชิก 

รวมทั้งขับเคลื่อนผู้ประกอบการขนส่งไทย ก้าวสู่เวทีระดับอาเซียนมากขึ้น

 ในสาระส�าคัญของ MOU นั้น มีจุดประสงค์ของบันทึกความเข้าใจมี 4 ประการ 

ดังต่อไปนี้

 1.)  เพ่ือริเร่ิมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนในภาคองค์กร 

ของรถบรรทุกและโลจิสติกส์

 2.) เพ่ือแลกเปล่ียนวิธีปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best practices) ในการขนส่งทางรถบรรทุก

และโลจิสติกส์ในอาเซียน

 3.) เพ่ือแบ่งปันประเด็นและข้อกังวลท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบกับการขนส่ง

ทางรถบรรทุกและโลจิสติกส์ในอาเซียน

 4.) เพื่อเป็นตัวแทนในการชี้แจงข้อคิดเห็นต่างๆในเวทีการประชุมระดับ

นานาชาติส�าหรับการขนส่งทางรถบรรทุกและโลจิสติกส์ในอาเซียน

     สหพันธ์การขนส่งด้วยรถบรรทุกแห่งอาเซียน จึงก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้การขนส่ง

ทางบกไปในแนวทางเดียวกัน โดยเป้าหมายสูงสุดจะต้องท�าให้การขนส่งในอาเซียน

เหมือนกับการขนส่งในยุโรปทั้งรถบรรทุกและรถโดยสารจะสามารถวิ่งข้ามประเทศ

กันได้อย่างรวดเร็ว เพราะผ่านการตรวจสอบทั้งเอกสารของสินค้าผู้โดยสารและ 

รถใหญ่ก่อนหน้านั้นแล้ว

 การก�าเนิดของสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน จึงมีความสอดคล้อง

กับกรอบความตกลงด้านการอ�านวยความสะดวกด้านการขนส่งที่ส�าคัญ 3 ฉบับ คือ 

 1.) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการขนส่ง

สินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in 

Transit: AFAFGIT) 

สิงห์รถบรรทุกกับอาเซียน

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 คุณเป็นคนหนึ่งที่เล่นโซเชียลมีเดีย (Social media) อย่าง Facebook, Line 

หรือ Instagram หรือเปล่า? ถ้าใช่ คุณก็เป็นหนึ่งใน 35 ล้านคนของประชากร

ไทยหรือครึ่งหนึ่งของประชากรไทย (สถิติจาก Thailand Zocial Award 2015) 

ท่ีมีความเกี่ยวพันกับกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างใกล้ชิดแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส  

แต่คุณรู้ไหมว่า ในยุคสังคมโซเชียล ที่การ “แชร์” (Share) ข้อมูลข่าวสารฟังดู 

เป็นเรื่องปกติธรรมดา อาจมีความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งบางกรณีมีโทษ

ถึงจ�าคุก ถ้าคุณยังไม่อยากเปลี่ยนสถานที่เล่นโซเชียลจากห้องท�างานหรือห้องเรียน  

เป็นห้องกรง คุณถือเป็นผู้โชคดีที่มีบทความนี้อยู่ในมือ เพื่อใช้เป็นแนวทาง

การเล่นโซเชียลอย่างปลอดภัยโดยปราศจากความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์  

วันนี้เรามาศึกษากันดีกว่าว่า “แชร์” อย่างไรให้ไม่ผิดกฎหมาย 

 โดยบทความเร่ืองน้ีผู้เขียนจะขอแบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยตอนแรกจะเป็น

ประเด็นการคุ้มครองตามหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ในการกดแชร์

 การท่ีจะมีความผิดตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของไทย ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 

พ.ศ. 2537 นั้น ต้องเป็นการกระท�าต่องานสร้างสรรค์ที่ได้รับความคุ้มครอง

ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิเท่าน้ัน ซ่ึงมาตรา 6 ก�าหนดงานอันมีลิขสิทธ์ิไว้เพียง 9 ประเภท 

ได้แก่งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ 

สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี  

แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ และงานสร้างสรรค์ท้ัง 9 ประเภทจะได้รับ 

ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อเป็นงานที่ริเริ่มขึ้นด้วยตัวผู้สร้างสรรค์เอง (Originality) 

โดยไม่ส�าคัญว่างานน้ันจะเป็นงานใหม่หรือไม่ เพียงแค่มาจากความวิริยอุตสาหะ

ของผู้สร้างสรรค์ก็เพียงพอแล้ว ดังน้ัน ถ้าคุณก�าลังใช้น้ิวเล่ือนดูสเตตัส (Status) 

ของเพ่ือนท่ีลงภาพดอกซากุระท่ีก�าลังบานสะพร่ัง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

แล้วอยากจะน�ามาใส่ข้อความเช่น สวัสดีตอนเช้า สุขสันต์วันท�างาน หรือ

ข้อความอื่นๆ คุณควรระลึกไว้ก่อนเสมอว่างานภาพถ่ายเป็นงานศิลปกรรม

ประเภทหนึ่ง เมื่อเพื่อนของคุณเป็นผู้ริเริ่มถ่ายด้วยตัวเองจึงเป็นงานที่ได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ถ้าคุณจะก็อปปี้ (Copy) หรือแชร์ภาพนั้น

ต่อให้คนอื่นหรือใส่ข้อความใดๆลงในภาพ คุณอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์อยู่

 แต่อย่างไรก็ตาม มีงานสร้างสรรค์บางอย่างที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นงาน

อันมีลิขสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เช่น ข่าวประจ�าวัน และ

ข้อเทจ็จรงิต่างๆทีม่ลีกัษณะเป็นเพยีงข่าวสาร เนือ่งจากกฎหมายไม่ต้องการปิดก้ัน 

ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรรับรู้ ดังนั้นการแชร์ข่าวที่น่าสนใจเช่นวิธ ี

นานาสาระฯ (ต่อจากหน้า 6)

 2.) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งหลายรูปแบบ (ASEAN Framework 

Agreement on Multimodal Transport: AFAMT) และ 3.) กรอบความตกลงอาเซียน

ว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน (ASEAN Framework Agreement 

on the Facilitation of Inter-State Transport: AFAFIST)

 ท้ังน้ี กรอบความตกลงท้ัง 3 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดข้ันตอนในกระบวนการ

ด้านการค้า/การขนส่งในอาเซียนให้ง่ายขึ้น มีการปรับประสานกัน จัดท�าแนวท�าและ 

ข้อก�าหนดร่วมกันในการจดทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งผ่านแดน และขนส่งหลายรูปแบบ 

รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขนส่งสินค้าแบบไร้พรมแดน

 ปัจจุบัน ความมุ่งหวังของสมาชิกสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน

ท่ีมาจากกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) คือ การท่ีสหพันธ์ฯ  

จะสามารถช่วยโน้มน้าวในรัฐบาลของของตนพัฒนาการเส้นทางการขนส่งให้ทันสมัย

มากเพิ่มขึ้น เพราะถนนส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศ CLMV ยังคงเป็นถนนลูกรัง 

นอกจากนี้ จุดมุ่งหมายของสหพันธ์ฯ เองก็ต้องการที่จะขยายจ�านวนสมาชิกให้ครบ 

ทั้ง 10 ประเทศ และต้องการยกระดับมาตรฐานให้มีความทัดเทียมกับมาตรฐานของ

การโจรกรรมรถยนต์ วธิกีารลกัพาตวัเดก็หญงิ 

เด็กชายหรือวิธี เอาตัวรอดจากรถตกน�้า 

เพื่อเป็นการเตือนภัยหรือแสดงความห่วงใย 

กับคนท่ีคุณรัก คนท่ีคุณห่วงใย จงึไม่มคีวามผดิ 

ตามกฎหมายลขิสทิธิ ์นอกจากนี ้รฐัธรรมนญู 

กฎหมาย ค�าพิพากษา ค�าสัง่ ค�าวนิจิฉัย และ 

รายงานของทางราชการ ไม่ถอืว่าเป็นงานอนัม ี

ลิขสิทธิ์เช่นกัน ดังนั้นการแชร์กฎหมายใหม ่

ที่น่าสนใจหรือค�าพิพากษาของศาล สามารถท�าได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต

และไม่มีความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

 เจ้าของผลงานทีไ่ด้รบัความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสทิธ์ิ ย่อมได้รบัสทิธิ 

แต่เพยีงผูเ้ดยีว (Exclusive rights) ทีจ่ะท�าซ�้า หรอืดดัแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ให้เช่าต้นฉบับหรือส�าเนางาน ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์กับผู้อื่น และ 

อนญุาตให้ผูอ้ืน่ใช้สทิธ ิ ดงัทีก่�าหนดไว้ในมาตรา 15 ซึง่การแชร์ข้อความ รปูภาพ 

หรอืวดิโีอนัน้ เป็นการท�าซ�า้ผลงานของเจ้าของลขิสทิธิแ์ล้วเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ขัดกับสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน โดยหลักแล้วจึงควรขออนุญาต

เจ้าของลขิสทิธิก่์อนเป็นอนัดบัแรก แต่อย่างไรกต็าม กฎหมายลิขสทิธ์ินอกจาก

จะมวีตัถปุระสงค์เพ่ือตอบแทนแก่ผูส้ร้างสรรค์ในการรเิริม่สร้างสรรค์ผลงานแล้ว 

ยังมีความมุ่งหมายให้สังคมได้รับประโยชน์จากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์น้ันด้วย  

จงึได้ก�าหนดบทบญัญตัลิดทอนสทิธบิางประการของเจ้าของลิขสทิธิไ์ว้ในมาตรา 32 

เพื่อเป็นการรักษาสมดุลระหว่างสิทธิของผู้สร้างสรรค์และประโยชน์ส่วนรวม 

โดยบคุคลทัว่ไปในสงัคมสามารถน�างานอันมลิีขสทิธิม์าใช้ได้โดยไม่ต้องขออนญุาต 

และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

     ดังนั้น การแชร์ข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอที่ได้รับความคุ้มครองตาม

กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยหลักไม่สามารถกระท�าได้ หากมิได้รับความยินยอม

จากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน แต่เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

กฎหมายลิขสิทธ์ิได้ให้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิไว้บางประการเพ่ือท�าหน้าท่ี

เป็นตัวคานอ�านาจของเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้

 ส�าหรับฉบับหน้า ผู้เขียนจะขออธิบายเก่ียวกับประเด็นข้อยกเว้นการคุ้มครอง 

ตามหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ในการกดแชร์ต่อไป

ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปอีกด้วย

 ดังนั้น การเชื่อมโยงของระบบโลจิสติกส์ทางถนนและการขนส่งต่อเนื่อง

หลายรูปแบบเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการเร่งกระชับการก่อตั้งและสนับสนุน 

การปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดมากข้ึนในการขนส่งระหว่างประเทศอาเซียน ส�าหรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และสร้างความเข้มแข็งในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนรับรู้ถึงความต้องการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การขนส่งทางบกระหว่างประเทศและส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจ

การขนส่งทางบกแห่งอาเซียน

 ภาครัฐต้องเตรียมแนวทางและความพร้อมเอาไว้เพ่ือรับมือกับการเปิดเสรี  

เช่น การจัดท�าและอนุวัติการตามความตกลงระหว่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการ กฎระเบียบ และการอ�านวยความสะดวก 

เป็นต้น

 ด้านผู้ประกอบการภาคเอกชน ก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้ด้วยเช่นกัน คือ ต้องสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนาองค์ความรู้ การยกระดับมาตรฐานการบริการ และ

การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเชิงต้นทุนการขนส่งที่นอกเหนือไปจากในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน ให้เป็นASEAN+ ต่อไป

“แชร์” อย่างไรให้ ไม่ผิดกฎหมาย (ตอนแรก)

อาจารย์กิตติยา พฤกษารุ่งเรือง คณะนิติศาสตร์



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รุกพื้นที่พระราม 2 จัดงาน RU Road Show 2016 

ท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 2 เม่ือวันท่ี 3-5 พฤษภาคมท่ีผ่านมา มีผู้สนใจ

หลายคนตัดสินใจ สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในงาน เพราะได้รับความสะดวก 

ในการสมัครโดยใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนเพียงใบเดียว และยังมีการแนะแนว

การศึกษา ตลอดจนบริการตรวจสุขภาพและตรวจวัดสายตาอีกด้วย

 โอกาสนี้ “ข่าวรามค�าแหง” ได้พูดคุยกับผู้สมัครนักศึกษาใหม่ในงาน 

ถึงความประทับใจและเหตุผลท่ีมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในงาน Road Show คร้ังน้ี

 นางสาวกนกพร  พรมหาไชย  นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาบัญชี กล่าวว่าตนเองทราบข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ในงาน RU Road Show 2016 จากทาง Facebook แฟนเพจ  

“สมัครเรียนรามฯ” เห็นว่าเป็นกิจกรรมท่ีดี มีท้ังการแนะแนว 

การศึกษาและการสมัครเรียน รวมทั้งกิจกรรมการแสดง

บนเวทีมากมาย อีกท้ังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2 ยังใกล้

กับท่ีพักอาศัย  จึงตัดสินใจมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในคร้ังน้ี

 “สังคมยอมรับในชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ในสาขาวิชาบัญชี 

และสาขาวิชาอื่นๆ อย่างมาก อีกทั้งมีรุ่นพี่ที่เข้าไปท�างานในทุกภาคส่วนและ

ประสบความส�าเร็จเป็นที่ยอมรับของนายจ้างด้วย จึงหวังว่าตนเองจะสามารถ

จบเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพได้จากสถาบันแห่งน้ี และเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างท่ีหวังไว้

ในอนาคตอันใกล้นี้ เพราะนักศึกษารามค�าแหงสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้

ด้วยตนเอง จึงสามารถวางแผนการเรียนให้ส�าเร็จการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว”

 นางสาวปิยะนันท์  ขันแข็ง  นักศึกษาใหม่คณะ

สื่อสารมวลชน กล่าวว่าตั้งใจจะไปสมัครเรียนด้วยตนเอง 

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่แล้วแต่โชคดีที่ได้มาเดินเล่น

ท่ีเซ็นทรัล พระราม 2 และเห็นว่ามีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

โดยใช้เพียงบัตรประจ�าตัวประชาชนเพียงใบเดียวก็สามารถ 

สมัครได้ จึงตัดสินใจมาสมัครท่ีน่ีเพราะสะดวกรวดเร็ว และ

ยังมีกิจกรรมดีๆ มากมาย เช่น การแนะแนวการศึกษา และ

บริการตรวจสุขภาพสายตาด้วย

 “เลือกเรียนท่ีรามค�าแหง เพราะเหมาะกับตัวเองท่ีต้องท�างานและเรียนไปด้วย 

และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก อีกทั้ง ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ถึงบางคนอาจจะมองว่าเรียนแล้วจบยาก แต่ถ้าเรามีความต้ังใจจริงก็คิดว่าสามารถ 

เรียนจบได้ ท่ีผ่านมาก็มีหลายคนท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและ 

ได้ท�างานดีๆ ขึ้นอยู่กับตัวเองด้วยว่ามีความขยันมากน้อยแค่ไหน”

  นางสาวสุภาภรณ์  วงษ์ปางมูล  นักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์  

กล่าวว่าความรู้ด้านนิติศาสตร์เป็นรากฐานท่ีดีและวิชากฎหมาย 

ก็มีความจ�าเป็นต่อการท�างานในทุกอาชีพและการใช้ชีวิต

ในสังคมไทย อีกทั้งตั้งใจจะเรียนควบคู่กัน 2 สถาบัน  

ในสาขาวิชาอื่นด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้โอกาส

ในเร่ืองการศึกษา สามารถตอบโจทย์ด้านเวลาเรียน เวลาสอบ 

และการหาความรู้ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ โดยไม่ต้องเข้าเรียนได้ 

 “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีมาอ�านวยความสะดวกให้กับผู้สนใจ 

สมัครนักศึกษาใหม่ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลใกล้บ้าน โดยใช้เพียงบัตรประจ�าตัว

ประชาชนเพียงใบเดียว และที่ส�าคัญเชื่อว่าการเรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จะท�าให้เกิดการพัฒนาตนเองได้ตรงตามความต้องการ น�าความรู้กฎหมายไปใช้

ให้เกิดประโยชน์กับการประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ด้วย” 

 นางสาวชลธิชา  พันศิริ  นักศึกษาใหม่คณะรัฐศาสตร์ 

กล่าวว่า “เรียนง่าย ใช้เวลาน้อย ค่าหน่วยกิตถูกที่สุด คือ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง”  เพราะมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ให้โอกาสทางการศึกษากับทุกคนที่อยากเรียนหนังสือ  

ซึ่งตนเองเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่ตั้งใจมาตลอดว่าเมื่อจบ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะมาสมัครเรียนรามค�าแหง

อย่างแน่นอน

 “วันนี้เดินทางมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ที่เซ็นทรัลพระราม 2 เพราะ

ทราบข่าวจาก Facebook : PR Ramkhamhaeng University ท่ีคอยให้ข่าวสารดีๆ 

และกิจกรรมต่างๆ ของรามค�าแหง ซ่ึงถือเป็นส่ือหน่ึงท่ีช่วยให้ข้อมูลกับผู้ท่ีสนใจ

จะเรียนรามค�าแหงได้เป็นอย่างดี และขอฝากถึงเพื่อนๆ ม.ปลายว่า หากยังลังเล 

กับการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ขอให้มองมาท่ีรามค�าแหง เพราะสถาบันแห่งน้ี 

เราสามารถก�าหนดอนาคตของเราเองได้”

 นางสาวกล่ินสุคนธ์  โค้งนอก  นักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ 

กล่าวว่ามาสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เพราะได้รับค�าแนะน�าจากอาจารย์แนะแนวที่โรงเรียน 

และรุ่นพี่ที่ประสบความส�าเร็จ ซึ่งส่วนใหญ่ต่างเลือกเรียน 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ด้วยเหตุผลเดียวกันคือ รามค�าแหง

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพ และบัณฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษา

จ�านวนมากได้รับการยอมรับจากสังคม และตลาดแรงงาน

 “อยากให้รามค�าแหงเป็นตัวเลือกหนึ่งของเพื่อนๆ อยากให้มาสัมผัส

บรรยากาศดีๆ ด้วยกัน เพราะนอกจากจะมีระบบปริญญาตรีปกติแล้ว ยังมีหลักสูตร  

Pre-degree ที่สามารถเก็บหน่วยกิตล่วงหน้าได้ ท�าให้รู้ว่าตนเองชอบอะไร และ

ต้องการเรียนคณะอะไร อีกท้ังยังสามารถเรียนจบปริญญาตรีก่อนเพ่ือน ๆ ได้อีกด้วย”

 นางสาวพัชรินทร์  มิตรมาตย์  นักศึกษาใหม่คณะ-

สื่อสารมวลชน  กล่าวว่าหลังจากที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 และได้ทราบข่าวกิจกรรม  RU Road show 2016 จาก 

Facebook : PR Ramkhamhaeng University  ตนเองตัดสินใจ 

มาสมัครเป็นนักศึกษาที่บูธกิจกรรมทันที เพราะการเรียน 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้โอกาสการท�างานควบคู่ไปกับ 

การเรียน อีกท้ังยังสามารถเลือกเรียนได้ในคณะและสาขาวิชา 

ที่ชื่นชอบโดยไม่ต้องสอบเข้า

 “ตนเองไม่กลัวค�าท่ีหลายคนพูดว่า ‘มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเข้าง่าย แต่ออกยาก’ 

เพราะถ้าเราต้ังใจ ใส่ใจกับการเรียน เราสามารถเรียนจบได้แน่นอน แม้ว่าต้องพยายาม

เป็นสองเท่าส�าหรับผู้ที่ท�างานไปด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม หากเราไม่ตั้งใจ  

ไม่ใส่ใจ ซึ่งไม่ว่าจะเรียนที่ไหน การเรียนให้จบก็คงเป็นเรื่องยากเหมือนกัน  

ฝากถึงเพื่อน ๆ ที่ก�าลังต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ขอให้ม.รามฯ 

เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่อยู่ในใจของเพื่อนๆ”

 นางสาวทิพธันยรัตน์  พุทธพรหม  นักศึกษาใหม่

คณะนิติศาสตร์  กล่าวว่าต้องการเรียนปริญญาตรีใบที่ 2 

ในคณะนิติศาสตร์ เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม เพราะความรู ้

ในวิชากฎหมาย สามารถน�าไปใช้ได้ทั้งในชีวิตประจ�าวัน 

และการท�างาน โดยต้ังใจจะไปสมัครเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ด้วยตนเองอยู่แล้ว  โชคดีมาเดินเล่นท่ีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล-

พระราม 2 

นักศึกษาใหม่ในงาน Road Show 2016

ยืนยัน “ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง”

(อ่านต่อหน้า 10)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

    

 

    

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-

ราชกุมารี พระราชทานต้นสุพรรณิการ์ (ฝ้ายค�าซ้อน) 

เป็นต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย ขณะนี้ปลูกไว้บริเวณ

หน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2542

 สุพรรณิการ์ (ช่ือวิทยาศาสตร์: 

Cochlospermum regium) 

เป็นไม้ผลัดใบที่มีถิ่นก�าเนิด

ในแถบทุ่งหญ้าเขตร้อนแซราดู 

(Cerrado) ในทวีปอเมริกาใต้ (บริเวณประเทศบราซิล 

โบลิเวีย ปารากวัย)  นอกจากนี้ยังปลูกกันมากในอินเดีย 

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาหิมาลัย และเป็นไม ้

พื้นเมืองของพม่าด้วย ในศรีลังกามักปลูกบริเวณ

พระอุโบสถ  เป็นดอกไม้บูชาพระ ในเมืองไทย- 

ทางเหนือ เรียกว่า ฝ้ายค�า น�าเข้ามาประเทศไทย

กว่า 50 ปีมาแล้ว แต่ปัจจุบันพบได้ทั่วไปในเอเชีย-

ตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน สุพรรณิการ์มีลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ใกล้เคียงกับฝ้ายค�ามาก ข้อแตกต่างท่ีส�าคัญ

ประการหนึ่งคือ ฝ้ายค�าจะออกดอกเพียงชั้นเดียว  

มี 5 กลีบ และบานทีละดอก ในขณะที่สุพรรณิการ ์

จะมีทั้งชนิดที่ออกดอกช้ันเดียวและชนิดที่ออกดอก

ซ้อนกันเป็นกระจุกแน่น โดยบานพร้อม ๆ กัน จะท้ิงใบ 

ในช่วงที่ออกดอก (ประมาณเดือนธันวาคม - มีนาคม)   

ใบสีเขียวออกเป็นใบเดี่ยว ๆ  หยักเป็นแฉกลึก  กินลึก

เข้ามาในใบประมาณร้อยละ 70-80 ของใบ  ออกดอก

เป็นช่อที่ปลายกิ่งสีเหลืองหนึ่งช่อจะมีดอกต้ังแต่  

4-6 ดอก ดอกออกเป็นช่อ ดอกมีกลีบซ้อนหลายชั้น  

ดูแล้วฟู แน่น บานทนอยู่ได้หลายวัน

 การดแูลรกัษาสพุรรณิการ์ เนือ่งจากเป็นต้นไม้ 

ทีม่นี�า้อดน�า้ทนสงูมาก ๆ ทนแล้งได้ด ีชอบแดดจดัเตม็วนั 

ปลูกได้แม้ดินจะไม่อุดมสมบูรณ์ การขยายพันธุ์ใช้วิธี 

ตอนกิง่ เพราะสพุรรณิการ์ดอกซ้อน ไม่มเีมลด็ แนะน�า 

ให้ปักช�าหรือตอนกิ่งในช่วงหน้าฝนจะได้เห็นผล

มากที่สุด ต้นสุพรรณิการ์ดอกซ้อน เป็นต้นไม้ที่สวย

เฉพาะตอนออกดอกเท่านัน้ ดอกสเีหลอืงเป็นก้อนแน่น 

ฟเูป็นขนมถ้วยฟ ูจะบานพร้อม ๆ กนัทัง้ต้น ใบจะร่วง

จนหมดต้น ท�าให้ดอกสีเหลืองดูเด่นเป็นพิเศษ แต่พอ 

หมดช่วงออกดอกก็จะมแีต่ใบสีเขยีวเท่านัน้ ส่วนใหญ่แล้ว 

ก็จะนิยมปลูกเดี่ยว ๆ เป็นไม้ประธานในสวน หรือ

ปลูกตามมุมสนาม  และด้วยความที่มีช่วงสลัดใบทิ้ง 

หมดต้นก่อนท่ีจะออกดอกทุกปี เพราะฉะนั้นต้นนี ้

ไม่เหมาะปลกูให้ร่มเงา การปลกูถ้าจะให้ได้ระยะสวยงาม  

ควรเว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 5-8 เมตร ทรงพุม่

แต่ละต้นก็จะไม่เบียดจนเกินไป ถ้าจะเบียดกันหน่อย

ก็ไม่ควรน้อยกว่า 3-4 เมตร

 ในประเทศไทยนิยมปลูกสุพรรณิการ์เป็นไม้ประดับ 

โ ด ย ไ ด ้ รั บ ก า ร ก� า ห น ด ใ ห ้ เ ป ็ น พั น ธุ ์ ไ ม ้ ม ง ค ล

พระราชทานประจ�าสถาบันการศึกษาหลายแห่ง  

และยังเป็นต้นไม้ประจ�าจังหวัดนครนายก สระบุร ี

บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี และอุทัยธานี อีกด้วย

      

ต้นไม้ประจำ�มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

จารุวรรณ ตันวิจิตร

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, คณะกรรมการด�าเนินการจัด 

 ท�าหนังสือที่ระลึก. (2552). สุพรรณิการ์:  

 พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

 สยามบรมราชกุมารี ใน ประทีป วาทิกทินกร,   

 38 ปีรามฯ. (หน้า 89-90).  กรุงเทพฯ:  ผู้แต่ง.

 ENS 3403 (EN323) 

ภาษาอังกฤษสำาหรับมัคคุเทศก์ (English for Guides) 

	 ✎	เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาและฝึกใช้ประโยค 

และข้อความภาษาอังกฤษต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับ

งานมัคคุเทศก์ เช่น การทักทายและกล่าวโอภาปราศรัย 

การบอกเล่าเรื่องต่างๆ การฟัง การตอบค�าถาม 

การพรรณนาลักษณะและความส�าคัญ การบรรยาย-

ประวัติบุคคล ส่ิงของและสถานท่ี ซ่ึงเป็นจุดความสนใจ

ของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการพรรณนาได้โดยย่อ 

แต่ครอบคลุมสาระส�าคัญในเร่ืองภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม การปกครอง และการเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย

 ✎	ต�าราเรียน 

 (1)  EN 323: English for Guides

   (ภาษาอังกฤษส�าหรับมัคคุเทศก์)

  แต่งโดย รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

 (2) CDR และคู่มือ (script) มีจ�าหน่ายที่ร้าน

ถ่ายเอกสาร ชั้นล่าง คณะมนุษยศาสตร์ 1

 ✎	ข้อแนะน�าในการเรียน ให้ศึกษาต�าราอย่างละเอียด 

ซึ่งมีทั้งหมด  6 บท

 Unit 1: Welcome to Thailand

 Unit 2: Introducing Thailand

 Unit 3:  Have a Pleasant Stay

 Unit 4: Bon Appetit

 Unit 5: Made in Thailand

 Unit 6: Visiting Thai Temples

 ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ 

การฟังและการพูด หากมีรูปภาพซีดีก�ากับอยู่ แสดงว่า 

มีเสียงประกอบบทเรียนส่วนนั้น ให้นักศึกษาฟัง CDR 

ประกอบด้วย

 ✎	แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  

มี 5 ข้อใหญ่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 ✎	ข้อแนะน�าในการสอบ  ข้อสอบจะออก

ครอบคลุมเนื้อหาในต�าราทั้ง 6 บทและในเอกสาร

ประกอบ CDR

 ✎	วันเวลาและสถานที่เรียน  

  วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ 

เวลา 13.30-15.20 น. SWB 507

รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

ภาคฤดูร้อน / 2558

บรรณ�นุกรม

    

ถาม  อยากสอบถามเรื่องการเทียบโอนหน่วยกิต

ภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษา สามารถท�าได้หรือไม ่

เพราะอยากเรียนปริญญาตรีอีกใบท่ีรามค�าแหง แต่ขณะน้ี 

ก�าลังเรียนอยู่อีกสถาบันหน่ึง เหลืออีก 2 เทอม ถึงจะจบ 

ตอบ ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเรื่องการ

ขอใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษา คุณสมบัติของผู้ขอใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต 

หลังการสมัครเป็นนักศึกษา

 1. เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอนุปริญญา

ขึ้นไปและส�าเร็จการศึกษาก่อนวันสุดท้ายของการ 

รับสมัครใหม่ในภาค/ปีการศึกษาที่นักศึกษาสมัคร

 2. เป็นผู้ท่ีใช้วุฒิการศึกษาต้ังแต่อนุปริญญาข้ึนไป 

 แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตในวันสมัคร

 3. เป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ หรือเป็นนักศึกษา

หมดสถานภาพ หรือเคยเป็นผู้ศึกษารายกระบวนวิชา

เพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) แต่ไม่ได้

ขอใช้สิทธิ์เทียบโอนในวันสมัคร

 4. เป็นผู้ที่เคยศึกษาปริญญาตรีในสถาบันอ่ืน 

และยังไม่ส�าเร็จการศึกษา และไม่ได้ขอใช้สิทธ์ิเทียบโอน

หน่วยกิตแบบโอนย้ายหน่วยกิตในวันสมัคร

 5. เป็นผู้ท่ีต้องการเปล่ียนวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัคร

ในวันสมัครเป็นวุฒิการศึกษาอื่นที่ส�าเร็จการศึกษา

ก่อนวันสมัครและเทียบโอนหน่วยกิตได้มากกว่า

 ❖  เอกสารที่ใช้ในการด�าเนินการ

 1. ส�าเนาวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัคร และวุฒิการศึกษา

ที่น�ามาเปลี่ยนใหม่ จ�านวนอย่างละ 1 ฉบับ

 2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา จ�านวน 1 ฉบับ

 3. ส�าเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด 

จ�านวน 1 ฉบับ

 4. ส�าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา 

จ�านวน 1 ฉบับ (กรณี 8 ปีศึกษาใหม่ หมดสถานภาพ

และ Pre-degree)

 5. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จาก

สถาบันเดิมท่ีมีผลการศึกษาถึงวันท่ีมาสมัคร พร้อมส�าเนา 

1 ฉบับและค�าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ของแผนการศึกษานั้นจ�านวน 1 ฉบับ

 ❖  วิธีด�าเนินการ

 1. ให้นักศึกษาน�าเอกสารข้างต้นมาเขียนค�าร้อง

ขอใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิตและขอเปล่ียนวุฒิการศึกษา 

(แล้วแต่กรณี) ที่ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร 

อาคารส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

ชั้น 3 หลังเสร็จสิ้นการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละ 

ภาคการศึกษาแล้ว 2 เดือน

 2. ช�าระค่าธรรมเนียมในการปรับฐานข้อมูล

การขอใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต จ�านวน 500 บาท ท้ังน้ี 

ให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงนักศึกษาในโครงการพิเศษ 

และหน่วยงานการศึกษานอกระบบในก�ากับมหาวิทยาลัย

และให้สิทธิ์ย้อนหลังกับนักศึกษาที่มีสถานภาพการ
(อ่านต่อหน้า 10)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

นกัศกึษาใหม่ฯ (ต่อจากหน้า 8)

(ASEAN Political-Security Community หรอื APSC) 

คือ ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็น

พืน้ฐานส�าคญัในการพฒันาด้านอืน่ๆ ประชาคมการเมือง

และความมัน่คงอาเซยีนจงึเป็นเสาหลกัความร่วมมอื

หนึ่งในสามเสาหลัก ที่เน้นการรวมตัวของอาเซียน

เพือ่สร้างความม่ันใจ เสถยีรภาพ และสันตภิาพในภูมิภาค 

เพื่อให้ประชาชนในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

และปราศจากภยัคกุคามด้านการทหาร และภยัคกุคาม

ในรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาต ิ2)  ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(ASEAN Economic Community หรอื AEC) คอืการค้า 

และการลงทุนระหว่างประเทศท่ีมีการแข่งขันสูง 

ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัวเองเพื่อให้ได ้

รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงการ 

รวมกลุ่มการค้ากันของประเทศต่างๆ และเขตการค้าเสร ี

และ 3)  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) 

มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชน

เป็นศนูย์กลาง สงัคมทีเ่อือ้อาทรและแบ่งปัน มสีภาพ

ความเป็นอยู ่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้

ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยนื รวมทัง้ส่งเสรมิอตัลกัษณ์

ของอาเซียน

 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร กล่าวต่อไปว่าการนับ 

ถอยหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการตื่นตัวและ

เตรียมความพร้อมอย่างมากทั้งในระดับภาครัฐ  

ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ทั้งด้านเทคโนโลยี 

ภาษา และวฒันธรรม ทัง้นีใ้นส่วนของจงัหวดัสมทุรสาคร 

ได้มกีารเตรยีมงบประมาณรองรบัการเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน ทัง้ในเรือ่งการเป็นศนูย์กลางการประมง 

M.B.A. สมทุรสาครฯ (ต่อจากหน้า 4)

และเจอบูธกิจกรรม RU Road Show 2016 จึงเข้ามาสมัคร 

และได้รับบริการที่ดี ทั้งสะดวก และรวดเร็ว

 “ปัจจุบันไม่มี เวลาทุ่มเทให้กับการเรียน

เหมือนตอนที่ยังเป็นนักศึกษาแล้ว เพราะว่าต้อง 

ท�างานด้วย  จึงมีความกังวลเล็กน้อย  แต่ด้วยมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงมีระบบการเรียนการสอนที่ช่วยให้เรา

สามารถบริหารจัดการเวลาได้  จึงท�าให้คลายความ

กังวลลงไปได้บ้าง”

         นายนิติรัฐ  สว่างราษฎร์  

นักศึกษาใหม่ Pre-degree คณะ-

นิติศาสตร์  กล่าวว่าการมาสมัครเรียน 

เป็นนักศึกษาระบบ Pre-degree 

ที่มหาวิทยาลั ยรามค� าแหง  

หลังจากเรียนจบช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 3 ได้รับการสนับสนุนอย่างดี 

จากครอบครัว โดยตนเองไม่มีความกังวล แม้จะ

ต้องเรียนควบคู่กับ ม.ปลายไปพร้อม ๆ  กัน  เพราะเช่ือว่า 

ถ้าเราต้ังใจ เราก็สามารถท�าทุกส่ิงให้ประสบความส�าเร็จได้ 

อีกทั้งขณะนี้คุณพ่อก็ก�าลังศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะรัฐศาสตร์ ท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงด้วย ซ่ึงคาดว่า

คุณพ่อจะสามารถแนะน�าการเรียนได้เป็นอย่างดี 

 “คุณพ่อทราบข่าวกิจกรรม RU Road Show 

2016 จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จึงชวน

ผมมาสมัครเรียน  พี่ ๆ  เจ้าหน้าที่ ม.ร.ให้บริการดีมาก 

ท้ังเร่ืองระบบการรับสมัครท่ีรวดเร็ว การให้ค�าปรึกษา

เรื่องการเรียนที่น่าประทับใจ  แต่สิ่งที่น่าประทับใจ 

มากกว่านั้น คือ การเรียนระบบ Pre-degree ที่

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดโอกาสให้เรียนปริญญาตรี

ล่วงหน้า  ท�าให้สามารถเรียนจบได้ก่อนเพ่ือนในรุ่นเดียวกัน”

 คณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง รุ่นที่ 16 

จัดท�าโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรดูงานนอกสถานท่ี 

เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์กระจายสินค้า 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติจริงและเพื่อให้การเรียนการสอน

ครบสมบูรณ์ตามหลักสูตรท่ีก�าหนดไว้ โดยมีผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์มนตรี จังธนสมบัติ  ร่วมศึกษาดูงาน

 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

บริหารงานโดยพรรคพลังราม จดัการประชมุชีแ้จงนโยบาย 

การพจิารณาการจดัสรรงบประมาณกจิกรรมนกัศึกษา 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 207 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยนายคมสัน บุ้งทอง 

นายกองค์การนกัศกึษา ม.ร. ปี 2559 ได้กล่าวขอบคณุ

ทุกชมรมที่ให้การสนับสนุนและแนะน�ากรรมการ

บรหิารองค์การนกัศกึษา จากนัน้  ผกท.พ.ว่าที ่พ.ต.โยธนิ 

ไพรพนานนท์ หวัหน้างานนกัศกึษาวชิาทหาร และ 

รักษาราชการแทนหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 

ได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเขียนโครงงานในการ 

ท�ากิจกรรมเพื่อของบประมาณ ต้องเป็นไปตาม 

กฎระเบยีบและถกูต้องตามหลกัการประเมินคณุภาพ   

โดยให้แต่ละชมรมเตรียมจัดท�าโครงงานกิจกรรม 

ไว้เพื่อการเข้าร่วมการสัมมนาและเวิร์คช็อปในการท�า 

โครงงานกจิกรรมอย่างเตม็รปูแบบ โดยแต่ละชมรม 

ต้องเข้าร่วมการสัมมนาทีจ่ะจดัขึน้เรว็ๆนี ้  พร้อมเตรยีมเสนอ 

รายละเอยีดโครงการเพือ่ขอพจิารณางบประมาณกจิกรรม 

ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารงานองค์การนักศึกษา

เเบบใหม่ที่ฟังเสียงนักศึกษานักกิจกรรมทุกคน

ประชุมการจัดทำางบกิจกรรมของชมรมต่างๆ

	 ✎	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกภาษาไทย)

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ส�านักงานสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ อาคาร 

วิทยบริการและบริหาร ช้ัน 1 โทร. 0-2310-8196-7, 

0-2310-8664-5 E-mail: oasc@ru.ac.th, www.ru.ac.th/oasc

รามค�าแหงรบัสมคัรนกัศกึษาฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ผูส้นใจสมคัรได้ตัง้แต่บดันี ้- 18 มถินุายน 2559 

สอบถามรายละเอยีดได้ที ่ส�านกังานโครงการฯ ชัน้ล่าง 

อาคารหอประชุมพ ่อขุนรามค� าแหงมหาราช  

โทร. 0-2310-8147-8, 081-696-3930 และ 081-905-3677 

หรือที่ www.mpa-mba.ru.ac.th

ม.รามค�าแหงเปิดรบัฯ (ต่อจากหน้า 1)

อุตสาหกรรม มีการเร่งรัดโครงสร้างระบบการผลิต

เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด รวมทั้งการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ด้วย

 “ยังมีชาวบ้านจ�านวนไม่น้อยที่ยังไม่มีความรู ้

เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และไม่สนใจ 

ทีจ่ะรบัรู ้ เพราะมองว่าเป็นสิง่ไกลตวั และไม่มผีลกระทบ

หรือผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริง

ชาวบ้านหรอืเกษตรกรเป็นผูท้ีร่บัผลโดยตรง จงึจ�าเป็น 

อย่างยิ่งที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกัน 

ให้ความรูท้ีถ่กูต้อง และช่วยให้พวกเขาสามารถเพิม่มลูค่า

สินค้าทางการเกษตร และก้าวออกไปสู่การแข่งขัน

ในตลาดที่กว้างขึ้นได้อย่างสง่างามในอนาคตต่อไป”

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กองบรรณาธิการ

ตอบปัญหานกัศกึษา (ต่อจากหน้า 9)

เป็นนักศึกษาในปัจจุบัน ณ วันที่ได้ออกประกาศฉบับนี้ 

เป็นต้นไป

 วันที่สมัครนักศึกษาต้องมีสิทธิ์ที่จะได้ใช้สิทธิ์

เทียบโอนได้ เช่น ต้องจบการศึกษาก่อนการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่  แต่ในวันสมัครไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบโอน 

หรือถ้ายังเรียนอีกสถาบันยังไม่จบการศึกษา ให้นักศึกษา

สมัครเรียนแบบ Pre-degree ลงทะเบียนสอบในวิชาเอก

ไปก่อน เมื่อจบจากสถาบันเดิมแล้ว ให้ไปสมัครเป็น

นักศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่งและท�าเรื่องเทียบโอนวิชา 

ท่ีสอบผ่านจากนักศึกษา Pre-degree และจากสถาบันเดิม 

รวมกัน



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม 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.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

 โอกาสนี ้ ผศ.ดร.กฤษดา พิศลยบุตร รักษาราชการแทน 

ผูอ้�านวยการศนูย์บ่มเพาะวสิาหกจิฯ กล่าวถงึการจัดงาน 

ครัง้นีว่้าส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 

ได้จัดท�าโครงการอุดหนุนจัดต้ังหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 

ในสถาบนัอดุมศกึษา (University Business Incubator : UBI) 

ในปลายปี 2547 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 

ให้สถาบนัอดุมศกึษาในสงักดั จดัตัง้หน่วยบ่มเพาะวสิาหกจิขึน้ 

ภายในสถาบัน เพ่ือท�าหน้าท่ีในการบ่มเพาะวิสาหกิจ

(Business Incubation) ให้เกิดผูป้ระกอบการใหม่ (Entrepreneurs) 

พัฒนาไปสู่บริษัทจัดตั้งใหม่ (Start-up Companies) และ 

เสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็งทั้งด้าน Business Plan 

&Technology Development of Product จากสภาพแวดล้อม 

ทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ยกระดับเป็นบริษัท 

เต็มรปูในอนาคต (Spin off Companies) รวมท้ังเป็นช่องทาง 

น�าผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างสรรค ์

โดยคณาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษาพฒันาสูก่ระบวนการ 

ใช้งานเชงิพาณชิย์ สร้างวงจรรายได้ผลประโยชน์กลบัสู ่

สถาบนัอดุมศกึษา เพือ่สร้างผลสมัฤทธิส์ูเ่ป้าหมายการพฒันา 

ขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศโดยใช ้

ความรู้พื้นฐาน

 การอบรมหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ม.รามค�าแหง

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าใจ 

เกี่ยวกับ Business plan & Business model และได้น�า 

ความรู้ไปพัฒนาและผลักดันให้ผู ้ประกอบการมีการ 

วางแผนและสามารถจัดท�าแผนธุรกจิอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตลอดจนได้เหน็ทศิทางการประกอบธรุกิจว่า “จะสร้างเงิน

อย่างไรกบัธรุกจินัน้” อกีทัง้ จะได้น�าแนวคดิทีไ่ด้ไปต่อยอด

เพื่อพัฒนาให้เกิดธุรกิจได้จริง

 ด้าน ผศ.วฒุศิกัดิ ์ อธกิารบด ี ม.ร. กล่าวว่าในนามของ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีความยินดีที่ได้รับเกียรติจาก

สกอ. จัดอบรมหลกัสตูรนีข้ึน้ซึง่รามค�าแหงเป็นสถาบนั 

ที่มุ ่งส่งเสริมกิจกรรมทุกด้านทั้งการเรียนการสอน 

และการบริการทางวชิาการแก่สงัคม เร่ืองการบ่มเพาะวสิาหกิจ 

(Business Incubation) ให้เกดิผูป้ระกอบการใหม่เป็นประเดน็ 

ที่กล่าวถึงกันมาในทุกรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศ

ให้ยั่งยืนด้วยการบ่มเพาะวิสาหกิจให้เกิดขึ้นในสถาบัน

อุดมศึกษา แต่ในทางปฏิบัติยังมีน้อยอยู่ รามค�าแหง

จึงเร ่งให ้มีการน�าวิชาการไปสู ่การปฏิบั ติได ้จริง  

ให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจท�าธุรกิจเข้ามาเรียนรู ้

การวางแผนและการพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ  

ซ่ึงการวางแผนธุรกิจมีหลายไอเดียที่จุดประกายได้ดี  

แต่มีอุปสรรคหลายเรื่อง เช่น เงินลงทุน เป็นต้น 

 “ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ในสถาบนัการศกึษาเขตพืน้ทีภ่าคกลางตอนบน วทิยากร 

และคณะผูจ้ดังาน ทีใ่ห้รามค�าแหงได้เป็นสือ่กลางในการ 

เชื่อมโยงระหว่างกัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันน�าความรู้และประสบการณ ์

ท่ีมีเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจท�าธุรกิจ และช่วยผลักดัน

ให้ผู้ประกอบการสามารถท�าธุรกิจได้จริง ทั้งเพ่ิมมูลค่า

ของผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจ สร้างรายได้คงที่ และ

ธุรกิจมีความมั่นคงต่อไป”

ม.ร.อบรมฯ (ต่อจากหน้า 1)

โดยเล่าถึง คุณยายที่เสียชีวิตไปเมื่ออายุ 107 ปี สมัย

ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นอัมพฤกษ์ซีกขวา ช่วยตนเอง

ไม่ค่อยได้แต่ยังใช้ชีวิตที่สดใส ไม่ท้อแท้ เป็นคนสู้  

มีสติสัมปชัญญะ และเป็นที่รักของลูกหลาน 

 ขณะเดียวกัน อธิการบดี ม.ร. ได้แนะน�า 

ให้อ่านหนงัสอื เรือ่ง “ชดุประดาน�า้และผเีสือ้” เขยีนโดย 

ฌ็อง-โดมินิก โบบี้ แปลโดย คุณวัลยา วิวัฒน์ศร 

ผู้เขียนเร่ืองนี้เป็นอดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสาร 

ELLE แห่งฝรัง่เศส เกดิอาการเส้นโลหติในสมองแตก

กลายเป็นอัมพาตทั้งตัว อวัยวะทุกส่วนไม่สามารถ

เคล่ือนไหวได้ นอกจากตาข้างซ้ายและสมองท่ีเป็นปกติ

เท่านั้น แต่พยายามที่จะเขียนหนังสือโดยต้องอาศัย

คนช่วยเหลือขานอักษรทีละตัวเพื่อให้ผู้เขียนเลือก

ทีละตัวประสมกันเข้าเป็นค�า จากค�าก็เป็นประโยค

ซ่ึงผู้ช่วยเหลือต้องขานตัวอักษรนับล้านครั้งและ 

ผู ้เขียนก็ต้องเลิกเปลือกตาซ้ายนับแสนหนจึงจะ 

ได้หนังสือเล่มนี้ นับเป็นการท้าทายครั้งยิ่งใหญ ่

ของมนษุย์ผูไ้ม่สามารถพดู ไม่อาจเคลือ่นไหวร่างกาย

แต่สามารถเขยีนหนงัสอืได้ส�าเรจ็และเป็นหนงัสอืท่ีดี 

 “หนังสือเล่มน้ีเป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งของผู้เขียน  

แม้จะมลีมหายใจในช่วงสดุท้ายแต่กย็งัสร้างประโยชน์ 

ฉะนั้น ทุกคนสามารถใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ได ้

นักศึกษาเองแม้จะเป็นผู้พิการแต่ก็สามารถสร้าง

จติส�านกึสาธารณะ ช่วยสร้างประโยชน์และดแูลสงัคม 

ได้เหมือนเช่นคนทั่วไป ที่ส�าคัญ ขออวยพรให้การ 

จดังานคร้ังนีป้ระสบความส�าเร็จ ขอให้ช่วยเหลอืดแูล

ซึ่งกันและกัน และเดินทางไปกลับอย่างปลอดภัย”

นกัศกึษาพกิารฯ (ต่อจากหน้า 12)

ในสถานการณ์เช่นนี ้มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจ�าเป็นอย่างยิง่ 

ทีต้่องเร่งผลกัดนัแนวทางการจดัการศกึษาแบบบรูณาการ 

เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัวงการศกึษาไทย โดยการ 

ปรบัหลกัสตูรแบบบรูณาการ การเรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ส�าหรับ

ผู้สอนและผู้เรียน จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเอง 

สามารถน�าเนือ้หาท้ัง 4 วชิามาเชือ่มโยงในชวีติประจ�าวนั

และท�างานในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข

     สภาคณาจารย์ตระหนักถึงความส�าคัญในเร่ือง

ดงักล่าว จงึจดัโครงการประชมุวชิาการ เพือ่ส่งเสรมิผูส้อน 

ให้มคีวามรู ้ ความเข้าใจในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น 

การบรูณาการทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ 

และคณติศาสตร์ รวมถงึ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้น�าความรู ้

ความเข้าใจเก่ียวกับสะเต็มศึกษาไปพัฒนาทักษะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ดียิ่งขึ้น ส�าหรับ Professor 

Edward M. Reeve เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้าน 

STEM Education จาก Utah State University 

     ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ กล่าวว่า 

สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นโครงการตาม 

นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการ 

ใน 4 สาระวิชา คือ Science Technology Engineering 

และ Mathematics เป็นกระบวนการศึกษาที่ผสมผสาน 

ศาสตร์ในห้องเรียนและการน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ซึ่งหลายประเทศให้ความส�าคัญเร่ืองสะเต็มศึกษา 

และมีการน�าไปใช้อย่างจริงจัง

 “STEM Education เป็นการเชือ่มโยงวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้แทรก

อยู่ในชีวิตประจ�าวัน เป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนา 

ประเทศอย่างยัง่ยนื หากน�าไปพฒันาโดยขาดการบรูณาการ- 

ความรู้ อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาในสังคม โอกาสนี ้

ขอฝากคณาจารย ์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย-

ม.ร.จดัประชมุวชิาการฯ (ต่อจากหน้า 1)

รามค�าแหงในการเปิดรบัและท�าความเข้าใจ  เพือ่ปรบัตวั 

ให้เข้ากับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21” 

 ประธานสภาคณาจารย์ กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี ้

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ด�าเนินการอบรมโครงการ

สะเต็มศึกษาแก่คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย-

รามค�าแหงแล้ว ทัง้ในระดับประถมและมัธยม เพือ่มุง่ให้ 

ผูเ้รยีนคดิเป็น แก้ปัญหาได้ และตัง้ค�าถามได้จรงิ เป็นการศกึษา

แบบบูรณาการ 



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๖) วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา กองกจิการ-

นกัศกึษา  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดัโครงการเสรมิสร้าง 

จิตส�านึกสาธารณะส�าหรับนักศึกษาพิการ โดยม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน เมื่อวันที่  

10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี้ นางนฤมล มนาปี ผู้อ�านวยการ 

กองกจิการนกัศกึษา กล่าวรายงานว่าตามทีม่หาวทิยาลยั-

รามค�าแหงได้จดัการศกึษาส�าหรับคนพกิารโดยค�านึงถึง

ความเท่าเทียมกนั ซึง่สอดคล้องตามพระราชบัญญติั

การจดัการศกึษาส�าหรบัคนพิการ การส่งเสรมิสนบัสนนุ

นักศึกษาพิการ ให้เล่าเรียนได้อย่างมีความสุขและ

สามารถใช้ชีวิตได้ไม่แตกต่างกับคนทั่วไป โดยเป็น 

ภารกิจหลักที่ส�าคัญของกองกิจการนักศึกษา  

ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาพิการเข้าถึง

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้

นกัศกึษาพกิารมคีณุภาพชวีติทีด่ ี เข้าถงึการจดัการเรยีน 

การศึกษา เรียนหนังสือได้อย่างมีความสุขและ 

ใช้ชวีติประจ�าวนัได้ไม่ต่างจากคนทัว่ไป งานบรกิาร

และสวัสดิการนักศึกษา จึงจัดโครงการเสริมสร้าง

จิตส�านึกสาธารณะส�าหรับนักศึกษาพิการขึ้น 

ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องศักดิ ์

ผาสขุนิรนัต์ และอทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร 

จงัหวดัเพชรบรุ ีมผีูเ้ข้าร่วมโครงการ จ�านวน 100 คน 

ประกอบด้วย นักศึกษาพิการ อาสาสมัครนักศึกษา 

คณะกรรมการด�าเนินงาน และคณะวิทยากร

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

การปลูกฝังเรื่องจิตส�านึกสาธารณะ เป็นเรื่องของ

ความรับผิดชอบที่ท�าบ่อยครั้งจนเกิดเป็นจิตส�านึก 

ซึ่งขณะนี้สังคมไทยมองถึงความเป็นผู้พิการดีขึ้น 

ดังที่ นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ “มิเชล ฟูโกต์”  

บอกว่า การทีค่นเราก�าหนดบรรทดัฐานเรือ่งเพศทีส่าม 

หรือความพิการ ได้สร้างความปวดร้าวให้กับคน

อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไป จึงต้อง

ขอขอบคุณกองกิจการนักศึกษาที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

มาและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วม 

และเห็นอีกมุมหนึ่งของคนในสังคมท่ีเป็นผู้พิการ 

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง รบัสมัครนักศกึษาใหม่

ระดบัปรญิญาตร ีภาค 1 ปีการศกึษา 2559 ทัง้ส่วนกลาง 

(หวัหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จงัหวดั) ระหว่างวนัที่  

4 - 7 มถินุายน และ 25 มถินุายน - 4 กรกฎาคม 2559  

(ทกุวนั) โดยจ�าหน่ายใบสมคัรแล้ว ตัง้แต่บดันี ้ ทีอ่าคาร 

สวป.ชัน้ 1 และสาขาวทิยบรกิารฯ ส่วนภมูภิาคทกุแห่ง 

พร้อมเปิดรบัสมคัรทางอินเทอร์เน็ตที ่ www.iregis. 

ru.ac.th ตัง้แต่บดันี ้ - 4 กรกฎาคม 2559 รวมทัง้เปิดรบั 

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายเข้าศกึษาในระบบ 

Pre-degree เพือ่สะสมหน่วยกติล่วงหน้า โดยสามารถ

น�าหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6

 ทัง้นี ้เปิดรบัสมคัรนกัศกึษาส่วนกลาง (ม.ร.หวัหมาก) 

ใน 12 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ 

มนุษยศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิศวกรรมศาสตร์ 

ศลิปกรรมศาสตร์  พฒันาทรพัยากรมนษุย์   ทศันมาตรศาสตร์ 

 ส�าหรบั ส่วนภมูภิาค เปิดรบัสมคัรใน 4 คณะ 

ได้แก่ คณะนติศิาสตร์ สาขาวชิานติศิาสตร์ คณะบรหิารธรุกิจ 

สาขาวชิาการจดัการ คณะส่ือสารมวลชน สาขาวิชาสือ่สารมวลชน 

และคณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ 

ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ 23 จงัหวดัได้แก่ 

จังหวดัปราจนีบรุ ี อทุยัธาน ี นครศรีธรรมราช อ�านาจเจริญ 

นครพนม นครราชสมีา ขอนแก่น ศรสีะเกษ สโุขทยั 

ตรัง แพร่ ลพบุรี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 

หนองบวัล�าภ ู กาญจนบรุ ี เชียงราย สุรนิทร์ อดุรธานี 

เชียงใหม่ สงขลา และพังงา 

 นอกจากนี้ยังมคีณะธุรกิจการบริการ เปิดรับ

นกัศกึษาใหม่รุน่แรก ณ สาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดั-

สุโขทัย และพังงา และคณะสาธารณสุขศาสตร์  

เปิดรบันกัศกึษาปรญิญาตร ีณ ม.ร. ส่วนกลาง และสาขา

วทิยบรกิารฯ จงัหวดัสโุขทยั อทุยัธาน ี อ�านาจเจรญิ 

และนครพนม

ม.รามคำาแหงรับนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2559

นักศึกษาพิการ ม.ร.ลงพื้นที่

สร้างจิตสาธารณะจังหวัดเพชรบุรี

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน 

ในพธิไีหว้คร ูนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

คณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ โดยม ีรองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสขุ รองอธกิารบดีฝ่ายศลิปวฒันธรรม 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต อินทวงศ์ ผู้บริหาร 

คณาจารย์ และมี นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ “แพนเค้ก” นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

   ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559   ณ ห้องประชมุชัน้ 9  อาคารสโุขทยั

พิธีไหว้ครู ป.เอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอยีดได้ท่ีฝ่ายรบัสมคัร 

อาคาร สวป.ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โทร. 

0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th

 กองงานวทิยาเขตบางนา จดัโครงการ “สบืสาน

ผ้าไทย รามฯ 2 สดใสแต่งกายผ้าไทยทกุวนัศกุร์” มพีธิี

เปิดโครงการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดย ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์พิทยา สีสด รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต 

เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในโอกาส

ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 

 โครงการฯนี้ เชิญชวนบุคลากรกองงาน

วิทยาเขตบางนา บุคลากรงานโสตทัศนศึกษา ส�านัก-

เทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรงานบริการและ

สารสนเทศห้องสมดุวทิยาเขตบางนา ส�านกัหอสมดุกลาง 

แต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์จนถึงเดือนธันวาคม 2559 

รามฯ2 สืบสานผ้าไทย 

แต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์


