
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน 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 ๗

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน 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

   
 
             
อธิการบดี ม.รามฯ รับรางวัล “คนดี ศรีอำานวยศิลป์”

ม.รามคำาแหงเปิดคณะธุรกิจการบริการ

ผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และโลจิสติกส์

 รามค�าแหงรุกตลาดแรงงานด้านธรุกจิการบรกิาร เปิดหลกัสตูร

ด้านการท่องเทีย่ว การโรงแรมและโลจสิตกิส์ ณ สาขาวทิยบรกิารฯ

จังหวัดสุโขทัยและพังงา รับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นแรกแล้ว

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง  เปิดเผยว่า 

 ม.ร. เปิดคณะใหม่ คือ คณะธุรกิจการบริการ 

เพื่อผลิตบุคลากรเข้าสู ่ตลาดแรงงานด้าน

อตุสาหกรรมบรกิาร ทัง้การท่องเทีย่ว การโรงแรม 

และโลจิสติกส์ ซ่ึงตลาดแรงงานด้านนี้ยังม ี

ความต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ 

ความสามารถอีกจ�านวนมาก โดยคณะธุรกิจการบริการ ม.ร. 

จะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาค 1/2559 นี้ ใน 2 สาขาวิชา คือ  

สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ และสาขาโลจิสติกส ์

ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุโขทัย (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) และ

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดพังงา (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) เป็น

โครงการภาคพิเศษ จบแล้วได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

 โดยเปิดรับผู้สนใจเข้าเรียนทั้งนักเรียนที่จบชั้น ม.ปลาย 

และหลักสูตรเทียบโอนส�าหรับผู้จบอนุปริญญา (ปวส.)

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง รบัรางวลั 

“คนด ีศรอี�านวยศลิป์” (กลุม่ข้าราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และองค์กรอสิระ) จาก นายอานนัท์  

ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ในโอกาสครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอ�านวยศิลป์  

จัดโดยมูลนิธินักเรียนเก่าอ�านวยศิลป์ ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าอ�านวยศิลป์

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 

   
 ม.ร.รับสมัครนักศึกษา M.B.A. ชวนนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา

ให้ โอกาสเรียนรู้งานจากมืออาชีพในหน่วยงานจริง
 นางนฤมล มนาปี ผู้อ�านวยการกองกิจการ-

นักศึกษา กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีเป้าหมาย

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต 

ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถน�าความรู้ไปสู่ 

การปฏิบัติได้จริง ด้วยการเสริมสร้างประสบการณ์

จากการปฏิบัติงานจริงอย่างมีระบบในองค์กร

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการบรรจุวิชา 

RAM 3000 สหกิจศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ทุกสาขาวิชา เป็นวิชาเลือกเสรี จ�านวน 9 หน่วยกิต 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับสมัคร 

ผู ้ส� า เร็ จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

ทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart 

Managers รุ่นที่ 12 สาขาวิชาการจัดการ  

และสาขาวชิาการตลาด หลกัสตูร 39 หน่วยกติ 

แผน ก ท�าวทิยานพินธ์ และ แผน ข ไม่ท�า- 

วทิยานพินธ์ คดัเลอืกโดยการสอบสมัภาษณ์ 

✶กลุ่มที่ 1 เรยีนวนัศุกร์เวลา 18.00 - 21.00 น. 

และวนัเสาร์เวลา 08.00-17.00 น.

   
 ม.รามฯ จัดอบรมเครือข่ายนักศึกษา 3 สถาบัน
มุ่งสร้างความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา

 กองกจิการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค�าแหง จัดอบรมเครอืข่าย 

การพฒันาการประกนัคณุภาพการศกึษา แก่นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑติ และสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ มุง่สร้างความรู้ 

ความเข้าใจ  และแลกเปลีย่นทศันคตด้ิานการประกนัคณุภาพการศกึษา

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การประกัน

คณุภาพการศึกษา ของเครือข่ายการพฒันาการประกนัคณุภาพการศกึษา 

โดยม ีคณาจารย์ เจ้าหน้าที ่บคุลากรเครือข่าย และนกัศึกษาจาก 3 สถาบนั 

ได้แก่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมอบรม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559  

ณ หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ม.รามฯ จดัอบรมฯ (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี ้ผศ.วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบด ีม.ร. 

กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหง มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ  

และสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ได้ท�าบนัทกึข้อตกลง 

ความร่วมมือเครือข่ายการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให ้มี

ประสิทธิภาพและมาตรฐาน รวมถึงสอดคล้องกับ 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การด�าเนินงานของส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะน�าองค์ความรู ้

ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปด�าเนิน

การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ-

การศึกษาให ้มีความเข ้มแข็ง เกิดผลสัมฤทธิ์ 

อย่างเป็นรปูธรรม โดยแต่ละสถาบนัได้ผลัดเปล่ียนกัน 

รบัผิดชอบจัดโครงการอบรมให้ความรูใ้นเรือ่งดังกล่าว

เรือ่ยมา เพือ่ให้นกัศกึษาได้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 

การประกนัคณุภาพการศกึษา และน�ากลไก กระบวนการ 

PDCA ไปใช้ในทกุกจิกรรมของนกัศกึษาได้อย่างถกูต้อง

 การประกนัคณุภาพการศกึษา ถอืเป็นเรือ่งส�าคญั

ที่ต้องช่วยกันด�าเนินการให้ถูกทิศทาง เหมาะสมกับ 

เอกลกัษณ์ของแต่ละมหาวทิยาลยั เพือ่ให้การประกนั

คุณภาพการศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นคุณูปการ

ต่อแวดวงการศึกษาอย่างแท้จรงิ โดยองค์การนักศึกษา 

สภานักศึกษา และนักศึกษาเครือข่าย มีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาไปพร้อมๆ กับคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพราะทุกฝ่ายถือเป็น

ส่วนประกอบขององค์กร มส่ีวนช่วยกนัขบัเคลือ่นองค์กร

ไปในทิศทางท่ีถูกท่ีควร และขอให้การอบรมครั้งนี ้

เป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นทศันคต ิ รวมทัง้ระดมความคดิ 

ทั้งนี้ สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสาน

การเรียนเข้ากับการปฏิบัติงานโดยนักศึกษาจะได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริงในหน่วยงาน 

หรือองค์กรอย่ างมีระบบตามแนวปฏิบัติจริ ง 

ของแต่ละหน่วยงาน ตามหลักเรียนจากการท�า หรือ 

learning by doing ซึ่งนักศึกษาที่ฝึกงานในระบบ 

สหกิจศึกษา จะได้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ได้รับความรู้ 

และประสบการณ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียน 

ในชั้นเรียน ได้มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

ในอนาคต และสามารถน�าผลการฝึกงานมานับเป็น

วิชาเลือกเสรี ได้อีก 9 หน่วยกิต ด้วย

  ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สหกิจศึกษา 

และพัฒนาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรม-

นักศึกษา โทร. 0-2310-8503

ชวนนกัศกึษาฝึกงานฯ (ต่อจากหน้า 1)

ทั้งนี้ จัดการเรียนการสอนโดยบรรยายสดในชั้นเรียน 

โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และเน้นการฝึกปฏิบัติกับ 

สถานประกอบการชั้นน�าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานประกอบการ 

และสามารถท�างานได้จริงเมื่อส�าเร็จการศึกษา

 อธกิารบด ี ม.ร. ยงักล่าวว่าการเปิดคณะธรุกจิ-

การบรกิาร ใน 2 จงัหวดัดงักล่าว ยงัเป็นความร่วมมอื

ของจังหวัดที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยผลิตบุคลากร

ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และโลจิสติกส์ เพื่อ

รองรบัตลาดแรงงานทีม่คีวามเตบิโตในพืน้ทีด่งักล่าว 

จงึมัน่ใจว่า ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากคณะธรุกจิการบริการ 

นอกจากจะมคีวามรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละประสบการณ์

จากการฝึกงานแล้ว ยังมีโอกาสได้งานท�าในสายงาน

ที่เรียนมาด้วย

 ผูส้นใจสมคัรได้ตัง้แต่บดันี-้30 มถินุายน 2559 

สอบถามรายละเอียดที่คณะธุรกิจการบริการ สาขา

วิทยบริการฯจังหวัดสุโขทัย โทร.055-615-568-9, 

090-350-2125 สาขาวิทยบริการฯจังหวัดพังงา  

โทร. 076-428-400, 088-278-8904, 089-078-6381 

หรือ www.sim.ru.ac.th, www.phangnga.ru.ac.th

ม.รามค�าแหงเปิดคณะฯ (ต่อจากหน้า 1)

✶กลุ่มที่ 2 เรียนวันอาทิตย์เวลา 08.00 - 21.30 น. 

เรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (หัวหมาก)

  ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่าย 

ศึกษาดูงานเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 155,000 บาท 

ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น 175,000 บาท (แบ่งช�าระ 

7 งวด) ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2559 ที่อาคารสุโขทัย 

ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (หัวหมาก) 

เวลา 09.00 - 19.00 น.หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตที ่

http://3ms.ru.ac.th, www.mba-smartmanagers.com 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8686, 

081-826-2030 และ 081-920-2595

ม.ร. รบัสมคัรฯ (ต่อจากหน้า 1)

และโรงเรยีนอ�านวยศลิป์ เมือ่วนัที ่ 24 พฤษภาคม 2559 

ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์

 ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว มอบให้เพื่อเชิดชูเกียรต ิ

แก่นักเรียนเก่าโรงเรียนอ�านวยศิลป์ที่ประสบความส�าเร็จ 

ในการท�างาน สร้างชือ่เสยีงให้กบัโรงเรยีน และอทุศิตน

เพ่ือประโยชน์ของสงัคม และประเทศชาติ ตลอดจน

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับ

ในสายงานนั้นๆ จ�านวน 90 คน โดยแบ่งออกเป็น 

3 กลุ่มๆละ 30 คน คือ 1) กลุ่มข้าราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ 2) กลุ่มองค์กรเอกชน 

ภาคธุรกิจ และ3) กลุ่มผู้ประสบความส�าเร็จและ

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

 โอกาสนี ้ผศ.วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ กล่าวว่า 

“รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล

ในครั้งนี้ โรงเรียนอ�านวยศิลป์เป็นโรงเรียนแห่งแรก

ท่ีสมคัรเข้าเรียนหนงัสือตอนมาอยูก่รุงเทพฯ มเีร่ืองราว 

และเหตกุารณ์มากมายท่ีน่าจดจ�า และมคีวามสขุทุกครัง้

ที่นึกถึง อีกทั้งโรงเรียนแห่งนี้ยังอุดมด้วย “พ่อพิมพ์

และแม่พิมพ์” ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีให้นกัเรยีนได้น�าไป 

ปฏบัิติตามจนเป็นบุคลากรท่ีท�าคณุประโยชน์ต่อสงัคม

และประเทศชาติจ�านวนมาก”      

อธกิารบด ีม.รามฯ (ต่อจากหน้า 1)

และร่วมแรงร่วมใจกัน ท�าให้กิจกรรมนักศึกษาเป็น

คุณูปการต่อการพัฒนานักศึกษาไม่ต่างจากการเรียน

ในห้องเรียน

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง มนีโยบายเร่ือง “องค์กรสขีาว” คอื ท�าให้

มหาวทิยาลยัเป็นองค์กรทีโ่ปร่งใสและมธีรรมาภบิาล 

โดยเริ่มจากการปลูกจิตส�านึก จัดอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.พัสดุ 

และกฎหมายอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง รวมทัง้มกีารตรวจสอบ

หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยอย่างสม�่าเสมอ 

โดยทุกฝ่ายท้ังบคุลากร นกัศกึษา และองค์กรภายนอก

ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยต้องเข้ามามีส่วนร่วมกัน

ท�าในเรื่องนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

 “ขอขอบคณุองค์การนกัศกึษา และสภานกัศกึษา 

ทีช่่วยกนัดูแลด้านกจิกรรมนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย

มาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้รับค�าชมอย่างมากว่าเป็น

กิจกรรมที่มีส่วนเสริมสร้างนักศึกษาในด้านต่างๆ 

ทั้งด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ และจิตสาธารณะ 

ขอให้ด�ารงสิ่งดีงามนี้ไว้และช่วยกันเผยแพร่ออกไป

สู่สาธารณชนต่อไป”



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 -

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 วนันีม้สีาเหตบุางประการทีท่�าให้ 

“ข่าวรามค�าแหง” คดิถงึลกูศษิย์มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงบางกลุ่มที่ถูกเรียกขานว่า 

 “นักศึกษาภาคพิเศษ”

 “ข่าวรามค�าแหง” เคยเสวนากับ 

อดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการ 

“นักศกึษาภาคพิเศษ” เม่ือประมาณ ๒๐ ปี

ที่แล้ว คือ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ 

แสงสุข  ได้ความที่ชัดเจนว่า

 ทีเ่รยีกว่าภาคพิเศษนัน้ จรงิๆ แล้ว

คือนักศึกษาที่มาเรียน

 หลักสูตรเดียวกับภาคปกติ

 สอนและสอบโดยอาจารย์เดียว

กับภาคปกติ

 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับ

ภาคปกติ และที่ส�าคัญคือ

 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

เช่นเดียวกันและพร้อมกันกับบัณฑิต 

ภาคปกติ

 โดยไม่มีการแบ่งว่าเป็นบัณฑิต

ภาคใดและที่ใด

 “ข่าวรามค�าแหง” อยากจะเสรมิว่า 

เธอคอื “ลกูพ่อขนุฯ” เช่นเดยีวกนัทกุคน

 เธอคือลูกศิษย์ของอาจารย์เช่นเดียว 

กันทุกคน

 จะต่างกันตรงที่เธอได้มีโอกาส

เรียนในเวลาที่มหาวิทยาลัยจัดให ้ 

เป็นพิเศษ และ

 เสียค่าหน่วยกิตเป็นพิเศษ

 นี่คือโอกาสที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

จัดให้ตามปรัชญาของมหาวิทยาลยัโดยแท้

ผู้ประกอบการหอพักติดดาว ม.ร.

ดูงานเครือข่ายหอพัก ม.ธรรมศาสตร์

 ผูป้ระกอบการหอพกัโดยรอบ ม.รามค�าแหง (หวัหมาก-วทิยาเขตบางนา) เยีย่มชมการบรหิารจดัการหอพกั 

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหอพัก 

พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีบริหารจัดการหอพัก ให้มีคุณภาพน่าพักอาศัย

 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดี

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง และ 

คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. น�าผูป้ระกอบการ 

“หอพกัตดิดาว”  บรเิวณโดยรอบ ม.ร. (หวัหมาก 

และวิทยาเขตบางนา) จ�านวน 50 คน เยี่ยมชม 

การบริหารจัดการหอพักบริ เวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหอพัก “การศึกษาดูงาน

หอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานหอพกั แลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิบีรหิารจดัการหอพกั และสร้างความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างผูป้ระกอบการ

หอพกักบั ม.ร. โดยม ี ผูช่้วยศาสตราจารย์ชมุเขต แสวงเจริญ  ผู้ช่วยอธกิารบดฝ่ีายการนักศึกษาและการเรยีนรู ้

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นายน�าโชคชัย  ค�าสด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก ตลอดจน

ผู้ประกอบการหอพักเครือข่าย ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้การต้อนรับ

   โอกาสนี ้ ผูช่้วยศาสตราจารย์ลนีา ลิม่อภชิาต รองอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพนัธ์ กล่าวว่ามหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง จดัท�าโครงการหอพกัตดิดาวมาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่พฒันาคณุภาพหอพกับรเิวณโดยรอบสถานศกึษา 

ทั้งหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลูกศิษย์และผู้พักอาศัยจะได้อยู่อย่างมีความสุข 

สะดวกสบาย และปลอดภยั โดยได้รบัความร่วมมอืจากผู้ประกอบการหอพักอย่างดย่ิีง เพราะต่างกม็คีวามคิด 

เดียวกนัว่า หอพักเปรยีบเสมอืนบ้านหลงัทีส่อง ผูป้ระกอบการหอพกักเ็ป็นเหมอืนพ่อแม่คนทีส่องของนกัศกึษา 

จึงควรมีส่วนช่วยดูแลเอาใจใส่เรื่องความเป็นอยู่ให้มากขึ้น และร่วมมือกันท�ากิจกรรมดีๆ เพื่อชุมชน สังคม 

และลกูศษิย์ ลกูหลานของเราต่อไป ทัง้น้ี ตลอดระยะเวลา 7 ปี ทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหงจดัโครงการหอพกัตดิดาว 

ท�าให้หอพักบรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยั มกีารพฒันาและปรบัปรงุไปในทศิทางทีด่ขีึน้ ทัง้เรือ่ง สิง่อ�านวยความสะดวก

ความปลอดภยั และบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการศกึษาเล่าเรียน รวมท้ังยังได้จดัท�ากจิกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสรมิความรู ้

ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตลอดจนการน�าหอพักเครือข่ายติดดาวศึกษาดูงาน 

การบริหารจัดการหอพัก และเย่ียมชมหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยต่างๆ คร้ังนี้เป็นครั้งท่ี 3 โดยคร้ังแรก 

ได้เยีย่มชมหอพกัเครอืข่ายมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ี และครัง้ที ่ 2 หอพกัเครอืข่ายสถาบนั-

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ท�าให้ผู้ประกอบการหอพักได้รบัทัง้ความรู ้ และข้อมูลกลับไป

พัฒนาหอพักของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

 “ในนามของคณะกรรมการภาคประชาชน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และผู้ประกอบการเครือข่าย 

หอพกัตดิดาว ม.ร. ขอขอบคณุมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต ที่ให้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานหอพัก และเยี่ยมชมหอพักเครือข่าย ซึ่งเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับผู้ประกอบการหอพัก ที่จะ

น�าความรู้และสิ่งต่างๆ ที่ได้รับในวันนี้กลับไปพัฒนา

หอพักของตนเอง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก็จะ 

น�าแนวทางการด�าเนนิการดแูลหอพกัและการจัดตัง้เครอืข่ายหอพกั กลบัไปปรบัใช้ให้เข้ากบับรบิทของมหาวทิยาลยั 
(อ่านต่อหน้า 11)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ครบรอบ 19 ปี คณะวิศวะ ม.ร.

 คณะวศิวกรรมศาสตร์ ม.ร.จดังานวนัสถาปนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 19 ปี เมือ่วนัที ่ 17  

พฤษภาคม  2559  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และกรรมการสภาวิศวกร

ให้เกียรติมาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

 โอกาสนี ้ผูช่้วยศาสตราจารย์พศิษิฐ์  แสง-ชโูต 

ผู ้อ�านวยการส�านักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์   

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

กล่าวว่าในนามของคณะวศิวกรรมศาสตร์ขอขอบคณุ

ท่านอธิการบดี  ผู้บริหาร  และผู้มีเกียรติทุกท่าน

ที่มาร่วมงานและเป็นก�าลังใจให้บุคลากรของคณะฯ 

และขอขอบคุณรองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข 

อดตีอธกิารบด ี ผูก่้อตัง้คณะวศิวกรรมศาสตร์  ท่านเป็น

ปชูนยีบุคคลทางการศกึษา  มวีสิยัทศัน์กว้างไกล  เลง็เหน็

ถึงความส�าคัญในการพัฒนาประเทศที่ต้องใช้ความรู้

ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จงึได้รเิริม่ก่อตัง้

คณะวศิวกรรมศาสตร์  เพือ่เป็นก�าลงัส�าคัญในการพฒันา

ประเทศต่อไป

 รกัษาราชการแทนคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์  

ยงักล่าวว่าการด�าเนนิงานของคณะฯให้มีความเข้มแขง็

ในการผลิตบัณฑิตนั้น คณะฯ มีความสัมพันธ์อันดี

กบัสภาวศิวกร   สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถมัภ์  และภาคอตุสาหกรรม  ทัง้ 3 ส่วน 

ทีเ่ป็นองค์กรทีม่คีวามเชีย่วชาญในทางวชิาชพีวศิวกรรม

เป็นอย่างมาก คณะฯจะบูรณาการความร่วมมือ 

จากทุกภาคส่วนเพื่อช ่วยในการบริหารจัดการ   

การพฒันาบุคลากร การจดัการเรยีนการสอนให้นกัศกึษา 

มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติงานจริง 

ในทางวชิาชพีได้เป็นอย่างดี  

 “ด้วยความรักและความสามัคคีของพวกเรา 

ผมเชื่อมั่นว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 

ด้วยความมัน่คง สง่างามและมแีต่ความเจรญิรุง่เรอืงตลอดไป” 

 ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์  มี  5 สาขาวิชา 

คือ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

   

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ-

จังหวัดสงขลา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา ลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 

ภาคใต้ โดยนายโสภณ  จะยะสกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 

ภาคใต้ เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการบริการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

เม่ือวันท่ี  10  พฤษภาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

 ทั้งสองหน่วยงานตกลงร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนการบริการจัดการศึกษา และการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา อาทิ การพัฒนาบุคลากรท่ีประสงค์ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท การจัดกิจกรรม

วิชาการและกิจกรรมอื่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ตามความต้องการของท้องถ่ินและชุมชน การพัฒนาจัดแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ต่อเนื่องและยั่งยืน การส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น เพื่อให้น�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ

อาชีพโดยจะมีการติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป

กิจกรรมรามฯ - สงขลา

➻
รามฯ สงขลาจับมือสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคใต้

ส่งเสริมบุคลากรศึกษาต่อ

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ “การจัดการส�าหรับวิสาหกิจชุมชน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา และ นายโสภณ จะยะสกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย- 

ภาคใต้ เป็นวิทยากร เน้นให้ความรู้ภายใต้แนวทางพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามแนว 

พระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง  

เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม  2559  ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

รามฯ สงขลา -สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคใต้ เติมความรู้ด้านการจัดการสู่วิสาหกิจชุมชน

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลาน�านักศึกษาและ 

บุคลากร ศึกษาดูงานและร่วมรายการวิทยุออนไลน์ 

AM 558 MHz สงขลา เพื่อแนะน�าการจัดการเรียน

การสอนของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา และ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ สถานี-

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา 

จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

➻

รามฯ สงขลา ดูงานสื่อวิทยุออนไลน์

➻

สาขาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

และสาขาวศิวกรรมพลงังาน โดยก�าลงัเปิดรบัสมคัร-

นักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559  

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.eng.ru.ac.th 
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ตอน คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 เรือ่งทีเ่ขยีนในตอนนีเ้ป็นเรือ่งของแรงงานครบั “คนใน” กค็อืแรงงานคนไทย

เรานีแ่หละทีอ่ยากออก คอือยากไปท�างานต่างประเทศเพราะรายได้ดกีว่า ถงึขนาดทีว่่า 

ยอมกู้หนี้ยืมสินจ่ายค่านายหน้าให้ส�านักจัดหางานทั้งเถื่อนและไม่เถื่อนเพื่อจะ 

ได้มีโอกาสไปท�างานตามที่หวังเอาไว้ ส่วน “คนนอก” ก็ได้แก่แรงงานต่างด้าว 

ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศเพื่อนบ้าน AEC ของเรานั่นเอง

 ท�าไมคนไทย(ส่วนหนึ่ง)ไม่อยากท�างานในเมืองไทย จะบอกไม่มีงานให้ท�า 

กอ็าจจะไม่ใช่ค�าตอบสดุท้าย  เพราะถ้าไม่มงีานจรงิ ๆ แรงงานจากประเทศเพือ่นบ้าน

จะเข้ามาท�าไม สาเหตุหลักที่คนไทยจ�านวนไม่น้อยต้องบากบั่นไปตายเอาดาบหน้า

ก็เพราะงานที่เมืองไทยนั้นรายได้น้อยไม่พอเลี้ยงครอบครัว หรือได้แค่พอกินพอใช้

ไปวัน ๆ ไม่เหลือเก็บ จะทนท�าไปก็ไม่มีอนาคตส�าหรับทั้งตัวเองและลูกหลาน 

 ไปท�างานต่างประเทศดีกว่าท�าเมืองไทยแค่ไหนก็ลองดูตัวอย่างงาน 

ที่เกาหลี (ใต้) นี้ดูสิครับ เขาว่าเป็นงานก่อสร้างหรือท�างานโรงงานอุตสาหกรรม

แบบเดยีวกบัทีท่�ากนัในเมอืงไทยน่ีแหละ แต่ค่าจ้างขัน้ต�า่ประมาณเดอืนละ 33,000 บาท 

เมือ่หกักลบลบค่าใช้จ่ายในการเดนิทางทีอ่ยูร่ะหว่างประมาณ 35,000 - 45,000 บาทแล้ว 

ท�างานสัก 2-3 เดือนขึ้นไปก็คงเริ่มมีเงินเหลือเก็บกันบ้าง 

 จากสถิติของกระทรวงแรงงานแสดงว่าคนไทยที่ท�างานอยู่ในต่างประเทศ 

จนถึงส้ินเดือนมกราคมปีนี้มีอยู่ 153,586 คน ส่งรายได้กลับมาให้ครอบครัว 

โดยผ่านระบบธนาคาร เป็นเงินจ�านวนถึง 7,242 ล้านบาท โดยประเทศที่คนไทย

นิยมไปมากที่สุด 3 อันดับแรกก็คือ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และอิสราเอล

 ลองมาด้าน “คนนอก” บ้าง อยากเข้ามาท�างานเมอืงไทยแค่ไหนกด็ไูด้จากสถติ ิ

แรงงานต่างด้าว ซึง่พบว่าแรงงานจากประเทศเพือ่นบ้านเฉพาะทีเ่ข้ามาถกูกฎหมาย 

กล้็านกว่าคนเข้าไปแล้ว ส่วนใหญ่ก็มาท�างานก่อสร้าง งานการเกษตร และงานบริการ 

ส่วนสาเหตุหลักที่มาท�างานเมืองไทยก็ไม่ต่างจากสาเหตุที่คนไทยไปท�างาน 

ต่างประเทศคือ รายได้ดีกว่าอยู่ประเทศบ้านเกิด และโอกาสได้ท�างานก็มีสูงด้วย 

 ถ้าถามว่าแรงงานต่างด้าวพวกนี้มาแย่งงานคนไทยท�าหรือเปล่า  เรื่องนี้ผมก็

ตอบไม่ถูกเหมือนกัน เพราะมีงานหลาย ๆ อย่างที่หาแรงงานไทยมาท�าไม่ได้เพราะ

เป็นงานหนักหรือเส่ียงอันตรายเกินไปเช่นงานในเรือประมง นอกจากน้ันก็มีงาน 

ทีค่่าจ้างอาจจะต�า่เกนิไป(ส�าหรบัคนไทย) จนคนไทยไม่อยากท�ากม็ ี แต่ทีผ่มแปลกใจ 

ก็คอืงานคนรบัใช้นัน้แม้ค่าจ้างจะค่อนข้างดแีต่กลบัหาคนไทยท�าได้ยากเยน็เหลอืเกนิ

 แรงงานต่างด้าวตอนนีก้ลายเป็นส่วนส�าคญัของเศรษฐกจิไทยไปแล้ว โดยเฉพาะ 

ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประมง และบริการ ซึ่งว่ากันว่าถ้าแรงงานพวกนี ้

กลบัประเทศกนัหมด เราอาจเจอกบัภาวะขาดแคลนแรงงานกนัทเีดยีว ตวัอย่างชดั ๆ 

คอืช่วงทีค่นรบัใช้ (เมยีนมา) ลากลับบ้าน ถึงกับท�าให้ครอบครัวไทยทีเ่คยอยู่สบายๆ 

ต้องเดือดร้อนเพราะต้องลงมือท�างานบ้านเอง จะหาคนรับใช้ใหม่ก็ไม่ใช่หาง่าย 

แถมบางคนทีล่ากลบับ้านยงัลาแล้วลาลบั ไม่กลบัมาเสยีด้วย เดอืะ ร้อ จจี ี (ภาษาไทย

ส�าเนียงเมียนมาครับ ลองแปลดู)

 เมื่อเราสามารถทักทายบุคคลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแล้ว เราอาจพบกับ 

สถานการณ์ทีจ่ะต้องแนะน�าบคุคลทีเ่รารูจ้กั ให้บคุคลอืน่ได้รูจ้กัด้วย ซึง่เป็นมารยาท 

อย่างหนึ่งในการสนทนา

 การเริ่มบทสนทนา มักจะกล่าวทักทายกัน ตามที่เราได้รู้มาแล้ว เมื่อต้องการ

จะแนะน�าใครสักคนให้อีกคนหนึ่งรู้จัก ในภาษาเวียดนามจะใช้ค�าว่า xin giới thiệu 

(ซิน เส้ย เถี่ยว) หมายถึง ขอแนะน�า 

 xin ซิน เป็นค�าขึ้นต้นค�าพูดในหลายสถานการณ์ เช่น xin chào (ซินจ่าว) 

สวัสดี xin lỗi (ซิน โหลย) ขอโทษ xin phép (ซิน แฟ้ป) ขออนุญาต ขอตัว เมื่อ

ต้องการจะปลีกตัวออกไปก่อน ในที่นี้ใช้ xin giới thiệu (ซิน เส้ย เถี่ยว) ซิน แปลว่า 

ขอ  giới thiệu  (เส้ย เถี่ยว) แปลว่า แนะน�า

 มารยาทอีกประการหนึ่ง เมื่อแรกรู้จักกัน มักจะกล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่

ได้รู้จัก... Rất vui được gặp .... (เสิ้ต วุย เดือก กับ ...) เลือกค�าสรรพนามมาใส่ให้

เหมาะสมกับคู่สนทนา

 นอกจากนี้ อาจกล่าวว่า Rất hân hạnh được gặp .... (เสิ้ต เฮิน แฮ่ญ เดือก  

กับ ...) ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รู้จัก....

 บทสนทนาการแนะน�าตัว ระหว่างเพื่อนใหม่ ที่เพิ่งพบเจอกันครั้งแรก

 Phương:  Chào  chị!  
  (จ่าว จิ) สวัสดีคุณ

 Hà:  Chào  chị!  Tôi  tên  là  Hà. 

  (จ่าว จิ โตย เต็น หล่า ห่า) สวัสดีคุณ ฉันชื่อว่าห่า

  Còn chị, tên chị là gì ? 

  (ก่อน จิ เต็น จิ หล่า สี่)  ส่วนคุณ ชื่อคุณคืออะไร

 Phương: Tên  tôi  là  Phương.  

  (เต็น โตย หล่า เฟือง) ชื่อฉันคือเฟือง

             Rất  hân  hạnh  được  gặp  chị. 
       (เสิ้ต เฮิน ฮั่ญ เดือก กัป จิ)  ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบคุณ

 Hà:  Tôi  cũng  rất  hân  hạnh  được  gặp  chị.  
  (โตย กุ๊ง เสิ้ต เฮิน ฮั่ญ เดือก กัป จิ)  ฉนักย็นิดเีป็นอย่างยิง่ทีรู่จ้กักบัคณุ

       Đây  là  Liễu,  bạn  tôi. 

       (เดย หล่า เหลียว บ่าน โตย) นี่คือเหลียว เพื่อนของฉัน 

 Phương: Chào  chị  Liễu!   

  (จ่าว จิ เหลียว) สวัสดีคุณเหลียว

 Lìễu:  Chào  chị  Phương!  

  (จ่าว จิ เฟือง) สวัสดีคุณเฟือง

 Phương:  Chị  học  ở  trường  nào ? 

  (จิ ห่อก เอ๋อ เจื่อง หน่าว) คณุเรยีนทีม่หาวทิยาลยัอะไร 

 Lìễu:  Tôi  là  sinh  viên Trường  Đại  học  Ramkhamhaeng.

  (โตย หล่า ซิญ เวียน เจื่อง ได่ ห่อก รามค�าแหง) 

       ฉันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 Phương :  Và chị Hà? Chị cũng là sinh viên Trường Đại học Ramkham- 

  haeng,  phải  không ? 

  (หว่า จิ ห่า จิ กุ๊ง หล่า ซิญ เวียน เจื่อง ได่ ห่อก รามค�าแหง ฝาย คง) 

  และคุณห่า คุณก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงใช่ไหม

 Hà:  Vâng,  tôi  học  khoa  nhân  văn. 

  (เวิง โตย ห่อก ควา เญิน วัน) 

  ใช่  ฉันเรียนคณะมนุษยศาสตร์

 Phương :  Chúng  ta  đều  là  sinh  viên  Trường  Đại  học  Ramkhamhaeng.

  (จุ๊ง ตา เด่ว หล่า ซิน เวียน เจื่อง ได่ ห่อก รามค�าแหง) 

  พวกเราต่างก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 Hà: Rất  vui  được gặp  cô. 

  (เสิ้ต วุย เดือก กัป โก)  

  ยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้พบคณุ

 Phương:  Vâng,  rất  vui  được  gặp  các  bạn. 

  (เวิง เสิ้ต วุย เดือก กัป ก๊าก บ่าน)  

  ค่ะ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับเพื่อน ๆ

 ข้อสังเกต การใช้ประโยคยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบคุณ สามารถเลือกใช้ Rất 

vui  được  gặp .... (เสิ้ต วุย เดือก กัป ...) หรือ Rất  hân  hạnh  được  gặp .... (เสิ้ต เฮิน 

ฮั่ญ เดือก กัป ...) แทนกันได้



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ 

มกีารน�า สะเต็มศึกษา (STEM Education) 

มาเผยแพร่ให้บุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้เรียน 

เก่ียวกับกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 

ด้วยการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท้ังน้ี สภาคณาจารย์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เล็งเห็นถึงความส�าคัญและ

จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง “สะเต็มศึกษา 

เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 12” 

บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.เอ็ดเวิร์ด รีฟ (Prof. 

Dr. Edward Reeve) จาก Utah State University 

ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง Board of Directors for  

International Technology and Engineering Educators 

Education Association (ITEEA) เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 

2559 ณ อาคารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดย

มีแนวคิดที่ว่าการศึกษาเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วย 

ในการพัฒนามนุษย์ 

 ยุคโลกาภิวัตน์เกิดขึ้นจากน�้ามือของมนุษย์ 

เห็นได้จากที่เม่ือก่อนเราไม่มีไฟฟ้า น�้าประปา และ

สิง่ก่อสร้าง หรอืเครือ่งมือทีท่นัสมัยอย่างเช่นในปัจจบุนั 

ทัง้นีเ้ป็นเพราะมนษุย์มกีารศกึษา คดิค้น และสร้างสรรค์ 

จงึท�าให้เกดินวตักรรมใหม่ๆ ทีม่คีณุประโยชน์ แต่จะ

มีสักกี่คนที่มีความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  

ที่จะท�าให้โลกของเรามีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

จากแนวความคิดที่ว่าสถานศึกษาเป็นองค์กรที่จัด

เตรยีมแผนการเรยีนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ด�าเนินการ ทีผ่่านมา

ครจูะมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะองค์ความรูท้ีต่นศกึษามา 

และถ่ายทอดองค์ความรูน้ัน้ให้กบันกัเรยีน ซึง่นกัเรยีน 

ต้องน�าองค์ความรู ้ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ 

ในการด�าเนินชีวิตและการท�างานด้วยตนเอง บางคน 

กท็�าได้บางคนกท็�าไม่ได้ น่ีจงึเป็นสาเหตุให้เกดิแนวทาง 

ของ “สะเต็มเพื่อการศึกษา” (STEM Education) 

ที่เป็นการหล่อหลอมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ 

(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematic) เข้าด้วยกนั 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือการสร้างกรอบความคิด และ 

การลงมอืปฏบิตั ิ ทีเ่ป็นการพฒันาการเรยีนรู ้ การจงูใจ 

และการท�าความเข้าใจให้กับนักเรียน  

 วิทยาศาสตร์ คือ การศึกษาสิ่งต่างๆ บนโลก

ของเราตามวิถีทางธรรมชาติ เป็นการอธิบายถึง 

กฎของธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องกับ ฟิสิกส์ เคมี และ

ชวีวทิยา ซึง่วชิาวทิยาศาสตร์ประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ  

โดยส่วนแรกเป็นองค์ความรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์ และส่วนท่ีสองเป็นการพิสูจน์หรือ

การน�าเอาองค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์มาท�าการทดลอง 

เพื่อยืนยันองค์ความรู ้หลักและอาจส่งผลให้เกิด 

องค์ความรูใ้หม่ แต่สดุท้าย มคี�าถามตามมาว่า “วธิกีาร 

ทางวทิยาศาสตร์ นัน้จะช่วยแก้ปัญหาเกีย่วกบัธรรมชาติ

บนโลกของเราได้อย่างไร?”

 เทคโนโลยี คือ การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ

บนโลกของเรา เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการ

ของมนุษย์ ทั้งนี้ เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมไป

ถึงการก่อให้เกิดองค์ความรู้และกระบวนการต่างๆ 

ในการพัฒนาระบบท่ีจะน�าไปสู่การแก้ปัญหาและ

การเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ นอกจากนี้ เทคโนโลยี

เปรียบได้กับ ก) ระบบที่สมบูรณ์แบบ เช่น ระบบ

ปรับอากาศ ข) สมรรถนะ เช่น เทคโนโลยีไร้สาย 

และ ค) สิ่งประดิษฐ์หรืออุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ 

โทรศพัท์ โทรทศัน์ทีม่คีวามคมชดัของภาพสงู เป็นต้น 

แต่ก็มีค�าถามตามมาว่า “เทคโนโลยีอะไร ที่เหมาะกับ

สภาพของโลกเรา?” อย่างเช่น เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

ทีจ่ะน�ามาใช้ เครือ่งบนิบงัคบั หรอืรถยนต์ทีข่บัเคลือ่นเอง 

เป็นต้น

 วศิวกรรมศาสตร์ คอื อาชพีทีเ่กีย่วข้องกบัการ 

ประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์

เข้าด้วยกัน เพื่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยี ซึ่งม ี

ความเกี่ยวข ้องกับการออกแบบและการสร้าง  

ก) โครงสร้าง ข) รูปแบบ ค) ผลิตภัณฑ์ ง) เครื่องมือ  

จ) กระบวนการ และ ฉ) ระบบ ทั้งนี้ วิศวกรรมศาสตร์

ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ บนโลกของเรา อาทิ การสร้าง

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการสร้างสิ่งต่างๆ ที่เราใช ้

ในชีวิตประจ�าวัน อย่างไรก็ตาม มีค�าถามตามมาว่า 

“วิศวกรรมศาสตร์ นั้นจะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับ 

ธรรมชาติบนโลกของเราได้อย่างไร?” เห็นได้ว่า 

วิศวกรรมศาสตร์ / เทคโนโลยี และ

วิทยาศาสตร์นั้นมีความแตกต่างกัน

อย่างสิ้นเชิง โดยที่ วิศวกรรมศาสตร์ / 

เทคโนโลยี มุ่งไปที่ “การปฏิบัติ” และ 

“ประโยชน์ที่ได้รับ” ส่วน วิทยาศาสตร์ 

มุง่ไปท่ี “ทฤษฎ”ี และ “ความคดิรวบยอด” ท่ีเกีย่วกบั

พื้นฐานของธรรมชาติ

 คณิตศาสตร์ คือ การศึกษารูปแบบและ

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ ตัวเลข และพื้นที่  

ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์

ท�าให ้ เกิดการเปลี่ยนแปลงจนไปสู ่การพัฒนา 

ทั้งนี้ คณิตศาสตร์จ�าแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้  

ก) จ�านวนและเลขคณิต ข) พีชคณิต ค) การท�างาน 

ง) เรขาคณติ และ จ) สถติ ิเป็นต้น โดยที ่คณติศาสตร์

เป็นองค์ความรูท่ี้ช่วยเชือ่มต่อ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และวิศวกรรมศาสตร์ เข้าด้วยกัน

 ปัจจุบัน มีการถกเถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับ 

องค์ความรูด้้าน “ศลิปะ” (Art) ว่ามคีวามส�าคญัเฉกเช่น 

เดียวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

และคณติศาสตร์ เพราะการออกแบบด้วยวถิทีางศลิปะ 

จะสามารถช่วยให ้ เกิดรูปลักษณ์ของสิ่งต ่างๆ  

ที่ความเหมาะสมและสวยงาม จึงเป็นที่มาของค�าว่า 

สะเต็ม (STEM) ตามความเชือ่ท่ีว่า ศลิปะ จะสามารถ 

ช่วยสนับสนุนความสามารถในการสร้างสรรค์

 สะเต็มเพื่อการศึกษา เป็นแนวทางการพัฒนา 

การเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจ และการท�าความเข้าใจ

ให้กับนักเรียน โดยครูเป็นผู้หล่อหลอมองค์ความรู ้

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ นั้นๆ เข้าด้วยกัน โดยให้นักเรียนได ้

ฝึกฝนการสร้าง กรอบความคดิ และ การลงมอืปฏบิตัิ 

จริงในห้องเรียน เริ่มต้นด้วย ก) การตั้งค�าถาม  

ข) การคดิถงึปัญหา และ ค) สภาพเหตกุารณ์ ทีเ่กดิขึน้ 

ในปัจจบุนั ทัง้นีเ้ป็นการสนบัสนนุให้นกัเรยีนคดิเกีย่วกบั 

การน�าองค์ความรู้ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วศิวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหา 

ในชวีติประจ�าวนั อน่ึง สิง่ทีค่วรน�ามาพจิารณาล�าดบัต่อไป 

คอื การสร้างอาชพีทีเ่กีย่วกบั สะเต็ม ซึง่เริม่มคีวามส�าคญั

ต่อโลกอนาคต อาทิ เจ้าหน้าที่จัดแผนการเรียนรู ้

แบบสะเต็ม  ครูผู้สอนห้องเรียนสะเต็ม  ผู้บริหาร

โรงเรียนสะเต็ม เป็นต้น 

สะเต็มเพื่อการศึกษา (STEM Education)
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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“แชร์” อย่างไรให้ ไม่ผิดกฎหมาย (ตอนจบ)

อาจารย์กิตติยา พฤกษารุ่งเรือง คณะนิติศาสตร์

 จากบทความแรกท่ีได้อธิบายเร่ืองการคุ้มครองตามหลัก 

กฎหมายลิขสิทธ์ิในการกดแชร์ไปแล้วน้ัน ตอนจบส�าหรับบทความน้ี 

จะขอกล่าวเรื่องข้อยกเว้นต่อไป

 ข้อยกเว้นตามกฎหมายลิขสิทธิ์ถูกสร้างขึ้นมา โดยม ี

จุดมุ ่งหมายเพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงงาน

สร้างสรรค์ที่ริเร่ิมสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ได้โดยง่าย เพ่ือจะน�า 

ไปสานต่อให้เกดิประโยชน์แก่สงัคมสบืต่อไป ตามพระราชบญัญตัิ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32 วรรคสองก�าหนดให้การใช้งาน 

อันมีลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท  

การติชม วิจารณ์ หรือแนะน�าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 

ไม่ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น หากคุณอยากจะใช้รูปดอกซากุระ

เป็นภาพพ้ืนหลัง แล้วใส่ข้อความเพื่อเป็นการทักทายกันยามเช้า เพ่ืออวยพร

วนัเกดิให้เพือ่น หรอืเพือ่อวยพรตามเทศกาลต่างๆ แม้จะเป็นการท�าซ�า้โดยการ 

กอ็ปป้ีภาพ ดดัแปลงโดยการใส่ข้อความ แล้วเผยแพร่โดยการแชร์ทาง Facebook 

หรือทาง Line ก็สามารถท�าได้ ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะถือเป็นการ 

ใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตวั ผูเ้ขยีนขอแนะน�าเพิม่เตมิว่าถ้าใส่ชือ่เจ้าของภาพถ่ายด้วย 

คณุกจ็ะได้รบัความคุม้ครองเพิม่มากขึน้ เนือ่งจากแสดงให้เหน็ถึงเจตนาว่าไม่ต้อง 

การละเมิดลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน 

     หากคุณก�าลังท่องโลกโซเชียล แล้วเลื่อนมาเจอค�าคมเท่ๆ จากเพจ (Page) 

ชื่อดังอย่าง นิ้วกลม หรือเห็นภาพโดนใจจากเพจ Jod 8riew หรือเพจ คนอะไร 

เป็นแฟนหมี แล้วช่ืนชอบอยากจะแชร์ให้เพ่ือนๆเห็น ในกรณีท่ีอยากจะดาวน์โหลด

ข้อความหรือรูปภาพเพ่ือโพสต์ (Post) ใหม่ คุณต้องอ้างแหล่งท่ีมาหรือใส่เครดิต

ด้วยทุกครั้งว่าใครเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้ แต่ในกรณีที่แชร์จากเพจต้นทาง 

อาจเข้าใจได้ว่าเป็นการรับรู้ถึงเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงอยู่แล้ว ไม่จ�าต้องอ้างอีก 

หรือหากคุณได้มีโอกาสไปดูหนังที่คุณชื่นชอบ เช่นเรื่อง The Divergent Series: 

Allegiant, X-Men: Apocalypse หรือ Captain America: Civil War แล้วคุณ

อยากจะแนะน�าให้เพื่อนไปดู ก็สามารถแชร์วิดีโอหนังตัวอย่างได้ โดยต้องระบุ

แหล่งที่มา หรือแชร์จากเพจโปรโมตหนังอย่างเป็นทางการโดยตรงก็ได้

 แต่ความเข้าใจที่ว่า การแชร์เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือการแชร์โดย

ให้เครดิต เป็นการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เสมอ เป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะบางกรณี

ก็อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ เนื่องจากข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม 

มาตรา 32 นี้ อยู่ภายใต้หลักการใช้อย่างเป็นธรรม (Fair use/Fair dealing)  

อันเป็นหลักสากลที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 9 (2) อนุสัญญากรุงเบอร์น (Berne 

Convention) ซึ่งหลักการใช้อย่างเป็นธรรม มีเงื่อนไขว่าการกระท�าต่องาน 

อันมีลิขสิทธ์ิ ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติ

ของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย

ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรด้วย อย่างไรก็ตาม การตีความว่าการใช้งาน 

อันมีลิขสิทธิ์อย่างใดถึงจะเป็นการใช้อย่างเป็นธรรมยังคงเป็น 

ปัญหาส�าคัญ ซึ่งอาจท�าให้เกิดความไม่แน่นอนขึ้น ในส่วนนี ้

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ให้แนวทางพิจารณาไว้ 4 ประการ 

ประการแรกคือวัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งานลิขสิทธ์ิ 

ประการท่ีสองคือลักษณะของงานอันมีลิขสิทธ์ิ ประการท่ีสามคือ 

ปริมาณและเนื้อหาที่เป็นสาระส�าคัญที่ถูกน�าไปใช้ และประการที่สี ่

คือผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่ง

การพิจารณาว่าผิดกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่

ต้องอาศัยพฤติเหตุ และพฤติการณ์ของรูปคดีในการตัดสิน

 ภายใต้หลักการใช้อย่างเป็นธรรม จงึอาจส่งผลให้ความต่างในข้อเทจ็จรงิ

เพียงเล็กน้อยเปล่ียนแปลงผลลพัธ์อนัยิง่ใหญ่ จากไม่ละเมดิลขิสทิธ์ิกลบักลายเป็น 

ละเมิดลิขสิทธิ์ จากไม่ผิดกฎหมายกลับกลายเป็นผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น 

การแชร์ภาพดอกไม้เพือ่ทกัทายกนัใน Line ไม่น่าจะมคีวามผดิตามกฎหมายลขิสทิธิ ์

แต่ถ้าเปล่ียนข้อเท็จจริงว่าภาพดอกไม้ดังกล่าวเป็นดอกไม้ที่แปลกและหายาก

ทีส่ดุในโลก การจะถ่ายภาพดังกล่าวต้องใช้เวลาในการเดินทางข้ามน�า้ข้ามทะเล 

เป็นปีๆ ต้องด�าน�า้ไปลกึสดุของมหาสมทุร ฝ่าฟันกบัฝงูฉลาม ฝงูวาฬเพชฌฆาตกนิคน 

แล้วขายภาพในราคาสงูลบิลิว่เพือ่ตัง้ในพพิธิภณัฑ์เท่านัน้ คณุกลบัเอาภาพดงักล่าว 

มาแชร์เพียงแค่อาศยัการกดมอืถอืไม่กีท่ ี ถ้าเจ้าของภาพฟ้องคดีต่อศาลโดยกล่าวว่า

กระทบต่อรายได้ทีจ่ะเข้าพพิธิภณัฑ์ กระทบสทิธเิกนิสมควร คณุกอ็าจมคีวามผดิ

ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ แม้คุณจะอ้างว่าท�าเพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่มี

เจตนาท�าเพื่อการค้าอย่างใดๆเลยก็ตาม 

 อีกตัวอย่างหน่ึงเช่น การแชร์คลิปวิดีโอหนังตัวอย่างของ Captain America: 

Civil War เพ่ือกระตุ้นให้เพ่ือนของคุณไปดู อาจไม่มีความผิดตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 

แต่ถ้าเปล่ียนข้อเท็จจริงเพียงเล็กน้อยว่า ในคลิปวิดีโอท่ีคุณแชร์ส้ันๆเพียง 2 นาที 

มีฉากจบของหนังรวมอยู่ด้วย ท�าให้คนเข้าไปดูรับรู้ตอนจบของเรื่อง การแชร์

ลักษณะนี้ไม่น่าเข้าหลักการใช้อย่างเป็นธรรม เพราะอาจท�าให้คนเข้าไปดูไม่ต้อง 

การเสียเงินดูหนังในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นการกระทบต่อแหล่งรายได้ของเจ้าของ

ลิขสิทธิ์ แม้คุณจะอ้างว่าใช้เป็นการส่วนตัว แชร์ใน line ที่มีแค่ญาติสนิท โดย

ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อท�าการค้าหรือหาก�าไรจากการแชร์แต่อย่างใด คุณก็อาจ 

มีความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้อีกเช่นกัน

     ดังนั้น คุณสามารถแชร์ข้อความ ภาพหรือวิดีโอได้มากเท่าที่คุณต้องการ 

ภายในขอบเขตที่กฎหมายลิขสิทธิ์เปิดช่องไว้ดังที่กล่าวไปข้างต้น แต่ทั้งนี้  

การแชร์ดังกล่าวต้องอาศัยหลักความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายลิขสิทธ์ิไม่น้อย 

จึงต้องกระท�าอย่างมีวิจารณญาณ เพราะคุณต้องอย่าลืมว่าเม่ือมีการฟ้องร้องเกิดข้ึน 

การพิจารณาตัดสินคดีเป็นอ�านาจของศาล การท่ีคุณคิดว่าการแชร์ภาพ แชร์วิดีโอ

อย่างท่ีคนอ่ืนท�ากัน ไม่น่ามีความผิดตามกฎหมาย เพราะท�าไปโดยไม่หวังผลก�าไร 

ท�าไปเพื่อแนะน�าให้คนอื่นได้ดู ได้เห็น เพื่อให้ได้รับความสุขสนุกสนาน

เหมือนที่เราได้รับ แต่ศาลอาจไม่คิดเช่นนั้นก็เป็นได้ 
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(อ่านต่อหน้า 10)

 สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมมือภาครัฐ 

และภาคเอกชนลงพื้นที่ให้ความรู้แนวทางการเลี้ยงกวางและการจัดการฟาร์ม

กวางท่ีเป็นมาตรฐานแบบสากลให้กับเกษตรกร ทุกภาคส่วนหวังให้การเล้ียงกวาง

ในประเทศไทยคุ้มค่าและมุ่งลงทุนเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน 

 รศ.ดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต ผู้เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์

เนื้อสัตว์และการควบคุมคุณภาพ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นและ 

ความเป็นมาของการเลี้ยงกวางในประเทศไทยว่า เริ่มตั้งแต ่

ปี 2521 ตนได้ย้ายมาเป็นนักวิจัยด้านปศุสัตว์ของศูนย์วิจัย

เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

จังหวัดขอนแก่น มาเป็นอาจารย์ท่ีภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางแสน และสอนด้าน

วิทยาศาสตร์เน้ือสัตว์เป็นระยะๆทุกปี ในปี 2530 เร่ิมมีความสนใจเร่ืองฟาร์มกวาง 

ท่ีเล้ียงกันมากในนิวซีแลนด์ ท้ังๆท่ีเป็นประเทศท่ีไม่มีกวางในธรรมชาติแม้แต่ตัวเดียว 

แต่เป็นเมืองหนาวจึงเป็นกวางแดง

 “ประเทศไทยมีกวางอยู่ในธรรมชาติ ถึง 5 ชนิด ได้แก่ กวางม้า เนื้อทราย 

เก้ง ละม่ัง และสมัน (สูญพันธ์ุไปแล้ว) และค้นพบว่าท่ีเกาะนิวคาลิโดเนีย มีชาวฝร่ังเศส 

เลี้ยงกวางเมืองร้อน คือ พันธุ์รูซ่า สามารถสร้างรายได้อย่างมาก ตนจึงติดต่อ

เข้าไปท่ีสถานทูตฝร่ังเศสประจ�าประเทศไทย ขอความร่วมมือเชิญผู้เช่ียวชาญกวาง 

คือ ดร.ฟิลิปส์ ชาร์ดอนเน่ต์ มาไทยและจัดสัมมนา 

  จากนั้น จัดทริปไปเกาะนิวคาลิโดเนีย เพื่อดูงานและประสานสัมพันธ์  

จัดซ้ือกวางพันธ์ุรูซ่าและจัดต้ังสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จ�ากัด เปิดหลักสูตร

ฝึกอบรมและพัฒนาเทคโนโลยีการท�าฟาร์มกวาง ให้สหกรณ์ฯรวบรวมผลผลิต

จ�าหน่าย  ด้านวิชาการและเทคโนโลยีโดย ม.รามค�าแหง ด้านการพัฒนาส่งเสริม 

โดยส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพร่วมกันน�าฟาร์มกวางไปสู่การเป็น

อุตสาหกรรมเกษตรและเป็นผู้น�าในภูมิภาคเอเชีย”

 ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา ม.ร. กล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหม่

พร้อมเข้าสู่ธุรกิจการเลี้ยงกวางจ�านวนมาก เพราะความ

ต้องการบริโภคทั้งเขากวางอ่อนและเนื้อกวางมีมากกว่า

ความสามารถในภาคการผลิต ท�าให้เกิดเป็นแรงจูงใจท่ีส�าคัญ

ในการเล้ียง การผลิตสายพันธ์ุกวาง เพ่ิมจ�านวนกวางท่ีมีคุณภาพ

เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด ท้ังภายในประเทศ

และต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 

  ผู้ที่ต้องการท�าฟาร์มกวาง ต้องส�ารวจก่อนว่าเลี้ยงกวางเพื่ออะไร ท�าเป็น 

อาชีพเสริม อาชีพหลัก เพ่ืองานวิจัย เพ่ืองานอนุรักษ์ หรือเล้ียงเพ่ือความเพลิดเพลิน 

สิ่งจ�าเป็นเบื้องต้นเพื่อการท�าฟาร์มกวาง คือ สถานที่ เงินลงทุน คอกเลี้ยงกวาง

และโรงเรือนจัดการ สายพันธุ์กวาง ผู้เลี้ยงกวาง และตลาดขายผลิตภัณฑ์   

  ที่ผ่านมา ฟาร์มกวาง ม.ร.มีงานวิจัย “ฟาร์มกวางต้นแบบ” ที่สามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกวางในเครือข่ายสมาชิก ผ่านทางการ

ฝึกอบรมทั้งในรูปแบบการเลี้ยง การสร้างคอกกวางให้ได้มาตรฐานฟาร์ม และ

การดูแลสุขภาพกวาง โดยจะท�าควบคู่กันไปกับการด�าเนินการบริหารเครือข่าย 

ธุรกิจการเล้ียงกวางในลักษณะ “ฟาร์มกวางท่ีเหมาะสมกับการเล้ียงในเชิงธุรกิจ” 

เพื่อเป็นการพิสูจน์ประสิทธิภาพของคอกกวางต้นแบบท่ีมีขนาดพอเหมาะ 

กับการด�าเนินชีวิตของเกษตรกร เป็นต้น

  นายสุรจิตร ก้องวัฒนา ประธานบริษัท ห่านฟ้า จ�ากัด 

เจ้าของวัฒนาฟาร์ม จังหวัดราชบุรี กล่าวว่ากวางเป็นปศุสัตว์

ทางเลือกที่มีศักยภาพที่ดีมาก เพราะมีผลิตผลในตัวทั้งเนื้อ 

หนัง เอ็น เขา ฯลฯ ซ่ึงเป็นท่ีต้องการของตลาดท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ ซึ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดที่บริโภคและน�าเข้า 

ผลิตภัณฑ์จากกวางเพราะเชื่อว่ามีประโยชน์และคุณค่า 

ทางอาหาร ยารักษาโรค และสามารถน�ามาเป็นส่วนผสม

ในเครื่องส�าอางด้วย คือ ประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ท�าการวิจัยเขากวางอ่อนมาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว 

เชื่อว่าจะยังคงพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ และเกิดความก้าวหน้า เป็นผู้น�าที่ด ี

ให้กับเกษตรกรกวาง รวมท้ังเป็นศูนย์กลางการเล้ียงกวางท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือ

ตอนล่างและภาคกลางตอนบน ตลอดจนมีโรงช�าแหละกวางท่ีถูกต้องเพ่ืออ�านวย

ความสะดวกให้เกษตรกร และศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลทางสถิติเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

ผลผลิตจากกวางให้ดีขึ้นต่อไป”

  ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้าน

ความหลากหลายทางชีวภาพ ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ 

จากฐานชีวภาพ (BEDO) อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กล่าวว่าอยากให้เข้าใจค�าว่า “อนุรักษ์” คือ 

การใช้อย่างยั่งยืน แต่ถ้าไม่น�ามาใช้ เก็บไว้ คือ “สงวน” 

ซ่ึงการน�าสัตว์ป่ามาใช้งานและได้รับอนุญาตให้เลี้ยงได้

ย่อมเป็นการอนุรักษ์ที่ดี BEDO เป็นหน่วยงานที่ประสาน 

ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเกษตรกร 

  ฉะน้ัน เม่ือ “กวาง” สามารถสร้างอาชีพได้ก็ไม่มีทางสูญพันธ์ุ ขณะน้ีส่ิงท่ี 

ม.รามค�าแหงเดินหน้ามาถูกทางแล้ว อยากให้เพ่ิมมูลค่าและมีงานวิจัยในการสร้าง 

ผลิตภัณฑ์จากกวาง การท�าธุรกิจกวางไม่ยากแล้ว เพราะมีหลายหน่วยงาน 

ช่วยผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์และสร้างอาชีพมากขึ้น  

ดังท่ี BEDO ได้ด�าเนินการมีการจัดต้ังคณะท�างานจัดท�ายุทธศาสตร์เพาะเล้ียงกวาง

เชิงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมปศุสัตว์ สหกรณ์กวางฯ  

จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการเพาะเล้ียงกวางเชิงพาณิชย์ และจัดประกวดเขากวางอ่อน 

ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศเมื่อปี 2555 เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของ 

ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

  นายศุภากร ปทุมรัตนาธาร นักวิชาการป่าไม้ช�านาญ-

การพิเศษ ส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กล่าวว่าจากบทบัญญัติในมาตรา 5 และ

มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535 จึงได้ออกกฎกระทรวงก�าหนดชนิดของสัตว์ป่า

คุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546 ซึ่ง 

“กวาง” เป็นสัตว์ป่าจ�าพวกสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม กรมอุทยาน- 

แห่งชาติสัตว์ป่าฯ เลี้ยงกวางม้า อยู่ประมาณ 300 ตัว แต่ยังไม่เคยมีใครขอซื้อ 

เพราะมีมูลค่าสายพันธุ์ 30,000 บาท 150 บาท/กิโลกรัม ราคาค่อนข้างสูง  

ทางกรมอุทยานฯต้องการรู้ความต้องการผู้ท่ีอยากเล้ียงว่ามีจ�านวนมากน้อยเพียงใด 

จะได้ผลิตให้ตามความต้องการ เพราะกวางม้า เป็นพันธ์ุท่ีเล้ียงง่าย เหมาะกับภูมิอากาศ 

ทนร้อน เน้ือมาก เขายาว ถ้าใครท่ีสนใจสามารถแจ้งความจ�านงกับกรมอุทยานฯ

หรือสหกรณ์กวางฯเพื่อรวบรวมข้อมูลในการพิจารณาได้ 

ปศุสัตว์-กรมอุทยานฯ-เจ้าของฟาร์มกวาง 
จับตาธุรกิจเลี้ยงกวางก้าวสู่เชิงพาณิชย์ได้แน่



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

    

 

กองบรรณาธิการ

    

 หลายคนทีเ่ข้ามาในมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ได้เหน็ศาลาไทย และเรอืสพุรรณหงส์ทีต่ัง้อยูก่ลางสระน�า้

ของมหาวทิยาลัย ได้มีผู้สนใจถึงทีม่า และสอบถาม 

บรรณารักษ์ท่ีงานบรกิารสารสนเทศอเิล็กทรอนกิส์ 

ส�านกัหอสมดุกลาง ผูเ้ขยีนในฐานะทีเ่ป็นบรรณารกัษ์

บรกิารตอบค�าถามและช่วยการค้นคว้า ได้ค้นหาค�าตอบ 

จากแหล่งข้อมลูทีเ่ชือ่ถอืได้ ทัง้จากเอกสารและบคุคล 

สรุปได้ดังนี้

     เมื่อปี พ.ศ. 2509 ประเทศไทยได้รับเกียรต ิ

เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชีย 

ครัง้ที ่ 1 ซึง่จดัขึน้ในพืน้ที ่ 300 ไร่ ณ ต�าบลหวัหมาก 

บางกะปิ ระหว่างวนัที ่10 พฤศจกิายน - 17 ธนัวาคม 

2509 มีนานาประเทศทั่วโลก เข้าร่วมกิจกรรม 

ในงานนี้ เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นสถาปัตยกรรม

ที่สวยงามและแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็น

ชาติไทย กรมศิลปากรได้จ�าลองแบบพระที่นั่ง

ไอศวรรย์ทพิยอาสน์ (พระทีน่ั่งไอศวรรย์ทพิยอาสน์  

ในพระราชวงับางปะอนิ) มาเป็นศาลาไทยพร้อมด้วย

เรือสุพรรณหงส์อยู่กลางสระน�้าในบริเวณงาน ผู้ที่

ออกแบบศาลาไทย  คืออาจารย์ประเวศ  ลิมปรังษี 

ต่อมาใน พ.ศ.2532 ท่านได้รับการยกย่องให้เป็น

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) 

จากภาพด้านล่างที่เชิญชวนให้คนไปเที่ยวงาน

แสดงสนิค้านานาชาต ิจะปรากฏภาพบรเิวณโดยรอบ 

ของงาน  ในวงกลมที่ลูกศรชี้หมายเลข ➊ ก็คือ 

ต�าแหน่งที่ก่อสร้างศาลาไทยและหมายเลข ➋ คือ

ต�าแหน่งเรือสุพรรณหงส์กลางสระน�้าภายในงาน

แสดงสินค้านานาชาติ

      

    

      

 เมื่องานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชีย 

ครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง ต่อมาในปี พ.ศ.2513 รัฐบาล

สมัย จอมพลถนอม กิตติขจร ด�ารงต�าแหน่งนายก-

รัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในสภา ยกพื้นที่ 300 ไร่ 

ท่ีเคยจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ ให้เป็นท่ีตั้ง

ของมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ซึ่งก็คือ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ศาลาไทยและเรอืสพุรรณหงส์จงึอยูคู่ก่บั 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพิ่มความสวยและสง่างาม 

ให้กับมหาวทิยาลัย เป็นสัญลักษณ์ทีช่าวรามค�าแหง

ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง 

 

ศาลาไทย และเรือสุพรรณหงส์

อโณชา  แสงดาว
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ถาม การท�าเรื่องขอจบของนักศึกษา Pre-degree 

ต้องท�าอย่างไรและใช้เอกสารอะไรบ้าง

ตอบ การสมัครเรียนแบบนักศึกษา Pre-degree 

หมายถึงการเรียนเพ่ือเก็บกระบวนวิชาในหลักสูตร

ปริญญาตรีที่สนใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

ก่อนที่จะใช้สิทธิ์ โดยใช้วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 

หรือเทียบเท่าข้ึนไปสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ เม่ือสมัคร 

เป็นนักศึกษาใหม่แล้วจึงจะมีสิทธ์ิแจ้งจบการศึกษาได้ 

อนึ่ง ในกรณีที่นักศึกษา Pre-degree เรียนผ่านครบ

หลักสูตรปริญญาตรีแล้วและสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

เพ่ือใช้สิทธ์ิเทียบโอน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน 

และสอบให้ผ่านอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จึงจะสามารถ 

จบการศึกษาได้ในภาคท่ีนักศึกษาสมัครเรียน 

นักศึกษาจะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และแจ้งจบ

การศึกษาเลยไม่ได้

ถาม 1. ถ้าสอบได้ D แล้วลงรีเกรดได้ C+ แล้ว

เราไม่ต้องการเกรดตัวที่รีเกรด คือ C+ แต่ต้องการ

เกรดตัวเก่า คือ D เราสามารถท�าได้หรือไม่ แล้วถ้าหาก

ท�าได้เราต้องไปติดต่อด�าเนินการที่ไหน 

 2.  ถ้าขาดสอบซ่อมผลจะเป็น F เหมือนเดิม 

และต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในเทอมถัดไปหรือไม่

 3. ถ้าดิฉันสอบวิชาเอกได้เกรด C แต่ดิฉัน

ไม่พอใจกับเกรด ถ้าดิฉันจะขอรีเกรดใหม่ได้ไหม

ตอบ 1. เกรดที่ ได้ลงรี เกรดแล้วและได้ เกรด 

ที่สูงกว่าเดิม ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแล้ว 

มหาวิทยาลัยจะปรับให้ได้เกรดท่ีสูง ดังน้ัน จึงไม่สามารถ 

ใช้เกรดเดิมได้และไม่สามารถไปด�าเนินการได้ 

แต่อย่างใด

 2. กระบวนวิชาท่ีได้เกรด F  นักศึกษาสามารถ

น�าไปลงทะเบียนเรียนใหม่ได้ แต่มหาวิทยาลัยไม่ได้

มีข้อจ�ากัดว่าจะต้องลงในภาคใด นักศึกษาสามารถ

ลงในภาคใดก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องดู ม.ร.30 ก่อนการ 

ลงทะเบียนทุกครั้งว่ากระบวนวิชาที่จะลงทะเบียน

มีใน ม.ร.30 หรือไม่ ถ้ามีถึงจะลงได้ถ้าไม่มีก็ลงไม่ได้

 3. กระบวนวิชาที่สามารถลงรี เกรดได้   

จะต้องเป็นวิชาที่ได้เกรด D หรือ D+  เท่านั้น

 ดังนั้น ถ้าสอบได้เกรด C แล้ว จึงไม่สามารถ

น�าไปลงทะเบียนใหม่เพื่อจะท�ารีเกรดได้

(ที่มา: จากเดลินิวส์. หน้า 7. 2509, พฤศจิกายน 18)

 

 อบรมบุคลิกภาพ นางนารถฤดี จันทร์วงศ ์

เลขาธิการสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี เป็นวิทยากร

ในการอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาท

ทางสังคม” แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 207 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จัดโดยองค์การนักศึกษา ม.ร.

 

 บรจิาคน�า้ดืม่ พรรคสานแสงทอง ม.รามฯ 

เชิญชวนร่วมบริจาคน�้าด่ืมช่วยผู้ประสบภัยแล้ง

ในพืน้ทีส่าขาวทิยบรกิารฯ ในจงัหวดัต่างๆ ทีป่ระกาศ

เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ โดยเปิดรับบริจาค ณ ลานด้าน

หน้าอาคารเวียงผา (VPB) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 

มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

088-246-4669,096-232-6016



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

การสอบไล่ส่วนภูมิภาคประจำาภาคฤดูร้อน / 2558

 ❇ ก�าหนดการสอบไล่ ประจ�าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 จัดสอบระหว่างวันเสาร์ - วันอาทิตย์  

ที่ 11-12 และ 18-19 มิถุนายน 2559 ส�าหรับการสอบไล่ส่วนภูมิภาคประจ�าภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558 

มีศูนย์สอบภูมิภาคทั้งหมด 39 ศูนย์สอบ 

 ❇ คาบเวลาสอบปกติและซ้�าซ้อน

         (สอบปกติ)  คาบเช้า 09.00 - 11.30  น.  คาบบ่าย 13.00 - 15.30  น.

  (สอบซ�้าซ้อน) คาบเช้า 09.00 - 12.30  น.  คาบบ่าย 13.00 - 16.30  น.

 ❇ กระบวนวิชาที่จัดสอบส่วนภูมิภาค    มีจ�านวนศูนย์ละ  211 วิชา

   ➣ ข้อสอบปรนัย จ�านวน 74 วิชา

ANT3057, APR2101, ART1003, BUS3103, BUS3104, ECO1003, ECO1101, ECO1102,

ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, HIS1001, HIS1003, HIS1201, HPR1001,

HRM2101, HRM3206, HRM3207, INT1004, LAW1004, LIS1001, LIS1003, MCS1100,

MCS1101, MCS1150, MCS1151, MCS1250, MCS1300, MCS1350, MCS1400, MCS1450,

MCS2100, MCS2106, MCS2108, MCS2150, MCS2160, MCS2162, MCS2200, MCS2203,

MCS2390, MCS2603, MCS3100, MCS3151, MCS3183, MCS3204, MCS3300, MCS3301,

MCS4403, MCS4481, MGT2101, MGT2102, MGT2202, MGT3203, MGT3205, MGT3301,

MKT2101, MTH1003, MTH1103, MTH1104, PHI1003, POL1100, POL1101, PSY1001,

RAM1000, SCI1003, SOC1003, SOC2033, SOC2043, SOC2091, STA2016, THA1001,

THA1002, THA1003

   ➣	ข้อสอบอัตนัย จ�านวน 137 วิชา

ACC1101, ACC1102, ACC2134, ANT1013, ANT4078, APR3107, BIO2202, FIN2101,  

FIN2203, GAS2802,  LAW1001, LAW1002, LAW1003, LAW2001, LAW2002, LAW2003, 

LAW2004,  LAW2005, LAW2006, LAW2007, LAW2008, LAW2009, LAW2010, LAW2011,  

LAW2012, LAW2013, LAW2015, LAW2032, LAW3001, LAW3002, LAW3003, LAW3004,  

LAW3005, LAW3006, LAW3007, LAW3008, LAW3009, LAW3010, LAW3011, LAW3012, 

LAW3015, LAW3033, LAW3035, LAW3038, LAW3054, LAW4001, LAW4002, LAW4003, 

LAW4004, LAW4005, LAW4006, LAW4007, LAW4008, LAW4009, LAW4010, LAW4011,

LAW4012, LAW4013, LAW4017, MCS2170, MCS2201, MCS2260, MCS2460, MCS3104,

MCS3152, MCS3190, MCS3205, MCS3206, MCS3208, MCS3281, MCS3282, MCS3309,

MCS3380, MCS3400, MCS3403, MCS3460, MCS4103, MCS4106, MCS4150, MCS4151,

MCS4160, MCS4170, MCS4201, MCS4304, MCS4601, MCS4602, MCS4603, MGT1001,  

MGT2201,  MGT3101, MGT3102, MGT3204, MGT3401,  MGT3402,  MGT3403, MGT3404 , 

MGT3405, MGT3408, MGT3409, MGT4004, MGT4006, MGT4007, MGT4206, MGT4207, 

MGT4208, MGT4209, PHI1000, POL2100, POL2102, POL2103, POL2200, POL2203, 

POL2300, POL2301, POL2302,  POL2303,  POL3300, POL3301, POL3302, POL3311, 

POL3313, POL3316, POL3329, POL3330, POL4100, POL4128, POL4310, POL4312, 

POL4348, POL4349,  POL4350, SOC2065, SOC4074, SOC4077, SOC4083, STA1003,   

STA2003 

 ❇	จ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  ทั้งสิ้น  10,472  คน  คิดเป็นที่นั่งสอบ 47,779 ที่นั่งสอบ

 ❇			ตารางสอบไล่รายบคุคล ได้จดัส่งไปให้นกัศกึษาทางไปรษณย์ี  ก่อนการสอบประมาณ 2 อาทติย์  และ

นกัศึกษาสามารถทราบข้อมลูตารางสอบไล่รายบคุคลได้จากระบบ INTERNET ที ่WEBSITE WWW.RU.AC.TH 

หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค) ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานท่ีสอบและ

หมายเลขห้องสอบ  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้  

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตารางสอบไล่ให้นักศึกษาติดต่อไปที่ ฝ่ายจัดสอบ ส�านักบริการทางวิชาการ

และทดสอบประเมินผล  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 10240 โทร. 0-2310-8611

นายวันชัย  เทียบพุฒ        สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

ปศสุตัว์-กรมอทุยานฯ (ต่อจากหน้า 8)

 นายภักดี พานุรัตน์ เจ้าของ 

ภักดีฟาร์ม จังหวัดพิษณุโลก 

กล่าวว่าฟาร์มกวางของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เป็นทั้งสถานที่วิจัย

พัฒนาเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ 

แก่เกษตรกรที่สนใจเลี้ยงกวาง

เป็นอาชีพได้มองเห็นโอกาส

และประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมจากส่วนต่างๆของกวาง 

ท�าให้สามารถตัดสินใจประกอบอาชีพได้มากยิ่งขึ้น 

ท้ังน้ี หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยได้มีผลงานวิจัยเร่ืองกวาง

ออกมาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้แนวโน้มทางการตลาด

ของธุรกิจนี้ดีขึ้น เพราะผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นใน

ผลผลิตที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและหน่วยงาน

ภาครัฐเข้ามาด�าเนินการ 

 “ส�าหรับเกษตรกรท่ีสนใจจะท�าธุรกิจเก่ียวกับกวาง 

เทคนิคที่จะช่วยให้ประสบความส�าเร็จก็คือ ต้องม ี

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเล้ียงว่าต้องการอะไร 

และตั้งใจมุ่งไปให้ตรงจุด รวมทั้งต้องใส่ใจเรื่อง

สภาพแวดล้อมด้วย ผมเชื่อมั่นว่าอนาคตของธุรกิจ

นี้สดใสแน่นอน”

   นายอภิชาติ วัฒนกุล 

ประธานสหกรณ์กวางแห่ง-

ประเทศไทย เจ้าของอภิชาติฟาร์ม 

จังหวัดราชบุรี กล่าวว่าธุรกิจ

กวางเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2537 จาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

มีการด� า เนินการเพาะเลี้ ยง 

ขยายพันธุ์ และพัฒนาเป็นธุรกิจ แต่ก็ได้ห่างหายไป

ช่วงหนึ่งจนกระทั่งได้มีการริเริ่มอีกครั้งในปี 2553 

โดยการน�าของ ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา ได้เข้าไป

สานต่อและเชื่อมโยงกับกลุ่มสมาชิกและเกษตรกร 

ที่สนใจประกอบธุรกิจด้านปศุสัตว์ให้สามารถ 

เดินหน้าต่อไป อีกท้ังมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้เข้ามา

ช่วยในเร่ืองของการวิจัยพัฒนาท�าให้ธุรกิจน้ีเจริญเติบโต

ในปัจจุบันด้วย

 “วันนี้ประเทศไทยก้ าว เข้ าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ท�าให้ตลาดการค้ากว้างขวาง

ขึ้นอย่างมหาศาล อีกทั้งผู้บริโภคเขากวางอ่อน และ

ส่วนอื่นๆ ของกวางมีจ�านวนมากขึ้นทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ดังนั้น เกษตรกรต้องตอบโจทย์

ให้ได้ว่าจะท�าอย่างไรให้ผลผลิตออกมาจ�านวนมาก

และตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ”

   ประธานสหกรณ์กวางฯ กล่าวต่อไปว่าวันน้ี 

ธุรกิจเขากวางอ่อนและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกวาง 

มีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ถือเป็นทางเลือกใหม่ 

ให้กับเกษตรกรที่สนใจจะท�าเกษตรเชิงปศุสัตว์  

และหากมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามา

ส่งเสริมทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด  

และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เชื่อมั่นว่า 

การขับเคลื่อนธุรกิจนี้จะขยายตัวและตอบสนอง 

ความต้องการผู้บริโภคที่มีจ�านวนมาก และสามารถ 

เป็น “โปรดักส์แชมป์เป้ียน” ในอนาคตอันใกล้น้ีอย่างแน่นอน



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน 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

  

รามฯ 2 สืบสานประเพณีสงกรานต์
เพื่อที่จะดูแลนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพหอพัก

บริเวณโดยรอบให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป”

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ชมุเขต แสวงเจรญิ ผูช่้วย- 

อธกิารบดฝ่ีายการนกัศกึษาและการเรยีนรู ้ มหาวทิยาลยั-

ธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ กล่าวว่าขอต้อนรบัคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ที่มาเยี่ยมชมการบริหาร 

จัดการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ศนูย์รงัสติ ในครัง้นี ้ม.ธรรมศาสตร์ ชืน่ชมการจดัตัง้

เครอืข่ายผูป้ระกอบการหอพกัของ ม.รามค�าแหง อย่างยิง่ 

เพราะสามารถประสานความร่วมมอืกบัหอพกัต่างๆ 

ได้เป็นจ�านวนมากกว่า 100 หอพกั อกีทัง้ผูป้ระกอบการ

หอพักทุกท่านก็มีจิตใจที่อยากจะดูแลนักศึกษา 

อย่างแท้จรงิ และหวงัอย่างยิง่ว่าการมาเยีย่มชมการบรหิาร

จัดการหอพักในวันนี้จะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้สิ่งที่ 

มปีระโยชน์ระหว่างกนั และสามารถน�าไปปรบัประยกุต์

ใช้ในการจัดการหอพักได้ไม่มากก็น้อย

 “นสิติ นกัศกึษา เปรยีบเสมือนลกูหลาน หอพกั 

เป็นครอบครัวใหม่ที่จะเข้ามาช่วยดูแลความเป็นอยู่ 

เกื้อกูลให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตระหว่างศึกษาเล่าเรียน

ได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ 

อย่างเหมาะสม ตลอดจนคอยดูแลให้ห่างไกลจาก

อบายมขุและสิง่เสพตดิต่างๆ จนกระทัง่ส�าเรจ็การศกึษา

เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในอนาคตต่อไป”

   ด้าน  นายน�าโชคชยั  ค�าสด นกัวชิาการศกึษา- 

ปฏิบัติการ กล่าวถึงการสร้างเครือข่ายหอพักของ 

ม.ธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติว่า หอพกัภายในมหาวทิยาลยั

จะดูแลโดยส�านกังานจดัการทรพัย์สนิ เป็นห้องพกัเดีย่ว-ชดุ

ซึง่เป็นทีพ่กัอาศยัของเจ้าหน้าที ่ คณาจารย์ และนกัศกึษา 

ส�าหรับหอพักนักศึกษาจะแยกประเภทชาย-หญิง

อย่างชดัเจนและมกีฎระเบยีบเคร่งครดั ในส่วนหอพกั

ภายนอกมหาวิทยาลัย มีจ�านวนมากกว่า 40 แห่ง 

กระจายอยูโ่ดยรอบมหาวทิยาลยั โดยเป็นหอพกัเครือข่าย 

จ�านวน 30 หอพกั โดยลกัษณะของหอพกั ม ี5 ลกัษณะ คอื  

 1)  หอพักแยกอาคารชาย-หญิง อย่างชัดเจน 

 2)  แยกอาคารชาย-หญิง  

 3)  อาคารเดี่ยวแยกฝั่งหญิง-ชาย 

 4)  อาคารเดียวกันแยกชั้นหญิง-ชาย 

 5)  อาคารหอพักรวม 

 “การประสานงานหอพกัของ ม.ธรรมศาสตร์ 

ส ่วนใหญ่จะใช ้ โทรศัพท ์และเดินทางเข ้าพบ 

ผู้ประกอบการหอพักโดยตรง และมีการจัดกิจกรรม 

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอพักกับมหาวิทยาลัย 

โดยมกีารอบรมเชงิปฏบิตักิาร การจดัประกวดหอพกัสขีาว 

และหอพกัปลอดสิง่เสพตดิ รวมทัง้มกีารประสานงาน

แจ้งข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งช่วย

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหอพักเครือข่ายให้นักศึกษา

ได้ทราบด้วย”

 จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต 

รองอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ผู้ประกอบการหอพกัตดิดาวฯ (ต่อจากหน้า 3)

 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและ ผศ.พิทยา สีสด 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต น�าบุคลากรกอง-

งานวิทยาเขตบางนา สรงน�า้พระพุทธคัณธาราฎร ์

ปางขอฝน หรือหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูุป

ประจ�าวิทยาเขตบางนา สรงน�้าหลวงพ่อโต และ

องค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชจ�าลอง เมื่อวันที่ 

19 เมษายน 2559 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดี

งามของไทย และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน

 งานกีฬา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรม 

ผู้น�านันทนาการ หวังสร้างนักศึกษาเป็นผู้น�านันทนาการ

หน้าใหม่ และเพิ่มทักษะและความช�านาญให้ผู้น�า

นันทนาการรุ่นพี่ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม 

จ�านวน 110 คน เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องศักด์ิ 

ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ นางนฤมล 

มนาป ี ผู้อ�านวยการกอง- 

กิจการนักศึกษา กล่าวว่า 

การอบรมคร้ังน้ีมีท้ังผู้ท่ีเคย

ผ่านการอบรมการเป็นผู้น�า

นันทนาการมาแล้ว และผู้ท่ี 

ยังไม่มีความรู้ในเร่ืองดังกล่าวเลย 

ส�าหรับนักศึกษาที่ยังไม่รู้ การอบรมครั้งนี้จะเป็น 

จุดเ ร่ิมต้นที่ดีที่นักศึกษาได้มาเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพด้านผู้น�ากิจกรรมอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยัง 

สามารถน�าไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิต

ประจ�าวันได้อีกด้วย ดังน้ัน นักศึกษาควรต้ังใจเรียนรู้เทคนิค 

และฝึกทักษะต่าง ๆ ส่วนผู้ท่ีเคยผ่านการอบรมมาแล้ว 

อยากให้เน้นไปท่ีการเสริมเพ่ิมทักษะด้านนันทนาการใหม่ ๆ 

หลากหลายรูปแบบมากขึ้นกว่าที่เคยได้เรียนรู้มา

 “ผู้น�านันทนาการจะต้องเป็นผู้น�าท่ีมีความสนุกสนาน 

และมีความสามารถในการน�ากิจกรรมนันทนาการ

ให้ประสบความส�าเร็จ  ต้องเป็นผู้ท่ีมีความชอบ มีความ

สามารถในการท�างานเป็นทีม และต้องเข้าใจใน 

ความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อที่เราจะเข้าไปอยู ่

ในใจของทุกคนเวลาท�ากิจกรรมร่วมกัน รวมถึงต้องเป็น

ผู้ที่มีบุคลิกภาพดี สนุกสนาน มีอารมณ์ขัน สามารถ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี”

และคณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. พร้อมด้วย 

นายน�าโชคชัย  ค�าสด  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ผู้ดแูลและประสานงานหอพกั ม.ธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ 

น�าผูป้ระกอบการ “หอพกัติดดาว”  บริเวณโดยรอบ ม.ร. 

(หวัหมากและวทิยาเขตบางนา) จ�านวน 50 คน เยีย่มชม 

การบริหารจัดการหอพักเครือข่าย ม.ธรรมศาสตร์- 

ศูนย์รังสิต จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ หอพักบราวน์นี่  

หอพักทรงพิเชษฐ์ และหอพักทวินทาวน์

   
 

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันคอมพิวเตอร์ 

ม.ร. เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับนักศึกษา ดังนี้

 	หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในส�านักงาน 

ระดับต้น คร้ังท่ี 3/59 รุ่นท่ี 114 ประกอบด้วย Introduction 

& Windows 7, Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, 

Internet (Google Chrome) ค่าสมัครพร้อมต�าราเรียน 

และอุปกรณ์ 300 บาท มีกลุ่มให้เลือกอบรมดังนี้

 กลุ่ม วันอังคาร, วันพฤหัสบดี (บ่าย)

  วันที่ 21 ก.ค. - 23 ส.ค. 2559

 กลุ่ม วันเสาร์, วันอาทิตย ์ (บ่าย) 

  วันที่ 23 ก.ค. - 21 ส.ค. 2559

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์ 

ช้ัน 1 ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป สอบถามโทร. 0-2310-8853, 

0-2310-8800 ต่อ 2269 หรือ www.ctc.ru.ac.th

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์

กองกิจการนักศึกษามุ่งสร้าง

ผู้นำานันทนาการหน้าใหม่



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่๗) วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นเจ้าภาพ 

จัดการประชุมท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ 

คร้ังท่ี 5/2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ เร่ือง “ธรรมาภิบาล 

ในมหาวิทยาลัย : องค์กรสีขาว”  และรองศาสตราจารย์ 

ดร.ชัยวุฒิ  ฉัตรอุทัย ประธาน ปอมท. ประธาน 

สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ด�าเนิน

การประชุม และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภาคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย 

ทั่วประเทศ 27 สถาบัน เข้าร่วมประชุม เมื่อ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 

อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ 

ฉัตรอุทัย ประธาน ปอมท. กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ท่ีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และกล่าวถึง

ความเป็นมาของท่ีประชุม ปอมท.ว่า ท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 ชุดนี้เป็นชุดที่ 38 มีคณาจารย์เข้าร่วม จ�านวน  27 มหาวิทยาลัย โดยมีบทบาททางด้าน

วิชาการและสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 

ส�าหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2559 การจัดการประชุมวิชาการ 

และเรื่องการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาด้วย       

 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่ายินดีต้อนรับประธาน 

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทุกแห่ง ถือเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ี ม.รามค�าแหงให้ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคร้ังน้ี 

และขอฝากท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยให้เข้าไปมีบทบาทท้ังในทางวิชาการ

และการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณูปการทางการศึกษาแก่ประเทศไทย

 เรื่อง “ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย : องค์กรสีขาว”  ถือเป็นนโยบายที่ตั้งใจจะท�าให้รามค�าแหง  

เป็นมหาวิทยาลัยสีขาว  มีความสะอาด เกิดความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลในทุกๆเรื่อง โดยเริ่มจากการ

สร้างจติส�านกึให้กบับุคลากรทุกระดบัเห็นความส�าคัญในเรือ่งนี ้    จากนัน้จะเร่งด�าเนนิการจดัอบรมให้ความรู ้

ในเรื่องกฎหมายและพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับลงมือปฏิบัติจริงในการท�างานของทุกหน่วยงาน และจะม ี

คณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอด้วย โดยเบือ้งต้นได้เริม่ปฏบัิติเชงิสญัลกัษณ์แล้ว โดยเชญิชวน

คณะผู้บริหารแต่งกายชุดสีขาวในการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในสัปดาห์แรกของเดือนเพื่อ

เป็นการเตือนใจซึ่งกันและกันว่าจะด�ารงมั่นเป็นองค์กรสีขาว ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้ความส�าคัญเรื่องการตรวจสอบภายในมาก โดยขณะนี้ได้ตั้งส�านักงาน

กิจการสภามหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัยเข้ามามีบทบาทก�ากับ ตรวจสอบ

หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยมากขึ้น และอยากให้สภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ เข้ามามีบทบาท 

ในเร่ืองน้ีด้วย ซ่ึงจะท�าให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป และหวังอย่างย่ิงว่าท่ีประชุม ปอมท. จะน�านโยบาย

เร่ืององค์กรสีขาวไปด�าเนินการในมหาวิทยาลัยของท่าน เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติให้องค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างยิ่ง”   

 คณะมนุษยศาสตร์จัดอบรมการสร้างข้อสอบคุณภาพ 

หวังเสริมสมรรถนะด้านการสอนให้อาจารย์ใหม่ อัพเดท 

ข้อมูลอาจารย์อาวุโส โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ 

หลาวทอง อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์- 

มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร วันพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2559 

ณ ห้อง SLB 303  อาคารศรีจุฬาลักษณ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวในพิธีเปิดโครงการ

ส่งเสริมสมรรถนะด้านการสอน เร่ือง “การสร้างแบบสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน : ปรนัยและอัตนัย” ว่า เน่ืองจาก

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

นักศึกษาจะเข้าเรียนหรือไม่เข้าช้ันเรียนก็ได้ อาจารย์ผู้สอน 

จึงควรจะต้องทราบหลักเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หรือข้อสอบท้ังแบบปรนัย

และอัตนัย ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการวัดประเมินผล 

นักศึกษา ซ่ึงหลักเกณฑ์การสร้างข้อสอบดังกล่าวมีการ 

พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันคณะ-

มนุษยศาสตร์ได้รับอาจารย์ใหม่เข้ามาหลายราย  

ที่ควรได้รับทราบหลักเกณฑ์เพื่อน�าไปปรับใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนและการวัดผล ให้ตรงตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ีก�าหนด และส�าหรับอาจารย์อ่ืน ๆ การได้รับฟัง 

หลักเกณฑ์การสร้างข้อสอบท่ีมีคุณภาพน้ี นับเป็นการ

ทบทวนความรู้เก่า พร้อมกับอัพเดทข้อมูลใหม่เพ่ิมเติม 

อันจะท�าให้การเรียนการสอนมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ 

กล่าวถึงหลักการสร้างข้อสอบว่า 

ควรเขียนข้อสอบให้มีความสอดคล้อง

กับความรู้ความสามารถตามวัตถุประสงค์

รายวิชาหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ ท�าให้

มีระดับความยากสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ผลลัพธ์

การเรียนรู้และวัยของนักเรียน สร้างความเข้าใจใน

ความมุ่งหมายของรูปแบบการถามแต่ละชนิด และ

ความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน 

และต้องเขียนข้อสอบในขอบเขตที่สอนหรือเอกสาร

ที่ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม 

 “กรณีข้อสอบแบบปรนัย ผู้ออกข้อสอบควร

เขียนค�าถามให้ชัดเจน ซึ่งท�าให้ผู้สอบไม่จ�าเป็นต้อง

อ่านตัวเลือกทุกตัวก่อน จึงจะสามารถตัดสินใจเลือกค�าตอบ 

ที่ถูกต้องได้ ตัวเลือกควรมีอย่างน้อย 4 ตัวเลือก และ

หากเป็นไปได้ ไม่ควรมีตัวเลือกเกิน 5 ตัวเลือก โดย

ตัวเลือกต้องมีลักษณะค�าตอบที่สมเหตุสมผล และ

เก่ียวข้องกับข้อค�าถาม ต้องมีเพียงตัวเลือกเดียวเท่าน้ัน

ที่เป็นค�าตอบที่ถูกต้อง และไม่ควรมีตัวเลือกที่ระบุว่า 

“ไม่มีข้อใดถูก”

      วิทยากรแนะน�าว่าการสร้างแบบทดสอบหรือ

ข้อสอบท่ีดีมีคุณภาพ มีข้ันตอนท่ีส�าคัญคือ ต้องก�าหนด

จุดมุ่งหมายของการสอบให้แน่ชัดว่าจะสอบเพ่ืออะไร 

สอบใคร ในระดับชั้นใด  ต้องก�าหนดลักษณะของสิ่ง 

ที่จะวัด 

 “ในการสร้างเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ต้องรู้จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนอย่างไร ประกอบด้วย 

เน้ือหาใดบ้าง ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุพฤติกรรมใดบ้าง 

พฤติกรรมเหล่านั้นเป็นอย่างไร ต้องก�าหนดให้ชัดเจน 

ซึ่งผู้สอนอาจศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต�าราและ 

ทฤษฎีต่างๆ ได้ ในขั้นตอนนี้เราอาจพิจารณาจาก

ตารางมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรที่ได้ท�าไว้ 

ซึ่งจะท�าให้ได้ทราบถึงพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 

และทราบถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ของเรา สามารถน�าผลประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตร

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

อธิการบดี ม.ร. ฝากที่ประชุม ปอมท. 

“ไปมีบทบาทในการกระตุ้นการปฏิรูปการศึกษา”

อาจารย์จุฬาฯ แนะวิธีสร้างข้อสอบคุณภาพ


