
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม 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 ๑๑

วันท่ี ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม 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

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
หัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

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)

   
 
             คณาจารย์ ม.ร.เร่งพัฒนาเทคนิคการเขียน-วิเคราะห์ข้อสอบ

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่รามฯ2

กิจกรรมต้อนรับจากรุ่นพี่ด้วยความอบอุ่น

 กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ขอเชญินกัศกึษา

เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่  

5 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเรยีนรวม KTB ชัน้ 2 วทิยาเขตบางนา 

พร้อมทั้งถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังทุกอาคารเรียน

ภายในวทิยาเขตบางนาและสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตทิัว่ประเทศ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต เปิดเผยว่า 

 กองงานวิทยาเขตบางนาเตรียมจัดงาน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 

เพือ่ต้อนรบันักศกึษาใหม่และให้นกัศกึษาใหม่ 

ได้รู้จักบ้านหลังแรกในการเรียนและสร้าง- 

ความคุ้นเคยกับสถาบัน และมีความเข้าใจ 

ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้รู้จักชมรม 

กจิกรรมต่างๆ พบเพือ่นใหม่ในรัว้มหาวทิยาลยั และรบัทราบข้อมลู

ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาด้วย

 กจิกรรมในงานมตีลอดทัง้วนั โดยช่วงเช้า ตัง้แต่เวลา 08.00 น. 

พธีิปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่ โดยผูช่้วยศาสตราจารย์วุฒศัิกดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานให้โอวาท ต่อด้วย 

การบรรยายพิเศษ 

 ฝ่ายวชิาการและประกนัคณุภาพ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดอบรม

เชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “เทคนคิการเขยีนและการวเิคราะห์ข้อสอบ” ให้แก่คณาจารย์มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นประธาน 

และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559  

ณ ห้องบรรยาย 301 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย 

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

อธิการบดี ม.ร.ยินดีนักศึกษาคณะวิทย์ฯ

คว้ารางวัลรองอันดับ 1 แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 

   
 

   
 โครงการฯ ความเป็นเลิศ ขยายเวลารับนศ.ใหม่ สาขาฯ ต่างประเทศรับสมัครนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ 

ต่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท 

ภาค 2/2559 ส�าหรับชาวไทยในต่างประเทศ 

ชาวไทยท่ีท�างานระหว่างประเทศ พนักงานในหน่วยงาน 

องค์กรต่างๆ เช่น สายการบิน การเดินเรือ ฯ  

เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดน้ี - 10 กรกฎาคม 2559 โดยมีหลักสูตร 

ที่เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 

ส�านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ 

 โครงการพเิศษบริหารธรุกจิบณัฑติ 
เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ขยายเวลารบัสมคัร 
นกัศกึษาใหม่ รุน่ท่ี 6 ภาค 1/2559 ในหลกัสตูร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2559 ผู้สนใจ
สมัครดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.
excbba.ru.ac.th   หรือสมัครด้วยตนเองท่ี 
ส�านักงานโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต
เพือ่ความเป็นเลศิ ชัน้ 2 คณะบรหิารธรุกจิ 
สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2310-8213, 
083-627-2439, 081-831-1399, 081-423-5069

(อ่านต่อหน้า 2)

 นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เจ๋งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ 

ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 2559 อีกทั้ง 

ตวัแทนนกัศกึษาคณะวทิย์ฯ ยงัตดิทอ็ปเทนในการแข่งขนั 

กีฬาอะตอมเกมส์ ครั้งที่ 25 พร้อมมุ่งพัฒนาฝีมือทั้งด้าน

วชิาการ-เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่ชงิชยัในสนามต่อไป

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง แสดงความยินด ี

กับนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยี อิ เ ล็กทรอนิกส ์  

คณะวทิยาศาสตร์ คว้ารางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 การแข่งขนั 

หุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย ครัง้ที ่ 23 ประจ�าปี 2559 

ชิงถ้วยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ม.ร. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ฯ      (ต่อจากหน้า 1) 

โดย ‘บ่าววี’ พนัจ่าอากาศเอกวีรยทุธิ ์นานช้า ศษิย์เก่า

คณะรฐัศาสตร์ นกัร้องสงักดั บรษัิท อาร์สยาม จ�ากดั 

(มหาชน) มาเล่าประสบการณ์ความมุง่มัน่สูค่วามส�าเร็จ 

ความภาคภมูใิจทีไ่ด้เป็นบณัฑติมหาวทิยาลยัรามค�าแหง

 ช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. การปฐมนิเทศ

แยกคณะ โดยคณบดีและอาจารย์ประจ�าคณะ ตาม

อาคารต่างๆ ดงันี ้ คณะนติศิาสตร์ อาคาร PBB 401-501  

คณะบรหิารธรุกจิ อาคาร KTB 201-301 คณะมนษุยศาสตร์ 

อาคาร KTB 401-501  คณะศกึษาศาสตร์ อาคาร BNB 10-11 

คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร PRB 502 คณะรัฐศาสตร์ 

อาคาร PBB 201-301 คณะเศรษฐศาสตร์ อาคาร PRB 301 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคาร PRB 302 และ

คณะสื่อสารมวลชน อาคาร PRB 501

 กองงานวิทยาเขตบางนา ขอเชิญนักศึกษาเข้า

ร่วมพิธีปฐมนิเทศและกิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่ 

ที่วิทยาเขตบางนา จัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 

ณ วิทยาเขตบางนา (รามฯ2) ตามก�าหนดการดังกล่าว 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการนักศึกษา 

งานกิจการและบรกิารนกัศกึษา กองงานวทิยาเขตบางนา 

โทร.0-2397-6301, 0-2397-6315

 โอกาสนี ้ ผศ.ดร.บญุชาล ทองประยรู รองอธกิารบดี 

ฝ่ายวชิาการและประกนัคณุภาพ กล่าวว่าการวดัและ

ประเมินผลเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีความส�าคัญ

กับความส�าเร็จในการจัดการศึกษาที่แสดงให้เห็น

พัฒนาการและความส�าเร็จทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

วิธีการหนึ่งในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้ 

คือ การสอบและการออกข้อสอบ ผู้สอนซึ่งเป็น 

ผู ้ออกข้อสอบต้องเข้าใจถึงเทคนิคการเขียนและ

การวิเคราะห์ข้อสอบอย่างมีคุณภาพ ถ้าการวัดผล 

มคีวามเทีย่งตรง ผลทีไ่ด้ย่อมมคีวามน่าเชือ่ถอื สามารถ

น�าไปใช้ในการพฒันาหรอืปรบัปรงุการเรยีนการสอน 

เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตาม

หลักสูตรที่ต้องการ  

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

การอบรมเทคนคิการเขียนและการวเิคราะห์ข้อสอบ

เป็นประเด็นท่ีคณาจารย์ต้องมีการทบทวนและ

ท�าให้ชดัเจน เพราะการออกข้อสอบเป็นการทดสอบว่า 

นักศึกษาได้รบัความรูต้ามทีส่อนหรอืไม่ ควรวเิคราะห์

ข้อสอบทีอ่อกให้สามารถวดัผลการเรยีนของนักศกึษาได้ 

ขณะเดียวกัน นอกจากการสอนและการสอบแล้ว 

ขอให้อาจารย์เร่งเขยีนผลงานวชิาการเพือ่ขอต�าแหน่ง

ทางวชิาการตัง้แต่เข้ามาสอนใหม่ๆ อย่าปล่อยให้เวลา

ผ่านไปโดยไม่สนใจต�าแหน่งวิชาการของตนเอง 

และขอให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับหน้าที่การงานและสวัสดิการต่างๆ เช่น การขอ

ทนุศกึษาต่อ กองทนุส�ารองเลีย้งชพี การประกนัสงัคม 

เป็นต้น โดยสามารถดรูายละเอยีดได้ทางเวบ็ไซต์ของ 

“กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง” 

 “ขอขอบคุณกองบริการการศึกษาที่ จัด

คณาจารย์ ม.ร.ฯ                            (ต่อจากหน้า 1) 

อาคารวิทยบริการและบริหาร ช้ัน 1 โทร. 0-2310-8664-5, 

0-2310-8196-7 หรือ E-mail: oasc@ru.ac.th ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ www.ru.ac.th/oasc  

 สาขาฯ ต่างประเทศฯ                      (ต่อจากหน้า 1) 

โครงการนี้ขึ้น และขอบคุณวิทยากรที่สละเวลามา 

ให้ความรูแ้ก่คณาจารย์ ม.ร.หวงัว่าคณาจารย์จะได้รบั 

ความรู ้และความเข ้าใจเกี่ยวกับเทคนิคในการ

วิเคราะห์ข้อสอบที่สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหา 

ให้สามารถน�าไปวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และน�าไปสู่การปรับปรุง

และการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

รวมไปถึงบรรลุเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพสู่สังคมด้วย”

ในธีมการแข่งขนั “พลงังานบรสิทุธิ ์จดุประกายโลก” 

จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ

นักศึกษาตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขัน

กีฬาอะตอมเกมส์ครั้งที่ 25 “กันภัยมหิดลเกมส์”  

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซึ่งคว้า 

อันดบัที ่10 จาก 25 มหาวทิยาลยั โดยม ีรองศาสตราจารย์

ปรีชา พหลเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด 

รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยาเขต และ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.สาธิษฐ์  นากกระแสร์ รักษาราชการแทนคณบดี

คณะวทิยาศาสตร์ ตลอดจนอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการฯ 

ร่วมยนิด ีเมือ่วนัที ่21 มถินุายน 2559 ณ ห้องประชมุ 1 

ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร

 โอกาสนี ้ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง กล่าวว่าขอชืน่ชม

และขอบคุณนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนท่ี

สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทั้งด้านวิชาการ 

เทคโนโลยี และกีฬา เพราะการเรียนหนังสือภายใน

ห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ นักศึกษาต้อง

รู้จักท�ากิจกรรมที่มีประโยชน์ ส่งเสริมทักษะความรู ้

และทกัษะทางวชิาชพี รวมทัง้รับผดิชอบต่อสงัคมด้วย 

เพราะสิ่งนี้จะเป็นพลังส�าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน

สังคมไทยให้ก้าวหน้า แต่ต้องไม่ละทิ้งเรื่องการเรียน 

ตั้งใจเรียนหนังสือให้ส�าเร็จการศึกษาโดยเร็ว และ

ขอให้ช่วยกันพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้า

และเข้มแข็ง และน�าความรู้ ความภาคภูมิใจไป

ประชาสมัพนัธ์และเชญิชวนให้น้องๆ มาเรยีนคณะวทิย์ฯ 

กันมากขึ้นด้วย

 ส�าหรับ ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี-

อิเล็กทรอนิกส์ ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ครั้งที่ 23 ประจ�าปี 2559 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน

จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

จ�านวน 3 คน ได้แก่  นายภูริณัฐ  ขาวดี  นายอติศร 

พรหมภัทร และนายส�าเริง  ฟาอิดิน 

 ส่วนการแข่งขันกีฬาอะตอมเกมส์ครั้งที่ 25 

“กันภยัมหดิลเกมส์” ณ มหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตศาลายา 

มีตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขัน

จ�านวน 50 คน ใน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ วอลเลย์บอล  

บาสเกต็บอล ฟตุบอล แบดมินตนั ปิงปอง เปตอง หมากรุก 

A-Math และแข่งขันทางวิชาการ ทั้งนี้สามารถคว้า 

2 เหรียญเงิน จากกีฬาหมากรุกและวอลเลย์บอล  

1 เหรียญทองแดง จากกีฬาแบดมินตันชายคู่ และ 

ได้ล�าดับที่ 6 จากการแข่งขันทางวิชาการ ท�าให้ผล

การแข่งขันรวมได้ล�าดับที่ 10 จาก 23 มหาวิทยาลัย

อธิการบดี ม.ร. ยินดีฯ         (ต่อจากหน้า 1) 

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสมหามงคลเสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบัต ิ

ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยมีนางลักขณา ยงไสว 

หวัหน้าสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัเพชรบรูณ์ และเจ้าหน้าท่ีสาขาวทิยบรกิารเฉลิมพระเกยีรติ

จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนราชการ และประชาชนอ�าเภอหล่มสัก ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 

จ�านวน 74 รปู ณ หน้าทีว่่าการอ�าเภอหล่มสกั ในการนีส้าขาฯ ได้ร่วมกนัปลกูต้นไม้ จ�านวน 709 ต้น ประกอบด้วย 

ต้นไทรเกาหล ี 110 ต้น ต้นสนแผง 14 ต้น ต้นเทยีนทอง 100 ต้น ต้นนอีอน 200 ต้น ต้นชาฮกเกีย้นดดั 

16 ต้น ต้นเข็มแดง 200 ต้น ต้นโมก 10 ต้น ต้นเฟื่องฟ้า 59 ต้น และปลูกหญ้า 200 แผ่น นอกจากนี ้

  เจ้าหน้าทีแ่ละนกัศกึษา ได้ร่วมกนัลงนามถวายพระพร แด่ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ภมูพิลอดลุยเดชมหาราช  

รามฯ เพชรบูรณ์ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ถือว่าเป็นป ี

มหามงคลอีกปีหนึ่งของประเทศไทย

 เนือ่งเพราะเป็นปีทีส่มเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถ เจรญิพระชนมพรรษา 

๘๔ พรรษา หรือ ๗ รอบ

 รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 คณะกรรมการจดังานได้รบัพระราชทาน

ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๙

 อักษรพระนามาภิไธย ส.ก.

 อักษร ส. ถมสีครามเข้ม เป็นสีแห่ง

วันพระราชสมภพ

 อักษร ก. ถมสีขาว ซึ่งเป็นสีเดช

ของวันพระราชสมภพ

 อกัษรพระนามาภไิธย ส.ก. อยูภ่ายใต้

พระมหามงกุฎสีทอง

 ภายใต้พระมหามงกฎุสทีองประดษิฐาน

พระแสงจักรตรี หมายว่าทรงสถิตอยู่ใน

พระบรมมหาราชวงศ์จักรี

 พระนามาภไิธย ส.ก. อยู่ภายในกรอบ 

วชัรรตัน์ ๗ ดวง คอืทรงเจรญิพระชนมพรรษา

ได้ ๗ รอบ มีพื้นสีมอคราม (ฟ้า) อันเป็น

สีวันพระราชสมภพ

 ฉบับหน้า ที่ตรงนี้จะกล่าวถึงตรา-

สัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม-

พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ต่อจาก

ฉบับนี้

อธิการบดีแจงนโยบายบุคลากรสายสนับสนุน
ฝากตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัก-สามัคคี

(อ่านต่อหน้า 11)

 อธกิารบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง แจงนโยบายสายสนบัสนนุ ฝากบคุลากรปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ 

มีความรกัสามัคคใีนองคก์ร  และรว่มกนัพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูค่วามเจริญกา้วหนา้  พรอ้มยืนยันจะท�างาน 

ดว้ยความซือ่สตัย ์ จรงิใจ โปรง่ใส และยตุธิรรม

 มหาวิทยาลยัรามค�าแหง จดัประชมุชีแ้จงนโยบายผูบ้รหิารสูก่ารปฏบัิต ิ “ส�าหรบับคุลากรประเภทวชิาชพีเฉพาะ

หรอืเชีย่วชาญเฉพาะ ประเภททัว่ไปและประเภทลูกจา้งประจ�า” โดยม ีผูช้ว่ยศาสตราจารยว์ฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นผูช้ีแ้จง เมือ่วนัที ่8 มถินุายน 2559  ณ อาคารหอประชมุพอ่ขนุรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี ้ผศ.วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย ์ กล่าวว่า มหาวทิยาลัยมีการเปล่ียนแปลงนโยบายหลายเรือ่ง เพ่ือปรบัเปล่ียน

ใหอ้งคก์รมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และมทีศิทางในการท�างานทีถ่กูตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกอ่งค์กร โดยใช ้ 

นโยบาย “ซือ่สตัย์ จรงิใจ โปร่งใส ยตุธิรรม” สรา้งความเข้มแขง็ ความรกั ความสามคัคี ระหวา่งกนัในองคก์ร  

และพรอ้มน�าพาองคก์รไปสูค่วามส�าเรจ็ เจรญิรุง่เรอืงตอ่ไป

 นโยบายแรกคือ เรือ่งการรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ โดยก่อนการรบัสมคัรนักศกึษาใหม่ในครัง้น้ีได้เชญิประชมุ 

คณบดทุีกคณะเพือ่ช่วยกนัวางแผนการประชาสมัพนัธ์และใช้ส่ือโซเชยีลมเีดยีให้มากขึน้ เพือ่เผยแพร่ข่าวสาร 

ให้ผูส้นใจได้รบัทราบ และได้อ�านวยความสะดวกในเรือ่งต�าราเรยีนแก่ผูส้มคัรด้วย โดยส�านกัพมิพ์ได้จดัต�าราเรยีน

ชัน้ปีที ่1 ทกุกระบวนวชิาและต�าราชุดของแต่ละคณะไปจ�าหน่าย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงด้วย  

เพือ่ให้นกัศกึษาใหม่ได้ซือ้หนงัสอืตามรายกระบวนวชิาทีล่งทะเบยีนไปอ่านก่อนเปิดเทอม นอกจากนีย้งัมแีนวคดิ

น�าหนังสือเรยีนวชิาหลกัมาวางขายในสถานทีล่งทะเบยีนในช่วงลงทะเบยีนนกัศกึษาเก่าด้วย เพือ่จงูใจให้นกัศกึษา

อ่านหนังสือและได้ความรู้ที่ตรงตามที่อาจารย์สอนอย่างแท้จริง

 อธกิารบด ี ม.ร. กล่าวถงึการบรหิารจดัการการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษาในส่วนภมูภิาคว่าได้แต่งตัง้ 

คณะกรรมการอ�านวยการสอนปรญิญาโทในสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิเป็นผูร้บัผดิชอบ โดยคณะกรรมการ 

ชุดนี้มีหน้าที่ก�ากับดูแลบริหารจัดการการเรียนการสอนในส่วนภูมิภาค ทั้งเรื่องการเรียนการสอน และ 

จัดอาจารย์ผู้สอน ส่วนเรื่องการคุมบัญชีเซ็นชื่อ การเข้าสอบ การขาดการลา เป็นหน้าที่ของรองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการ  และท่ีส�าคัญมหาวิทยาลัยได้ออกข้อก�าหนดอย่างชัดเจน  เรื่องบุคลากรที่จะไปท�าหน้าที ่

อาจารย์ผู้ช่วยและผู้ช่วยอาจารย์ ซึ่งผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ไปท�าหน้าท่ีดังกล่าว ขอให้ท�าหน้าท่ีของตนเอง 

ด้วยความรับผิดชอบ ดูแลนักศึกษาตามความเหมาะสม ที่ส�าคัญขอให้ด�ารงตนเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย

ให้สมศักดิ์ศรีและมีเกียรติ

 อธกิารบด ี กล่าวต่อไปว่าเรือ่งความก้าวหน้าในอาชพีของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยได้ก�าหนด

ให้บุคลากรทุกต�าแหน่งเขียนบรรยายลักษณะงานของตนเอง (job description) ซึ่งเป็นเอกสารท่ีระบุถึง 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของต�าแหน่งงานในองค์กร รวมทั้งระบุถึงคุณสมบัติที่จ�าเป็นของ

ต�าแหน่งงานนัน้ๆ ด้วย ทัง้นีเ้พ่ือให้มคีวามชดัเจนในการปฏบิตังิานและบรหิารงานบคุคล และการประเมนิค่างาน 

คอืวิธกีารทีใ่ช้ในการก�าหนดระดบัต�าแหน่งหรอือตัราการจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับผู้ปฏบัิตงิานในต�าแหน่งต่างๆ 

บนหลักการพื้นฐานของการก�าหนดต�าแหน่งที่ยึดถือ “งานเป็นหลัก” เพ่ือความเป็นธรรมในการบริหาร

ค่าตอบแทน ซ่ึงการประเมินค่างาน จะเป็นการเปรียบเทียบความส�าคัญ ความยาก และคุณภาพของงาน 

ในความรับผิดชอบของต�าแหน่งงานต่างๆ ในองค์กรเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการก�าหนดระดับต�าแหน่ง 

หรอือตัราตอบแทนของต�าแหน่งงานต่างๆ ทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม ขอให้บคุลากรทกุคนช่วยกนัท�าให้ถกูต้อง 

หากมีข้อสงสัยให้เข้าไปดูท่ีเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีการประเมินความโปร่งใสและ 

ธรรมมาภิบาล ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ของส�านกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั โดยจะตรวจสอบจากเอกสารการจดัซือ้จดัจ้าง เอกสารพสัดตุ่างๆ 

และสอบถามบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

นักศึกษาใหม่ในงาน Road Show ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว

พร้อมมากำาหนดอนาคตและความสำาเร็จที่รามคำาแหง 

  เสียงตอบรับจากผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในงาน RU Road Show 2016 

ท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 6 - 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา  

ต่างชืน่ชมระบบการรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ทีส่ะดวก รวดเรว็ โดยใช้บตัรประจ�าตวั

ประชาชนเพยีงใบเดยีว และสิง่ส�าคญัคอืความมุง่มัน่ก�าหนดอนาคตและความส�าเรจ็

ที่รามค�าแหง

 โอกาสนี ้ ‘ข่าวรามค�าแหง’ ได้พดูคยุกบัผูส้มัครนกัศกึษาใหม่ถงึความประทบัใจ

และเหตุผลที่มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในงาน Road Show ครั้งนี้

  นายพันกร  เจริญวชิรศักดิ์ ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ

บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง สมัครเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ 

สาขาการปกครอง  กล่าวว่าการสมคัรเรยีนครัง้นีเ้ป็นปรญิญาตร ี

ใบแรก ท�างานอยู ่ เลอืกรามค�าแหงทีใ่ห้โอกาสได้ท�างานไปด้วย 

ทีส่�าคญัตนม่ันใจว่าสามารถแบ่งเวลาอ่านหนงัสอื มวีนิยัในตนเอง 

และต้องท�าได้ เพราะอยากประสบความส�าเรจ็ มใีบปรญิญาอย่างจรงิจงั วนันีด้ใีจ 

ทีไ่ด้มโีอกาสสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ในงาน RU Road Show 2016 โดยทราบข่าว

การจัดงานจาก Facebook: PR Ramkhamhaeng University ขั้นตอนสะดวก 

รวดเร็วมาก พร้อมกับได้ค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่แนะแนวในวันนี้ด้วย 

 “รามค�าแหงจัดรูปแบบการสมัครได้สะดวก รวดเร็วมาก เป็นโอกาสที่ดี 

โดยเฉพาะส�าหรับผู้ที่ต้องใช้เวลาในการหาเอกสาร สามารถสมัครเป็นนักศึกษา

ได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว และส่งเอกสารส�าคัญตามมาทีหลัง ปัจจุบัน 

ผมอายุ 34 ปี ตั้งใจจะเรียนให้ส�าเร็จและเข้ารับปริญญาให้ได้ ขอฝากถึงผู้ที่ก�าลัง 

มองหาโอกาสทางการศึกษาว่า อย่าให้ข้ออ้าง ทั้งเรื่องเวลา อายุ หรือระยะทาง 

มาเป็นอุปสรรคในการเรียน เพราะการศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญในชีวิต อย่าคิดว่า 

มีครอบครัว มีงานท�าแล้วจะไม่สนใจเรื่องการศึกษา เพราะความรู้เป็นบันได 

ก้าวไปสู่ความส�าเร็จในชีวิต ผมให้รามค�าแหงจุดประกายความส�าเร็จ”

  นางสาวณฐันรทินร์-นางสาวณฐันร ี

สุธีโสภณ ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

โดยพร้อมใจสมคัรเข้าเรยีนในคณะบรหิารธรุกจิ 

พร้อมกล่าวว่าได้สมคัรเป็นนกัศกึษาพรดีกีรี 

ทีร่ามค�าแหงตัง้แต่ชัน้ ม.4 โรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั สะสมหน่วยกติได้ 38 หน่วยกติ 

วันนี้เป็นโอกาสดีที่ทราบข่าวการจัดงานจาก Facebook ของมหาวิทยาลัย และ

บ้านอยูใ่กล้จงึมาสมคัรเป็นนกัศกึษาปรญิญาตร ีแบบเทยีบโอนหน่วยกติ ทีผ่่านมา

สามารถเรียนคู่กับที่ม.เกษตรได้สบาย เพราะวิชาพื้นฐานในปีแรกใกล้เคียงกับ 

การเรียนชั้นม.ปลาย จนปัจจุบันยิ่งสามารถแบ่งเวลาอ่านหนังสือได้ดี โดยจะยึด

การเรียนที่เกษตรเป็นหลักคู่กับการเรียนที่รามค�าแหง 

 “ดีใจที่ได้มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในงาน RU Road Show สะดวกทั้ง

การเดนิทาง และขัน้ตอนการสมัคร ขอบคณุรามค�าแหงทีใ่ห้ทางเลอืกคณะ และสาขาท่ีสนใจ 

อกีทัง้เปิดโอกาสให้เปลีย่นคณะได้ตามทีต้่องการ  ทีผ่่านมาเนือ้หาของรามค�าแหง

เป็นแนวเดยีวกบัทีเ่รยีนทีเ่กษตรด้วย เราช่วยกนัอ่าน ช่วยกนัท�าความเข้าใจ สิง่ส�าคญั

คอืต้องมกีารแบ่งเวลา อ่านหนังสอืให้สม�า่เสมอ มีลงทะเบยีนการสอบ e-Testing ด้วย 

ซึง่รามค�าแหงจดัสอบถงึปีละ 5 ครัง้ จงึสะสมหน่วยกติได้ต่อเนือ่ง ยิง่เมือ่เปลีย่น

ระบบเกรดเป็น A B C D เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาตั้งใจเรียนมากขึ้น ชอบระบบ

การสมัครในวนัน้ี เวบ็ไซต์มรีายละเอยีดของมหาวทิยาลัยครบถ้วน และข่าวรามค�าแหง

ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าใจระบบการเรียนมากยิ่งขึ้นด้วย” 

 นายภณประวิชย์  โชติอัศวกรอุดม อายุ 19 ปี จบจาก

โรงเรยีนหอวงั สมคัรเข้าเรยีนคณะนติศิาสตร์ กล่าวว่าทราบข่าว

จากเพื่อนให้มาสมัครเรียน ก�าลังขึ้นปี 2 ราชภัฏจันทรเกษม 

สาขาแพทย์แผนจีน สนใจเรียนนิติศาสตร์ ด้วยชื่อเสียงและ

ศิษย์เก่าท่ีประสบความส�าเร็จ โดยทราบข่าวจากทางเฟสบุ๊ค 

รูปแบบการเรียน การสมัครในวันนี้สะดวกมาก จะลงทะเบียนครั้งละ 3 - 4 วิชา 

ผมมั่นใจว่าเรียนได้ และส�าเร็จการศึกษาแน่นอน

 นางสาวเกศศศธิร  ศริสิมัพนัธ์ อาย ุ25 ปี สมคัรเข้าเรยีน

คณะรัฐศาสตร์ ทราบข่าวจากเฟสบุ๊ค ที่มาสมัครเรียนรามฯ 

เพราะสามารถอ่านหนงัสอืเองได้เต็มที ่ลงทะเบยีนเต็มทีก่�าหนดคอื

24 หน่วยกิต เลือกเรียนรัฐศาสตร์ เพราะน่าจะน�ามาใช้ใน-

ชีวติประจ�าวนัได้ด ี การเรยีนขึน้อยูก่บัความรบัผดิชอบของเรา 

จัดเวลาได้เองจะดีกว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นทั่วไป 

 “ชอบรปูแบบการสมคัรใจกลางเมอืง สะดวกมาก รามค�าแหงมชีือ่เสยีงในด้าน

วชิาการมานาน ตอบโจทย์การเรยีนได้ครบทกุด้าน ให้เวลาในการรบัผิดชอบตวัเอง เรยีนไปด้วย 

ท�างานไปด้วย  สามารถหารายได้ระหว่างเรียน จดัเวลาเรียนได้ด ี จะพยายามเรียนให้จบภายใน 2 ปีครึ่ง”

 นางสาวศุภธดิา  ขลบิเอม  นกัศึกษาใหม่คณะมนษุยศาสตร์ 

กล่าวว่าตนเองท�างานประจ�าอยู่ท่ีโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 

แผนกจดัเลีย้ง จ�าเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการท�างานอย่างมาก 

จึงตัดสินใจมาเรียนคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

เพราะค่าหน่วยกติถกูและไม่บงัคบัเข้าเรยีน สะดวกกบัคนท�างาน 

และที่ส�าคัญ มั่นใจว่าสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท�างานได้ดี

 “เพือ่นๆ พี่ๆ  ทีท่�างานด้วยกันแนะน�าให้มาสมคัรเรียนมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

ทีง่าน RU Road Show 2016 ณ ศนูย์การค้าเซน็ทรลั สาขาลาดพร้าว เพราะสะดวก

ในการเดนิทาง และใช้หลกัฐานในการสมคัรเพยีงบตัรประจ�าตวัประชาชนเพยีงใบเดยีว 

และตั้งใจจะเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศเพื่อรับฟังข้อมูลการเรียนการสอนต่างๆ และ

ท�าความรู้จักกับเพื่อนๆ ในสาขาวิชาเดียวกัน เพราะจะได้มีเพื่อนช่วยกันปรึกษา

เรื่องเรียน และฝึกฝนด้านภาษาต่อไปด้วย”

 นางสาวธญัญาลกัษณ์  อาบทวี นกัศกึษาใหม่คณะส่ือสารมวลชน 

กล่าวว่าตัง้ใจจะไปสมคัรเรียนด้วยตนเองท่ีมหาวทิยาลัยรามค�าแหง

อยูแ่ล้วแต่โชคดทีีไ่ด้มาเดนิเล่น ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรลั ลาดพร้าว 

และเหน็ว่ามกีารรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ โดยใช้เพยีงบตัรประจ�าตัว- 

ประชาชนเพยีงใบเดยีวกส็ามารถสมคัรได้ จงึตดัสนิใจมาสมคัรทีน่ี่

เพราะสะดวกรวดเร็ว และใกล้ที่ท�างาน อีกทั้งยังมีการแนะแนวการศึกษาท�าให้

เข้าใจการเรยีนการสอน อาชพีทีส่ามารถท�าได้เมือ่ส�าเร็จการศึกษา ซ่ึงมส่ีวนอย่างมาก

ในการตัดสินใจสมัครเรียนในคณะที่ตนเองชื่นชอบ คือ คณะสื่อสารมวลชน 

 “เลอืกเรยีนทีร่ามค�าแหง เพราะเป็นสถาบนัการศกึษาทีม่คีณุภาพมาตรฐาน เป็นทีย่อมรบั

ของสงัคมอย่างมาก และเหมาะกบัตัวเองทีต้่องท�างานและเรยีนไปพร้อมๆ กนั ทีส่�าคญัคอื 

ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก สามารถส่งตวัเองเรยีนได้ไม่ต้องเป็นภาระกบัผูป้กครอง” 

 นางสาวรชัภากรณ์  นนัโท  นกัศกึษาใหม่คณะมนษุยศาสตร์ 

กล่าวว่าตนเองประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องท�างานตลอดเวลา 

แต่ตัง้ใจอยากหาความรูร้ะดบัอดุมศกึษา ซึง่มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

ให้โอกาสทางการศกึษาแก่คนท�างานได้เรยีนหนงัสอื ไม่บงัคบั

เข้าชั้นเรียน และยังมีคณะที่น่าสนใจหลากหลายคณะด้วย  

และเมื่อทราบข่าวกิจกรรม RU Road show 2016 (อ่านต่อหน้า 11)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

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

ตอน ข้าวแกงจานละบาท

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ทราบไหมครับว่าข้าวแกงราคาจานละ 1 บาท ตามที่ผมตั้งเป็นชื่อ 

ของตอนนี้นั้น มีขายกันจริง ๆ คร้ังหลังสุดเมื่อใด ที่จริงก็ไม่ต้องย้อนยุค 

ไปไกลมากนกัหรอกครบั เพราะเมือ่ตอนผมเริม่ต้นเป็นอาจารย์ทีม่หาวทิยาลยั-

รามค�าแหงนัน้ กย็งัมข้ีาวแกงราคาจานละ 1 บาทขายอยูเ่ลย แต่จะว่าไม่ย้อนยคุ

ไปไกลก็ไม่เชิงนักเพราะผมเป็นอาจารย์ที่รามค�าแหงมาตั้งแต่ปี 2515 ซึ่งก็   

44 ปีมาแล้ว นานไหมครับ 

 เหตุผลที่คนยุคนี้จ�านวนไม่น้อยมักจะอยากย้อนไปมีชีวิตในอดีต

นอกจากจะเป็นเพราะอยากอยูใ่นยคุท่ีสิง่แวดล้อมและธรรมชาติยงัสงบร่มเยน็ 

ไม่มีมลพิษทางน�้า ทางอากาศ ทางเสียงมากมายเหมือนในยุคปัจจุบันแล้ว  

อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพราะค่าครองชีพในอดีตนั้นต�่ากว่าปัจจุบันมากนั่นเอง 

ผมเองตอนเดก็ ๆ ได้ฟังญาตผิูใ้หญ่เล่าให้ฟังถึงสมยัท่ีก๊วยเต๋ียวชามละ 1 สตางค์ 

กย็งัเพ้อฝันอยากย้อนยคุเหมอืนกนัครบั เพราะตอนนัน้ (ราวพ.ศ. 2502) ได้สตางค์

ไปโรงเรียนวันละ 1 บาท ถ้าก๊วยเตี๋ยวชามละ 1 สตางค์ก็คงกินได้เยอะทีเดียว

 ทีจ่รงิยคุเริม่ตัง้มหาวทิยาลยัรามค�าแหงในปี 2514 น้ัน ข้าวแกงทีแ่พงหน่อย

ก็ราคาจานละ 5 บาทแล้ว ที่ขายจานละ 1 บาทได้นั้นเป็นโครงการช่วยลด 

ค่าครองชีพให้ประชาชน โดยตั้งเต็นท์ขายอยู่ที่ท้องสนามหลวง 

 เรื่องที่ผมเขียนตอนน้ีน้ัน ไม่ได้ต้ังใจจะชวนให้โหยหาอดีตซ่ึงชีวิต

แสนสุขสบาย ของกินของใช้ก็ถูกอย่างเหลือเชื่อแต่อย่างใด ประเด็นส�าคัญ 

ที่ตั้งใจจะเขียนก็คืออธิบายศัพท์เศรษฐศาสตร์ค�าว่า “รายได้ที่แท้จริง” หรือ 

“real income” ในภาษาอังกฤษ

 ถ้าจะอธิบายด้วยภาษาเศรษฐศาสตร์ซึ่งคนแต่งต�าราชอบเขียนให้คนท่ี

อ่านงงจนอ่านไม่รู้เร่ืองอยู่เสมอนั้น “รายได้ที่แท้จริงก็คือรายได้ที่ปรับอัตรา

เงินเฟ้อแล้ว หรือหมายถึงอ�านาจซื้อของรายได้”  งงไหมครับ ใครเข้าใจบ้าง

ยกมอืขึน้ ถ้าใครยงังงอยูผ่มจะลองยกตัวอย่างของ “รายได้ท่ีแท้จรงิ” ให้ดูเผือ่ว่า

ท่านผู้อ่านอาจจะเข้าใจได้มากขึ้น แต่ไม่ทราบว่าจะช่วยได้แค่ไหน 

     รายได้ที่แท้จริงคือจ�านวนสินค้าที่จะซื้อได้จากรายได้ที่ได้รับ ยกตัวอย่าง

เช่นคนทีร่ายได้เดอืนละ 15,000 บาท ซึง่เป็นมาตรฐานของข้าราชการท่ีเพ่ิงจบ

ปรญิญาตรนีัน้ ถ้าน�าไปซือ้ข้าวแกงจานละ 40 บาทกจ็ะซือ้ได้ 375 จาน ดังนัน้

รายได้ท่ีแท้จริงของข้าราชการระดับปริญญาตรีจึงเท่ากับข้าวแกง 375 จาน   

ถามว่ารายได้นีม้ากหรอืน้อยเทยีบกบัสมยัผมเพิง่จบปรญิญาตรใีหม่ ๆ และเข้ามา

เป็นอาจารย์ที่รามค�าแหง

 ตอนปีพ.ศ. 2515 ที่ผมเริ่มรับราชการนั้นได้เงินเดือน ๆ ละ 1,250 บาท 

เพราะฉะนั้นถ้าคิดราคาข้าวแกงจานละ 5 บาท เงินเดือนนั้นก็จะซื้อข้าวแกง

ได้  250 จาน ซึ่งแปลว่ารายได้ท่ีแท้จริงของข้าราชการที่จบปริญญาตรีใหม่ ๆ 

ในยุคของผมคือเมื่อ 40 กว่าปีมาแล้วนั้น น้อยกว่ารายได้ของผู้จบปริญญาตรี

ยุคปัจจุบันเสียอีก เพราะซื้อข้าวกินได้น้อยกว่า (ตัวอย่างนี้ให้ราคาข้าวแกง

จานละ 5 บาท ถ้าราคาถูกกว่านี้รายได้ที่แท้จริงของผมก็จะมากกว่านี้นะครับ)

 ผมยกตัวอย่างข้างต้นให้ดเูพือ่ให้เหน็ว่าเวลาจะเปรยีบเทียบค่าครองชพีน้ัน 

เราจะดูแต่ราคาอาหารหรือราคาสินค้าจ�าเป็นอื่น ๆ อย่างเดียวไม่ได้ เราต้องดู

รายได้แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาด้วย

 เมือ่คราวทีแ่ล้ว เราได้น�าเสนอประโยคค�าถามในรปูแบบต่าง ๆ เพือ่ใช้ถาม

เกี่ยวกับสัญชาติของคู่สนทนาไปแล้ว ครั้งนี้จะได้แสดงให้เห็นตัวอย่างการน�า

ประโยคค�าถามในรูปแบบต่าง ๆ เหล่านั้นมาใช้ในการสนทนา

 บทสนทนาแรกนี้ เป็นการสนทนาระหว่าง  (บิ่ญ) ชาวเวียดนาม 

และ มานิต ชาวไทย ทั้งสองเพิ่งจะรู้จักกันเป็นครั้งแรก  ในฐานะเจ้าบ้าน 

จงึถามมานติว่าเขาเป็นคนชาตอิะไร เพราะคงทราบว่าไม่ใช่คนเวยีดนามเป็นแน่ 

บทสนทนาสั้น ๆ ระหว่าง  และ มานิต

 

 (จ่าว อัญ)   สวัสดีคุณ

 

 (จ่าว จิ)   สวัสดีคุณ

 

 (อัญ หล่า เหงื่อย เนื้อก หน่าว)  คุณเป็นคนชาติอะไร

 

 (โตย หล่า เหงื่อย ถาย)   ฉันเป็นคนไทย

 

 (จิ สุนี กุ๊ง หล่า เหงื่อย ถาย ฝาย คง)  คุณสุนีย์ก็เป็นคนไทยใช่ไหม

 

 (เวิง จุ๊ง โตย เด่ว หล่า เหงื่อย ถาย)  ใช่ พวกฉันต่างก็เป็นคนไทย

 การใช้  (ฝาย คง)

  

 (จิ สุนี กุ๊ง หล่า เหงื่อย ถาย) พี่สุนีย์ก็เป็นคนไทย (ประโยคบอกเล่า)

 หากเตมิค�าว่า  ซึง่มีความหมายว่า ใช่ไหม ลงไปท้ายประโยค เป็น 

 

 (จ ิสนุ ีกุง๊ หล่า เหงือ่ย ถาย ฝาย คง) คณุสนุย์ีกเ็ป็นคนไทยใช่ไหม (ประโยคค�าถาม)

 ไวยากรณ์อีกส่วนหนึ่งที่พบในบทสนทนานี้ คือ การใช้ค�าว่า  (กุ๊ง) 

และ  (เดิ่ว กุ๊ง ) หมายถึง ก็ ใช้แสดงความคล้อยตามกับประโยค 

ที่กล่าวมาก่อนแล้ว ว่าเป็นเช่นเดียวกัน   (เดิ่ว) หมายถึง ล้วนแล้ว ต่างก็ใช้

เพื่อสรุปว่าความทั้งหมดที่กล่าวมานั้น คล้อยตามกัน เช่น 

  

 (สมชาย ห่อก เตี๊ยง เหวียต)  สมชายเรียนภาษาเวียดนาม

  

 (สมจิต กุ๊ง ห่อก เตี๊ยง เหวียต)  สมจิตก็เรียนภาษาเวียดนาม

 

 (ก๊าก แอม เอ๊ย เด่ว ห่อก เตี๊ยง เหวียต) พวกน้องเหล่านั้นต่างก็เรียน 

    ภาษาเวียดนาม

 บทสนทนาที่สอง เป็นการทักทาย และถามว่ามาจากไหน ใช้ส�านวน 

 (ตื่อ เดิ่ว เด๊น) การสนทนาเกิดขึ้นระหว่าง Misaki ชาวญี่ปุ่น 

และ Ali ชาวสิงคโปร์

  (จ่าว อัญ) สวัสดีคุณ

  (จ่าว จิ) สวัสดีคุณ

 (ซิน โหลย อัญ ตื่อ เดิว เด๊น)   

   ขอโทษ คุณมาจากไหน

 

 (โตย ตื่อ สิงกาปอ เด๊น ก่อน จิ จิ่ ตื่อ เดิว เด๊น)

 ฉันมาจากสิงคโปร์ ส่วนคุณ คุณมาจากที่ไหน

 (โตย ตื่อ เหญิต เด๊น) ฉันมาจากญี่ปุ่น

 ข้อสังเกต จากบทสนทนานี้ ก่อนจะถามคู่สนทนาว่าเขามาจากไหนนั้น 

เพื่อความสุภาพ ควรกล่าวค�าว่า “ขอโทษ” แล้วจึงตามด้วยค�าถาม ดังที่กล่าวว่า 

 (ซนิ โหลย อญั ตือ่ เดวิ เด๊น) ขอโทษ คณุมาจากไหน



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

แม่บ้านแดนอิเหนากับการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในอาเซียน (ตอนที่ 2)

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

 ปฏิญญาสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิของ

แรงงานข้ามชาต ิ (ASEAN Declaration on the Protection 

and Promotion of the Rights of Migrant Workers) 

เป ็นการประกาศว่าประเทศสมาชิกของอาเซียน 

จะต้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติ

ในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่งเสริมสวัสดิการ และศักดิ์ศรีของแรงงานข้ามชาต ิ

โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้ค�ามั่นว่าจะใช้มาตรการที่ชัดเจนในการจัดการ

กับการลักลอบขนย้ายและการค้ามนุษย์ มีการน�าบทลงโทษขั้นรุนแรงมาใช้กับ

ผู้ที่กระท�าความผิด รวมท้ังประเทศท่ีว่าจ้างแรงงานจะต้องให้ความช่วยเหลือ 

แรงงานข้ามชาตทิีถ่กูแสวงประโยชน์ ละเมดิสทิธหิรอืถกูท�าร้าย ในกรณทีีแ่รงงาน 

ดงักล่าวถูกจับกมุประเทศทีว่่าจ้าง จะต้องอ�านวยความสะดวกในการให้เจ้าหน้าทีก่งสุล

หรือเจ้าหน้าที่การทูตของประเทศลูกจ้างเข้ามาด�าเนินการช่วยเหลือร่วมด้วย

 เน้ือหาปฏิญญาประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หลักการท่ัวไป พันธกิจของ

ประเทศผู้รับ พันธกิจของประเทศผู้ส่ง และพันธกิจของอาเซียน ดังนี้

 หลักการทั่วไป

 1. ทั้งประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งจะต้องสร้างพื้นฐานหลักทางด้าน

การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประชาคมอาเซียนให้มีความแข็งแกร่ง โดย

การส่งเสริมศักยภาพสูงสุดและศักดิ์ศรีของแรงงานข้ามชาติ ในสภาพแวดล้อม

ที่มีเสรีภาพ ความยุติธรรม และความมั่นคงโดยที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 

และนโยบายของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ

 2. ด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรม ประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งจะต้อง

ร่วมมอืกนัอย่างใกล้ชดิในการทีจ่ะแก้ปัญหาของกรณแีรงงานข้ามชาต ิซึง่ได้กลายเป็น

บุคคลที่ไม่มีเอกสารรับรองโดยไม่ได้เป็นความผิดของพวกเขา

 3. ประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งจะต้องค�านึงถึงสิทธิพื้นฐานและศักดิ์ศรี

ของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งพ�านักอยู่กับแรงงานเหล่านั้น 

อยูแ่ล้ว โดยทีไ่ม่เป็นการท�าความเสยีหายต่อการทีป่ระเทศผู้รบัจะบงัคบัใช้กฎหมาย 

ระเบียบ และนโยบายของตน

 4. จะไม่มีสิ่งใดในปฏิญญาฉบับปัจจุบันท่ีจะถูกตีความโดยนัยในการ

แปลงสถานภาพทางกฎหมายของแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองโดยปราศจาก

เอกสารที่ถูกต้อง

 พันธกิจของประเทศผู้รับ

 5. เพ่ิมความพยายามที่จะคุ ้มครองสิทธิความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐาน  

ส่งเสรมิสวสัดกิาร และด�ารงไว้ซึง่ศกัดิศ์รใีนความเป็นมนษุย์ของแรงงานข้ามชาติ

 6. ด�าเนินการเพื่อที่จะบรรลุถึงความสามัคคีปรองดองและความอดทน

อดกลั้นระหว่างประเทศผู้รับกับแรงงานข้ามชาติ

 7. อ�านวยความสะดวกให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากร

และหนทางแก้ไข จากการได้รับข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรมและการศึกษา  

การได้รบัความยตุธิรรมตลอดจนการบรกิารด้านสวสัดกิารสงัคมตามท่ีเหมาะสม 

และโดยทีส่อดคล้องกบักฎหมายของประเทศผูร้บั ทัง้นีโ้ดยทีบ่คุคลเหล่านัน้จะต้อง

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่ใช้บังคับอยู่

ของประเทศนั้นๆตลอดจนข้อตกลงทวิภาคี และสนธิสัญญาพหุภาคี

 8. ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติให้ได้รับการจ้างงานและการ

จ่ายค่าจ้างทีเ่หมาะสมและยุตธิรรม และมโีอกาสเพยีงพอ

ในการได้ท�างานที่มีคุณค่าและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี

     9.  จัดให้แรงงานข้ามชาติซึ่งอาจจะตกเป็นเหยื่อ

ของการเลือกปฏิบัติ การละเมิด การถูกแสวงประโยชน์ 

เอารดัเอาเปรยีบ ความรนุแรง ได้รบัโอกาสอย่างเพียงพอ

ในการทีจ่ะเข้าถงึระบบกฎหมายและระบบศาลของประเทศผูร้บั

 10. อ�านวยความสะดวกในการใช้การด�าเนินงานด้านกงสุล โดยเจ้าหน้าที่

กงสุลหรอืเจ้าหน้าทีด้่านการทตูของประเทศต้นทาง เมือ่แรงงานข้ามชาติถกูจับกมุ

หรอืจะถูกจ�าคกุ หรอือยูภ่ายใต้อารักขา หรือถกูกกัตัวไว้ในลกัษณะใดกต็าม ภายใต้

กฎหมายและระเบยีบต่างๆของประเทศผูร้บัและโดยทีส่อดคล้องกบัอนสุญัญาเวยีนนา

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล

 พันธกิจของประเทศผู้ส่ง

 11. ส่งเสริมมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิ

ของแรงงานข้ามชาติ

 12. ด�าเนนิการให้มัน่ใจได้ว่าประชากรของตนมโีอกาสทีจ่ะมงีานท�าและโอกาส

ในการด�ารงชีวิตอยู่ในฐานะที่เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนแทนการย้ายถิ่นของคนงาน

 13. ก�าหนดนโยบายและกระบวนการในการท่ีจะอ�านวยความสะดวก 

ในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน ซึ่งรวมไปถึงการสรรหา  

การจัดเตรียมการเพื่อส่งแรงงานไปยังต่างประเทศและการคุ้มครองแรงงาน 

ข้ามชาตเิมือ่อยูต่่างประเทศ รวมไปถงึการส่งกลบัประเทศและการเตรยีมความพร้อม

เพื่อกลับคืนถิ่นฐานเดิม

 14. จัดตั้งและส่งเสริมวิธีปฏิบัติทางด้านกฎหมายในการที่จะก�ากับดูแล 

การสรรหาแรงงานข้ามชาติและการรับเอากลไกในการที่จะลดวิธีปฏิบัติ 

ในการสรรหาแรงงานข้ามชาติที่ไม่ถูกต้องไปใช้ โดยการใช้สัญญาที่ถูกต้องตาม

กฎหมายและมีผลสมบูรณ์ การก�ากับดูแลและการรับรองตัวแทนจัดหาแรงงาน

และนายจ้าง รวมไปถึงการท�าบัญชีด�าส�าหรับตัวแทนจัดหาแรงงานที่ละเลย 

หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

 พันธกิจของอาเซียน

 15. ส่งเสริมให้มีการท�างานที่มีคุณค่า มีมนุษยธรรม มีผลิตผล มีศักดิ์ศรี 

และมีค่าตอบแทนส�าหรับแรงงานข้ามชาติ

 16. จัดตั้งและด�าเนินการโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโครงการ

เตรียมความพร้อมเพื่อคืนถิ่นฐานเดิมส�าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศต้นทาง

 17. ใช้มาตรการท่ีเป็นรปูธรรมในการทีจ่ะป้องกนัหรอืลดอตัราการลกัลอบ

ขนคนข้ามประเทศและการค้ามนุษย์ โดยการก�าหนดบทลงโทษที่มีความรุนแรง

มากขึน้ส�าหรบัผู้ทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องในกจิกรรมเหล่าน้ันนอกเหนือจากมาตรการอืน่ๆ 

 18. อ�านวยความสะดวกให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเรื่องต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ เพื่อประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมนโยบายและ

แผนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติทั้งในประเทศผู้ส่งและประเทศผู้รับ

 19. ส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถโดยการแบ่งปันข้อมูล วิธีปฏิบัต ิ

ทีด่ทีีส่ดุ ตลอดจนโอกาสและปัญหาต่างๆ ซึง่สมาชกิของกลุ่มอาเซยีนต้องประสบ

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองและส่งเสรมิสทิธแิละสวสัดกิารของแรงงานข้ามชาติ

 20. ขยายขอบเขตความช่วยเหลือที่จัดให้แก่แรงงานข้ามชาติของประเทศ

สมาชิกอาเซียน ผู้ซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ขัดแย้ง (อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

สุขภาพดีด้วยการว่ายน้ำา
อาจารย์ผกามาศ  รัตนบุษย์     ภาควิชาพลานามัย  คณะศึกษาศาสตร์

หรอืในสถานการณ์วกิฤตนิอกเขตอาเซยีนในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็น และโดยทีข่ึน้อยูก่บั

ขดีความสามารถและก�าลงัของสถานทตูหรอืสถานกงสุลของประเทศสมาชกิอาเซียน

ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือตามการปรึกษาหารือและการจัดการระดับทวิภาคีต่างๆ

 21. สนับสนุนองค์กรระหว่างประเทศ คู่เจรจาอาเซียนและประเทศอื่นๆ

ให้ยอมรับนับถือหลักการเหล่านี้และให้การสนับสนุนตลอดจนความช่วยเหลือ

ในการที่จะน�ามาตรการต่างๆในปฏิญญานี้ไปด�าเนินการ

 22. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาเซียนท�าการติดตามเกี่ยว

กับปฏิญญานี้และพัฒนาเครื่องมือของอาเซียนในการท่ีจะคุ้มครองและส่งเสริม

สิทธิต่างๆของแรงงานข้ามชาติ โดยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของอาเซียนในการ 

ทีเ่ป็นประชาคมทีห่่วงใยและร่วมมอืซึง่กนัและกนั ตลอดจนสัง่การให้เลขาธกิารอาเซยีน

ส่งรายงานประจ�าปีเกี่ยวกับความคืบหน้าของการน�าเอาปฏิญญาไปด�าเนินการ

ในการประชุมสุดยอดโดยผ่านทางการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน

 จากปฏญิญาทัง้ 22 ข้อ ดังกล่าวข้างต้น จึงท�าให้ต่อมาในวนัที ่30 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2550 ทีก่รงุมะนลิา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มแีถลงการณ์ร่วมกนัของรฐัมนตร-ี

ต่างประเทศของประเทศต่างๆในอาเซยีน เพือ่ก่อตัง้คณะกรรมการอาเซยีนเพือ่ตดิตาม

การด�าเนนิงานตามปฏญิญาฯ (ASEAN Committee on the Implementation of the 

ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant 

Workers) ส่วนรายละเอยีดของคณะกรรมการนี ้ขอให้ท่านผูอ่้านตดิตามในฉบบัหน้าครบั

นานาสาระประชาคมอาเซียน                                                    (ต่อจากหน้า 6)

 สุขภาพดีเราต้องดูแลตนเอง นอกจากอาหาร 

อากาศบรสิทุธิ ์  และจติใจสบายไม่เครียดแล้ว    การออกก�าลังกาย 

เพือ่ให้เกดิสขุภาพทีด่ ีนบัเป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่ แต่มกัจะ 

มข้ีอแก้ตวับ่อยๆ ว่าไม่มเีวลา ไม่มสีถานที ่ ความจรงิแล้ว

ไม่ต้องใช้เวลามากมาย เพยีงแค่วนัละ 30 นาท ีอย่างน้อย

สัปดาห์ละ   3    ครั้ง   การออกก�าลังกายช่วยท�าให้ระบบ 

อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายมีการเคลื่อนไหว ท�าให้

กล้ามเนือ้แขง็แรง ช่วยให้ระบบไหลเวยีนเลอืด ปอด หวัใจ 

ท�างานดีขึน้ ควบคมุน�า้หนกัตวั และช่วยให้ระบบขับถ่าย 

ดีข้ึน     ต้องถือว่าการออกก�าลังกายควรเป็นหนึ่งใน 

กิจวัตรประจ�าวันของทุกๆคน   ซึ่งวิธีออกก�าลังกาย  

มหีลากหลายวธิใีห้เลอืก ทัง้การเดนิ วิง่ ป่ันจกัรยาน ฟิตเนส แอโรบกิ โยคะ ฯลฯ  

และอกีหนึง่วธิทีีไ่ด้ผลอย่างเหน็ได้ชดัเจน  คอื  การว่ายน�า้      

 ประโยชน์ของการว่ายน้ำามีดังนี้

 1. ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง    การว่ายน�้าท�าให้หายใจแรงและเร็ว

ซึ่งจะท�าให้หัวใจสูบฉีดโลหิตและไหลเวียนโลหิตดี                                                                                                                                                

 2. ช่วยเรื่องการเคลื่อนไหวของข้อต่อ และร่างกายเกิดความยืดหยุ่น  

ข้อดีประการหนึ่งของการว่ายน�้าคือไม่ท�าให้เกิดการบาดเจ็บข้อต่อที่รับน�้าหนัก

แม้จะเป็นการออกก�าลังกายที่ใช้ก�าลังมากก็ตาม แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดการกระทบ

กระเทือนต่อข้อเข่า ข้อสะโพก กระดูกสันหลัง การว่ายน�้าเหมาะกับคนท่ีเป็น 

โรคข้ออักเสบหรือข้อเสื่อม เพราะได้บริหารข้อต่อจึงช่วยลดอาการปวดข้อได้

ว่ายน�้าจึงเป็นการออกก�าลังกายที่เหมาะอย่างยิ่งกับคนวัย 40 ปีขึ้นไป เพราะช่วย

ให้ร่างกายเกิดความยืดหยุ่น การผ่อนคลายของกล้ามเนื้อได้ดี

 3. ช่วยเผาผลาญแคลอรี่  เหตุผลข้อแรกก็คือการว่ายน�้าเพียง 1 ชั่วโมง 

จะช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้มากถึง 500 - 750 กิโลกรัม เปรียบเทียบกับผู้หญิง 

ท่ีมีน�้าหนัก 68 กิโลกรัม แต่ความสามารถในการเผาผลาญจะมากหรือน้อย 

กข็ึน้อยูก่บัน�า้หนกัตัวของแต่ละบคุคล และท่าว่ายน�า้ด้วย ดังน้ันหากคณุควบคมุอาหาร

และออกก�าลงักายด้วยการว่ายน�า้เป็นประจ�ากจ็ะช่วยให้น�า้หนกัลดได้เรว็ข้ึนด้วย

 4. ได้ออกก�าลังทุกสัดส่วน ออกแรงมากขึ้น เพราะมีแรงต้านจากน�้า                                                                                                                 

การว่ายน�า้เป็นกจิกรรมทีบ่งัคบัให้เราได้ขยบัร่างกายทุกสัดส่วน โดยเฉพาะกบัท่า

ฟรสีไตล์ ทีต้่องออกก�าลงัแขน และตขีาไปพร้อม ๆ กนั ส่วนศรีษะกต้็องพลกิซ้าย 

พลิกขวาขึ้นเหนือน�้าเพื่อหายใจ ซึ่งสามารถช่วยเผาผลาญแคลอร่ีได้มากถึง  

475-700 กโิลแคลอรีต่่อ 1 ชัว่โมง ขึน้อยูก่บัอตัราความเรว็        ในการว่ายน�า้ของแต่ละคน 

ออกแรงทั้งแขนและขาได้มากกว่าท่าว่ายอื่น ๆ จึงช่วยให้ลดน�้าหนักได้เร็วขึ้น 

กจิกรรมออกก�าลงักายทีม่แีรงต้านทาน เช่น การป่ัน- 

จกัรยาน หรอืการวิง่ จะช่วยให้ร่างกายได้ออกแรงกล้ามเนือ้ 

มากขึ้น จึงท�าให้มีโอกาสลดน�้าหนักได้เร็วขึ้นเช่นกัน 

และการว่ายน�้าที่ร่างกายต้องออกแรงต้านทานกับน�้า  

ก็เป็นกิจกรรมที่มีแรงต้านทานอย่างหนึ่ง ซึ่งก็จะช่วย 

ให้เราบรรลเุป้าหมายของการลดน�้าหนักได้เร็วขึ้น    

 เคล็ดลับ การเผาผลาญแคลอรี่ด้วยการว่ายน้ำา                    

 1. ว่ายน�า้ท่าฟรสีไตล์ (FREESTYLE) เป็นท่าว่ายน�า้ 

ที่สามารถว่ายได้เร็วที่สุดและใช้แรงมาก นอกจากนี ้

ยังท�าให้กล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้อท้อง และกล้ามเนื้อ- 

หัวไหล่แข็งแรงขึ้นด้วย แต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหากับการหายใจที่ผิดวิธี อย่างไร

กต็ามท่านีถื้อว่ามปีระโยชน์และเผาผลาญแคลอรีไ่ด้มากเลยทเีดยีว     **ท่าฟรสีไตล์ 

เป็นท่าที่เผาผลาญแคลอรี่ได้ 30 แคลอรี่ ทุก 10 นาที            

 2. ว่ายน�า้ท่ากบ (BREASTSTROKE) เป็นท่าทีช่่วยขยายปอด ใช้กล้ามเนือ้หน้าอก 

กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อหัวไหล่ และกล้ามเนื้อแขนแข็งแรง ที่ส�าคัญที่สุดนั้น

ควรวอร์มอัพก่อนว่ายท่านี้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับหัวเข่าหรือ 

บริเวณหลังได้ รวมถึงอย่าโผล่ศีรษะให้พ้นน�้าตลอดเวลาเพราะจะท�าให้มีอาการ 

บาดเจ็บที่คอ  **ท่ากบเป็นท่าที่เผาผลาญแคลอรี่ได้ 60 แคลอรี่ ทุก 10 นาที

 3. ว่ายน�า้ท่ากรรเชยีง (BACKSTROKE) ท�าให้กล้ามเนือ้ท้อง กล้ามเนือ้หลงั 

กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อแขน และกล้ามเนื้อหัวไหล่แข็งแรง จึงเหมาะส�าหรับ 

การผ่อนคลายหลังจากการท�างาน **ท่ากรรเชียงเป็นท่าที่เผาผลาญแคลอรี่ได้  

80 แคลอรี่ ทุก 10 นาที

 4. ว่ายน�า้ท่าผีเสือ้ (BUTTERFLY) ช่วยเหยยีดร่างกายและท�าให้ร่างกายแขง็แรง 

แต่ควรมีผู้ฝึกสอนให้ว่ายอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นอาจเกิดอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่

และหลังได้  **ท่าผีเสื้อเป็นท่าที่เผาผลาญแคลอรี่ ได้ 150 แคลอรี่ ทุก 10 นาที   

     เหตุผลดีๆ ของการว่ายน�้าที่สามารถช่วยให้สุขภาพดี และยังเป็นตัวช่วย 

ในการลดน�า้หนกัได้เรว็ขึน้ ผูเ้ขยีนเชือ่ว่าผูอ่้านหลายๆท่าน คงเลอืกกจิกรรมว่ายน�า้ 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของท่านอย่างแน่นอน  

อ้างอิง 

 http://www.dekthaidoodee.com                   

 http://www.allwomenstalk.com

 http://www.oknation.net/blog/Superhealthy        

 www.360shopbangkae.com



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 

เมือ่วนัที ่ 15 มถินุายน 2559 โดยมีนายวิรชั ชินวินิจกลุ 

นายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธาน มผีลการประชมุ 

ที่น่าสนใจ ดังนี้

 1.  แต่งตั้งผู้อ�านวยการ สวป.

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  

รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย ด�ารงต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ

ประเมินผล

 2. แต่งตั้งรองผู้อ�านวยการสถาบันการศึกษา

นานาชาติ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ ด�ารงต�าแหน่ง    

รองผูอ้�านวยการสถาบันการศกึษานานาชาต ิฝ่ายบรหิาร

 3.  แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  ค�าอ่อน

   รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

  3. อาจารย์อุษณีย์  ระหา

   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

  4. อาจารย์ ดร.เลิศเลขา  ศรีรัตนะ

   รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

  5. อาจารย์ ดร.นันท์นภัสร  อินยิ้ม

   รองคณบดฝ่ีายประกนัคณุภาพการศกึษา

 4. แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล จันทร์แจ่ม

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร

  2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชดิชนก  มใีจซือ่

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

  3. รองศาสตราจารย์อรไท  สุขเจริญ

   รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

  4. อาจารย์ ดร.อรไท  ชั้วเจริญ

   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

  5. อาจารย์ณรงค์  อมรเทพ

   รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

 5.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รตชิยั รถทอง ให้ด�ารงต�าแหน่ง

หัวหน้าภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรฐั วฒันพานชิ ให้ด�ารงต�าแหน่ง

หวัหน้าภาควชิาพืน้ฐานการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์

 6. ลาออกจากต�าแหน่ง

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัใิห้รองศาสตราจารย์ 

เอมอร ดสิปัญญา ลาออกจากต�าแหน่งหวัหน้าภาควชิา

ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

 7.  ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สรุย์ีพนัธ์ วรพงศธร ด�ารงต�าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาศกึษาศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2559 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์ ดร.ปิยะ ศกัดิเ์จรญิ ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่

วันที่ 11 สิงหาคม 2558

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์พงศธร แสงวภิาค ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์  

ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์พจนีย์ มัยรตัน์ ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์ ดร.พนั นลิพนัธ์ ฉตัรไชยยนัต์ ด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

คณะสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2559

 8. แต่งตัง้คณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ประกอบด้วย

1. พลต�ารวจเอก  เอก  องัสนานนท์ ประธานกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนชุ  เงินคล้าย กรรมการ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย

3. นายจักรกฤช  ศรีธนกฤช กรรมการ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย

4. อาจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่ กรรมการ

 ประธานสภาคณาจารย์

5. นายคนอง  วรรณศรี กรรมการ

 ผู้แทนจากกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง

 9. ร่างข้อบังคับ

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัร่ิางข้อบงัคบั 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ว่าด้วยการเทียบต�าแหน่ง

ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ..........

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัร่ิางข้อบงัคบั

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

การศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

ต่างประเทศ พ.ศ........

 10. ปรับปรุงหลักสูตร

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

แก้ไขหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2555 (ปรับปรุง

อาจารย์ประจ�าหลกัสูตร และอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร)

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

แก้ไขหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาศกึษาศาสตร์ 

ฉบับปี พ.ศ.2556 (ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 

และขอปรบัปรงุแผนการรบันกัศกึษา      ให้สอดคล้องกบั 

จ�านวนอาจารย์ประจ�าวิชาเอก)

 11. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  - อนุมตัปิรญิญาดษุฎบัีณฑติในภาคฤดรู้อน 

ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) ดังนี้

 โครงการปรชัญาดษุฎบีณัฑติทางสงัคมศาสตร์

 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (เทคโนโลยกีารศกึษา) แบบ 1

 1. นางสาวอัญชลี วิมลศิลป์ รหัสประจ�าตัว 

5219420018 ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2559

  - อนมุตัปิรญิญาดษุฎบีณัฑติในภาคฤดรู้อน 

ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1) ดังนี้

 โครงการปรชัญาดษุฎบีณัฑติทางสงัคมศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) แบบ 1

 1. นายดเิรกฤทธิ ์เจนครองธรรม รหสัประจ�าตวั 

5219800034 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์

 ปรชัญาดุษฎบัีณฑติ (รฐัประศาสนศาสตร์) แบบ 2

 2. นายโกสนิ เทศวงษ์ รหสัประจ�าตวั 5219 830250 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค 2  

ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 5) ดังนี้

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์

 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (รฐัประศาสนศาสตร์) แบบ 2

 1. นายวชิรพงศ์ ศรีเจริญวงศ์ รหัสประจ�าตัว 

5219830180 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ถาม  ขณะนีก้�าลังเรยีนอยูท่ีม่หาวทิยาลยัแห่งหนึง่ 

อกีประมาณ 2 ปี คงจะจบการศกึษา มคีวามประสงค์

จะสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพื่อให้ได้

ปริญญาอีกสาขา ดิฉันสามารถน�าวิชาท่ีสอบผ่าน

จากที่ดิฉันเรียนอยู่มาเทียบโอนได้หรือไม่ ถ้าไม่ได ้

จะมคี�าแนะน�าอะไรบ้างทีจ่ะสามารถใช้สทิธิเ์ทยีบโอนวชิา 

ที่ดิฉันได้เรียนมาแล้ว

ตอบ นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา 

และจะศึกษาอยู่จนจบการศึกษา ตามระเบียบของ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงแล้วไม่สามารถใช้สิทธิ์

เทียบโอนวิชาที่เรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่ได้โดยระเบียบ 

ของมหาวทิยาลยัแล้ว ถ้าจะใช้สทิธิเ์ทยีบโอนนักศกึษา 

ต้องพ้นสภาพจากการเป็นนกัศกึษาอยู ่ มหาวทิยาลยั

จะท�าการเทยีบโอนเป็นรายวชิา โดยนกัศกึษาต้องน�า 

Transcript และค�าอธิบายรายกระบวนวิชามาให้

ทางคณะที่นักศึกษาจะสมัครเรียนและตรวจสอบว่า 

วชิาใดเข้าหลกัเกณฑ์ของทางมหาวทิยาลยั เมือ่นกัศกึษา

สมคัรเรียนวชิาทีเ่ข้าหลกัเกณฑ์จะได้รบัการเทยีบโอน

 ในกรณีนักศึกษาต้องการเทียบโอนหน่วยกิต 

นกัศึกษาสามารถสมคัรเรยีนแบบนกัศกึษา Pre - degree และ

ลงทะเบยีนเรยีนวชิาท่ีใช้สิทธ์ิเทยีบโอนไม่ได้เม่ือใช้วฒุิ 

ป.ตรีสมัครเรียนและสอบให้ผ่าน  เมื่อนักศึกษาจบ 

ป.ตรแีล้ว ให้น�าวฒุ ิ ป.ตรมีาสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ 

ในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครและทางมหาวิทยาลัย

จะเทียบโอนวิชาให้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน  

ป.ตร ีใบที ่2 รวมกบัวชิาทีน่กัศกึษาสอบได้เมือ่นกัศกึษา

เป็นนักศึกษา Pre - degree 

ถาม อยากสอบถามเรือ่งการเทยีบโอนหน่วยกติ

ภายหลงัการสมคัรเป็นนกัศกึษาสามารถท�าได้หรอืไม่

ตอบ ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเรื่องการ

ขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัคร

เข้าเป็นนกัศกึษา คุณสมบตัขิองผูข้อใช้สทิธิเ์ทยีบโอน

หน่วยกิต หลังการสมัครเป็นนักศึกษา 

 1. เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอนุปริญญา

ขึ้นไปและส�าเร็จการศึกษาก่อนวันสุดท้ายของการ

รับสมัครใหม่ในภาค/ปีการศึกษาที่นักศึกษาสมัคร

 2. เป็นผู ้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาตั้งแต่

อนปุริญญาขึน้ไป แต่ไม่ได้ใช้สทิธิเ์ทยีบโอนหน่วยกติ

ในวันสมัคร

 3. เป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ หรือ

เป็นนักศึกษาหมดสถานภาพ หรือเคยเป็นผู้ศึกษา

รายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตร ี

(Pre-degree) แต่ไม่ได้ขอใช้สทิธิเ์ทยีบโอนในวนัสมคัร

 4. เป็นผูท้ีเ่คยศกึษาปรญิญาตรใีนสถาบนัอืน่ 

และยงัไม่ส�าเรจ็การศกึษา และไม่ได้ขอใช้สทิธิเ์ทยีบโอน 

หน่วยกิตแบบโอนย้ายหน่วยกิตในวันสมัคร กองบรรณาธิการ

 5. เป็นผู้ท่ีต้องการเปลี่ยนจากวุฒิการศึกษา 

ที่ใช้สมัครในวันสมัครเป็นวุฒิการศึกษาอื่นที่ส�าเร็จ 

การศึกษาก่อนวันสมัคร และเทียบโอนหน่วยกิต 

ได้มากกว่า

 เอกสารที่ใช้ในการด�าเนินการ

 1. ส�าเนาวฒุกิารศกึษาทีใ่ช้สมคัร และวฒุกิารศกึษา 

ที่จะน�ามาเปลี่ยนใหม่ จ�านวนอย่างละ 1 ฉบับ

 2. ส�าเนาบตัรประจ�าตวันกัศกึษา จ�านวน 1 ฉบบั

 3. ส�าเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด 

จ�านวน 1 ฉบับ

 4. ส�าเนาใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา 

จ�านวน 1  ฉบับ(กรณี 8 ปี ศึกษาใหม่ หมดสถานภาพ

และ Pre-degree)

 5. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จาก 

สถาบันเดิมที่มีผลการศึกษาถึงวันที่มาสมัคร พร้อม

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2559 จ�านวน 14 วิชา ดังนี้ 

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

 59029 APR 3105 150/25 การผลติเครือ่งมอืเพือ่การโฆษณา รศ.ดร.สรุเสกข์  พงษ์หาญยทุธ

    และการประชาสัมพันธ์

 59042 CHI 3501 94/25 การแปลภาษาจีน - ไทย 1 รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

  (CN 351)

 59007 CHI 4303 42/25 บทอ่านศิลปกรรมจีน รศ.ดร.พรพรรณ  จนัทโรนานนท์ 

  (CN 437)

 59027 COS 2106 71/25 คณิตศาสตร์และการประยุกต์ รศ.ดร.ระพีพรรณ  พิริยะกุล

    ส�าหรับคอมพิวเตอร์

 59030 CSO 3201 39/25 สังคมศึกษาในหลักสูตร รศ.สุจิตรา  ภักดีสงคราม

    มัธยมศึกษา 1

 59020 GEO 3703 68/25 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย รศ.ปานทิพย์  อัฒนวานิช

  (GE 375)

 59003 INB 3108 89/25 ธุรกิจระหว่างประเทศและ รศ.ดร.ศิณีย์  สังข์รัศมี

  (IB 417)  เอกสารการค้า

 59028 MCS 3182 40/25 การพูดในงานสื่อสารมวลชน ผศ.วันดี  ชวดนุช

  (MCS 3305)

 59014 MTH 4403 41/25 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน รศ.ก่อสุข  วีระถาวร

  (MA 443)

 59008 PHI 2103 67/25 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น รศ.ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์

  (PY 213)

 59032 PHY 1102 59/25 ฟิสกิส์พืน้ฐานขัน้มหาวทิยาลยั 2 รศ.ช�านาญ  เต็มเมืองปัก

  (PH 112)

 59033 PHY 2404 35/25 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รศ.สุพัฒน์  ราชณรงค์

  (PH 235)

 59040 POL 3179 72/25 การเมืองในสหรัฐอเมริกา อาจารย์เอกสฤษดิ์  ลักษิตานนท์

 59017 THA 3211 38/25 วรรณคดีวิจารณ์ ศ.คุณหญิงกุหลาบ  มัลลิกะมาส

  (TH 357)

 นักศึกษาส่ังซ้ือหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8755 หรือ 

0-2310-8757-9 ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย) ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

ส�าเนา 1 ฉบบัและค�าอธบิายรายวชิา ( Course Description) 

ของแผนการศึกษานั้นจ�านวน 1 ฉบับ (กรณีย้ายโอน

จากสถาบันอื่น)

 วิธีด�าเนินการ

 1. ให้นักศึกษาน�าเอกสารข้างต้นมาเขียนค�าร้อง 

ขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตและขอเปลี่ยนวุฒิการศึกษา 

(แล้วแต่กรณี) ที่ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร 

อาคารส�านกับริการทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล 

(สวป.) ชัน้ 3 หลังเสรจ็สิน้การรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ 

ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว 2 เดือน

 ทั้งนี้ให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงนักศึกษา

ในโครงการพเิศษและหน่วยงานการศกึษานอกระบบ

ในก�ากับมหาวทิยาลัย และใช้สทิธิย้์อนหลังกับนกัศกึษา

ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ได้

ออกประกาศฉบับนี้ เป็นต้นไป



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ภาค1/2559 

อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

 ENG 2401 (EN 205)

การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ

Sentences  and  Short  Paragraphs 

 ☞	วัน/เวลา/สถานที่เรียน 

Section 1  TH 09:30 - 11:20 ห้อง SKB 503

Section 2 W 13:30 - 15:20 ห้อง VKB 301

Section 3 M  11:30 - 13:20 ห้อง SBB 502

 ☞	อาจารย์ผู้สอน  

Section 1:  รศ.นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

Section 2:  อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

Section 3:  อาจารย์กัลยาณี  สุภวัน

 ☞	ต�าราท่ีใช้  EN 205 การเขียนประโยคต่าง ๆ 

และอนุเฉทสั้น ๆ แต่งโดย รศ.รมณี กอวัฒนา

	 ☞	ค�าอธิบายกระบวนวิชา  ศึกษาลักษณะของ 

ภาษาเขียน  ฝึกเขียนประโยคชนิดต่าง ๆ  ให้ส่ือความหมาย 

ท่ีต้องการ โดยเร่ิมจากประโยคเด่ียวไปสู่ประโยคความรวม 

และประโยคความซ้อน ตลอดจนฝึกเขียนอนุเฉทส้ัน ๆ  

ตามเรื่องที่อ่านหรือภาพที่เห็น 

 ☞	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างและ

ส่วนประกอบของประโยคพื้นฐาน

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยค

ความรวม และรู้จักใช้ค�าเชื่อมชนิดต่าง ๆ ได้

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยค

ความซ้อนชนิดต่าง ๆ ได้

  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยค

ความเดียวชนิดซับซ้อนชนิดต่าง ๆ ได้

  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยค

ที่มี Gerund หรือ Infinitive ได้ 

  6. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนอนุเฉทส้ัน ๆ 

เพ่ืออธิบายหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้

  7. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และ

อธิบายโครงสร้างของประโยคและอนุเฉทชนิดต่าง ๆ  ได้ 

 ☞	แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ 

PowerPoint และฝึกท�าแบบฝึกหัด

 ☞	เน้ือหาวิชา ส่วนประกอบของโครงสร้าง

ประโยคพื้นฐานชนิดต่าง ๆ รวมทั้งโครงสร้างของ 

ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคค�าถาม 

ประโยคค�าสั่ง ประโยคขอร้อง  ประโยคที่มี  “there” 

เป็นประธาน และประโยคกรรมวาจก ประโยคความรวม

และค�าเช่ือมชนิดต่าง ๆ   ประโยคความซ้อนชนิดต่าง ๆ  

และประพันธสรรพนาม  ประโยคความเดียวชนิดซับซ้อน  

ประโยคที่มี Gerund และ Infinitive รวมทั้งประโยคที่

ขึ้นต้นด้วย “it” การเขียนอนุเฉท  ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ 

ของอนุเฉทและโครงสร้างของอนุเฉท

 ☞	ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ อัตนัย 110 คะแนน 

สอบวันอังคารท่ี 25 ตุลาคม 2559 เวลา 14:00-16:30 น.  

 ☞	รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ  ข้อสอบ

แบ่งออกเป็น 5 part ดังนี้

 Part I. Combine each of the following  

sentences into a compound or complex sentence  

by using one of the connectors given below.  

Be sure to use each of them only once and put  

the punctuation where necessary.   (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้มี 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน  

ให้นักศึกษาเอาประโยคสองประโยคมารวมกัน 

โดยเลอืกค�าเชือ่มทีม่ใีห้ ในการท�านกัศกึษาจะต้องใช้

ค�าเชือ่มทีใ่ห้มาค�าละครัง้เดยีวเท่าน้ัน ถ้าใช้ค�าเชือ่มซ�า้ 

ประโยคอื่น ๆ ท่ีใช้ค�าเชื่อมท่ีใช้ไปแล้ว จะไม่นับ

คะแนนให้ นอกจากนี้ นักศึกษาต้องใส่เครื่องหมาย

วรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

 Part II. Change each of the following  

complex sentences into a simple one by using  

participle modifiers in a suitable position. Use 

the correct punctuation where necessary.   (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเปลี่ยนประโยค

ท่ีเป็นประโยคความซ้อนให้เป็นประโยคความเดียว

ชนิดซับซ้อน และนักศึกษาต้องใส่เครื่องหมาย

วรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

 Part III. Fill each of the following blanks 

with a suitable clause.  Be sure to use punctuation 

where necessary.   (30 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเติมอนุประโยค

หรือประโยคหลักในช่องว่างท่ีก�าหนดให้ และนักศึกษา 

ต้องใส่เคร่ืองหมายวรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

 Part IV.  Change the word within the  

parentheses into the correct form of infinitive  

or gerund. Be sure to use tense and voice  

correctly.    (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเปลี่ยนค�ากริยา 

ท่ีให้ไว้ในวงเล็บเป็น Gerund หรือ Infinitive ท่ีเหมาะสม  

ในการเขียนตอบ นักศึกษาจะต้องค�านึงถึงเรื่องกาล

และวาจกด้วยว่าเป็น present หรือ past tense เป็น 

active voice หรือ passive voice  

 Part V.  Paragraph Writing 

 Choose One of the following topics to  

 ☞	แนวสังเขปวิชา ศึกษาการเกิดวัฒนธรรมชาติ 

กระบวนการกลายเป็นวัฒนธรรมโลก ปัญหาและ

ผลกระทบจากการกลายเป็นวัฒนธรรมโลก 

 ☞	เอกสารประกอบการเรียน ติดต่อขอ

บทความจากอาจารย์ในห้องเรียน (หรือ HOB 1204 

TU 10:00-12:00)

 ☞	วันเวลาและสถานที่เรียน

   TH 11:30 SWB 502

 ☞	แนวทางการวัดผล

   - ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ (100 คะแนน)

   - ส�าหรับผู้ที่เข้าเรียนประจ�า สามารถ

สะสมคะแนนเก็บบางส่วนจากรายงานเดี่ยวและ

กลุ่มที่ต้องส่งตามวันที่ก�าหนดระหว่างเทอมและ

น�าเสนอในชั้นเรียน โดยคะแนนรายงาน 1 ฉบับ

สามารถทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย 1 ข้อ

   - การท�ารายงานมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริม

ให้นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการท�างาน

เป็นกลุ่มและมีโอกาสน�าเสนอผลงาน ซ่ึงการท�ารายงานน้ี

ไม่มีผลต่อการสอบได้ (นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าเรียน 

ไม่จ�าเป็นต้องท�า) และไม่มีการท�ารายงานเพ่ิมเติมทุกกรณี

ในการสอบซ่อม 

   - การเรียนเน้นสนทนาแลกเปล่ียนข้อมูล 

จากการค้นคว้า ดังน้ันนักศึกษาท่ีลงวิชาน้ีควรมีพ้ืนฐาน

ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพียงพอ 

ที่จะวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีต่างๆ 

 ☞	ข้อแนะน�า

นักศึกษาควรฝึกคิดวิเคราะห์ว่าความทันสมัยและ

การสื่อสารที่รวดเร็วและกว้างไกลเช่น อินเทอร์เน็ต  

ภาพยนตร์ต่างประเทศ มีผลต่อรูปแบบวัฒนธรรม

โลกอย่างไร ปัจจัยใดที่ท�าให้เกิดความแตกต่างของ

รูปแบบของวัฒนธรรมที่หลากหลายของโลก 

 ☞	วันและเวลาสอบ

   S 22 OCT. 2016 B (14:00-16:30)

ANT 4053

 วัฒนธรรมโลก  GLOBAL CULTURE 

write a good paragraph of at least 8  sentences. 

Also underline the topic sentence.   (20 marks)

  ข้อสอบ  part น้ี ให้นักศึกษาเลือกเขียนอนุเฉท

หรือย่อหน้าหนึ่งย่อหน้าจากหัวข้อที่มีให้

 หมายเหตุ ในการสอบ ให้นักศึกษาเขียน

ด้วยปากกาสนี�า้เงนิหรอืสดี�าเท่านัน้ ถ้าใช้ดนิสอท�าข้อสอบ 

อาจารย์ผู้ตรวจจะไม่ตรวจข้อสอบให้

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม 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

อธิการบดี แจงนโยบายฯ                   (ต่อจากหน้า 3) 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวอีกด้วยว่า มหาวิทยาลัย

ขอเตอืนการใช้สือ่โซเชยีลมเีดยีของบคุลากร ขอให้ใช้ 

อย่างระมัดระวัง เพราะอาจน�าความเสียหาย หรือ 

ผดิ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ได้ 

และหากการลงเผยแพรเ่รือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัมหาวทิยาลยั

กข็อใหส้ือ่สารในทางบวก และเรือ่งใดทีย่งัมขีอ้มลูไมช่ดัเจน 

กไ็มค่วรลงเผยแพรอ่อกไป อาจเกดิผลเสยีหรอืผลกระทบ 

ตอ่มหาวทิยาลยัได ้ 

 “ผมตัง้ใจจะปรบัภมูทิศัน์โดยรอบมหาวทิยาลยั

ให้เป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว (Green  University) โดยได้

เริ่มต้นด�าเนินการแล้วบริเวณรอบสระน�้าด้านหน้า

ด้วยเงินส่วนตัวซื้อต้นไม้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 

คณุกมัพล ตนัสจัจา นกัตกแต่งสวนทีม่ผีลงานเป็นที่

ยอมรับท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังเป็น

เจ้าของสวนนงนุชท่ีพัทยา เข้ามาช่วยด�าเนินการ 

ในการออกแบบ ก�าหนดพื้นที่และชนิดของต้นไม้

ที่จะน�าเข้ามาปลูก และควบคุมการด�าเนินการ ทั้งนี้

คุณกัมพล จะด�าเนินการปลูกเพิ่มเติมให้อีก 5 จุด  

คอื บรเิวณหน้าหอประชมุพ่อขนุฯ ทางเข้ามหาวทิยาลยั  

ทางออกบรเิวณประตเูสร ี และบรเิวณพระบรมราชา-

นุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช รวมทั้งบริเวณ

ห้องน�้าชาย-หญิง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด   

จากนี้ไปจะท�าให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีพื้นที่ 

สีเขียวมากขึ้น และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษา 

หาความรูม้ากขึน้ ท้ายนีข้อให้บคุลากรทกุคนท�าหน้าที่

อย่างเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ รักและ

สามัคคีกันในองค์กร เพื่อร่วมกันน�าพามหาวิทยาลัย

ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป”

จาก www.ru.ac.th ตนเองจึงตัดสินใจ มาสมัครเป็น

นักศึกษาใหม่ที่บูธกิจกรรมทันที 

 “จะต้ังใจและใส่ใจกบัการเรียน ให้จบการศกึษา

ตามหลักสูตรให้ได้ แม้ว่าต้องพยายามเป็นสองเท่า 

ส�าหรับผู้ที่ท�างานไปด้วย  ฝากถึงเพื่อน ๆ ที่ก�าลัง 

ต้องการศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั ขอให้มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง  เป็นอกีตวัเลอืกหนึง่ทีอ่ยูใ่นใจของเพือ่นๆด้วย” 

 ส.ต.ต.หญิงนิลรัตน์  ชัยตรี 

นกัศกึษาใหม่คณะรฐัศาสตร์ กล่าวว่า 

ประทบัใจประโยคทีว่่า “ให้โอกาส 

คนที่จบอนุปริญญาหรือเรียน

ปรญิญาทีส่อง เทยีบโอนหน่วยกติ

ได้มากขึน้” เพราะตนเองท�างานเป็นต�ารวจสายอ�านวยการ 

ประจ�าโรงพยาบาลต�ารวจ และต้องการสอบเป็นต�ารวจ

สายปราบปราม ซ่ึงจ�าเป็นต้องใช้วฒิุท่ีตรงตามสาขาวชิาชีพ 

จึงเลือกมาเรียนปริญญาตรีใบที่ 2 ที่มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ในคณะรัฐศาสตร์ เพราะตั้งใจจะน�าวุฒิ

การศึกษาไปปรับใช้กับการท�างานในอนาคตต่อไป

 “ประทบัใจเจ้าหน้าทีใ่นงาน Road Show ทีใ่ห้ข้อมลู 

ในการศึกษาต่อท�าให้สามารถเลือกเรียนและเทียบโอน-

หน่วยกิตได้เป็นจ�านวนมาก อยากให้มีกิจกรรมดีๆ 

เช่นนีต่้อไป และขอเชิญชวนน้องๆ ท่ีสนใจเรยีนปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง เป็นมหาวทิยาลัยท่ีให้โอกาส

กับทุกคน มาเลือกเรียนในคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ  

จะได้ตรงตามเป้าหมายการท�างานในอนาคต ..เพราะอนาคต

ก�าหนดได้ที่รามค�าแหง”

 นักศึกษาใหม่ในงานฯ                    (ต่อจากหน้า 4) 

ความเชี่ยวชาญของผู้สอนนั่นเอง เพื่อให้การสอน 

น�าไปสู่คุณภาพของบัณฑิต การออกแบบการวัด 

และประเมนิผลการเรยีนรูร้ายวชิา จงึเป็นสิง่ท่ีส�าคญั 

ในกระบวนการจดัการเรยีนการสอน เพือ่ตรวจสอบ

ว่าการสอนของตนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

หรือไม่ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป 

  

ม.ร.ประชุมฯ                                (ต่อจากหน้า 12) 

จากกวางเชิงพาณิชย์ให้มีมาตรฐานแบบสากล 

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน จึงจัดโครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เกษตรกร

ได้เรยีนรู้และเข้าใจมาตรฐานฟาร์มกวางและการบรหิาร

จัดการฟาร์มทุกขั้นตอน 

 การจัดงานจะมขีึน้ในวนัท่ี 9 - 10 กรกฎาคม 2559  

ณ ฟาร์มกวางมหาวทิยาลัยรามค�าแหง จงัหวดัสโุขทยั 

โดยมกีารบรรยาย เรือ่ง “หลกัเกณฑ์การเข้าสูม่าตรฐาน 

ฟาร์มกวางแห่งประเทศไทย” โดย รศ.ดร.ชัยณรงค์ 

คันธพนิต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

และการควบคุมคุณภาพ “วิธีการประเมินศักยภาพ

การลงทนุในธรุกจิเลีย้งกวาง” โดยคณุสรุจติร ก้องวฒันา 

ประธานบริษัทห่านฟ้า จ�ากัด เจ้าของวัฒนาฟาร์ม 

จงัหวัดราชบุร ี “วิธีการขอความสนบัสนนุจากส�านกังาน

พัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ” โดย ดร.ชวาล ทฬัหกิรณ์ 

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ส�านกังานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ อดีตรองอธบิดี

กรมอทุยานแห่งชาต ิ สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื “วธิปีฏบิตัิ

ในการเป็นสมาชิกสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย” 

โดยคณุวนัทนา โหตรภวานนท์ ประธานสหกรณ์กวาง

แห่งประเทศไทย และเจ้าของ ป โชตกิารฟาร์ม จงัหวดัระยอง 

ฟาร์มกวางรามฯ                         (ต่อจากหน้า 12) 

   
 

 คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตร์ 

จัดโครงการสองวัฒนธรรมสองฝ่ังคลองแสนแสบ 

เร่ือง “ประเพณี ท้องถ่ินด้ังเดิม ชาวไทยพุทธ-มุสลิม” 

เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมพวงแสด 

คณะมนุษยศาสตร์  โดยมี พระอาจารย์มานิต อยู่อ่อน 

จากวัดจันทวงศาราม (วัดกลาง ) นายสุกิจ เหล็งศิริ 

กรรมการมัสยิดริดวานุ้ลอิสลาม อาจารย์ไพบูลย์ 

เจ๊ะยอเด นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร และ

อาจารย์ ดร.สมชาย เซ็มมี อาจารย์ประจ�าสาขา

วิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. เป็นผู้ 

ด�าเนินรายการ  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจได้รับรู้ถึงประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพุทธและมุสลิม 

ท่ีปรากฏอยู่ริมสองฝ่ังคลองแสนแสบ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

วัฒนธรรมสองฝั่งคลองแสนแสบ

“วิธกีารบริหารธรุกจิฟาร์มกวางและทศิทางการตลาด” 

โดยคณุอภชิาต ิวฒันกลุ เจ้าของอภชิาติฟาร์ม จงัหวดัราชบุรี 

“วธิกีารสร้างมลูค่าเพิม่จากกวาง” โดยคณุภกัด ีพานรุตัน์ 

เจ้าของภักดีฟาร์ม จังหวัดพิษณุโลก “วิธีการจัดการ

ฟาร์มกวางให้ได้ผลผลติสงูสดุ” โดยรศ.ดร.มณี อชัวรานนท์ 

ประธานโครงการจดัท�าฟาร์มกวาง อกีทัง้ ยงัมกีารลงมอื 

ปฏบัิติการสร้างคอกกวาง และการตัดเขากวางอ่อน โดย 

ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย 

และพัฒนา ม.รามค�าแหง พร้อมแบ่งกลุ่มอภิปราย

ตอบข้อซักถามและปรึกษากับวิทยากรโดยตรง

 ผู้สนใจเข้าร่วมงานสมัครได้บัดนี้เป็นต้นไป 

ค่าลงทะเบยีนคนละ 1,000 บาท สอบถามเพิม่เตมิได้ที่ 

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน อาคารสุโขทัย 

ช้ัน 12 โทร.0-2310-8694, 085-273-0967, 089-518-8850  

www.zoo.ru.ac.th, e-mail : deerfarm.ru.@gmail.com



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๑) วันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม 

    
 
 
 
 
 
 

 กองบริการการศึกษา จัดประชุมวิชาการ 

เรือ่ง “การออกแบบการจดัการเรยีนรูแ้ละการออกแบบ

การวดัประเมนิผลการเรยีนรูร้ายวชิา” โดยม ีผูช่้วย- 

ศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล  ทองประยรู รองอธกิารบดี

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธาน 

พร้อมคณาจารย์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เข้าร่วมประชมุ 

จ�านวน 150 คน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา 

ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุม-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 โอกาสนี ้ นางสาวรุง่อร่าม โอมาศ ผูอ้�านวยการ 

กองบริการการศึกษา กล่าวว่าการออกแบบการ- 

จัดการเรียนรู ้เป็นภารกิจส�าคัญของคณาจารย์ 

เป็นการเตรยีมตวัให้พร้อมก่อนการสอน เพราะหวัใจ

ของคณาจารย์คือการถ่ายทอดสู่ผู ้เรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงต้องสามารถออกแบบการ

วัดประเมินผลที่ดี โดยการวัดและประเมินผล 

รายกระบวนวิชาจะต้องค�านงึถงึเนือ้หาทีจ่ะสอน 

ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ของรายวิชานั้นๆ 

ซึง่ควรวดัผลก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน และหลงัเรยีน 

เพื่อตรวจสอบว่าการสอนของคณาจารย์ บรรลุ

เป้าหมายจากหลักสูตรสู่รายวิชาหรือไม่ อันจะน�า 

ไปสูก่ารปรบัปรงุเพือ่การพฒันาการเรยีนการสอน

ต่อไป และเพือ่เป็นการเพิม่พนูให้คณาจารย์มทีกัษะ 

น�าความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ 

การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบการวัด 

ประเมนิผล การเรยีนรูร้ายวชิาน�าไปใช้ในการปรบัปรงุ 

พฒันาการจดัการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

 จากนัน้ ผศ.ดร.บญุชาล ทองประยูร กล่าวว่า 

การอบรมหวัข้อนีเ้ป็นประโยชน์แก่คณาจารย์อย่างย่ิง 

เพราะการออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือการ

ออกแบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้รายวิชานั้น 

เป็นการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เสมือนเป็นคู่มือการสอนซึ่งจะแสดงถึงความช�านาญ 
(อ่านต่อหน้า 11)

  สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

“การจัดการฟาร์มและผลผลิตจากฟาร์มกวาง” 

ในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ ฟาร์มกวาง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จังหวัดสุโขทัย เชิญวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ BEDO เจ้าของธุรกิจ และ

สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่กระตุ้น

ให้ผู้สนใจหันเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ พร้อมลงมือ

ปฏิบัติการสร้างคอกกวางและตัดเขากวางอ่อน

 อาจารย์ยิ่งยง เมฆลอย 

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยสัตว์

ในภมูภิาคเขตร้อน ม.ร.เปิดเผยว่า 

ปัจจุบันมีนักธุรกิจและผู ้ -

ประกอบการรายใหม่พร้อม

เข ้าสู ่ธุรกิจการเ ล้ียงกวาง

จ�านวนมาก เพราะมีความ

ต้องการบริโภคทั้งเขากวางอ่อนและเนื้อกวาง 

มีมากกว่าความสามารถในภาคการผลิต ท�าให้เกิด

เป็นแรงจูงใจทีส่�าคญัในการเลีย้ง การผลติสายพนัธุก์วาง 

เพิ่มจ�านวนกวางที่มีคุณภาพเพื่อให ้ เพียงพอ 

กับความต้องการของตลาด ทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 

 อีกท้ัง ยงัสบืเนือ่งมาจากการจดัสมัมนาวชิาการ 

“แนวทางการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิการเล้ียงกวาง

อย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา ได้รับ

การตอบรบัจากเกษตรกรผูส้นใจเลีย้งกวางจ�านวนมาก 

เพือ่ให้การด�าเนนิการจดัการเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์

ม.ขอนแก่นดูงานโครงการฯปริญญาเอก
 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย 

รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการโครงการ

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติทางสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ 

ดร.สมศักด์ิ   ศรีสันติสุข  ประธานกรรมการ

บริหารหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท

มหาบัณฑิต (นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ในโอกาส

มาเยือนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และศึกษา

การด�าเนินงานของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เมื่อวันที่  

10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม TCB 405 ชั้น 4 อาคารท่าชัย

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 

 อาจารย์ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ นักศึกษา

ปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

ภาคภาษาอังกฤษ (LL.D.) สถาบันการศึกษานานาชาติ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับทุน Fulbright (มูลนิธิ

การศึกษาไทย-อเมริกัน (Thailand - US Educational 

Foundation: TUSEF)) เพื่อเดินทางไปศึกษาวิจัย

ระดับปริญญาเอก ณ University of San Francisco 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2559

วันที่ 25 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559 (ทุกวัน)

ณ ม.ร. (หัวหมาก) และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด

ฟาร์มกวางรามฯกระตุ้นการเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์

ให้เกษตรกรลงมือสร้างคอกกวาง-ตัดเขากวางอ่อน

 ขอเชญินกัศกึษาและบคุคลทัว่ไปเข้าร่วมอบรม 

“ทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

ด้วยคอมพิวเตอร์” โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

วุฒิบัตร ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมได้ท่ีงานแนะแนว

จดัหางานและทนุการศกึษา อาคารศลิาบาตร (ชัน้ลอย) 

โทร. 0-2310-8126 ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป จ�านวน 3 รุน่  

 ✤	รุน่ที ่ 6 รบัสมคัร 6 - 24  ม.ิย  59 

 ✤	รุน่ที ่ 7 รบัสมคัร 27 มิ.ย. - 22 ก.ค. 59 

 ✤	รุ่นที่ 8 รับสมัคร 25 ก.ค. - 2 ก.ย. 59

อบรมทักษะการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

ม.ร.ประชุมการออกแบบ

ประเมินผลการเรียนรู ้


