
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ 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 ๙

วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๖

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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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
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    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
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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.ร. ยืนยันกับผู้สมัครนศ.ใหม่-ผู้ปกครอง
 “ดูแลเหมือนลูกหลาน และนำาพาสู่ความสำาเร็จทุกสาขาอาชีพ”

อาจารย์วิศวะ ม.ร.ประดิษฐ์เครื่องช่วยฟัง

คว้าเหรียญทองจากการประกวดระดับนานาชาติ

 ผูช่้วยศาสตราจารย์พิศษิฐ์ แสง-ชโูต รกัษาราชการแทนคณบด ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว 

อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จาก 

การออกแบบและการสร้างเครื่องช่วยฟังในหู ส�าหรับผู้พิการทาง 

การได้ยนิ แบบชาร์จได้ (Design and Construction of Rechargeable 

Hearing Aid for Hearing impaired) ในงาน “EUROINVENT 

2016” ซึ่งรวบรวมสุดยอดผลงานวิจัยจากทั่วโลก จัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2559 ณ Palas Mall, Iasi ประเทศโรมาเนีย 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ยืนยันกับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง 

พร้อมดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน ทั้งการเรียนการสอน อาจารย์ที่ปรึกษา และหอพักอาศัย 

ที่ปลอดภัย ขอให้เชื่อมั่นว่ารามค�าแหงจะพัฒนาลูกศิษย์ให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม

และน�าพาไปสู่ความส�าเร็จทุกสาขาอาชีพ  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เป็นประธานเปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2559 เพื่อต้อนรับผู้ปกครอง 

นักเรียนที่มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 2559 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราช โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ตลอดจน 

ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และผู้มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ร่วมในงานเป็นจ�านวนมาก

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทน 

ผู้อ�านวยการส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) กล่าวว่าการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)  

ยังคงให้บริการการรับสมัครนักศึกษาใหม่แบบ One Stop Service และได้พัฒนาปรับปรุง 

ขัน้ตอนต่าง ๆ ให้ดขีึน้เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูส้มคัร และเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีถูกต้องครบถ้วน 

แก่นักศึกษาทุกประเภท ทั้งสมัครปกติ เทียบโอนหน่วยกิต และ Pre-degree รวมทั้งนักศึกษาที ่

โอนย้ายจากสถาบันการศึกษาอื่นและจากต่างประเทศ ตลอดจนนักศึกษาพิการและพระภิกษ ุ

สามเณร
(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร แสดงความยินดีกับ ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต  

รก.คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ ผศ.ศิศีโรตม์  เกตุแก้ว อาจารย์ประจำาคณะ

   
 
             ม.รามคำาแหงจับมือศูนย์การค้าเซ็นทรัล จัด RU Road Show 2016 แนะแนวการศึกษา

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จับมือศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จัดกิจกรรม 

RU Road Show 2016 แนะแนวการเรียนการสอน นิทรรศการความส�าเร็จ

ของนักศึกษา และอ�านวยความสะดวกในการสมัครนักศึกษาใหม่แก่ผู้สนใจ 

ด้วยการใช้หลักฐาน คือ บัตรประชาชนเพียงใบเดียว โดย อธิการบดี ม.ร. ยืนยัน 

‘ทุกคนสามารถก�าหนดอนาคตของตนเองและพบกับความส�าเร็จได้ที่  

ม.รามค�าแหง’ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามค�าแหง เป็นประธานเปิดงาน RU Road Show 2016 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 

ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว มีคณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า 

และศิษย์ปัจจุบันท่ีมีช่ือเสียงและประสบความส�าเร็จจากหลากหลายอาชีพ 

ร่วมในงาน อาทิ อัยยณัฐ ถินอภัย อดีตผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

สุวิช สุทธิประภา ผู้อ�านวยการสถานีวิทยุ คลื่น 100.5 อสมท. ศิษย์เก่า 

คณะรัฐศาสตร์ สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์ ผู้จัดและศิลปินชื่อดัง ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร ์

ร่วมด้วย บุญชอบ ล้ออุไร ผู้อ�านวยการฝ่ายส่ือสารมวลชน



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

อธกิารบด ีม.ร.ฯ (ต่อจากหน้า 1) ม.รามค�าแหงจบัมอืศนูย์การค้าเซน็ทรลั จดั RU Road Show 2016ฯ (ต่อจากหน้า 1)

 นอกจากนี ้ยงัแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายโดยผูส้มคัร 

นักศึกษาใหม่สามารถช�าระค่าใช้จ่ายในการสมัคร 

และลงทะเบยีนผ่านบตัรเครดติได้ทกุธนาคาร  รวมทัง้ 

ยังให้มีสิทธิพิเศษส�าหรับผู ้ช�าระผ่อนบัตรเครดิต 

ธนาคารทหารไทย ที่มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป  

สามารถผ่อนช�าระ 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% อีกด้วย 

 ด้านผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหงกล่าวว่ามหาวทิยาลัย

รามค�าแหง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าแห่งหนึ่งของ

ประเทศไทย ทีน่กัศกึษาเข้ามาศกึษาเล่าเรยีน ได้รบัท้ัง 

ความรู้และประสบการณ์ จนส�าเร็จการศึกษาออกไป 

ประกอบอาชีพทัง้ภาครฐัและเอกชนได้อย่างมคีณุภาพ 

และประสบความส�าเรจ็ในวชิาชพีนัน้ๆ เป็นทีย่อมรบั 

ของทกุหน่วยงาน ทกุองค์กร สร้างความเจรญิก้าวหน้า 

ให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง  

 “มหาวิทยาลยัพยายามสร้างอนาคตให้กบับ้านเมอืง 

ผ่านทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศให้ดียิ่งขึ้น และได้เปิดหลักสูตร Pre-degree

ซึ่ ง เป ็นหลักสูตรที่ เป ิดโอกาสให ้นัก เรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

เพือ่สะสมหน่วยกติล่วงหน้า โดยสามารถน�าหน่วยกิต

มาเทยีบโอนได้เมือ่จบ ม.6 ปัจจบุนัมผีูส้�าเรจ็การศกึษา

จากหลักสูตร Pre-degree เป็นจ�านวนมาก ซึ่งพิสูจน์

ให้เหน็ว่าเยาวชนไทยมคีณุภาพ สามารถส�าเร็จการศกึษา

ระดับปริญญาตรีได้ตั้งแต่อายุยังน้อย และศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงข้ึน รวมทั้งออกไปสู่ตลาดแรงงานได้

เร็วขึ้นด้วย”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงมีนโยบายดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน 

คอยอ�านวยความสะดวกและดูแลในเรื่องต่างๆ  

ทัง้ด้านการเรยีนการสอน โดยมสีือ่การเรยีนการสอน 

ทีท่นัสมยั และระบบอาจารย์ทีป่รกึษาทีจ่ะเข้ามาช่วย 

ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ 

แก่นกัศกึษา รวมทัง้มุง่มัน่ให้โอกาสและขยายโอกาส 

ทางการศึกษาโดยได้ปรับหลักเกณฑ์การเทียบโอน 

หน่วยกิตเพิ่ม ข้ึนให ้แก ่ผู ้สมัครนักศึกษาที่จบ

อนปุรญิญาขึน้ไป และผูท้ีจ่ะเรยีนปรญิญาตรใีบทีส่อง 

โดยผู้ใช้วฒิุอนปุรญิญาเทยีบโอนได้สงูสดุ 61 หน่วยกติ 

และวุฒิปริญญาตรีเทียบโอนได้สูงสุด 96 หน่วยกิต 

รวมทัง้ด้านทีพ่กัอาศยั จดัให้มีโครงการ “หอพกัติดดาว” 

ซ่ึงประสานความร่วมมอืกบัหอพกัเอกชนโดยรอบ ม.ร. 

ทัง้หวัหมากและวทิยาเขตบางนา เข้าดแูลความเป็นอยู่

ให้สะดวก  ปลอดภยั  และมีบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรียนด้วย

 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ทัศน์รัตน์ มีค�าสัตย์ ผู้ช่วย- 

ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และศิลปิน 

นักแสดงรับเชิญ ธนิสร์ ศรีกลิ่นด ีปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎี- 

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปาวลี พรพิมล 

นารา เทพนุภา นักศึกษาปริญญาตรีคณะสื่อสารมวลชน และน้องมิวสิค จากรายการคิดส์ซ่าส์

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าการจัดงาน RU Road Show 2016 ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย 

จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนจากคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และผู้บริหารศูนย์การค้า 

เซ็นทรัลพลาซา ท่ีได้ให้ความเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการจัดกิจกรรมแนะน�าและรับสมัครนักศึกษาใหม่นอกสถานท่ี 

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 2 แห่ง คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ระหว่างวันท่ี 3-5 พฤษภาคม 2559 

และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2559

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษา 

อย่างกว้างขวางให้กับผู้คนในสังคมไทยโดยไม่จ�ากัดชนชั้น ไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา 

และรามฯ จะน�าพาลูกหลานคนไทยไปสู่ความส�าเร็จ ใครก็ตามสามารถเข้ามาค้นหาตัวเองได้ที่รามค�าแหง 

สามารถเลือกเรียนได้ตามหลักสูตรท่ีตนเองถนัดและสนใจเข้าศึกษา ท้ังยังมีโอกาสเปล่ียนย้ายสาขาวิชาใหม่ได้ 

โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่  และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ก�าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเข้าเรียน 

ในระบบ Pre-degree เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถน�าหน่วยกิตที่สะสมได้มาเทียบโอนได้ทั้งหมด 

 ท�าให้มีโอกาสที่จะได้งานท�าหรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เร็วขึ้นด้วย

 “ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ขอขอบคุณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีการจัดงาน 

ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย และทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ช่วยกันจัดงานนี้จนสำาเร็จ 

ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและศิษย์เก่าทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ 

 ขอฝากผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาของ ม.รามคำาแหง สามารถสอบถาม 

และรับฟังคำาแนะนำาต่างๆได้ เพ่ือท่ีจะได้รู้ว่ารามฯมีสาขาวิชาท่ีทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของลูกหลาน 

และทุกคนที่ต้องการเรียนหนังสือด้วยค่าเล่าเรียนที่ถูก เพียงหน่วยกิตละ 25 บาท และสามารถเลือกเรียน 

ได้ในสาขาวิชาท่ีตรงใจ ตัดสินใจเข้ามาเรียนท่ีรามฯแล้ว ทุกคนจะรู้ว่ารามคำาแหงจะให้ความสำาเร็จได้อย่างภาคภูมิใจ” 

 กิจกรรมในงานมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษากับการเลือกสาขาวิชาและคณะท่ีตรงใจ โดยส�านักบริการ- 

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) บริการตรวจสุขภาพสายตา โดยคณะทัศนมาตรศาสตร์และการแสดง 

ความสามารถของนักศึกษาจากวง RU Chorus  RU Band  กลุ่ม RU Step โฟล์คซองจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

และวิทยาเขตบางนา โดยตลอดการจัดงานได้รับความสนใจจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักศึกษาและนักเรียน 

ร่วมกิจกรรมและเข้าชมงานกันอย่างคึกคัก

 ด้านผลการประกวดรายการ RU Young Talent ครั้งที่ 2 อีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น 

ม.ปลายเข้ามาประชันความสามารถในด้านการแสดงต่างๆ สุดยอด 5 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ 

ชิงเงินรางวัลรวม 55,000 บาท ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม The Elegance โรงเรียนสารสาสน์ 

วิเทศนิมิตรใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม BOY THE ACTS โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

บดินทรเดชา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม RD Talent โรงเรียนราชด�าริ และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่  

ทีม X-Zy โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และทีม P.T.K.Show โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จังหวัดราชบุรี  

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่อีกรอบ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน- 

4 กรกฎาคม 2559 ผู้สนใจสอบถามได้ท่ีฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป.ช้ัน 3 โทร.0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th 

เฟสบุ๊ค : PR Ramkhamhaeng University

 “มหาวทิยาลยัแห่งนี ้ เป็นสถานทีท่ีใ่ห้โอกาส 

ทางการศกึษาแก่ผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่เรยีน เป็นทีพ่ึง่พงิทางปัญญา

ที่แท้จริงให้กับทุกคนที่หาโอกาสเรียนหนังสือ 

สามารถเลือกเรียนได้ในคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ ทำาให้

พวกเขาได้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ 

และประสบความสำาเร็จในชีวิตท้ังการเรียนและ 

การทำางาน ขอให้เชือ่มัน่ว่ามหาวทิยาลยัแห่งนีจ้ะนำาพา

ลกูศษิย์ทุกคนไปสูค่วามสำาเรจ็ในทุกสาขาอาชพี และ 

ขอฝากผูม้าสมคัรนกัศกึษาใหม่ทกุคน เมือ่เข้ามาเรยีนแล้ว

ขอให้มุง่มัน่ต้ังใจเรียนหนงัสอื เพราะอนาคตเป็นสิง่ที ่

กำาหนดได้ และนักศึกษาสามารถกำาหนดเองได้ที่

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงแห่งนี้”



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 -

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 วนัส�าคญัทางพุทธศาสนาวนัหนึง่ 

ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร�าลึกถึง

และปฏิบัติศาสนกิจสืบเนื่องกันมา

เป็นประจ�าทุกปีคือ

 วันวิสาขบูชา และ

 นับแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒  

เป็นต้นมา วันวิสาขบชูาได้รับการยกย่อง 

ให้เป็น

 วนัส�าคญัสากล (International Day)

 วันวิสาขบูชา ที่ภาษาบาลีเรียกว่า 

วิสาขปูชา และภาษาอังกฤษว่า Vesak 

เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์ส�าคัญ 

ที่สุดในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์

ด้วยกัน คือ

 การประสตู ิ ตรสัรู ้ และปรนิพิพาน 

ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 โดยทั้ง ๓ เหตุการณ์ได้เกิดขึ้น 

 ณ วันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๖ หรือ 

วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน)

 ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวม

เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียก 

การบูชาในวันนี้ว่า

 วิสาขบูชา หรือ วิสาขปุรณมีบูชา 

 หมายว่า การบูชาในวันเพ็ญ

เดือนวิสาขะ

 เป็นการบูชาองค์สมเด็จพระ-

สัมมาสัมพุทธเจ้า

 เป็นการส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ

อันหาที่สุดมิได้ ของพระศาสดาแห่ง

พระพุทธศาสนา

 

ชวนชาวรามฯ ออกกำาลังกาย

สร้างเสริมสุขภาพให้ฟิตแอนด์เฟิร์ม

  ส�านักกีฬา ร่วมกับคณะกรรมการ

ด�าเนนิงานชีน้�าป้องกนัและแก้ไขปัญหาสงัคม 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดัโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ “สร้างเสริมสุขภาพชุมชน 

รามค�าแหง”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ลีนา  ลิ่มอภิชาต  รองอธิการบดีฝ่าย-

ประชาสัมพันธ์ ม.รามฯ เป็นประธาน 

และมรีองศาสตราจารย์เจรญิ  กระบวนรตัน์   

ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านสรรีวทิยาการออกก�าลงักาย คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นวทิยากรบรรยาย 

เรือ่งการออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพและสมอง เม่ือวนัที ่ 24  พฤษภาคม 2559  ณ ห้องประชุมฝ้ายค�า 1 อาคารส�านกักีฬา 

        โอกาสนี้ ผศ.ลีนา กล่าวว่าโครงการ “สร้างเสริมสุขภาพชุมชนรามค�าแหง” จัดขึ้นต่อเนื่องจากโครงการ 

“เปิดลานกีฬารามค�าแหงเพื่อชุมชน” ในปี 2558 ซึ่งเปิดพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัยให้ชุมชนโดยรอบมาใช ้

ออกก�าลงักาย  เนือ่งจากมหาวทิยาลยัเหน็ว่าปัจจบุนัมปัีจจยัมากมายส่งผลให้สุขภาพเส่ือมโทรม  ท้ังเรือ่งของ

โภชนาการ มลพิษทางอากาศ เป็นต้น ดังนั้น จึงได้จัดโครงการสนับสนุนให้ชุมชน บุคลากร และนักศึกษา 

ได้หันมาดูแลตัวเองในด้านโภชนาการ และการออกก�าลังกาย  ประกอบกับส�านักกีฬามีพ้ืนท่ีและกิจกรรม

ส�าหรับบริการทั้งชุมชนและชาวรามค�าแหงอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นแอโรบิก โยคะ ฟิตเนส หรืออื่นๆ 

 “ขอบคุณท่าน รศ.เจริญ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้  และขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่

ให้ความสำาคัญเรื่องการดูแลสุขภาพ  และสละเวลามาร่วมอบรม  ตั้งแต่วันนี้ไปขอให้ทุกคนดูแลตัวเองอย่าง

สมำ่าเสมอ อดทนและมีวินัย  เพื่อให้ตัวเรามีความสดใส แข็งแรง และมีความสุขมากขึ้น ดังคำากล่าวว่า “การ

ไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ”

 ด้าน รศ.เจริญ  กล่าวว่าการออกก�าลังกายเป็นการสร้างสมดุล และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย โดย

การออกก�าลังกายที่ถูกต้อง คือการออกก�าลังกายเพื่อบริหารและสร้างกล้ามเนื้อ เช่น การดันพื้น เป็นต้น  

เพราะกล้ามเนื้อเป็นส่วนส�าคัญในการเคล่ือนไหว   การออกก�าลังกายที่คนนิยมมากและเข้าใจผิดว่าเป็นการ 

บริหารกล้ามเนื้อ เช่น จ๊อกกิ้ง เต้นแอโรบิก แท้จริงแล้วเป็นการบริหารปอดและหัวใจ  ซึ่งต้องใช้กล้ามเนื้อ

ในการเคลือ่นไหว หากกล้ามเนือ้ไม่แขง็แรง จะส่งผลเสยีต่อข้อเข่า ท�าให้ข้อเข่าเสือ่ม  ทัง้นี ้ การออกก�าลงักาย

เน้นบริหารกล้ามเนื้อยังเหมาะส�าหรับผู้สูงอายุอีกด้วย 

 การเลอืกโภชนาการและการพกัผ่อนยงัเป็นสิง่ส�าคญัในการดแูลตวัเอง ควรเลอืกทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ 

ถูกสุขอนามัย  ปัจจุบันมีอาหารมากมายที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง เช่น อาหารทะเล ผักออแกนิค เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีการใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นยาลดความอ้วน หรืออาหารเสริม ล้วนแต่เป็นสารเคมีท่ีตกค้าง 

ในร่างกายภายหลัง ซึ่งคนไทยจ�านวนมากเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็ง  ดังนั้นการดูแลตัวเองท่ีถูกต้องคือการ

ควบคุมอาหาร การออกก�าลังกาย  นอกจากนั้น การดื่มน�้าก็มีความจ�าเป็นมากส�าหรับร่างกาย แม้ไม่กระหาย

ก็ต้องด่ืม  รวมถึง การพักผ่อนเพื่อให้ระบบในร่างกายบางส่วนได้หยุดพัก และสมองสามารถดึงออกซิเจน 

ไปใช้ได้มาก ส่งผลให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลายและมีความสุขตลอดทั้งวัน 

 “การออกกำาลังกายควรทำาให้เหมาะสมกับร่างกายตัวเอง ไม่ต้องทำาตามใคร นอกจากดูแลสุขภาพกาย

ให้แข็งแรง ควรดูแลสุขภาพจิตให้แข็งแรงด้วย เพราะจิตเป็นตัวควบคุมกาย  ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ใส่ใจการ

ออกกำาลังกายน้อยลง ส่งผลให้มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย และมักระบายอารมณ์ในรูปแบบของความรุนแรง  

ซึ่งน่าเป็นห่วงมาก  และนอกจากสุขภาพจิตไม่แข็งแรงแล้ว ยังเจอกับสภาวะกระดูกบาง ในอนาคตส่งผล 

ให้เป็นโรคกระดูกพรุน และทำาให้สมองฝ่อเร็วอีกด้วย ดังนั้นฝากไว้สำาหรับคนรุ่นใหม่ว่า ให้กลับมาย้อน

มองตัวเอง อะไรที่สามารถทำาได้ในตอนนี้ก็ควรทำา และคำานึงถึงกฎธรรมชาติไว้ให้มากๆ ว่า ‘ถ้าไม่ใช้ก็เสื่อม  

ใช้มากไปก็เสื่อม’”       

        

        

        

        



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

คณะ-สำ�นัก งัดกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย

ให้ข้อมูลข่�วส�รทันใจ-ตอบโจทย์นักศึกษ�

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ลนีา ลิม่อภชิาต รองอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพันธ์ เป็นประธาน 

เปิดประชุมเพือ่ตดิตามความคบืหน้า “การใช้สือ่โซเชยีลมเีดยี เพือ่การประชาสมัพนัธ์ 

การรับสมคัรนกัศึกษาใหม่” ให้แก่บคุลากรจากคณะ/ส�านกั/สถาบนั ของมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายสือ่สารองค์กร มหาวทิยาลยัรงัสติ เป็นวทิยากรแนะกลยุทธ์การใช้สือ่โซเชยีลมเีดีย

ในการเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานให้น่าสนใจ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559               

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 303 ชั้น 3 สถาบันคอมพิวเตอร์ 

 โอกาสนี ้ผศ.ลีนา รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่าการประชุม

ครัง้นีเ้พือ่ตดิตามความคบืหน้าของผูท้ีท่�าหน้าทีเ่ผยแพร่ข่าวสารทางโซเชียลมเีดยี

ของหน่วยงานต่างๆว่าได้น�าความรู้ที่ผ่านการอบรมไปพัฒนาสื่อของหน่วยงาน 

ได้มากน้อยเพียงใด ขณะนี้มหาวิทยาลัยใกล้รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1  

ปีการศกึษา 2559 แล้ว ทัง้นี ้งานประชาสมัพนัธ์ได้ผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ 

ข่าวสารล่วงหน้ามาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้จดักจิกรรมพเิศษ เช่น RU Road Show 2016 

แนะแนวการศึกษาที่ห้างเซ็นทรัล สาขาพระราม 2 และลาดพร้าว กิจกรรม  

RU Young Talent เผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เข้าถึงกลุ่มนักเรียน  

ม. ปลาย เป็นต้น

 “การรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่เป็นเรือ่งทีม่หาวทิยาลยัให้ความสำาคญั ทกุคณะ

ต้องเตรยีมแผนการประชาสมัพนัธ์และพฒันาสือ่ใหม่ให้ตอบโจทย์ในสิง่ทีน่กัศึกษา 

อยากรู้แต่ละเรื่องให้ได้ สิ่งที่เป็นกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ลำาดับต้นๆ ของ 

หลายมหาวิทยาลัย คือ Social, Roadshow, Open House ซึ่งในส่วนของ ม.ร.  

ก็เช่นกนั ฉะน้ัน ทกุคนทีท่ำาหน้าทีเ่ผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานจงึต้องพฒันารปูแบบ

ให้น่าสนใจ ตอบข้อสงสัยของนักศึกษาตรงประเด็น หาช่องทางเพิ่มสมาชิกใหม่ 

และทำาให้สมาชิกติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง” 

 ด้าน ผศ.สมเกียรติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต 

กล่าวว่าเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวได้เร็วที่สุด คือ โซเชียลมีเดีย ด้วยเทคนิค

และกลยุทธ์ต่างๆเน้นไปที่ Facebook ต้องส�ารวจ ค่าเฉลี่ยการซื้อ คนที่เห็นข่าว

หรอืคลปิทีโ่พสต์ เช่นจากคน 1 ล้านคนทีเ่ข้ามาด ูจะมคีนสนใจมค่ีาเฉล่ียเพียงแค่ 

0.03 Account  facebook ควรเป็นบญัชกีลาง ให้ตัง้ข้ึนใหม่โดยไม่ใช้บัญชีส่วนตวั 

เพื่อป้องกันความผิดพลาด ตั้งเป้าหมาย ใครเป็นลูกศิษย์ของเรา ก็ควรชวนให้มา

เป็นแฟนเพจให้มากที่สุด แม้กลุ่มที่อายุมากที่สุด ก็สามารถใช้งานโซเชียลมีเดีย

ได้แล้ว ไม่มีสิ่งใดมากั้นการใช้สมาร์ทโฟนของคนทุกกลุ่ม 

 อกีทัง้ การออกแบบ Cover เน้นภาพท่ีบอกจดุเด่นของหน่วยงาน ไม่จ�าเป็น

ต้องเป็นรูปอาคารเท่านั้น ชื่อเพจ ควรจ�าง่าย ไม่ต้องเป็นทางการ เช่น เพจสมัคร-

เรยีนรามฯ 

 กระบวนการ หลกัการของโซเชยีลมเีดยี คอื “Content is King” สร้าง แชร์ 

และรายงานเนื้อหา เผยแพร่เนื้อหาให้แฟนเพจรู้สึกว่า เราเป็นพี่ดูแลน้อง ดูสนุก 

ไม่เครียด ไม่เน้นเอกสารทางการ โพสต์ให้น่าสนใจ และถามอะไรตอบได้ มุ่งมั่น

แต่แฟนเพจ ท�าเรื่องเดียวให้ดี ไม่ควรใช้หลายสื่อ โฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เน้นไป

ที่แฟนเพจเท่านั้น 

 “ขณะนีป้ระเทศไทยโดยเฉพาะกรงุเทพฯ มปีระชากรทีเ่ป็นสมาชกิ facebook 

มากที่สุดในโลก ส่วน google plus คนนิยมใช้gmail กันมากขึ้น และตอนนี้ Line 

official ก็น่าสนใจสร้างขึ้นมาเพื่อแชร์กัน ขอให้ดึงจุดเด่นของสถาบันออกมาใช ้

แล้วสร้างเนื้อหาให้ดึงดูด เมื่อมีแฟนเพจมากขึ้น อำานาจจากการแชร์จะช่วย

เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยออกไปสู่วงกว้างได้อย่างต่อเนื่องด้วย”      

ม.ร.ชี้แจง “กองทุนความร่วมมือนิวตัน”

 งานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ‘กองทุนความร่วมมือนิวตัน’ ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย 

และนกัศกึษาปรญิญาเอกของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง โดยมคุีณพจิารณา สมคัรการ 

ผู้จดัการโปรแกรมวทิยาศาสตร์วจิยัและนวตักรรม สถานเอกอคัรราชทตูองักฤษ 

ประจ�าประเทศไทย เป็นวทิยากร มรีองศาสตราจารย์ร�าไพ สริมินกลุ รองอธิการบดี

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ประธานสภาคณาจารย์  

ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 การจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสหราชอาณาจักรและประเทศไทย 

ได้มกีารจดัตัง้กองทุนความร่วมมอืนวิตนัเพือ่การวจิยัและนวตักรรม ครอบคลมุ 

ทุกสาขา เช่น Natural Science, Engineering, Medical, Social Science และ  

Humanities เป็นต้น โดยโปรแกรมทุนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุม่การพฒันา- 

การบุคลากร ครอบคลุมทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทุนแลกเปลี่ยน 

นักวิจัยระยะสั้น และทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เป็นต้น กลุ่มการวิจัย เพื่อ 

ส่งเสริมการด�าเนินการวิจัยร ่วมมือระหว่างนักวิจัยหรือหน่วยงานใน

ประเทศไทยและประเทศองักฤษ และกลุม่โครงการประยกุต์ใช้งานวิจัย ส�าหรบั

ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยน�าผลงานวิจัยเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ได้จริง 

ในกลุ่มเป้าหมาย

 ทั้งนี้ ภายใต้กองทุนนิวตันมีจ�านวนมากถึง 20 โปรแกรมทุนย่อย ภายใต ้

12 โปรแกรมทุนหลัก ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับกองทุน 

ความร่วมมือนิวตนั จงึเป็นโอกาสดทีีค่ณาจารย์ นกัวจัิย และนกัศกึษาปริญญาเอก 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง จะได้ทราบถึงแนวทางในการสมัครขอรับทุนวิจัย

ทราบหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกขอรบัทนุ และรายละเอยีดต่างๆเกีย่วกบักองทนุ 

ความร่วมมือนิวตันอย่างครบถ้วน



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

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

สนทนาภาษาเวียดนาม คุณเป็นคนชาติไหน (1) 
 Anh  /  Chị là  người  nước  nào ?  (อัญ/จิ หล่า เหงื่อย เนื้อก หน่าว)

ตอน เขมรลาวลือเลื่องถึงเมืองนคร

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

  เมื่อเราทักทายผู้อื่นได้ แนะน�าตัวเอง และแนะน�าผู้อื่นเป็นแล้ว เมื่อเรา

พบเจอบุคคลต่าง ๆ เราต้องสามารถถามได้ว่า เขาเป็นคนชาติไหน ซึ่งสามารถ

ผูกมิตร และท�าความรู้จักกับคู่สนทนาของเราได้ดียิ่งขึ้น

  ในภาษาเวยีดนาม หากต้องการจะบอกสญัชาต ิว่าเป็นคนชาตใิด ต้องใช้วล ี

ที่ประกอบด้วยค�าว่า คน  (เหงื่อย) ประกอบกับชื่อประเทศ  

(เต็น เนื้อก) แต่หากเราต้องการจะถามคู่สนทนาของเราว่าเขาเป็นคนชาติ

อะไร สามารถใช้ส�านวนการถามได้หลายอย่าง ดังนี้  

1. ...  (หล่า เหงือ่ย เนือ้ก หน่าว) .....เป็นคนประเทศอะไร

 เช่น  

   (อัญ ปาร์ค จี ซอง หล่า เหงื่อย เนื้อก หน่าว)

   คุณปาร์ค จี ซอง เป็นคนประเทศอะไร

     

   (อัญ เอ๊ย หล่า เหงื่อย ห่าน กว๊ก)  

   เขาเป็นคนเกาหลีใต้

2. ...  (ตื่อ เดิว เด๊น) ..... มาจากที่ไหน

 เช่น   

   (โก เอ๊ย ตื่อ เดิ่ว เด๊น) เธอมาจากที่ไหน

     

   (โก เอ๊ย ตื่อ จุง กว๊ก เด๊น) เธอมาจากประเทศจีน

3. ...  (หล่า เหงื่อย....อ่า) ..... เป็นคน ..... หรือ

 เช่น   

   (จิ ดารา หล่า เหงื่อย ถาย ลาน อ่า)

   พี่ดาราเป็นคนไทยหรือ

   

   (เวิง จิ เอ๊ย หล่า เหงื่อย ถาย ลาน)  

   ใช่ พี่เขาเป็นคนไทย

    

   (คง จิ เอ๊ย คง ฝาย หล่า เหงื่อย ถาย ลาน จิ เอ๊ย หล่า เหงื่อย หล่าว)

   ไม่ พี่เขาไม่ใช่คนไทย พี่เขาเป็นคนลาว

4. ...  (หล่า เหงื่อย...(ก๊อ) ฝาย คง)   

 ..... เป็นคน ..... ใช่หรือไม่

 เช่น   

   (สตีฟ หล่า เหงื่อย หมี ก๊อ ฝาย คง) 

   สตีฟเป็นคนอเมริกันใช่หรือไม่

     

   (เวิง สตีฟ หล่า เหงื่อย หมี) 

   ใช่ สตีฟเป็นคนอเมริกัน

    

   (คง สตีฟ คง ฝาย หล่า เหงื่อย หมี อัญ เอ๊ย หล่า เหงื่อย อัญ)

   ไม่ สตีฟไม่ใช่คนอเมริกัน เขาเป็นคนอังกฤษ

  ในคราวหน้า จะเป็นตัวอย่างบทสนทนาที่ทดลองน�ารูปแบบการถาม

เกี่ยวกับสัญชาติของคู่สนทนามาใช้ เพื่อสอบถามข้อมูลซึ่งกันและกัน

 พอเหน็ชือ่ของตอนนี ้ ท่านผูอ่้าน

ที่ เป ็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนหรือนิยม 

ชมชอบในวรรณคดีไทย น่าจะทราบ

แล ้วว ่ าผมจะเขียนเ ร่ืองอะไรหรือ 

เรือ่งของใคร...ใช่แล้วครบัตอนนีผ้มจะเขยีน 

ถงึพระสุนทรโวหาร (ภู)่ หรอืทีเ่ราเรยีกกนั 

ตดิปากว่า “สนุทรภู”่เพราะข้อความทีผ่ม

ใช้เป็นชื่อตอนนั้นคัดมาจากบทกลอนของท่านใน “เพลงยาวถวายโอวาท”

 ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์นั้น อาจถือได้ว่าสุนทรภู่ท่านประกอบอาชีพ

เป็นนกัประพนัธ์หรอืจะบอกว่าท่านเป็นนกัเขยีนอาชพีคนแรกๆ ของเมอืงไทยกว่็าได้ 

เพราะท่านแต่งหนังสือขาย โดยเรื่องที่ขายให้คนอ่านติดตามกันต่อเนื่องยังกับนิยาย

ขนาดยาวที่ลงในนิตยสารปัจจุบันก็คือเรื่องพระอภัยมณีไงครับ เป็นนิยายที่ยาวมาก 

ถึง 94  เล่มสมุดไทย 

 วิธีแต่งหนังสือขาย (ส่วนใหญ่เป็นบทกวี) ของคนในยุคต้นรัตนโกสินทร ์

ก็คือเขียนลงในสมุดไทย คนที่จะอ่านก็ต้องจ้างคนมาคัดลอกไป ซ่ึงเป็นวิธีปฏิบัติ 

ยุคก่อนจะมีโรงพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือด้วยตัวอักษรไทย และแม้จะมีโรงพิมพ์หนังสือไทย 

เกดิขึน้แล้วตอนปลายรชักาลที ่ 3 หนงัสอืทีพ่มิพ์ส่วนใหญ่จะเป็นค�าสอนศาสนา (คริสต์) 

เอกสารข่าว และเอกสารของทางราชการ  ส่วนการพมิพ์เรือ่งอ่านเล่นหรอืนยิายรวมทัง้

ค�าประพันธ์ต่าง ๆ นั้นเพิ่งมีพิมพ์แพร่หลายในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งตอนนั้นสุนทรภู่

เสียชีวิตไปแล้ว ท่านก็เลยไม่มีโอกาสได้ผลตอบแทนจากการน�าบทประพันธ์ของ

ท่านไปพิมพ์จ�าหน่าย

 หนังสือบทกลอนของสุนทรภู่ถูกน�ามาตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2413 โดยหมอสมิธ 

เจ้าของโรงพิมพ์บางคอแหลม หมอสมิธพิมพ์เรื่องพระอภัยมณีก่อนเรื่องอื่น  

พมิพ์ขายคราวละเล่มสมุดไทย คดิราคาเล่มละ 1สลึง  (25 สตางค์) คนชอบอ่านเรือ่งนี้

ท�าให้หมอสมธิได้ก�าไรขนาดทีว่่ากนัว่าสร้างตกึได้หลงัหนึง่ทเีดียว  เพราะเร่ืองพระอภัยมณี 

ยาวตั้ง 94 เล่มสมุดไทยนี่ครับ แปลว่าหมอสมิธน�าไปพิมพ์ขายได้ถึง 94 เล่มโดย 

ไม่ได้เสยีค่าลขิสทิธิเ์สยีด้วย แต่ตามข่าวกบ็อกว่าหมอสมิธคดิถงึบญุคณุของสุนทรภูเ่ลย

เท่ียวสืบถามเชื้อสายเพื่อจะให้บ�าเหน็จรางวัลตอบแทนเหมือนกัน แต่ก็ไม่รู้ว่าได ้

พบหรือเปล่า และหลังจากนั้นทั้งหมอสมิธและเจ้าของโรงพิมพ์อื่นๆ ก็ค้นคว้าหา

หนังสือบทกลอนสุนทรภู่มาพิมพ์ขายจนครบทุกเรื่อง บางเรื่องพิมพ์ 3 - 4  ครั้งก็ม ี

(เฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 5)   

 ถ้าใครสงสัยว่าสมุดไทยเป็นอย่างไร 1 เล่มสมุดไทยนี่ขนาดไหน ผมก็จะขอ

อธิบายเสริมอีกนิดหนึ่ง ที่จริงผมก็เกิดเลยยุคที่ใช้สมุดไทยมานานแล้วแต่ก็เคยเห็น 

มาบ้าง สมุดไทยเป็นสมุดที่ท�าด้วยกระดาษข่อยแผ่นยาว ๆ หน้าแคบ พับทางขวาง 

ทบกลับไปกลับมา (ดูภาพประกอบ) สมุดเล่มหนึ่งโดยมากมีราว 20 - 40 ชั้น  

ปกสมุดด้านหน้าด้านหลังหุ้มด้วยหนังหรือผ้าและตกแต่งสวยงาม ขนาดของเล่ม

ส่วนใหญ่จะกว้าง 11 - 20 เซนติเมตร ยาว 34 - 70 เซนติเมตร 

 สนุทรภูท่่านเคยรับราชการเป็นอาลักษณ์ในสมยัรชักาลที ่2 แต่พอ “สิน้แผ่นดนิ

สิน้รสสคุนธา วาสนาเราก็ส้ินเหมือนกล่ินสุคนธ์” (จากนริาศภเูขาทอง) หลงัจากนัน้ 

อาชีพของท่านนอกจากจะรับจ้างแต่งกลอนแล้ว ก็ยังแต่งเป็นเรื่องยาวออกขายด้วย 

เน่ืองจากคนนยิมอ่านเรือ่งทีส่นุทรภูแ่ต่งมากโดยเฉพาะเรือ่งพระอภยัมณ ี ท�าให้เรือ่งนี ้

ถกูยดืออกไปจากทีท่่านตัง้ใจไว้เดมิเพ่ือสนองความต้องการของผูอ่้านทีไ่ม่อยากให้จบ  

นี่ขนาดว่าคนไทยที่อ่านหนังสือออกยังมีไม่มากนะครับ ชื่อเสียงของสุนทรภู ่

ยังเล่ืองลือไปไกลถึงขนาดที่ท�าให้ท่านเขียนไว้ในเพลงยาวถวายโอวาทได้อย่าง

ภูมิใจว่า  “อย่างหม่อมฉันอันที่ดีและชั่ว  ถึงลับตัวแต่ก็ชื่อเขาลือฉาว  เป็นอาลักษณ์

นักเลงทำาเพลงยาว  เขมรลาวลือเลื่องถึงเมืองนคร”



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 ยามเราก�าลังมีความสุขและเอร็ดอร่อยกับอาหารจานโปรด  ทั้งชิม 

ดืม่ ทาน อย่างเพลดิเพลนิ  เราแทบจะไม่คดิเร่ืองอะไรเลย  เพราะสมาธต่ิางๆ  

จะถูกจดจ่อไปกับการทานทั้งหมด  แต่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแห่งความ

ส�าราญนั้นแล้ว  หลายคนก็ไปท�าภารกิจอื่นๆ  ต่อไปโดยไม่ใส่ใจเรื่องใน

ช่องปากเลยหรือถ้าดีหน่อย  อาจจะบ้วนปากแบบคร่าวๆ ให้พอสะอาด  

โดยหารูไ้ม่ว่าเศษอาหารทีเ่ราทานไปนัน้ก�าลงัรวมตัวเป็นหนิปนูอย่างเงยีบๆ

 คราบหนิปนู  คอืคราบแบคทเีรยีทีส่ะสมจากน�า้ลายรวมกบัเศษอาหารบวกกบัเชือ้แบคทเีรยีจนแขง็ตามตวัฟัน  

ซึง่เชือ้ตัวนีจ้ะสามารถย่อยอาหารและหลัง่กรดออกมาท�าลายเนือ้ฟันทลีะนดิ   แถมสามารถจบัตวัทีร่่องเหงอืกได้อกีด้วย

ซึง่หากปล่อยสะสมไว้นานวนักอ็าจจะเป็นอนัตรายต่อเนือ้เยือ่เหงอืกและน�าไปสูโ่รคทีอ่นัตรายต่อช่องปากอย่างฟันผแุละโรคเหงอืก

สาเหตุของการเกิดหินปูน
 มหีลายสาเหตุทีท่�าให้เกิดหินปนู ได้แก่  การสูบบหุร่ี  การนอนกดัฟัน  การทานอาหารโดยเฉพาะทีม่นี�า้ตาล ปากแห้ง  

โรคประจ�าตัว  เช่น เบาหวาน  ฟันสบกันไม่ด ี การเปลีย่นแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย หรอืการใช้ยาลดความดนัโลหติ  

ภายในเวลา  24  ชั่วโมงหินปูนจะก่อให้เกิดคราบในช่องปากก่อน  จากนั้นเมื่อครบ  48  ชั่วโมงจะค่อยๆ  แพร่เชื้อโรค

และทยอยปล่อยสารท�าลายฟัน  หากเราปล่อยปละละเลยในการใส่ใจดูแลสุขภาพฟันของเราจะมีผลกระทบอย่างไม่ต้ังใจ

วิธีขจัด “หินปูน”
 1. ใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันที่ถูกต้อง  ในตลาดจะมีแปรงสีฟันสารพัดชนิดให้เลือก  แต่สมาคมทันตกรรม

ของสหรฐัอเมรกิาได้บอกว่า “แปรงสฟัีนทีข่นแปรงท�าจากไนลอน  ปลายมน  อ่อนนุ่ม” เป็นตัวเลือกทีดี่ทีสุ่ด ขนแปรง

ที่แข็งเกินไปจะท�าให้ฟันสึกหรอ  นอกจากการเลือกแปรงที่ถูกต้องแล้ว  เราต้องเลือกยาสีฟันที่มีฟลูโอไลด์ เพราะ 

ฟลูโอไลด์ท�าให้ฟันแข็งแรงและป้องกันฟันผุ

 2. แปรงสีฟันไฟฟ้าไม่ได้ดีไปกว่าแปรงธรรมดา  แต่มีการค้นพบว่า  ถ้าใช้แปรงไฟฟ้าเราจะมีวินัยในการ

แปรงฟันมากขึ้นคือแปรงฟันนานขึ้น  เพราะฉะนั้นการลงทุนซื้อแปรงสีฟันไฟฟ้าสักอันก็เป็นความคิดที่ไม่เลว 

ทันตแพทย์แนะน�าว่าควรเปลี่ยนแปรงสีฟันทุก  3-4  เดือน  เพราะเมื่อใช้นานไปความสามารถของแปรงในการ

ท�าความสะอาดก็จะลดลงเรื่อยๆ

 3. วธิกีารใช้แปรงสฟัีนทีถ่กูต้อง  เวลาแปรงฟัน ให้แปรงสฟัีนท�ามุมกับเหงอืก 45 องศา  แล้วแปรงออกจากเหงอืก  

แปรงขึ้นลงไปมาหรือแปรงเป็นวงกลม  อย่าใช้แรงมากเกินไปเพราะจะท�าให้ฟันสึก

 4.  ต้องเน้นฟันแต่ละซี่  การแปรงฟันทุกครั้งต้องแน่ใจว่าแปรงครบทุกซี่ ไม่มีซี่ไหนถูกละเลยไป อย่าลืมว่า 

นอกจากการแปรงด้านนอกแล้ว ด้านในก็ส�าคัญไม่แพ้กัน  สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคืออย่าลืมแปรงในส่วนด้านใน 

ที่แปรงถึงยากเป็นเวลา 2 นาที

 5. อย่าลืมแปรงลิ้น  เศษอาหารและจุลินทรีย์มักจะเกาะติดอยู่ตามลิ้นจึงเกิดฝ้าขาวๆ  หากปล่อยไว้อาจท�าให้

มีกลิ่นปากและฟันผุได้  การแปรงลิ้นควรเริ่มแปรงจากส่วนในของลิ้น ออกมาทางปลายลิ้นสัก 2-3 ครั้ง โดยแปรง

อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง  การแปรงลิ้นจะช่วยให้ประสาทการรับรสดีขึ้นและท�าให้ลมหายใจหอมสดชื่น

ตัวช่วยในการลดการเกิดคราบหินปูน
 1. ใช้เบคกิ้งโซดา  เทผงเบคกิ้งโซดาลงในถ้วยเล็กน้อยหรือผสมเกลือเล็กน้อยลงในเบคกิ้งโซดาก็ได้  

ท�าแปรงสีฟันให้ชื้น  เอาขนแปรงจุ่มลงในเบคกิ้งโซดาแล้วแปรงฟันด้วยวิธีการแปรงแบบปกติ 

 2. ทานแอปเปิ้ลหรือผลไม้ตระกูลแตง  ทานแอปเปิ้ลหรือผลไม้ตระกูลแตงทั้งหลายหลังทานข้าวทันท ี

สามารถช่วยท�าความสะอาดฟันได้อย่างธรรมชาติ  ป้องกันการเกิดคราบหินปูนบนฟันและยังช่วยให้เหงือกแข็งแรง 

ไม่มีเลือดออกตามไรฟัน

 3. ถูฟันด้วยเปลือกผลไม้ตระกูลส้ม  ผลไม้ตระกูลส้ม  เช่น ส้มเช้ง  ส้มเขียวหวาน  มีวิตามินซีมากสามารถ

ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บนผิวฟัน

 4. เคี้ยวงาหนึ่งช้อน  แต่ไม่ต้องกลืนลงไป หลังจากนั้นใช้แปรงสีฟันแห้งๆ แปรงฟัน โดยใช้งาแทนยาสีฟัน 

งาจะช่วยขจัดคราบหินปูนและในขณะเดียวกันก็จะช่วยขัดฟันไปด้วย

 5. เอามะเขือเทศหรือสตรอเบอรี่ถูฟัน  มะเขือเทศกับสตรอเบอรี่มีคุณสมบัติเหมือนผลไม้ตระกูลส้ม  ซึ่ง

มีวิตามินซี  ผ่าครึ่งแล้วเอามาถูบริเวณผิวฟัน ทิ้งไว้  5  นาที แล้วค่อยบ้วนปากด้วยน�้าโซดา

 6. ใช้ไหมขดัฟัน  ควรใช้ไหมขดัฟัน  แต่ควรใช้แค่วนัละครัง้เท่านัน้  อย่าใช้ไม้จิม้ฟันท�าความสะอาดในซอกฟัน  

เพราะไม้จิ้มฟันมีผลต่อเหงือก ท�าให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันมากขึ้น

 อยากมีฟันสวยสุขภาพดีตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ หากเรารู้จักดูแลรักษาฟันให้รอดพ้นจากการเกาะตัว

ของคราบหนิปนู  โดยเราไม่ควรทานอาหารบ่อย  หลกีเลีย่งอาหารหรอืขนมหวาน  ผกัและผลไม้น่าจะเป็นอาหารว่าง 

ที่ดีที่สุดและควรตรวจสุขภาพฟันทุก  6  เดือน  เพียงเท่านี้เราจะมีฟันสวยเวลายิ้มแล้วจะดูสวยงาม

บรรณานุกรม
 ไม่ต้องพึ่งหมอ วิธีขจัด “หินปูน” ด้วยตัวคุณเอง.  ค้นเมื่อ 21  มีนาคม 2559, จาก http://www.manager.co.th/

 วิธีขจัด “หินปูน” ด้วยตัวคุณเอง.  ค้นเมื่อ 21  มีนาคม 2559, จาก http://www.bigza.com/news-177790 

 รูปภาพจาก https://www.google.co.th/search?         

การขจัดคราบหินปูนด้วยตนเอง
วิมล  ชีวะธรรม สำานักหอสมุดกลาง

   
 
 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จัดโครงการท�านุ-

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ (มโนราห์) เพื่อ

อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้นักศึกษา บุคลากร และ 

ป ร ะ ช า ช น เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  

ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองของภาคใต้ โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ดร.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด- 

สงขลา เป็นประธานเปิดงาน และมี นายวิชาญ ช่วยชูใจ 

สื่อมวลชนอิสระ นายเอกชัย นุ่มสวัสดิ์ โนราห์เล็ก 

อัศวินดาวรุ่ง นางวราภรณ์ นุ่นแก้ว ทายาทโนราห์เติม 

วิน วาด และนางสกุณา แกล้วกล้า โนราห์นกน้อย 

เสียงเสน่ห์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

รามฯ สงขลา จัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม

 

 กองกลาง ส�านกังานอธกิารบด ี มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่าง

มืออาชีพ” เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ของกองกลางให้รู ้เทคนิคการสื่อสารและติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยมี อาจารย์พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง จาก PLAN 

AND WORK CENTER เป็นวิทยากร เมื่อวันที่  

24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์  

อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช

บุคลากรกองกลางอบรมเทคนิคการสื่อสาร



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 จากข่าวของหนังสือพิมพ์สเตรทไทมส์ ประเทศสิงคโปร์รายงานว่า 

รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศจะใช้มาตรการห้ามการส่งหญิงช่วยท�างานบ้านแดนอิเหนา 

ออกไปต่างประเทศเนื่องมาจากถูกนายจ้างต่างชาติทารุณในระหว่างที่คนเหล่านี ้

ต้องขายแรงงานในต่างแดน อันส่งผลต่อความกังวลในสวัสดิภาพและชีวิต

ความเป็นอยู่ของแรงงานหญิงแม่บ้าน ผู้เขียนจึงอยากจะน�าเสนอถึงมาตรการ 

ทางกฎหมายท่ีอาเซียนน�ามาใช้เพ่ือคุ้มครองแรงงานต่างด้าวเหล่าน้ี โดยบทความน้ี

จะแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

     โซเอส ฮินด์ฮาร์โน (Soes Hindharno) ผู้อ�านวยการแผนกจัดการแรงงาน

ต่างแดนประจ�ากระทรวงแรงงานอินโดนีเซียได้ให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์ 

สเตรทไทมส์ว่า รัฐบาลจะประกาศเร่ิมใช้มาตรการห้ามการส่งหญิงช่วยท�างานบ้าน

แดนอิเหนาออกไปต่างประเทศในต้นปี พ.ศ. 2560 หลังจากท่ีผ่านมาพบคนงานหญิง

อินโดนีเซียถูกนายจ้างทารุณหนัก มาตรการใหม่รวมไปถึงบังคับให้นายจ้าง

จัดหาที่พักแยกต่างหาก ก�าหนดเวลาการท�างานแน่นอน และมีวันหยุดเช่น

แรงงานอื่น

 โดยมาตรการใหม่น้ีจะท�าให้แรงงานแม่บ้านอินโดนีเซียมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ซ่ึงพวกเธอเหล่าน้ีจะได้หนังสือรับรองจากรัฐบาลอินโดนีเซีย การเข้ารับการอบรม

ด้านการท�าอาหาร ดูแลเด็กเล็ก และคนชรา

 นอกจากนี้ ในมาตรการใหม่นี้คนงานหญิงอินโดนีเซียจะยังคงสามารถ 

ท�างานอื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอนอกเหนือจากสาขาที่ได้ผ่านการฝึกอบรม 

แต่หากว่าเธอเหล่าน้ันไม่สามารถท�าหน้าท่ีได้ดี ทางนายจ้างไม่สมควรต้องลงโทษ 

คนเหล่านี้ ซึ่งทางรัฐบาลอินโดนีเซียต้องการใช้มาตรการใหม่เพื่อปกป้อง

แรงงานของเรา เพราะทางเราเชื่อว่าหากแม่บ้านชาวอินโดนีเซียถูกจ�ากัดให้อยู ่

แต่ภายในที่พัก ทางเราจะไม่มีทางทราบได้เลยว่าพวกเธอเหล่านั้นถูกบังคับให้

ต้องท�างานเกินเวลาหรือไม่ ซึ่งคนเหล่านี้สมควรจะได้รับค่าตอบแทนตามเวลา 

ที่ได้ท�างานลงไป

 ท�าให้การเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีท่ีจะเร่ิมต้นข้ึน และจะใช้บังคับใช้กับแรงงานใหม่

เท่านั้น ซึ่งหญิงแม่บ้านอินโดนีเซียที่ขณะนี้ก�าลังท�างานในต่างแดน คนเหล่านี้

จะยังสามารถต่ออายุวีซ่าการท�างานออกไปได้หากยังคงมีความสุขในการท�างาน

ให้นายจ้างต่างชาติของตน

 แต่ทว่าในเบื้องต้นรัฐบาลอินโดนีเซียจะจัดประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ 

จากประเทศปลายทางของการส่งแรงงานหญิงในบ้าน ซึ่งสิงคโปร์ถือว่าเป็น

จุดหมายปลายทางหลัก โดยในขณะน้ีมีแรงงานแม่บ้านอินโดนีเซียท�างานในสิงคโปร์

จ�านวนสูงถึง 125,000 คน

     อย่างไรก็ตาม มาตรการใหม่ที่ออกมาถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปจาก

ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย โจโก วิโดโด ในการพัฒนาแรงงานด้อยฝีมือชาวอินโดนีเซีย 

ซึ่งมาตรการห้ามการส่งออกแม่บ้านไปต่างแดนนั้นได้มีการริเริ่มข้ึนตั้งแต่ 

ชุดรัฐบาลก่อนหน้าน้ี ต้ังแต่เม่ือ 5 ปีท่ีแล้ว ด้วยสาเหตุจากท่ีทางการของจาการ์ตา 

มีความกังวลในสวัสดิภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานหญิงแม่บ้านของตน

ที่ถูกนายจ้างต่างชาติทารุณในระหว่างที่คนเหล่านี้ต้องขายแรงงานในต่างแดน

 สเตรทไทมส์ได้รายงานยกตัวอย่าง อาซิยาห์ (Aisyah) แม่บ้านหญิงอินโดนีเซีย 

วัย 27 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า เธอได้ท�างานอยู่ในสิงคโปร์เป็นเวลาถึง 6 ปีแล้ว  

ซึ่งลักษณะสภาพการท�างานโดยรวมในฐานะแม่บ้านช่วยงานให้กับชาวลอดช่อง 

ถือว่าโอเค แต่ทว่าอาซิยาห์เปิดใจว่ารู้สึกยินดีต่อมาตรการใหม่ของจาการ์ตา 

ที่ต้องการให้หญิงช่วยงานบ้านสามารถมีวันหยุด และเดินทางไปข้างนอกได้

     อาซิยาห์ ยังกล่าวต่อว่า “แต่ดิฉันมีเพื่อนที่ทำางานเป็นแม่บ้านเช่นเดียวกัน  

โดยเพ่ือนเหล่าน้ีต้องการความช่วยเหลือ เพราะพวกเธอไม่สามารถออกไปข้างนอก 

เพื่อใช้ชีวิตส่วนตัวตามลำาพังในวันหยุดได้ เพราะนายจ้างและครอบครัวมัก 

อยู่บ้านเสมอ” และยังให้ความเห็นถึงการได้มีโอกาสใช้ชีวิตนอกบ้านพักเจ้านาย 

ในวันหยุดว่า “การได้ออกไปข้างนอกจะทำาให้พวกเรารู้สึกว่ามีชีวิตส่วนตัว 

สามารถทำาในสิ่งที่อยากทำาได้ และมีคนรู้จักมากขึ้น แต่ทว่าอาจมีบางคนต้องการ

ที่จะใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้าน หากนายจ้างปฏิบัติต่อพวกเธอเสมือนเป็นญาติ”

     ในภูมิภาคอาเซียนมีแรงงานข้ามชาติจ�านวนมากต่างข้ามพรมแดนย้ายถิ่น 

ไปท�างานอีกประเทศหน่ึงอยู่ตลอดเวลา เพราะในปัจจุบันการเดินทางข้ามพรมแดน

เป็นไปด้วยความสะดวกและง่ายกว่าในอดีต แรงงานเหล่าน้ีต่างมีส่วนเอ้ืออ�านวย

ในเศรษฐกิจและสังคมของท้ังประเทศผู้รับแรงงานและผู้ส่งแรงงาน อย่างไรก็ตาม

ปัญหาหนึ่งท่ีส�าคัญของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เมื่อใช้ชีวิตอยู่อีกประเทศหนึ่ง 

คือ การไม่ได้รับความคุ้มครองในด้านต่างๆ มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการ

เลือกปฏิบัติ การกดขี่ข่มเหง การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมถึงเรื่องของการ

ค้ามนุษย์

 จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงท�าให้ในเวทีประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน 

ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ณ เกาะเซบู (Cebu) ประเทศ

ฟิลิปปินส์ ซ่ึงมีการรับรองและลงนามในเอกสารต่างๆ รวมถึงการหารือในประเด็น

ส�าคัญหลายประการ หนึ่งในนั้น คือ การลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครอง

สิทธิแรงงานข้ามชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการสร้างความเข้มแข็งทางการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ท่ีมีความมุ่งม่ัน

ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนของตน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในภาคส่วนที่เปราะบางและเสียเปรียบ

 ปฏิญญาดังกล่าวมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ปฏิญญาสมาคมประชาชาติ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิของแรงงาน

ข้ามชาติ (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights 

of Migrant Workers) ส่วนรายละเอียดของปฏิญญานี้ ขอให้ท่านผู้อ่านติดตาม 

ในฉบับหน้าครับ

     

     

     

แม่บ้านแดนอิเหนากับการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในอาเซียน (ตอนที่ 1)

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

ที่มา  http://islaminindonesia.com/category/labors/



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 พ.ต.ท.ดร.สมนึก  เขมทองค�า อัยการจังหวัด

ประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานอัยการ 

จังหวัดอุบลราชธานี คว้าปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

จากโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

โดยใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าและท�าวิจัยเพียง 3 ปี 

มุ่งน�าความรู้ด้านกฎหมายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

และประกอบสัมมาอาชีพเพื่อพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองและสงบสุขต่อไป

 พ.ต.ท.ดร.สมนึก  เขมทองค�า จบการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีใบแรก จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

และมุ่งเรียนปริญญาตรีใบท่ีสองในคณะนิติศาสตร์จนส�าเร็จ- 

การศึกษา และศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

สาขากฎหมายมหาชน โดยเรียนควบคู่ไปกับเนติบัณฑิตยสภา 

ด้ ว ย ค ว า ม รั ก แ ล ะ เ ชื่ อ มั่ น ใน คุ ณ ภ า พ ม า ตร ฐ าน ข อ ง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้

ประเทศเสมอมา จึงต้ังใจกลับมาเรียนต่อในระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายท่ีรามค�าแหง 

อีกครั้งเมื่อปี 2556 โดยเลือกเรียนโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชานิติศาสตร์ และท�าดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาระบบการสอบสวน

คดีอาญาของไทย”

 พ.ต.ท.ดร.สมนึก  เขมทองค�า กล่าวว่าตนเองเป็นเด็กต่างจังหวัด อยากเข้าเรียนต่อ 

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ หากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยปิดก็มีผู้สอบแข่งขันกัน 

จ�านวนมาก และผู้ท่ีสอบได้ส่วนมากจะเป็นเด็กท่ีเรียนในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 

ส่วนเด็กท่ีมาจากโรงเรียนต่างจังหวัดจะสอบเข้าได้ก็จะต้องมีเงินไปเรียนกวดวิชา

ตามสถาบันกวดวิชาต่างๆ  ซึ่งตนเองไม่มีเงินกวดวิชาเหมือนกับเพื่อนๆ และ

เมื่อเห็นมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดรับนักศึกษาโดยไม่จ�ากัดจ�านวน ถือเป็นการ

เปิดโอกาสให้กับตนเองได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในกรุงเทพฯอย่างท่ีต้ังใจ 

ซึ่งขณะนั้นมีเงินเพียง 400 บาท แต่ก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ เพราะค่าเทอม

หน่วยกิตละ 18 บาท เท่านั้น 

 “เม่ือเข้ามาเรียนในระดับปริญญาตรีท่ีรามคำาแหง ผมไม่เคยรู้จักอาจารย์ท่ีสอน 

ได้แต่เห็นในจอทีวีบ้าง เวลาจะสอบก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะออกข้อสอบอย่างไร  

แต่สิ่งที่ได้เห็นเสมอคือคำาขวัญของมหาวิทยาลัยที่ว่า “รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชา-

พ่อขุนฯ สนองคุณชาติ” และ “เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง” รวมทั้ง 

จะเห็นพี่ ๆ เพื่อน ๆ จำานวนมากนั่งอ่านหนังสืออยู่ภายในรั้วของมหาวิทยาลัย

โดยอาศัยแสงไฟจากเสาไฟฟ้าสาธารณะ ผมจึงคิดว่ามีหนทางเดียวที่จะทำาให้

สอบผ่านได้ คือ การตั้งใจศึกษาตามคำาขวัญของมหาวิทยาลัย และทำาตามแบบ

อย่างของรุ่นพี่ นำาหนังสือมาอ่านโดยอาศัยแสงไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าสาธารณะ

หรือจากตึกคณะต่างๆ และผลจากการปฏิบัติเป็นประจำาทำาให้ติดนิสัยรักการ

อ่านมาจนถึงปัจจุบัน

 เม่ือได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน 

สิ่งที่ประทับใจมาก คือ มีการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยสร้างอาคารเรียนและ 

จัดระเบียบสิ่งก่อสร้างภายในใหม่ให้ดูดีขึ้น ระหว่างเรียนในระดับปริญญาโท 

ได้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามของนักศึกษารุ่นพี่และคณาจารย์ เช่น พิธีรับน้อง  

ไหว้ครู ฯลฯ ซ่ึงสร้างความรักสามัคคีให้แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก อีกท้ังในการเรียน 

ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตร ท่ี บังคับให้ทำ า

วิทยานิพนธ์ จึงมีโอกาสได้เรียนรู้หลักการทำาวิทยานิพนธ์

ที่ถูกต้อง ทำาให้มีพื้นฐานในการทำาวิจัยในระดับ

ปริญญาเอกด้วย”

       พ.ต.ท.ดร.สมนึก กล่าวต่อไปว่าเมื่อปี 2556 

ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในโครงการปรัชญา-

ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ ถือเป็น 

การเรียนท่ียากมาก แต่ทางโครงการฯได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ 

ขั้นตอน ให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามกรอบของการเรียนและการท�าวิจัย โดย 

ได้ปฏิบัติตามข้ันตอนและกรอบของระยะเวลาตามท่ีโครงการฯก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

จึงท�าให้สามารถท�างานวิจัยได้ทันเวลา และสามารถจบการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกได้ภายในเวลา 3 ปี ทั้งนี้การเรียนหนังสือและใช้ชีวิตประจ�าวันต้อง

จัดท�าตารางเวลาให้กับตนเอง คือ มีเวลาอ่านหนังสือทุกวันๆละไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง 

และช่วงสอบต้องอ่านเพิ่มขึ้นอีก โดยต้องเริ่มอ่านตั้งแต่วันเริ่มเรียนในวันแรก 

เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงวันสอบ และการอ่านหนังสือทุกครั้งต้องสมมติฐานว่า 

จะต้องน�าไปสอนคนอ่ืนด้วย และพออ่านเสร็จก็ทดลองสอน หากสามารถสอนได้ 

ก็จะท�าให้เราสามารถจดจ�าสิ่งที่เราอ่านได ้

 “ขอชื่นชมโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ที่ได้กำาหนด 

ข้ันตอนในการทำาวิจัย ซ่ึงเป็นหัวใจสำาคัญของการเรียนหลักสูตรปริญญาเอก และ 

คิดว่าไม่มีมหาวิทยาลัยใดในโลกนอกจากรามคำาแหงเท่านั้นที่กำาหนดรูปแบบ

และขั้นตอนในการทำาวิจัยไว้ โดยได้จัดให้มีการสอบเกี่ยวกับงานวิจัยถึง 5 ครั้ง 

ซ่ึงเป็นการประคับประคองนักศึกษาผู้ไม่มีทักษะหรือมีความรู้น้อยในการทำาวิจัย 

ให้สามารถทำางานวิจัยได้ถูกต้องตามหลักการจนสามารถสำาเร็จการศึกษาได้ 

และในฐานะท่ีเป็นพนักงานอัยการ เป็นนักกฎหมาย และมีความรู้เก่ียวกับข้ันตอน

การทำาวิจัยที่รับมาจากการศึกษาที่รามคำาแหง ทำาให้สามารถนำาหลักการทำาวิจัย

ไปปรับใช้กับการพัฒนากฎหมายได้ถูกต้องและมากที่สุด”

   พ.ต.ท.ดร.สมนึก เขมทองค�า กล่าวอีกด้วยว่าภาคภูมิใจท่ีส�าเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

ท�าให้เข้าใจค�าว่า “ไม่มีราม ไม่มีเรา” อย่างแท้จริง ดังนั้น มหาวิทยาลัยแห่งนี ้

จึงเป็นสถาบันอันทรงเกียรติยิ่งในชีวิต และขอฝากถึงนักศึกษารามค�าแหง 

ทุกคนผ่านภาษิตจีนท่ีว่า “ต้นไม้ต้นใหญ่ เกิดจากกล้าไม้ต้นเล็กๆ หอสูงเสียดเมฆา  

ฐานรากเต้ียติดดิน การเดินทางหลายพันล้ี เร่ิมจากการก้าวเท้าก้าวแรก” ท�าให้เห็นว่า 

ถา้จะให้ประสบผลส�าเรจ็ในการเรยีนเรากต็อ้งเริม่ตน้โดย “ไมผ่ดัวนัประกนัพรุง่” 

เพราะคนเราทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากันหมด ถ้าเราปล่อยเวลา 24 ชั่วโมง 

ให้สูญเสียไป โดยไม่มีเวลาเริ่มต้นที่จะอ่านหรือให้เวลากับการเรียน เราก็จะไป

ไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้  

       หมายความว่า มนุษย์ทกุคนเกดิมาเหมอืนกนั อาจแตกต่างกนัทีรู่ปร่าง เพศ 

และสีผิว แม้แต่ในเร่ืองของความรู้ คนเราทุกคนก็สามารถร�่าเรียนให้มีความรู ้

ทัดเทียมกันได้ ซึ่งจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละคน เว้นแต่  

หากเป็นความดคีวามชัว่กล้็วนแต่เป็นปัจเจกบคุคล ยากทีจ่ะท�าให้เท่าเทยีมกนัได้ 

แต่เมื่อเราจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีคณาจารย์ได้สั่งสอนให้ม ี

ความรู้คู่คุณธรรมมาเสมอ ฉะน้ัน พวกเราทีเ่ป็นลกูพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช จงึควรน�าความรู ้

คูค่ณุธรรมไปสนองคณุชาติให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อประเทศชาต ิ และประชาชนสบืไป

พ.ต.ท.สมนึก ใช้เวลา 3 ปี คว้านิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

มุ่งนำาความรู้ด้านกฎหมายพัฒนาสังคม-ประเทศชาติ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 

กองบรรณาธิการ

ถาม ขอถามเป็นข้อๆ ดังนี้

 1. เมื่อสอบผ่าน e-Testing แล้วได้เกรด D 

สามารถไปสอบรอบจริงได้ไหม

 2. เม่ือได้เกรด D แล้วจะรีเกรดในเทอมซ่อมได้หรือไม่

 3. ผลสอบท่ีได้เป็นเกรด F ท้ังหมด ถ้าเรียนจบ- 

การศึกษาแล้วในใบวุฒิจะข้ึนเกรดเป็น F หมดเลยหรือไม่ 

ตอบ 1. สอบได้เกรด D ในการสอบ e-Testing แล้ว 

ไม่สามารถไปเข้าสอบในปลายภาคได้

 2. เกรด D ไม่สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ 

เพราะวิชาท่ีลงได้จะต้องเป็นท่ีได้เกรด F (การไม่เข้าสอบ

จะได้เกรด F เช่นกัน) 

 3. ทุกกระบวนวิชาที่ได้เกรด F ในใบแสดงผล

การเรียนหรือ ทรานสคริปท์ จะไม่ระบุวิชาที่ได้เกรด F 

จะระบุวิชาที่ได้เกรด A  B+ B  C+ C  D+ D เท่านั้น

ถาม   ถ้าเรียน FRE1001 1002 ผ่าน แต่ว่าจะเปลี่ยน

เป็น ENG ไม่ทราบว่าต้องเรียน 1001 1002 หรือว่า

สามารถลงเรียน 2001 2002 ได้เลยไหม

ตอบ นักศึกษาจะเปลี่ ยนกระบวนวิชาภาษา- 

ต่างประเทศพื้นฐาน 4 กระบวนวิชา นักศึกษาต้อง

เปลี่ยนทั้งหมด จะเปลี่ยนเป็นบางวิชาไม่ได้

 ดังนั้น ถ้าจะเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชา ENG 

ต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ ENG1001 ENG1002 ENG2001 

ENG2002  จะเปล่ียนเฉพาะ ENG2001 ENG2002 ไม่ได้

 แต่นักศึกษาท�าวิชา FRE1001 FRE1002 ไปเป็น 

วิชาเลือกเสรีตามหลักสูตรที่นักศึกษาสมัครเรียนได้  

(กรณีท่ีนักศึกษา ยังสอบผ่านวิชาท่ีลงวิชาเลือกเสรีไม่ครบ 

หรือ ยังไม่ได้ลง) แต่ถ้าลงเป็นวิชาเลือกเสรีครบแล้ว 

กระบวนวิชาดังกล่าวจะเป็นกระบวนวิชาซึ่งเข้ากับ

หลักสูตรไม่ได้ แต่กระบวนวิชานั้นต้องน�าไปรวมเพื่อ

คิดเกรดเฉลี่ยด้วย

ถาม ถ้าขาดสอบซ่อมวิชาใดวิชาหน่ึงแล้วไม่ลงทะเบียน-

เรียนวิชาน้ันอีกต่อไปในภาคอ่ืนๆ ถัดไป จะมีสิทธ์ิได้รับ

เกียรตินิยมหรือไม่

ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่4) พ.ศ. 2555 ข้อ 6 

ให้ยกเลิกความใน20.3 ของข้อ 20 แห่งข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

(ฉบับที่3) พ.ศ.2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 20.3 นักศึกษาที่ ได้ รับปริญญาเกียรตินิยม

ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลา 

ท่ีก�าหนด มีความประพฤติดี และมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

ของกระบวนวิชาที่สอบได้ตลอดหลักสูตรตามเกณฑ์ 

ท่ีก�าหนดให้ได้รับเกียรตินิยม โดยสภาของมหาวิทยาลัย 

พิจารณาการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ที่ได้รับการ

เสนอชื่อจากคะแนนตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  20.3.1  ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

เหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 

3.75 ข้ึนไป

  20.3.2 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ต้อง 

เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 

  20.3.3 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้อง 

เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่�ากว่า 3.25

 ท้ังน้ีนักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องไม่เคย 

ลงทะเบียนเรียนวิชาใด และสอบได้วิชาน้ันมากกว่า 1 คร้ัง 

หรือลงทะเบียนเรียนและสอบได้กระบวนวิชาตาม

หลักสูตรใหม่ที่ใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสูตรเก่า

ซึ่งเคยสอบได้แล้ว

 จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงไม่ได้มี 

ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับวิชาที่ตก เป็นการต้องห้ามได้รับการได้

เกียรตินิยม

 ดังน้ัน การขาดสอบ กับการสอบตก จะได้เกรด F 

เหมือนกัน และไม่ถือว่าจะหมดสิทธ์ิการได้รับเกียรตินิยม 

นักศึกษาจึงมีสิทธ์ิได้รับเกียรตินิยม  แม้ว่าจะขาดสอบซ่อมก็ตาม

ถาม ผมเป็นนักศึกษา Pre-degree อยากทราบ 

รายละเอียดเกี่ยวกับการบอกเลิกกระบวนวิชา และขอ

คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน

ตอบ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา

ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 

 ข้อที่ 3 ให้ยกเลิกข้อ 10 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย

    

 ห้องรามค�าแหงอนุสรณ์ ถอืเป็นความภาคภมูใิจหนึง่

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและชาวรามค�าแหง 

เพราะเมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน พุทธศักราช 2518 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ประทับพักพระราชอิริยาบถ 

ทรงฉลองพระองค์ชุดครุยและวันเดียวกันในช่วงบ่าย 

มีพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญานิติศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางสังคมวิทยาแด่สมเด็จ-

พระนางเจ้าสริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ จากนัน้ทรงพระราชทานปริญญาบตัรแก่บณัฑิตมหาวทิยาลยัรามค�าแหง

รุ่นแรก ณ บริเวณหน้าส�านักหอสมุดกลาง วันมหามงคลนี้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงก�าหนดให้เป็น

วนัสถาปนามหาวทิยาลยัอย่างเป็นทางการ ห้องรามค�าแหงอนสุรณ์ต้ังอยูบ่รเิวณอาคาร 1 ชัน้ 1 ส�านกัหอสมดุกลาง

ภายในห้องแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคอื  ส่วนที ่1 เป็นส่วนของห้องรบัรองท่ีทรงใช้ประทับพักพระราชอิรยิาบถ 

และเสวยพระสุธารส พระราชอาสน์ทุกองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในส่วนนี้เป็นของเดิมทั้งหมด ที่ทางส�านัก

หอสมดุกลางได้ดแูลและเกบ็รกัษาไว้เป็นอย่างด ี และให้คงอยูใ่นสภาพเดิมมากท่ีสดุ ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 

เป็นห้องทรงฉลองพระองค์ครุย ทรงเปลื้องพระองค์ครุย ทรงแต่งพระวรกาย  เครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่อยู่

ในส่วนนี้ ทุกองค์ก็ได้รับการดูแลไว้เป็นอย่างดีที่สุดเช่นกัน

 ปัจจุบันส�านักหอสมุดกลางได้ปรับปรุงห้องรามค�าแหงอนุสรณ์ให้เป็นห้องส�าหรับจัดนิทรรศการ

แสดงพระบรมฉายาลกัษณ์ พระบรมราโชวาททีพ่ระราชทานแก่บณัฑิตรุน่แรก ในวนัที ่ 26 และ 27 พฤศจกิายน 2518 

พระราชนพินธ์ และสิง่ของทีจ่ดัท�าเป็นของทีร่ะลกึเนือ่งในวโรกาสต่าง ๆ เช่น เหรยีญท่ีระลึก เรอืใบจ�าลอง 

(เรือมด) รวมทั้งใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสารนิเทศที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ของบัณฑิตรุ่นแรก เช่น หนังสืออนุสรณ์บัณฑิตรุ่นแรก หนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหงฉบับปฐมฤกษ์  

หนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหงที่จัดพิมพ์เป็นพิเศษเนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก  พร้อมทั้ง 

เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมศึกษาหาความรู้ และร่วมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมี

ต่อพสกนิกรชาวรามค�าแหง

พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. (2548, 18 สิงหาคม). ใน วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 

 สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2558, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ห้องรามคำาแหงอนุสรณ์

วิมล  ชีวะธรรม

บรรณานุกรม

รามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปน้ีแทน

 ข้อ10 การบอกเลิกกระบวนวิชา และการขอคืน

เงินค่าลงทะเบียน

           10.1 การบอกเลกิกระบวนวชิาทีไ่ด้ลงทะเบยีนซ�า้ 
ไว้เพราะยังไม่ทราบผล การสอบของภาคก่อนออกมา 

ทราบผลว่าสอบได้ จะบอกเลกิได้ก่อนการสอบกระบวน 

วชิาทีล่งซ�า้ไว้ในภาคการศกึษานัน้ๆ โดยมสีทิธิไ์ด้รบัเงนิ

ค่าหน่วยกิตคืน

     10.2 กรณีมหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการ

สอนกระบวนวิชาใดผู้เข้าศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน

วิชานั้นไว้มีสิทธิ์ขอค่าหน่วยกิต หรือขอสับเปลี่ยน ไป

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาอื่นแทน ซึ่งอาจจะต้อง

ช�าระเงินเพิ่ม หรือขอเงินคืนถ้าหน่วยกิตไม่เท่ากัน



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 

 อบรม  อาจารย์ชัยสิทธ์ิ  ทายะบวร  เป็น

วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาโปรแกรม

ประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จัดโดย

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เม่ือวันท่ี 4-5 มิถุนายน 2559  

ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ันสองอาคาร SCL

   
 

 อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย รองอธิการบดีฝ่าย

วิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภ ู เป็นประธานพิธ ี

บายศรีสู่ขวัญนาค และร่วมถวายผ้าไตร อัฐบริขาร 

ในพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคเฉลิมพระเกียรติฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเถลิงถวัลยราช 

สมบัติครบ 70 ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 

พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 

พรรษา 7 รอบเมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2559  

ณ วัดศิริบุญธรรม ต�าบลกุดดินจี่ อ�าเภอนากลาง 

จังหวัดหนองบัวล�าภู

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภู ได้จัดโครงการ 

บรกิารวชิาการวชิาชพีแก่สงัคม “เทคนคิการใช้สมนุไพร 

การอาบอบนำ้าสมุนไพรสด และการรมสมุนไพร” 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 โดย อาจารย์ประสิทธิ ์บุญไทย รอง

อธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู เป็น

ประธานในพธิเีปิดโครงการฯ และพระครศูรปัีญญวสิฐิ 

เจ้าอาวาสวัดศิริบุญธรรม เจ้าคณะต�าบลกุดดินจี่ อ�าเภอ

นากลาง จงัหวดัหนองบวัล�าภ ูและอาจารย์ ดร.บดนิทร์ ชติกลุ

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. เป็นวิทยากร ให้ความรู้

เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน พร้อมสาธิตการใช้สมุนไพร

พื้นบ้านในการรักษาโรคต่างๆ โดยมีประชาชนใน

เขตต�าบลนาค�าไฮ อ�าเภอเมอืงและต�าบลกดุดินจี ่ อ�าเภอ

นากลาง เข้าร่วมโครงการจ�านวน 40 คน

กิจกรรมรามฯ หนองบัวลำาภ ู

   
 

  ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขา- 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์  

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เร่ือง “ศึกษาดูงาน 

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด�าริ” เพื่อให้บุคลากร 

ได้น�าความรู้ที่ได้ไปบริหารจัดการการใช้พื้นที่ 

ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ 

สูงสุด และสามารถเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินในพื้นที ่

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน ณ โครงการช่ังหัวมัน 

ตามพระราชด�าริ อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 

รับสมัครนักศึกษาใหม่นอกสถานที่

บริการวิชาการวิชาชีพแก่สังคม

   
  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดหนองบัวล�าภู ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ และ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีนอกสถานที่ 

ณ ห้างบ๊ิกซี สาขาจังหวัดเลย เม่ือวันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2559  

และ วันท่ี 18 -19 มิถุนายน 2559 โดยได้รับความอนุเคราะห์

สถานที่ อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกจากห้างบิ๊กซี 

สาขาจังหวัดเลย

 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับสมัครผู้ส�าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาเข้าศึกษาต่อ 

ระดบัปรญิญาเอก  หลกัสตูรบรหิารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต 

(Doctor of Business Administration) รุ่นที่ 8 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 คัดเลือก

เข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์ และน�าเสนอ

เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  หลักสูตร 3 ปี 57 หน่วยกิต 

เรียนวนัเสาร์และหรอืวนัอาทติย์ เวลา 08.15 - 16.45 น. 

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 590,000 บาท  

แบ่งช�าระ 6 งวด

       ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ 

ส�านักงานโครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ชั้น 5  

คณะบริหารธรุกจิ โทร. 0-2310-8236, 084-111-1206, 

086-549-4706, 085-156-7858, 081-929-2916  

หรือ www.dba.ru.ac.th

   
 

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  จัดอบรมคอมพิวเตอร์

ส�าหรับนักศึกษา  หลักสูตร Adobe Photoshop 

ครั้งที่ 3/59  รุ่นที่ 10  ค่าสมัคร 800 บาท  การอบรม

ประกอบด้วยการตกแต่งรูปภาพด้วย Adobe Photoshop   

และ  Project  อบรมวันอังคาร, พฤหัสบดี (เช้า)  ต้ังแต่ 

วันที่ 21 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2559  ซึ่งนักศึกษา

ท่ีจะอบรมหลักสูตรนี้จะต้องสอบผ่านหลักสูตร

การใช้คอมพิวเตอร์ในส�านักงานระดับต้น  และ

เมื่อผ่านการอบรมตามเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตร

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปท่ี

สถาบันคอมพิวเตอร์ ช้ัน 1 โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2269  

และ  0-2310-8853  หรือ  www.ctc.ru.ac.th

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์

   
 

 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2559  (เพ่ิมเติม)  ต้ังแต่บัดน้ี - วันท่ี 6 กรกฎาคม 2559  

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานพยาบาลแพทย์แผนไทย 

(กองอาคารเดิม) ชั้น 2  เวลา 10.00 - 15.30 น.  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8684-5

สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

ร ับนักศึกษาใหม่

รบัสมคัรนกัศึกษาปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธรุกิจดษุฎีบณัฑติ

ร่วมเฉลิมพระเกียรต ิ



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ 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

ม.ร. ยกระดบัมาตรฐานฯ (ต่อจากหน้า 12)

บคุลากร ม.ร.ฯ (ต่อจากหน้า 12)

อาจารย์วิศวะ ม.ร.ประดษิฐ์ฯ (ต่อจากหน้า 1)

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า 

เครือ่งช่วยฟังในห ู เป็นผลงานจากโครงการวจิยัทีไ่ด้รบั 

ทนุอุดหนนุการวจิยั เพ่ือส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพ

นักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปี 

พ.ศ. 2557 มเีป้าหมายเพือ่ออกแบบและสร้างเครือ่งช่วยฟัง

ให้มีราคาถูก ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก โดยใช ้

การชาร์จแบตเตอรี ่ เพือ่ให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 

ผลลัพธ์คือสามารถท�าได้ในราคาเพียง 800 บาท  

ซึ่งถูกกว่าเครื่องช่วยฟังน�าเข้าจากต่างประเทศ ราคา 

ไม่ต�่ากว่าเครื่องละ 1 หมื่นบาท เครื่องช่วยฟังนี้ 

เหมาะส�าหรบัผูใ้ช้งานท่ีมปัีญหาการได้ยนิ โดยเฉพาะ 

ผู้สูงอายุ และผู้บกพร่องทางการได้ยิน  ผู้วิจัยได้น�า

เครื่องช่วยฟังที่สร้างขึ้นนี้ไปทดสอบใช้กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงแล้ว ได้ผลเป็นอย่างดี โดย

นักศึกษากล่าวว่าขณะใช้เครื่องช่วยฟังท�าให้ระบบ

การได้ยินเสียงของหูดีขึ้นกว่าเดิม 

 “ผมรูส้กึยนิดแีละภมูใิจมาก เพราะโครงการวจิยันี ้

มุง่เป้าเพ่ือส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาพิการ 

ตัง้ใจท�าเพือ่ช่วยเหลอืนกัศกึษาทีพ่กิารทางการได้ยนิ 

อยากให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเมื่อท�า

ข้ึนมาได้ส�าเรจ็ นอกจากจะใช้กบันกัศกึษาพกิารแล้ว 

ยังสามารถน�าไปใช้กับผู้สูงอายุซึ่งมีความบกพร่อง

ทางการได้ยินได้ด้วย”   

 “การที่ผลงานของเราได้รับรางวัลในครั้งนี ้

ยิ่งทำาให้ผมมีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นท่ีจะทำาการวิจัย 

สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยเหลือยก

ระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

มปีระสทิธภิาพ ในราคาทีไ่ม่แพง ซึง่จะช่วยให้ประเทศ

ของเราลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

ได้ระดับหนึ่ง”

 ส�าหรับ งาน “EUROINVENT 2016”    

(8th European Exhibition of Creativity and Innovation)  

เป็นงานประกวดทีร่วมผลงานวจัิยจากทัว่โลก จ�านวน

มากกว่า 700 ผลงาน จากประเทศต่าง ๆ  เช่น อังกฤษ 

บัลแกเรีย โครเอเชีย อียิปต์ อินโดนีเซีย เกาหลี 

มาเลเซีย โปแลนด์ สเปน ไต้หวัน ตุรกี ยูเครน ไทย 

เป็นต้น   ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 

2559 ณ Palas Mall, Iasi ประเทศโรมาเนีย โดยมี  

Romanian Inventors Forum, Europe Direct Iasi 

(European Commission Information Center), Gheorghe 

Asachi University of Iasi anfxitd; Alexandru 

Ioan Cuza University of Iasi เป็นผู้สนับสนุนหลัก

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สรุเสกข์ พงษ์หาญยทุธ 

และรองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์   

ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best  Paper Award  

จากบทความ เรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดและ

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการยอมรับ

บริษัทประกันชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร” 

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ครั้งที่ 8  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  เม่ือวนัที ่31 มีนาคม ถึงวนัท่ี 

1 เมษายน 2559

อาจารย์คณะบรหิารธรุกจิ 

รบัรางวลับทความวจิยัดีเด่น

บุคลากรและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยและ 

หน่วยงานภายนอก โดยการแข่งขนัครัง้นี ้มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง ได้จดัส่งนกักฬีาและเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนั 

จ�านวน 279 คน ใน 15 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย 

เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง วอลเลย์บอลชาย-หญงิ 

วอลเลย์บอลชายหาดชาย-หญิง แบดมินตัน เทนนิส 

เทเบิลเทนนิส กอล์ฟ ว่ายน�้า กรีฑา เปตอง แอโรบิก 

โบว์ลิ่ง และหมากกระดาน 

 อาจารย์ปรชีา ประยรูพฒัน์ รองอธกิารบดฝ่ีายศษิย์เก่า 

และชุมชนสัมพนัธ์ กล่าวว่า “ขอให้ต้ังใจแข่งขนักนัอย่างเต็มที ่

เต็มกำาลงัความสามารถ มสีต ิ ไม่ประมาท รูแ้พ้รูช้นะ 

และมีนำ้าใจเป็นนักกีฬา หากกีฬาประเภทใดท่ีต้องม ี

การปะทะกันก็ขอให้รูจ้กัอดทนอดกลัน้ เอาชนะใจตนเอง 

และชนะใจคนดูให้ได้ รวมทั้งให้รักษาชื่อเสียงและ 

เกียรติยศของมหาวิทยาลัยไว้เสมอ เชื่อมั่นว่าทัพ 

นักกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

เป็นผูท้ีม่คีวามรู้ความสามารถมาก ทำาให้มหาวทิยาลยั

มีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาหลายประเภทได้ 

ขอให้ทุกคนตั้งใจแข่งขันอย่างเต็มที่ ดูแลซ่ึงกัน 

และกันในทุกเร่ือง รวมทั้งช่วยกันรักษาชื่อเสียง

ของมหาวิทยาลัย เพราะเป็นสิ่งสำาคัญมากกว่า

เหรียญรางวัลใดๆ”

 การอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรของหน่วยงาน 

ทีใ่ช้ระบบไอเอสโอเข้าอบรมจ�านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่  

ส�านกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล (สวป.) 

ส�านกัหอสมดุกลาง  บณัฑติวทิยาลยั  สถาบนัคอมพวิเตอร์  

ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา และส�านักวิทยบริการ 

รวมทั้งสิ้น 50 คน

พที ีประตอูตัโนมตั ิ นางหรรษา  ไชยวานชิ ผูอ้�านวยการ 

ส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ส�านักรังสีและ 

เครือ่งมอืแพทย์ พนัเอกพเิศษชาญวทิย์ ราชธนบรบิาล 

ผู้บังคับหน่วยท�าลายล้างวัตถุระเบิด กรมสรรพวุธ-

ทหารบก นายแพทย์สุใจ  รังสีภัทร เจ้าของกิจการ

คลินิกบางบัวทอง โดยมี นายไพรัช  วิวัฒนกุลกิจ 

เป็นผู้ด�าเนินรายการ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช

คนืสูเ่หย้าฯ (ต่อจากหน้า 12)

 พ.อ. บรรเจิด สนามทอง รองผู้อ�านวยการ

ศูนย์ภาษากรมยุทธศึกษาทหารบก (ศภษ. ยศ.ทบ.) 

ได้น�าอาจารย์และ นักศึกษาภาษามลายูถิ่นและภาษา

มาเลเซีย จ�านวน 29 คน มาฝึกทักษะการใช้ภาษา

มลายูกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู

และนักศึกษาท่ีมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. โดยมี รองศาสตราจารย์  

ดร.สุมาลี นิมมานุภาพ และอาจารย์ประเสริฐ  

เย็นประสิทธิ ์ให้การต้อนรบั ในการฝึกทกัษะฯ ครัง้น้ี 

มเีป้าหมายเพือ่ให้นกัศกึษาจาก ศภษ.ยศ.ทบ.ได้แลก- 

เปล่ียนเรียนรู้ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมมลาย ู

กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง อันจะเป็น 

ประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งสองฝ่ายต่อไปในอนาคต   

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ฝึกทักษะภาษามลายู



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่๙) วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 

  
ม.ร. ยกระดับมาตรฐาน

การบริการด้วย “ISO 9001 : 2015”
เยือนสถาบันการศึกษานานาชาติ ม.ร.

 Prof. Dr. H. Lomba Sultan  

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน คณะท�างาน

และเจ้าหน้าทีข่อง Alauddin State Islamic 

University of Makassar ได้มาเยือน 

สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559  

ณ ห้อง 1 ชัน้ 7 สถาบนัการศกึษานานาชาติ  

เพื่อน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Alauddin 

State Islamic University of Makassar และหารือความร่วมมือของสองสถาบันฯในอนาคต

 โอกาสนี ้ อาจารย์สาธนิ สนุทรพนัธุ ์ ผูอ้�านวยการสถาบนัการศกึษานานาชาต ิ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

และผู้แทนของสถาบันฯ ร่วมต้อนรับคณะท�างานของ Alauddin State Islamic University of Makassar 

โดยน�าเสนอความเป็นมาและหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนของสถาบันการศึกษานานาชาติ

 ส�านกัประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“Introduction and Document to ISO 9001 : 2015”  

โดยมผู้ีช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยรู 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นประธาน  และมนีางสภุคั 

ภักดีโต หัวหน้าวิทยากรจากฝ่ายเทคนิค สถาบัน

รับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นวิทยากร  เมื่อวันที่ 

18  พฤษภาคม  2559  ณ ห้องสุพรรณิการ์ สถาบัน

คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  

ภวูพฒันะพนัธุ ์ ผูอ้�านวยการส�านกัประกนัคณุภาพ

การศึกษา ม.ร.  กล่าวว่าองค์กรระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการมาตรฐาน  (International Organization 

for Standardization)  หรอืท่ีเรยีกว่า ระบบไอเอสโอ 

เป็นมาตรฐานสากลทีอ่งค์กรธรุกจิทัว่โลกให้ความส�าคญั  

เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ  และความม ี

ประสทิธภิาพของการด�าเนนิงานภายในองค์กร  ดงันัน้ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงน�าระบบมาตรฐานไอเอสโอ  

ท่ีเน้นด้านการบริการเข้ามาใช้   เพือ่สร้างความมัน่ใจ 

ให้กับผู้ใช้บริการ 

 ปัจจบุนั ระบบมาตรฐานไอเอสโอ มกีารพฒันา

รปูแบบจาก  ISO9001 : 2008 เป็น ISO 9001 : 2015  

ดังนั้น แต่ละหน่วยงานต้องท�าความเข้าใจ และ 

ปรับเปลี่ยนมาตรฐานให้ เป ็นเกณฑ์ป ัจจุบัน 

เพือ่เตรียมงานให้สอดคล้อง  น�ามาสู่การให้บริการทีด่ ี

มีคุณภาพมากกว่าเดิม  รวมถึงการน�ามาตรฐาน

ระบบ ISO 9001 : 2015 ไปใช้ในการตรวจประเมิน

หน่วยงานอื่นด้วย

 ด้าน นางสุภัค เปิดเผยว่าการน�ามาตรฐาน 

ISO 9001 : 2015  ไปประยกุต์ใช้ของแต่ละหน่วยงาน 

มเีป้าหมายหลกัเดยีวกันคอื ท�าให้การบรกิารมคีณุภาพ 

ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจ

ต่อผู้รับบริการ ทั้งนี้ ระบบไอเอสโอมีการพัฒนา

รูปแบบเพื่อให้ทันตามบริบทของสังคมปัจจุบัน 

ที่มีการเปลี่ยนแปลง  โดยเน้นประเด็นการวางแผน

จัดการความเสี่ยง ที่เพ่ิมเข้ามาเป็นประเด็นหลัก  

นอกจากนีย้งัมปีระเดน็ของการสือ่สารกบัหน่วยงาน

หรือกลุ่มภายนอก ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และมี

ผลกระทบกับการด�าเนินงานขององค์กรด้วย

 “ฝากถึงบุคลากร ม.รามฯ ให้ปรับตัวและ 

อัพเดตข ้อมูลทั้ ง เกณฑ์มาตรฐานไอเอสโอ 

รวมถึงติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน กฎหมาย 

กฎระเบียบอื่นๆ  ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำางาน 

และการบริการ  โดยต้องเลือกข้อมูลที่สามารถ 

นำามาใช้ประโยชน์ได้กับหน่วยงาน”
(อ่านต่อหน้า 11)

 ส�านักกีฬา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ส่งนักกีฬา

และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ครัง้ที ่35 “ราชมงคลธญับรุเีกมส์” ระหว่างวนัที ่4 - 11 

มถินุายน 2559  ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 

อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี อาจารย์ปรีชา  

ประยรูพฒัน์ รองอธกิารบดฝ่ีายศษิย์เก่าและชมุชนสมัพนัธ์ 

เป็นประธานและให้โอวาทแก่นักกีฬา และมีผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์เรงิรณ  ล้อมลาย  รองอธกิารบดฝ่ีายธรุการ 

รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการส�านักกฬีา  คณะผูบ้ริหาร 

และเจ้าหน้าทีท่ีจ่ะเดนิทางไปร่วมแข่งขนักฬีา ร่วมงาน 

กว่า 200 คน เมือ่วนัท่ี 3 มถินุายน 2559 ณ ห้องประชมุ 

ชั้น 5 อาคารเบกพล 

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ  ล้อมลาย 

รองอธกิารบดฝ่ีายธรุการ รักษาราชการแทนผูอ้�านวยการ- 

ส�านกักฬีา กล่าวว่าการแข่งขนักฬีาบคุลากรส�านกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา จดัแข่งขนัเป็นประจ�าทกุปี 

เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานที่สังกัดได้ออกก�าลังกาย 

อย่างต่อเนือ่ง เป็นการเสรมิสร้างสขุภาพและพลานามยั 

ให้แข็งแรง รวมทั้งก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่าง

คืนสู่เหย้า ชาวเคมีรามฯ 

พันธะเคมีรามฯ RU Chemical Bond

(อ่านต่อหน้า 11)

บุคลากร ม.ร. ร่วมแข่งกีฬาบุคลากร สกอ.

 รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานคืนสู่เหย้า

ชาวเคมรีามฯ “พนัธะเคมรีามฯ RU Chemical Bond” 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 โดยมีการแข่งขัน

กีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ ่นพี่รุ ่นน้อง  

ณ อาคาร GB 4 ในช่วงเช้า และในช่วงเย็นมีพิธี

มุทิตาจิตต่ออาจารย์ รวมทั้งการเสวนา “เรียนเคมี 

ท�าอะไรได้มากกว่าทีค่ดิ” โดยศษิย์เก่า ประกอบด้วย 

นายไตรสิทธิ์  ปภัสยิ่งพันธ์ เจ้าของหุ้นส่วนจ�ากัด 

(อ่านต่อหน้า 11)


