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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗
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๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
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๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
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    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร
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 ฉบับที่ ๔๔ปีที่ ๔๖

วันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.รามฯ รับนักศึกษาปริญญาโทส่วนภูมิภาค
มุ่งขยายโอกาส -พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ ระดบัปรญิญาโท 

ส่วนภมูภิาค 23 จงัหวดัท่ัวประเทศ  ปีการศกึษา 2560  มุง่ขยายโอกาส 

พัฒนาความรูท้างการศกึษาสูบ่คุลากรในท้องถิน่ เปิดรบัสมคัรบดันี้ 

- 7 มิถุนายน 2560

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	รับสมัครผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ-

ปรญิญาตร	ี เข้าศกึษาต่อช้ันปรญิญาโทส่วนภูมิภาค	ประจ�าปีการศกึษา 

2560	แผน	ข	ไม่ท�าวทิยานพินธ์	ณ	 	สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ 

23	จงัหวดั		ใน	2	หลักสตูร	ได้แก่	หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 (จ�านวน	 39	 หน่วยกิต)	 และหลักสูตร 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(จ�านวน	39	หน่วยกิต)		

	 ส�าหรับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	23	จังหวัด	ได้แก่	

จังหวัดปราจีนบุรี	 จังหวัดอุทัยธานี	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	

จังหวัดอ�านาจเจริญ	 จังหวัดนครพนม	 จังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดขอนแก่น	 จังหวัดศรีสะเกษ	 จังหวัดสุโขทัย	 จังหวัดตรัง	

จังหวัดแพร่	 จังหวัดลพบุรี	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 จังหวัดชัยภูมิ	

จงัหวัดบรุรีมัย์	 จังหวดัหนองบัวล�าภ	ู จงัหวดักาญจนบุร	ี จงัหวดัเชยีงราย	

จังหวัดสุรินทร์	 จังหวัดอุดรธานี	 จังหวัดเชียงใหม่	 จังหวัดสงขลา	

และจังหวัดพังงา

	 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ 

- 7 มิถุนายน 2560		(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)		ณ	สาขาวิทยบริการฯ 

23	 จงัหวดัทัว่ประเทศ	 หรือดาวน์โหลดใบสมคัร	 และสมคัร	 Online 

ได้ที	่ http://www.grad.ru.ac.th	 หรอื	 http://www.ru.ac.th	 โดยช�าระเงิน

ค่าสมคัรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณชิย์ทกุสาขา	 (จ�านวน	700	บาท) 

และให้น�าหลักฐาน/เอกสารการสมัครมาย่ืนต่อคณะกรรมการ- 

ผู้ท�าการสอบสัมภาษณ์ด้วย	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที	่	

บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	โทร.	0-2310-8563

   
 
 
ม.รามฯ จ.สงขลา เปิดรับป.ตรี  

โครงการพิเศษ (บริหารธุรกิจ)

 
	 โครงการพิ เศษบริหารธุรกิจบัณฑิต	

จังหวัดสงขลา	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขา-

วทิยบริการเฉลมิพระเกยีรตจัิงหวดัสงขลา	 เปิดรับสมคัร 

คัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาต่อชั้นปริญญาตร	ี

โครงการพเิศษบรหิารธรุกจิบณัฑติ	 จงัหวดัสงขลา	

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ	 สาขาวชิาการจดัการ 

และสาขาวชิาการจดัการธรุกจิบรกิาร	กลุม่วชิาเอก-

การจดัการโลจสิตกิส์	ภาคเรยีนที	่1	ปีการศึกษา	2560 

รุน่ที	่4	และรุน่ที	่4/1	โดยศกึษาแบบ	Block	Course	

System	เรยีนวนัเสาร์-อาทติย์	เวลา	08.00	-	17.00	น. 

   
 คณะบริหารธุรกิจ 
รับนักศึกษาปริญญาโท 

 คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	

2559	 จ�านวน	 4	 โครงการ	 ทกุโครงการเรยีนแบบ  

Block		Course		System			แผน	ข		ไม่ต้องท�า- 

วทิยานพินธ์	 โดยสอบประมวลความรู	้ คดัเลอืก-

โดยการสอบสมัภาษณ์	 รบัผูส้�าเรจ็การศกึษา

ระดับปริญญาตรีทุกสาขา	ตั้งแต่บัดนี้ - 28 

กุมภาพันธ์ 2560

   
 
             
สถาบันคอมพิวเตอร์เสริมสร้างความรู้บุคลากร
จัดประชุม “R.U. Moving Through & Beyond Thailand 4.0”

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์	 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เป็นประธาน

เปิดการประชมุวชิาการเรือ่ง	“R.U. Moving Through & Beyond Thailand 4.0”	และบรรยายพเิศษ 

เรื่อง	 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง กับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0”	 จัดโดยสถาบันคอมพิวเตอร	์ 

โดยมี	 รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน	 ผู้อ�านวยการสถาบันคอมพิวเตอร์	 คณาจารย์	 

เจ้าหน้าที่	เข้าร่วมประชุม	เมื่อวันที่	24	มกราคม	2560	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	5	อาคารเบกพล

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงร่วมมือ อบจ. อุทัยธานี
จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้-วิชาชีพสู่ชุมชน ปีที่ 4

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ร่วมกบัองค์การบรหิาร-

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ

และส่งเสรมิวชิาชพีทีต่รงกบัวถิชีมุชนชาวจงัหวดัอทุยัธาน-ี

จังหวดัใกล้เคยีงฟร ีเพือ่มุง่พฒันาต่อยอดความรู ้ขยายผล

จากครอบครัวสู่ชุมชน สร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เป็นประธานเปิดโครงการ

บรกิารวชิาการและวชิาชพีแก่ชมุชนชาวอทุยัธาน	ี ปีที	่ 4 

เพือ่ต่อยอดองค์ความรูสู้ช่มุชน	 โดยม ีนายเผดจ็ นุย้ปรี 

นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัอทุยัธาน	ี คณะผูบ้รหิาร	 ม.ร. 

คณาจารย์	และเจ้าหน้าที่	ร่วมพิธี (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 10)

(อ่านต่อหน้า 10)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงร่วมมือ อบจ. อุทัยธานี จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้-วิชาชีพสู่ชุมชน ปีที่ 4 (ต่อจากหน้า 1)

และมีนักเรียน	 นักศึกษา	 ตลอดจนประชาชนชาว-

จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง	 ร่วมอบรม

ในหลักสูตรต่างๆ	 จ�านวนกว่า	 1,700	 คน	 เมื่อวันที่	 

31	 มกราคม	 2560	 ณ	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี

 โอกาสนี	้นายเผดจ็ นุย้ปร ีนายกองค์การบรหิาร	

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี	 กล่าวว่ายินดีและเป็นเกียรติ

อย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

จัดโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพครั้งนี้	

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวอุทัยธานีได้มีโอกาส

เพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาการและวิชาชีพที่จ�าเป็น 

ต่อการด�าเนินชีวิต	 และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไป

ประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาของตนเอง	ชุมชนและสังคม

 องค์การบริหารส่วนจังหวดัอทุยัธาน	ี และมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	ได้ร่วมมอืในการจดักจิกรรมบรกิารวชิาการ

และวิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี	 มาตั้งแต่ปี	 2557	

โดยกิจกรรมต่างๆท่ีด�าเนินการมาแล้วนั้น	 ล้วนแต ่

มีประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ลดรายจ่ายและ

เพิม่รายได้ประชาชน	ส�าหรบักจิกรรมในครัง้นีท้ัง้	 20	 โครงการ 

ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และตรงกับความ

ต้องการของชุมชนทั้งสิ้น	 หวังอย่างย่ิงว่าชาวชุมชน

จังหวัดอุทัยธานีจะน�าความรู้	 และค�าแนะน�าต่างๆ 

ที่ได้รับจากการรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ

กลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์	 และสามารถ

ต่อยอดการเรียนรู้	 สร้างสรรค์สิ่งดีๆ	 เพื่อพัฒนาตน	

พัฒนางาน	และอาชีพต่อไป

 รองศาสตราจารย์สกุญัญา  ตนัธนวฒัน์  รองอธกิารบด ี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัอทุยัธาน	ีกล่าวว่ามหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 ได้เริม่โครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพี

แก่ชุมชน	 ที่จังหวัดอุทัยธานี	 มาตั้งแต่ปี	 2557-2559	

ตลอดระยะเวลา	 3	 ปีที่ผ่านมา	 กิจกรรมต่างๆ	 ของ

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงได้รบัความสนใจจากประชาชน

ชาวจงัหวดัอทุยัธานเีป็นอย่างยิง่	 อกีทัง้ยงัได้น�าความรู้

ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมไปถ่ายทอดขยายผล

จากครอบครัวสู่ชุมชน	 จากชุมชนสู่จังหวัดใกล้เคียง	

เช่น	 จังหวัดนครสวรรค์	 ชัยนาท	 และสุพรรณบุรี	

เป็นต้น	 กิจกรรมที่ประสบผลส�าเร็จ	 อาทิ “กิจกรรม

การประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้าน

การเกษตร”	 ของคณะวิทยาศาสตร์	 “กิจกรรมทักษะ 

การปรับพฤติกรรมตามหลักจิตวิทยาในเด็กที่ม ี

สมาธิสั้น”		ของคณะศึกษาศาสตร์	“กิจกรรมการเขียน 

โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”	 ของคณะรัฐศาสตร ์

และ	“กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี”		ของคณะธุรกิจการบริการ	

	 การจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่

ชุมชนชาวอุทัยธานีในปีนี้	 เป็นปีท่ี	 4	 มหาวิทยาลัย

ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุทัยธานีมาอย่างต่อเนื่อง	 และได้เล็งเห็นความส�าคัญ 

ของการพัฒนาศักยภาพ	ประสิทธิภาพของประชาชน

และชมุชนให้เข้มแขง็	 สามารถเพิม่ผลผลติ	 เพิม่รายได้

อย่างเป็นรปูธรรม	 โดยครัง้นีม้กีจิกรรมต่างๆ	 ทีจ่ดัขึน้

ตามความต้องการของชุมชนชาวอุทัยธานี	 จ�านวน 

20	กจิกรรม	จาก	14	คณะ	และมผีูเ้ข้าร่วมอบรมทัง้สิน้ 

1,795	คน

 ด้าน	ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยรามค�าแหง	 กล่าวว่าขอต้อนรบั

ประชาชนจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง

ท่ีมารับการบริการวิชาการและวิชาชีพในครั้งนี้	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

ให้โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปทุกภูมิภาค 

ทัว่ประเทศ	ท�าให้นักศกึษาสามารถเรียนใกล้บ้าน	และ

ช่วยพ่อแม่ท�างานได้	 ทัง้ยงัคดิค่าหน่วยกติถกูทีส่ดุในโลก 

โดยเปิดการเรียนการสอนในทุกระดับช้ันตั้งแต่

อนบุาลจนถงึปรญิญาเอก	 รวมทัง้หลกัสตูร	 Pre-degree	 

ทีเ่ปิดโอกาสให้นกัเรยีนชัน้	 ม.ปลาย	 เรยีนปรญิญาตรี

ล่วงหน้า	 และเมื่อจบชั้น	 ม.6	 สามารถน�าหน่วยกิต

มาเทยีบโอน	 ท�าให้จบการศึกษาและก้าวไปสูต่ลาดแรงงาน 

ได้ก่อนเพือ่นๆ	ในวยัเดยีวกนั	อกีทัง้มหาวทิยาลยัยงัมุง่

ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจหลัก	 4	 ด้าน	 คือ	 การเรียน

การสอน	การวิจัย	การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	และ

การบริการวิชาการแก่สังคม	 เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความ

สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 ต้องการจะสร้างชีวิต	 สร้างอาชีพ	

และพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า	 มหาวิทยาลัย

แห่งนี้ยินดีเข้าไปดูแลช่วยเหลือ	และมุ่งเน้นการสร้าง

วิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างแท้จริง		

 “ขอขอบคณุนักเรยีน คณาจารย์ และผู้ปกครอง 

ตลอดจนประชาชนชาวอุทัยธานีทุกคนที่ตั้งใจ 

มาร่วมอบรมโครงการต่างๆ ในครัง้น้ี มหาวทิยาลยัมุง่มัน่ 

ท่ีจะช่วยพัฒนาความรู้ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพท่ี

เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนชาวไทยในทุกภูมิภาค

ของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชีวิต

ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน”

 อธิการบดี ม.ร.	กล่าวต่อไปว่ารัฐบาลก�าหนด

นโยบาย	 Thailand	 4.0	 เพื่อเป็นการวางรากฐานการ

พัฒนาประเทศในระยะยาว	 เป็นจุดเริ่มต้นในการ 

ขบัเคลือ่นไปสูก่ารเป็นประเทศทีม่ัน่คง	 มัง่คัง่และยัง่ยนื 

ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล	 เป็นรูปแบบที่มีการผลักดัน 

การปฏริปูโครงสร้างเศรษฐกจิ	 การปฏริปูการวจิยัและ 

การพัฒนา	 และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ	 กัน 

โดยน�าเทคโนโลยเีข้ามาในด้านต่างๆ	มาใช้กบัอุตสาหกรรมต่างๆ 

เพือ่เพิม่ผลผลติและมลูค่าทางเศรษฐกจิ	ซึง่มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 ได้ท�าหน้าท่ีนีม้าอย่างต่อเนือ่ง	 โดยร่วมมอื 

กบัหน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชน	 จดัโครงการต่างๆ 

ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นได้น�าเทคโนโลย ี

ทัง้ทางด้านเกษตรและด้านอืน่ๆ	มาต่อยอดพฒันาผลผลติ

ให้ดียิ่งขึ้นสร้างรายได้ที่ดีต่อไป

   จากนัน้	ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ได้ลงนามความร่วมมอื

การจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน

ชาวอทุยัธานกีบั	นายเผดจ็ นุย้ปร	ี นายกองค์การบรหิาร-

ส่วนจงัหวดัอทุยัธาน	ี โดยม	ี คณะผูบ้รหิาร	 ม.ร.	 คณาจารย์ 

และเจ้าหน้าที	่ ตลอดจนนกัเรยีน	 นกัศกึษา	 และประชาชน 

ร่วมเป็นสักขีพยาน

 ส�าหรบั	 กจิกรรมในปีนีม้	ี 20	 โครงการ	 แบ่งออกเป็น 

2	 กลุม่เป้าหมาย	 ดงัน้ี	การสร้างองค์ความรูแ้ก่เกษตรกรและ 

SMEs	 ได้แก่	 คณะบรหิารธรุกจิ โครงการหลกัการตลาดใหม่ 

และบรรจภุณัฑ์		คณะวทิยาศาสตร์ โครงการการเตรยีม 

นาโนไคโตซานส�าหรบัการเกษตรและการต้านทานศตัรพูชื 

รุน่ท่ี	3	โครงการการประยกุต์ใช้จลิุนทรย์ีท่ีมปีระโยชน์

ในด้านการเกษตร	 รุน่ที	่ 4	 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลย	ี

เรื่องการผลิตเครื่องดื่มจากว่านหางจระเข้	 โครงการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 เรื่องการผลิตไข่เค็มสมุนไพร

สกัดไขมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการการน�า 

พลงังานแสงแดดมาใช้ในการเกษตร	คณะเศรษฐศาสตร์ 

โครงการการเสรมิศกัยภาพวสิาหกจิชุมชน	:	มาตรฐานสินค้า	

	 ส่วน	 การสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป 

ได้แก่	คณะศกึษาศาสตร์	 โครงการจิตวทิยาและเทคนคิ 

การสอนส�าหรบัผูส้งูอาย	ุคณะมนษุยศาสตร์	โครงการ 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนส�าหรับครูและนักเรียน 

คณะรฐัศาสตร์	โครงการจดัท�าแผนเพือ่การพฒันาท้องถิน่ 

และการวิเคราะห์โครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการการจัดการขยะในครัวเรือน	คณะพัฒนา-

ทรพัยากรมนษุย์	 โครงการการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์

เพือ่พฒันาท้องถิน่	คณะธรุกจิการบรกิาร	โครงการเผยแพร่ 

ความรูย้วุมคัคเุทศก์กบัการจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชน

อย่างยัง่ยนื	คณะทศันมาตรศาสตร์	 โครงการการให้ความรู ้

ด้านปัญหาสายตาและการดแูลสขุภาพสายตาเบือ้งต้น	

คณะสาธารณสขุศาสตร์	 โครงการพฒันาทกัษะการดแูล 

ผู้สูงอายุและคนพิการ	 คณะนิติศาสตร์ โครงการ

เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่องค์กรปกครอง-

ส่วนท้องถิ่น	 “พ.ร.บ. ความรับผิดชอบทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่” คณะสื่อสารมวลชน	 อบรมพิธีกร 

มอือาชพีส�าหรบันกัเรยีนและเยาวชน	คณะศกึษาศาสตร์ 

โครงการการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านภาษา

และสื่อการเรียนการสอน	 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

โครงการศิลปกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน	:	อบรมเทคนิค

การปรบัวงดนตรไีทย	 และโครงการศลิปกรรมศาสตร์

เพื่อชุมชน	:	เทคนิคการขับร้องประสานเสียง



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 “ข่าวรามค�าแหง”	 ค่อนข้างเชื่อมั่น 

ในความพยายามของคนว่าเป็นสิ่งส�าคัญ 

ทีท่�าให้คนประสบความส�าเรจ็	 ดงัสภุาษติ

ที่ว่า

 ความพยายามอยูท่ีไ่หน ความส�าเรจ็

อยู่ที่นั่น

 “ข่าวรามค�าแหง”	 จงึชืน่ชมและยนิด ี

ทุกครั้ งที่พบเห็นผู ้มีความพยายาม 

จนประสบความส�าเร็จ

	 	 ดังเช่นเมื่อคราวที่แล้วได้พูดถึง

นิติศาสตรบัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	อาจารย์สุณิตา 

เรียงไธสง

 	 เธอพยายามและประสบความส�าเร็จ

อย่างไรนั้น	 ถ้าอยากรู้ก็ต้องกลับไปอ่าน 

ข่าวรามค�าแหงฉบับที่แล้ว

 ฉบบันีจ้งึจะขอพดูถงึ	“นกัสู้”	อกีคนหนึง่ 

ที่ เ รี ย นอยู ่ ใ นมหาวิ ท ย าลั ย ใ กล ้ ๆ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงของเรานี่เองคือ

 นิสิตช้ันปีที่	๓	สาขาการจัดการ-

ธรุกจิไซเบอร์	 วทิยาลยันวตักรรมสือ่สาร-

สังคม	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ทพิภาวรรณ  พลล่องช้าง  “น้องแนน”

	 น้องแนนเป็นนิสิตหญิงที่มีความ

บกพร่องทางร่างกาย	คือ	แขนทั้ง	๒	ข้าง

และขาซ้ายพิการมาตั้งแต่ก�าเนิด

 แต่เธอมิได้ท้อถอย	 ทั้งเรียนและ

ท�างานพิเศษที่มหาวิทยาลัยของเธอไป

พร้อมๆกัน

 ผลการเรียนของเธอมีเกรดเฉลี่ย

สูงสุดของชั้นปี คือเกรดเฉลี่ย ๓.๖๗

 นีคื่อ	“นกัสู้”	อีกคนหนึง่ที	่“ข่าวรามค�าแหง” 

 ภาคภูมิใจ

ม.ร. สอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2559
ส่วนกลาง วันที่ 19 มีนาคม - 7 เมษายน 2560

(เว้นวันที่ 26 มีนาคม และ วันที่ 2 เมษายน 2560)

 ส่วนภูมิภาค  วันที่ 22-23 เมษายน 2560 และ 

       วันที่ 29-30 เมษายน 2560

 อธิการบดีแจงนโยบายการเรียนการสอนปริญญาโทส่วนภูมิภาค ฝากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้ช่วย  

ผู้ช่วยอาจารย์ และกรรมการคุมสอบ รับผิดชอบในหน้าที่ ดูแลนักศึกษาตามความเหมาะสม และด�ารงตน

เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยให้สมศักดิ์ศรีและมีเกียรติ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธาน 

เปิดการประชมุชีแ้จงนโยบายการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษา	อาจารย์ผูบ้รรยาย	อาจารย์ผูช่้วยประสานงาน 

ผู้ช่วยอาจารย์และกรรมการคุมสอบ	 จัดโดย	 คณะกรรมการอ�านวยการปริญญาโท	 สาขาวิทยบริการ-

เฉลมิพระเกยีรต	ิ	โดยม	ี	คณะผูบ้ริหาร		คณาจารย์		และกรรมการคมุสอบ	ร่วมประชมุ		เมือ่วนัที	่	23		มกราคม		2560

	 โอกาสนี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	กล่าวถึง 

การบรหิารจดัการการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษาในส่วนภูมิภาคว่า	 คณะกรรมการอ�านวยการปรญิญาโท 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	 ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลบริหารจัดการการเรียนการสอนในส่วนภูมิภาค	 

ทั้งเรื่องการเรียนการสอน	และจัดอาจารย์ผู้สอน	ส่วนเรื่องการคุมบัญชีเซ็นชื่อ	การเข้าสอบ	การขาดการลา 

เป็นหน้าทีข่องรองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารสาขาต่างๆ	และทีส่�าคญัมหาวทิยาลัยได้ออกข้อก�าหนดอย่างชดัเจน   

เรื่องบุคลากรที่จะไปท�าหน้าทีผู่้ช่วยอาจารย์และอาจารย์ผู้ช่วย ซึ่งผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ไปท�าหน้าที่ดังกล่าว	

ขอให้ท�าหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ	ดูแลนักศึกษาตามความเหมาะสม	ท่ีส�าคัญขอให้ด�ารงตน 

เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยให้สมศักดิ์ศรีและมีเกียรติ

 “แม้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆ จะเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและพยายามท่ีจะขยาย 

สาขาวชิาออกไปมากขึน้เรือ่ยๆ กต็าม แต่มหาวทิยาลยัรามค�าแหงของเรา เป็นมหาวทิยาลยัของรฐั ต้องปฏบิตัติามกฎ 

ระเบยีบ และกตกิา รวมทัง้ต้องมมีาตรฐานและคณุภาพการศกึษาเดยีวกบัส่วนกลาง ดงันัน้ จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ 

ทีม่หาวทิยาลยัต้องก�าหนดนโยบายการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษาให้แก่ อาจารย์ผูบ้รรยาย อาจารย์ผูช่้วย-

ประสานงาน ผู้ช่วยอาจารย์และกรรมการคุมสอบ ได้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน”

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่า	นโยบายส�าหรับอาจารย์ผู้บรรยาย	 	คือ	การปรับโครงสร้างการประเมินผล

เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทุกวิชา	 เพื่อความยุติธรรม	 และเรื่องต�าราเรียน	 ขอให้อาจารย์ผู้สอนเตรียมพร้อม

เรือ่งต�าราเรยีนก่อนจะสอน	1	สปัดาห์	ทัง้นีห้ากมกีารน�าค�าบรรยายของอาจารย์ท่านอืน่มาประกอบการสอน

ขอให้ระวังเรื่องลิขสิทธิ์ด้วย	 ส่วนเร่ืองการออกข้อสอบขอให้จัดส่งคณะให้เร็วขึ้น	 และขอความร่วมมือ 

ทางคณะจดัแยกข้อสอบแต่ละวชิาให้ชดัเจนและส่งถงึบณัฑติวทิยาลยัภายในวนัพธุก่อนการสอบของวชิานัน้ๆ	

อีกทั้งการตรวจข้อสอบและประกาศผลขอให้เร็วขึ้นด้วย	 เพื่อให้นักศึกษาได้ด�าเนินการในเร่ืองต่างๆ 

ไดอ้ย่างไม่ติดขัด	และการจัดสอบแก้	I	ขอให้เป็นไปตามก�าหนดระยะเวลาในภาคนั้นๆ	ด้วย	ในส่วนอาจารย์- 

ผูป้ระสานงาน	 ให้ปฏบิตัติามคูม่อืทีไ่ด้รบั	 และไม่ควรเสนอข้อคดิเหน็ทีข่ดัแย้งกบัอาจารย์ผูส้อน	 และส�าหรบั

กรรมการคุมสอบ	 เรื่องการจับทุจริตในการสอบ	ขอให้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันคือ	 ให้นักศึกษาท�าข้อสอบ

จนเสร็จและเขียนรายงานก�ากับที่กระดาษข้อสอบ	 ส่งตามขั้นตอนต่อไป	 นอกจากนี้	 เรื่องการอ�านวย-

ความสะดวกด้านการเดินทาง	 ขอให้ประสานกับทางสาขาวิทยบริการฯ	 เพื่อนัดเวลารับ-ส่ง	 ล่วงหน้าประมาณ  

1	สัปดาห์	เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ก�าหนดตารางได้ถูกต้องต่อไป

อธิการบดีแจงนโยบายการเรียนการสอนภูมิภาค
อาจารย์-ผู้ประสานงาน-กรรมการคุมสอบ



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 ผูแ้ทนจากภาครฐั	ภาคเอกชน	หนนุเจ้าของหอพกั

ท�าความเข้าใจระเบียบข้อบงัคบั	 หนัจดทะเบยีนหอพัก

ให้ถูกต้อง	 เพื่อร่วมมือปฏิรูป	 พัฒนา	 และสร้าง-

ความมัน่คงให้กบัเยาวชนและสงัคมไทยอย่างยัง่ยนื 

ในการเสวนา	 “ทศิทางการบริหารจดัการหอพกั ภายใต้ 

พ.ร.บ.หอพักฉบับใหม่”	จัดโดยคณะกรรมการ-

ภาคประชาชน	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เมือ่วนัที ่

24	 มกราคม	 2560	 ณ	 ห้องศักดิ์	 ผาสุขนิรันต	์

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

 นางรุง่กานดา  พงศ์ธรกุลพานิช ผูอ้�านวยการ

ส�านักงานการสงเคราะห  ์

และสวสัดกิารสงัคม		ส�านัก- 

พัฒนาสังคม		กรงุเทพมหานคร  

กล่าวว่าเน่ืองจากกฎหมาย

ว่าด้วยหอพักฉบับเดิมมีการ 

บังคับใช้มาตั้งแต่	พ.ศ.	2507 

โดยสาระส�าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการ 

ประกอบกจิการหอพกัไม่เหมาะสมกบัสภาพสังคม- 

ปัจจุบัน	 	ประกอบกับพระราชบัญญัติก�าหนด 

แผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่	พ.ศ.	2542		ได้ก�าหนดให้โอน 

อ�านาจในการก�ากับดูแลการประกอบกจิการหอพกั 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน		เพ่ือการดูแลปัญหา 

ที่ครอบคลุมและทั่วถึง		จึงได้ด�าเนินการผลักดัน

พระราชบญัญตัหิอพกั	พ.ศ.	2558		ซึ่งมีการก�าหนด 

แนวทางและวธิกีารในการก�ากบัดแูลการประกอบ 

กิจการหอพักให้เหมาะสมยิ่งขึ้น		และมีผลบังคับ

ใช้แล้วตัง้แต่เดือนสงิหาคม	พ.ศ.	2558		เป็นต้นมา		

 “หอพกั ไม่ได้หมายถงึห้องเช่าหรอือพาร์ทเม้นท์ 

ทีไ่ม่มกีารก�ากับดูแลเพือ่การคุ้มครองอย่างชดัเจน  

ดังนั้นผู้ประกอบการหอพักจ�าเป็นต้องด�าเนินการ

ตามพระราชบญัญตัหิอพกัฉบบัใหม่อย่างเคร่งครัด  

เพื่อการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าพัก 

และประโยชน์นานัปการ  รวมถึงเป็นเรื่องของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน เสนอเจ้าของหอพัก
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม่ 2558 เพื่อได้รับการคุ้มครอง

ความมั่นคงของชาติด้วย  ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร

ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตามที่กฎหมาย 

ได้ก�าหนดไว้  เพื่อเสนอโอกาสและทางที่ดีให้กับ

ผู้ประกอบการ  และผู้พักอาศัยด้วย”

 ขณะที่	 นายณรงค์ จันทร์บูรณะพินิจ   

นักพัฒนาสังคมช�านาญการ 

ผู ้แทนจากกระทรวงการ-

พัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนษุย์	 	กล่าวว่าสาระส�าคญั

หลกัของพระราชบญัญตัหิอพกั 

พ.ศ.	2558		เน้นจดัการหอพกั 

ส�าหรบัเดก็	 นกัเรยีน	 นกัศกึษา	 ระดบัต�า่กว่าปรญิญาตร ี

และอายุไม่เกิน	 25	 ปี	 ต้องจดทะเบียนหอพัก	

แยกหอพักชายหญิง	 ห้ามบุคคลอายุเกิน	 25	 ปี 

พักร่วม	 ก�าหนดเวลาเปิด-ปิดหอพักชัดเจน		 

ต้องท�าประกนัภยัในกรณเีกดิไฟไหม้	 	และก�าหนด 

เกบ็ค่าเช่าล่วงหน้าไม่เกนิ	3	เดอืนและต้องพกัอาศยั

ตามเวลาที่ตกลงเช่าชัดเจน		เป็นต้น		เพื่อเป็นการ

ก�าหนดแนวทางและวิธีการก�ากับดูแลการ

ประกอบกิจการหอพักให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในการ

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่าง

การศึกษา	

 นายณรงค์	 กล่าวอีกว่าหากผู้ประกอบการ

ไม่จดทะเบียนหอพักอย่างถูกต้องจะมีโทษเพิ่มขึ้น

จากเดมิจ�าคกุไม่เกนิ	 6	 เดอืน	 เป็นจ�าคกุไม่เกนิ	 1	 ปี 

ปรบัสงูสดุจากทีไ่ม่เกนิ	 2,000	 บาท	 เป็นปรบัสงูสดุ

ไม่เกิน	100,000	บาท		และหากไม่ท�าประกันภัย

จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน	300,000	บาท		ขณะนี ้

ทางภาครัฐก�าลังเร่งผลักดันกฎหมายลูก		ซึ่งอยู่ใน 

ข้ันตอนของกฤษฎีกา		เพือ่ให้กฎหมายน้ีมีผลบงัคับใช้ 

ได้อย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด

 “พระราชบัญญัติหอพักฉบับใหม่ถือเป็น 

การปฏริปู พัฒนา และสร้างความมัน่คงให้กบัสังคม  

ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการหอพัก และผู้พักอาศัย  

โดยผู้ประกอบการหอพักต้องหม่ันติดตามข้อมูล

ข่าวสาร และเรียนรู้ในการปรับตัวให้สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติฉบับใหม่  เพื่อเป็นมาตรฐาน

ความถูกต้องตามกฎหมาย  และผลประโยชน์

ท่ีผู ้ประกอบการรวมถึงผู ้พักอาศัยจะได้รับใน

หลายๆ ด้าน เช่น การได้รับความคุ้มครองด้าน

การประกันภัยเพื่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

ของผู้พักอาศัย  หากประกอบกิจการหอพักอย่าง

ถูกต้อง รัฐบาลก็จะสนับสนุนโดยการประกาศ-

เกยีรตคิณุแก่หอพกั รวมถงึการลดหย่อนภาษ ี เป็นต้น”

									ด้าน	นายสนิท  หอมจันทร์ 	ผู้จัดการทั่วไป

ฝ่ายอพาร์ทเม้นท์	 บริษัท 

นัมเบอร์วันแลนด์	 จ�ากัด  

กล่าวว่าเนื้อหาส่วนมาก 

ของพระราชบัญญัติหอพัก 

พ.ศ.	2558		มเีน้ือหาทีผู้่ประกอบการ 

หอพักจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 

หากปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 เช่น	 เรื่องการท�า 

ประกันภัยท่ีไม่ได้เป็นภาระหนักอย่างที่กังวล		

เพราะจ่ายค่าเบี้ยประกันเพียง	 24	 บาทต่อหัว 

ต่อปีเท่าน้ัน		ซึง่นับว่าคุม้ค่า	หากเกดิอุบตัภิยัหรอือ่ืนๆ 

ทางประกันภัยจะเข้ามารับผิดชอบในทันที		

	 การจะปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดัได้ 

ผู้ประกอบการต้องค�านึงถึงจิตสาธารณะเป็นส�าคัญ  

ในการช่วยผู ้ปกครองและมหาวิทยาลัยดูแล

นกัศกึษา		นอกจากนีผู้ป้ระกอบการหอพกัอาจจะ 

ต้องปรับตัวด้านกลยุทธ์ให้สามารถดึงคนเข้ามา

พกัอาศยัในหอพกัของตวัเองให้ได้		โดยการเปลีย่น 

เป้าหมายในการประชาสัมพันธ์จากนักศึกษา

โดยตรง		เป็นประชาสมัพนัธ์ให้กบัผูป้กครองแทน		

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัย

ทีไ่ม่มหีอพักเหมอืนมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ทัว่ไป  ดงัน้ัน 

การควบคุมดูแลจึงเป็นไปได้ยาก  แต่รามค�าแหง

ก็สามารถร่วมมือกับหอพักเอกชนดูแลหอพัก 

ในโครงการหอพักติดดาว และนักศึกษาที่เข้ามา 

พักอาศัยได้เป็นอย่างดี  ซึ่งถือว่ารามค�าแหงท�า- 

ประสบความส�าเร็จ อยากเห็นภาพรวมของการ 

ด�าเนินงานที่มีหอพักเข้าร ่วมจ�านวนมากขึ้น  

เพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจแก่ผู้ประกอบ-

การหอพักและสนับสนุนบรรยากาศในการเรียน

ให้นักศึกษาและผู ้ปกครองเกิดความอบอุ ่นใจ 

เมื่อส่งลูกหลานมาเรียนหนังสือด้วย”

         

        



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ตอน  อย่างนี้.....ก็ ได้เหรอ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 การรวมกลุ่มเพื่อเปิดการค้าเสรีระหว่างกันนั้น	 แม้ว่าโดยผิวเผินหรือ

ถ้าตีความตามผลการเจรจาแบบซื่อ	ๆ	แล้วจะเป็นความพยายามที่จะก่อให้เกิด

การค้าเสรีไม่กีดกัน	แต่จริง	ๆ	แล้วเบื้องหลังกลับเป็นความพยายามที่จะสร้าง

อ�านาจต่อรองและแสวงหาความได้เปรียบทางการค้ากันมากกว่า

	 ตอนที่กลุ ่มประเทศยุโรปรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจยุโรป	 

(European	Economic	Community	หรอื	EEC)		ก่อนจะพฒันามาเป็นสหภาพยโุรป 

(European	 Union	 หรอื	 EU)	 ในปัจจบุนัน้ัน	 จดุมุ่งหมายกเ็พือ่สร้างความได้เปรยีบ 

และอ�านาจต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศ	 เนือ่งจากถ้าแต่ละประเทศยุโรป 

ไปเจรจาการค้ากับประเทศใหญ่	ๆ	อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแล้ว	อ�านาจต่อรอง 

จะต�า่เพราะขนาดเศรษฐกจิเลก็กว่ากนัมาก	 แต่ถ้าหากรวมกลุ่มกันเป็นประชาคม

เศรษฐกจิยโุรปและเป็นยโุรปตลาดเดยีว	ขนาดเศรษฐกจิจะใกล้เคียงกบัสหรฐัฯ	

และแข่งขันกันได้ไม่เสียเปรียบ

	 พอยโุรปรวมตวักนัเป็นกลุม่การค้าขนาดใหญ่ได้ส�าเรจ็		ท�าให้สหรฐัอเมรกิา 

ตอนนัน้กอ็ยูเ่ฉยไม่ได้เหมอืนกนัเพราะขนาดเศรษฐกจิของสหภาพยโุรปขึน้มา 

ทาบรศัมแีล้ว		สหรฐัฯ	จงึต้องพยายามสร้างกลุม่ของตวัเองให้ข่มอ�านาจของยโุรปให้ได้ 

ผลกค็อืในปี	 2532	 สหรฐัฯ	 ได้ชกัชวนให้ประเทศทีม่อีาณาเขตตดิมหาสมุทรแปซฟิิก 

ทัง้หลาย	 ซึง่ไม่ใช่ประเทศในยโุรปแน่	 เพราะประเทศยโุรปอยูต่ดิมหาสมทุรแอตแลนตกิ 

มารวมตัวกันเพื่อเปิดการค้าเสรีกันเองในกลุ่ม	(นอกกลุ่มจะไม่ได้สิทธิพิเศษ

จึงเท่ากับถูกกีดกันนั่นเอง)	กลุ่มนี้ก็คือที่เรียกกันว่ากลุ่ม	APEC	(Asia-Pacific	

Economic	Cooperation)	ซึง่ไทยเรากร็วมอยูใ่นกลุม่นี	้และยงัเคยมมีาจดัประชมุ 

ทีป่ระเทศไทยด้วย	 แต่เนือ่งจากมีสมาชกิมาก	 ต่างฝ่ายกต้็องการรกัษาผลประโยชน์

ของชาตติวัเอง	เจรจาไปกีค่รัง้	ๆ	กย็งัไม่ได้อะไรเป็นชิน้เป็นอนัสกัเท่าไร	สหรฐัฯ	

เห็นว่าไม่รู้จะตกลงกันได้เมื่อไหร่ก็เลยไปจับกลุ่มเจรจาขนาดเล็กลงเพื่อจะ

ได้บรรลุข้อตกลงง่ายขึ้น	 และประสบความส�าเร็จในการจัดตั้งเขตการค้าเสรี

อเมรกิาเหนอืร่วมกบัแคนาดาและเมก็ซโิกทีเ่รยีกว่า	North	America	Free	Trade	

Agreement	หรือ	AFTA	ขึ้นในปี	2537	

	 ในช่วงสกั	 10	 กว่าปีทีผ่่านมานี	้ จะเหน็ได้ว่าจนีผงาดขึน้มาเป็นมหาอ�านาจ 

ทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็	และขนาดเศรษฐกจิของจนีใหญ่มากอยูแ่ล้วโดยแทบ 

ไม่ต้องรวมกับใคร	สหรัฐฯ	จึงหาทางสร้างกลุ่มการค้าเสรีใหม่ข้ึนมา	(อีกแล้ว)	 

เพื่อคานอ�านาจกับจีน	 ซึ่งก็คือ	 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 

(Trans-Pacific	 Partnership	 หรอื	 TPP)	 กลุม่ใหม่นีแ้ม้ว่าจะไม่ได้รเิริม่โดยสหรฐัฯ 

แต่พอ	 (อดีต)	 ประธานาธิบดีโอบามาโดดลงมาหนุนเต็มท่ีก็ท�าให้กลายเป็น 

กลุ่มใหม่ที่ส�าคัญขึ้นมาทันที	 และโปรดสังเกตว่า	 TPP	นี่ไม่ได้รวมจีนนะครับ 

เพราะตั้งใจสร้างกลุ่มเพื่อคานอ�านาจจีนโดยมีสหรัฐฯ	 กับญี่ปุ่นเป็นแกนหลัก 

แต่ตอนนี	้TPP	คงแท้งไปเรยีบร้อยเพราะดเูหมอืนนายโดนลั	ทรมัป์	ประธานาธบิดี

คนใหม่ของสหรัฐฯ	 จะไม่เอาด้วย	 แถม	 NAFTA	 ที่ตั้งมานานแล้ว	 พี่แกก็ว่า

จะรื้อทิ้งเสียอีก	 โดยที่ทรัมป์ประกาศว่าเขาเชื่อมั่นใน	 Fair	 Trade	 มากกว่า	

Free	 Trade	ที่เป็นอย่างนี้เพราะการค้าเสรีหรือ	 Free	 Trade	ท�าให้สหรัฐฯ  

ขาดดุลการค้ามหาศาล	เขาจึงต้องการให้ท�าการค้ากันอย่างเท่าเทียมกันหรือ	

Fair	Trade	

	 ว่ากันตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้ว	การค้าเสรีน่าจะเป็นเรื่องท่ีดีและ 

ควรที่จะส่งเสริม	 แต่พอมาดูเบื้องหลังการตั้งกลุ่มการค้าเสรีทั้งหลาย	 และ 

การเจรจาอย่างยาวนานที่ต่างฝ่ายต่างยกผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้ว 

ผลดีจากการค้าเสรีที่เขียนไว้ในทฤษฎีคงไม่สามารถเกิดได้จริงจังสักเท่าไหร ่

เพราะแม้แต่เมื่อบรรลุข้อตกลงและลงนามให้สัตยาบันกันไปแล้ว	 การหาเรื่อง 

     

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

การสอบถามเกี่ยวกับการบิน
Hỏi  về  các  chuyến  bay (หอย เหว่ ก๊าก จเหวียน ไบ)

	 การเดินทางไปยังสถานที่ที่เราไม่เคยไป	รวมถึงไม่คุ้นเคย	หลายคนมักจะ 

กังวลว่าจะต้องท�าอย่างไร	จะเกดิอะไรขึน้บ้าง	การถามไถ่ข้อมลูกบับคุคลทีคุ่น้เคย 

เป็นสิง่ทีจ่ะช่วยให้เราเตรยีมตวัง่ายทีส่ดุส�าหรบัการเดนิทางครัง้นัน้	 ๆ	การสนทนา

เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้	จึงจ�าเป็นต้องน�าความรู้ในประเด็นต่าง	ๆ	มาประยุกต์ใช ้

ให้สามารถสือ่สารได้ดทีีส่ดุ	 ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งวนั	 เรือ่งเวลา	 ค�าถามเกีย่วกบัสถานที ่

 ค�าศัพท์ที่ส�าคัญส�าหรับการสอบถามเกี่ยวกับเที่ยวบินนี้ มีดังนี้

✥  (ดี	เดิว	เด๊ย)	เป็นส�านวนทีใ่ช้ถามคูส่นทนา	หมายความว่า	ไปทีไ่หน	เช่น

 	 (แอม	ดี	เดิว	เด๊ย)	 น้องไปที่ไหน	

 	 (ไบ	ดี	เดิว	เด๊ย)	 บินไปที่ไหน

✥ 	(หาง	ห่าง	คง)	สายการบิน	เช่น	

 	 (ห่าง	คง	ท้าย)	 	 สายการบินไทย

 	 (ห่าง	คง	มาลายเซีย)	 สายการบินมาเลเซีย

✥ 		 (จเหวียน	ไบ)		 	 เที่ยวบิน

   (โหมด	 ต่วน	 ก๊อ	 เหมย	 จเหวียน	 ไบ) 

	 	 หนึ่งสัปดาห์มีกี่เที่ยวบิน

✥ 		 (เม้ย	เส่อ)		 	 	 กี่โมง

✥ 	 (เดี่ย	 เฟือง)	 ท้องถิ่น	 ใช้ตามหลังเวลา	 เพื่อระบุให้แน่ชัดว่า 

เป็นเวลาท้องถิ่น	เช่น

 	(ขวาง	โบ๊น	เสือย	เส่อ	เดี่ย	เฟือง)	 	

	 	 ประมาณสี่โมงครึ่งเวลาท้องถิ่น

✥ 		 (เกิ๊ต	กั๊ญ)		 	 	 ขึ้น	(ใช้กับเครื่องบิน)	

✥ 		 (หะ	กั๊ญ)		 	 	 ลงจอด

✥ 		 (เซิน	ไบ)		 	 	 สนามบิน

✥ 		 (แว้)		 	 	 ตั๋ว

 	 (เตี่ยน	แว้	บาว	เญียว)	 ตั๋วราคากี่บาท

 	 (แว้	ฮาย	เจี่ยว)	 	 ตั๋วสองเที่ยว

 	 (แว้	ห่าง	ฮาย)	 	 ตั๋วชั้นสอง

	 สิ่งที่ลืมไม่ได้	 และต้องทบทวนอยู่เสมอ	 นั่นคือ	 เรื่องของการบอกเวลา	

เพราะการเดินทางด้วยเครื่องบินนี้เวลาเป็นเรื่องส�าคัญมาก

กีดกันการค้าก็ยังท�าได้ไม่ยาก	โดยข้ออ้างหลักซึ่งประเทศที่ต้องการกีดกันการค้า 

น�ามาใช้อยู่เสมอ	ก็คือ	เรื่องสุขอนามัย		เรื่องสิ่งแวดล้อม	และเรื่องสิทธิมนุษยชน 

ตวัอย่างเช่นการเกดิไข้หวดันกระบาดในประเทศไทยปี	 2547	 ท�าให้เราไม่สามารถ 

ส่งออกไก่สดแช่แข็งไปต่างประเทศได้	 แต่แม้ประเทศไทยจะปลอดไข้หวัดนก 

โดยสิน้เชงิมาตัง้แต่ปี	2551	กว่าประเทศต่าง	ๆ	จะยกเลกิข้อห้ามน�าเข้าไก่สดแช่แขง็ 

จากไทยกร็าว	ๆ	ปี	2557	และบางประเทศเช่นเกาหลใีต้เพิง่ยกเลกิเมือ่ปลายปี	2559	นีเ่อง 

นี่เป็นตัวอย่างเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	 เท่านั้นยังมีการกีดกันการค้าโดยละเมิดข้อตกลง

การค้าเสรอีกีมากทีเ่ป็นข้อพพิาทค้างคาอยูท่ี่องค์การการค้าโลก	 (WTO)	 ซึง่เขาว่า

องค์การนี้ก็เหมือนกับองค์การสหประชาชาติ	 (UN)	 ตรงที่เป็น	 NATO	 คือ	 No	

Action	Talk	Only	

	 เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอุทานว่า	 “อย่างนี้....ก็ได้เหรอ”	 เวลาที่สินค้าไทย

ถูกกีดกันในตลาดที่เราไปท�าข้อตกลงการค้าเสรีเอาไว้



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 ภาษากรีก	 (Greek)	 เป็นภาษาที่อยู่ในกลุ่ม

ตระกูลภาษา	อินโด-ยูโรเปียน	(Indo-European)		เป็น 

ภาษาประจ�าชาตกิรซี	 (Greece)	 และไซปรัส	 (Cyprus) 

ภาษากรกียังเคยเป็นภาษาพดูตามชายฝ่ังของเอเชยีไมเนอร์

และทางใต้ของประเทศอติาลใีนยคุโบราณ		ภาษากรกี 

ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นภาษาที่มีการพัฒนามาจาก

ภาษากรีกโบราณ	 และอักษรกรีกเป็นอักษรที่ใช้

ส�าหรับเขียนภาษากรีกในปัจจุบันโดยมีพัฒนาการ

มาตั้งแต่ยุคคลาสสิค	 ประมาณ	 300	 กว่าปีก่อน-

พุทธศักราช	นับว่าเป็นอักษรที่เก่าแก่ที่สุดแบบหนึ่ง 

ทีย่งัใช้อยูใ่นปัจจบัุน	 ภาษากรกีเป็นภาษาทีไ่ม่มลีกูหลาน- 

ภาษาแต่มีอทิธิพลต่อภาษาอืน่ๆอย่างมากซึง่มหีลายภาษา 

ที่ยืมค�าในภาษากรีกไปใช้ เช ่นในภาษาอังกฤษ 

mathematics,	 physics,	 astronomy,	 democracy, 

philosophy,	athletics,	theatre,	rhetoric,	baptism	

 ภาษากรกีสมยัใหม่ทีใ่ช้ในปัจจบุนัมกีารพฒันาจาก 

ภาษากรีกโบราณ	 มาเป็น	 ภาษากรีกกาธาเรฟวูซ่า	 

(กรีกบริสุทธ์ิ)	และกลายมาเป็นภาษากรีกสมัยใหม่

ในปัจจุบัน	 กล่าวคือหลังจากที่กรีซได้รับเอกราช 

จากจักรวรรดิอ็อตโตมันเมื่อปี	ค.ศ.	1829	ภาษากรีก- 

กาธาเรฟวูซ่าและเพียงภาษานี้เท่านั้นก็ได้ยกขึ้นเป็น

ภาษาประจ�าชาติและเป็นภาษาราชการในยุคนั้น	

และด้วยเหตนุี	้ กไ็ด้น�าไปสูส่งครามทางด้านภาษาขึน้

ระหว่างผู้ที่สนับสนุนให้ใช้ภาษากรีกกาธาเรฟวูซ่า

และประชาชนทั่วไปที่สนับสนุนการใช้ภาษากรีกดีโมติกี้ 

หรอืภาษากรกีสมยัใหม่ในปัจจบุนั	 ในทีส่ดุ	 ในปี	 ค.ศ.1976 

หลงัจากเหตกุารณ์ปฏวิติัเมือ่ปี	ค.ศ.	1974	ทางการกรีก

ก็ได้ประกาศให้ใช้ภาษากรีกดีโมติกี้เป็นภาษากรีก-

ราชการแทนภาษากรีกกาธาเรฟวูซ่าในที่สุดและ 

ได้กลายเป็นภาษาประจ�าชาติไปด้วยจนถึงปัจจุบัน	

แต่อย่างไรก็ตาม	 ภาษากรีกกาธาเรฟวูซ่าก็ยังปรากฏ

ให้เห็นในหนังสือราชการของรัฐบาลกรีกด้วย	 

เช่น	เอกสารทางด้านกฎหมายเป็นต้น

	 	 	 	 	 หากศึกษาเกี่ยวกับประวัติภาษากรีกหรือศึกษา

เกี่ยวกับวรรณคดีกรีก	 จะทราบว่าค�าศัพท์ภาษากรีก

หลายค�ามีที่มาจากต�านานเทพปกรณัมกรีกหลายค�า

และบางค�ากไ็ด้น�ามาใช้เป็นค�าศพัท์ทางด้านการแพทย์ด้วย 

อย่างเช่น	

 นากสีซสั (Narcissus)	หมายถงึอาการของผูป่้วย 

ที่ป่วยเป็นโรคหลงตัวเอง	ซึ่งค�าศัพท์ค�านี้ได้มาจาก 

ชื่อของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มีรูปงามและหลงตัวเอง

ชือ่	Narcissus	 	ทีถ่กู	Cupid	 )

ยิงลูกศรใส่จากค�าสั่งของเทพีอาโฟไดตี้	 และคนแรก

ทีน่ากสีซสัเจอคอืเงาตวัเองในน�า้	 ท�าให้เขาตกหลมุรกั 

เงาตวัเองทีอ่ยูใ่นน�า้	 ความรกัครัง้นีก้ลายเป็นความรกั

ที่ไม่สามารถจับต้องได้	 เพราะเวลาเขาเอื้อมมือลงไป

สัมผัสเงาตัวเองในน�้า	 เงาก็จะสลายหายไป	ท�าให้เขา

ทนไม่ไหวจนต้องฆ่าตัวตายท่ีริมแม่น�้าเพราะความ

รักไม่สมหวัง	 จากนั้นเทพีอาโฟไดตี้รู้สึกสงสารได ้

ท�าให้เขากลายเป็นดอกไม้ชนดิหนึง่ชือ่	 daffodil	 หรอื	

narcissus	 ตามชื่อของเขา	 ซึ่งดอกไม้ชนิดนี้มักเกิด 

ที่ริมทะเลสาบ	 และทางการแพทย์ก็ได้น�าชื่อของเขา

มาเรยีกอาการคนป่วยทีม่อีาการป่วยเป็นโรคหลงตวัเองด้วย 

 ดอกอโดนีส (Adonis) หรือ ดอกอานีโมน ี

(Anemone)	ชือ่ดอกไม้ชนดินีไ้ด้มาจากชือ่ของ	อโดนสี 

ซึง่เกดิจากหญงิชาวบ้านทีม่ชีือ่ว่า	 สเมอร์น่า	 ซึง่แม่ของนาง 

ได้เปรียบเทียบความงามของนางกับเทพีอาโฟไดตี้	 

จนท�าให้เทพีอาโฟไดตีโ้กรธและสาปให้นางสเมอร์น่า

กลายเป็นต้นไม้ต้นหนึง่และขณะทีน่างเป็นต้นไม้อยูน่ัน้

กไ็ด้คลอดลกูออกมาคอื	 อาโดนสี	 และเทพอีาโฟไดตี้

ก็ได้น�าไปเลี้ยงดูจนเติบโตมาเป็นเด็กหนุ่มรูปงาม 

จนมีเหตุให้เทพีอาโฟไดตี้หลงรักและหลังจากท่ี 

อาโดนสีตาย	 เทพอีาโฟไดตีไ้ด้เสกให้อโดนสีกลายเป็น

ดอกไม้ชนิดหนึ่งและได้ตั้งชื่อตามคนรักของนางคือ	

อาโดนีส	หรือ	 ดอกอานีโมนี	 (anemone)	 หรือ	 ดอก

ตามลม	ซึ่งค�าว่า	anem-	ได้น�ามาเป็น	prefix	ในภาษา

อังกฤษที่มีความหมายเกี่ยวกับลม	 และภาษากรีกได้

น�ามาสร้างค�าว่า	 	 (anemoi)	 แปลว่า	 “ลม”	 

ในภาษากรีกโบราณและภาษากรีกกาธาเรฟวูซ่า	 

และต่อมาได้พฒันาภาษากรกีจนได้ค�าว่า	 	(aeras)	

ในภาษากรีกสมัยใหม่	และค�าว่า	 	ก็ยังถูกน�า

มาสร้างค�าต่างๆ	เช่น	 	(anemoyenistria) 

ทีแ่ปลว่า	 กงัหนัลม	 ซึง่สร้างค�ามาจากค�าสองค�าคอืค�าว่า 

		(anemos	+	yennao)	ที่แปลว่า 

ลม	 +	 เกิด	 และค�าว่า	 	 ในภาษาอังกฤษก็ได ้

น�ามาใช้คือค�าว่า	air	ที่แปลว่า	ลม

     มินต์ (Mint)	 เป็นชื่อพืชชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม	 

มีลักษณะคล้ายกับสะระแหน่ของไทย	 แต่มินต์จะม ี

หลายชนดิ	 ซึง่มชีือ่มาจากผูห้ญงิคนหนึง่ในเทพนยิาย

ปกรณมักรกีชือ่	มนิท	ี เป็นนางอปัสรนางหนึง่ทีห่ลงรกั 

เทพฮาเดสหรือเทพแห่งความตาย	 มินทีได้พยายาม

ยั่วยวนเทพฮาเดสจนเรื่องไปถึงหูแม่ยายของเทพฮา- 

เดสคือเทพีดีมีเทอร์หรือเทพีแห่งธัญพืชและท�าให้

เทพีดีมีเทอร์โกรธอย่างมากและได้ลงโทษนางมินทีโดย

การเหยียบนางจนตาย	 เทพฮาเดสรู้สึกสงสารจึงได้

เสกนางให้กลายเป็นพืชชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอมและ 

ได้ตัง้ช่ือพืชชนดินีต้ามช่ือของนางคือ	mint	หรอื	mentha	

ในภาษากรีกคือ	 	(menda)

 ดอกไฮยาซนิทสั หรอื ดอกไฮยาซนิท์ (Hyacinthus) 

เป็นดอกไม้สม่ีวงชนิดหน่ึงซึง่มช่ืีอมาจากความเศร้าโศก

ของเทพอพอลโล	 กล่าวย้อนไปถึงความรักสามเส้า

ของเทพอพอลโลกับเจ้าชายหนุ่มหน้าตาดีที่ชื่อว่า 

ไฮยาซินทัสและเทพแห่งสายลม	 ซึ่งไฮยาซินทัสตาย

เพราะความอิจฉาและหึงหวงของเทพแห่งสายลม	

หลังจากที่ไฮยาซินทัสตาย	 เทพอพอลโลได้ร้องไห้

อย่างหนกัท�าให้น�า้ตาไปผสมกบัเลือดของไฮยาซนิทัส

และหยดลงพ้ืนดินจนเกิดเป็นดอกไม้สีม่วงท่ีมีชื่อว่า  

ไฮยาซนิทัส	หรอื	 ไฮยาซนิท์	 ตามชือ่ของเจ้าชายหนุม่

คู่รักของอพอลโลนั่นเอง

	 จากวรรณคดีกรีกหรือจากนิยายปกรณัมกรีก 

เราไม่ได้น�าเอาชื่อของตัวละครในนิยายมาใช้เฉพาะกับ 

พืชเท่านั้น	ยังมีค�าที่เกี่ยวกับสัตว์หรือสถานที่ส�าคัญๆ 

และอื่นๆอีกด้วย

 ค�าว่า Siren (เสียงสัญญาณ) ในภาษาอังกฤษ	

เราก็ได้น�ามาจากค�าว่า	 	 (ซีรีน)	ซึ่งเป็นชื่อ

ของกลุม่ปีศาจทีม่ลีกัษณะส่วนบนเป็นผูห้ญงิ	 ส่วนล่าง- 

เป็นปลา	มีเสียงอันไพเราะสะกดจิตคนที่เดินเรือผ่าน

ไปมาให้หลงใหลและท�าร้ายจนถึงตายในที่สุด	และ

ในปัจจุบันก็ได้น�ามาเป็นตราของบริษัทสตาร์บัคด้วย 

	“ไซเรน”	ถือเป็นสัญลักษณ์ของความหลงใหล	

 นางอารัคเน่	(Arachne,	Greek:	 )	เป็น

สาวชาวบ้านท่ีมีฝีมือในการทอผ้าจนเป็นท่ีเล่ืองลือ

และนางก็ได้กล่าวว่านางมีฝีมือดีกว่าเทพีอาเธน่า	 

ซึง่เทพอีาเธน่าเป็นผูท้อผ้าบนเขาโอลมิปัสให้กบัเทพ

และเทพอ่ืีนๆ	จนวนัหนึง่เร่ืองได้ไปถงึหขูองเทพอีาเธน่า 

และเทพอีาเธน่าก็ได้แปลงกายเป็นหญงิแก่ลงมาตักเตือน 

อย่าได้บังอาจเปรียบเทียบตัวเองกับเทพหรือเทพี	 

แต่นางอารคัเน่กไ็ม่ยอมฟังยงักล้าท้าทายเทพอีาเธน่า

ให้มาทอผ้าแข่งกับตัวเอง	 ทันใดนั้นเทพีอาเธน่าก็ได้

กลับคืนสู่ร่างเดิมและได้ทอผ้าแข่งกับนางอารัคเน่	

เทพีอาเธน่าได้ทอเป็นเรื่องราวตอนสู้กับเทพอพอลโล 

จนชนะและได้ครองเมืองและตั้งชื่อเมืองตามชื่อ 

ของตอนคอืเมอืงเอเธนส์ในปัจจบัุน	 ส่วนนางอารคัเน่ 

ได้ทอเป็นเรื่องราวที่เทพเจ้าซูสหรือเทพเจ้าซีอูส 

ล่อลวงหญงิสาว	 ซึง่คนทีไ่ด้ถกูตดัสนิให้ชนะคอืนางอารคัเน่ 

จากเรื่องราวที่นางอารัคเน่ได้ทอเกี่ยวกับเทพเจ้าซูสนั้น 

ท�าให้เทพีอาเธน่าโกรธอย่างหนักจนท�าลายผ้าท่ีนาง 

อารคัเน่ทอและได้สาปนางให้กลายเป็นแมงมมุทีต้่อง

ชักใยไปตลอดชีวิต	 ซึ่งชาวกรีกได้น�าชื่อของนางคือ

ค�าว่า	 อารัคเน่	 มาตั้งเป็นค�าศัพท์ที่แปลว่าแมงมุม 

ในภาษากรีก	คือค�าว่า	 	(อารักนี)

     เมดูซ่า (Medusa,	 Greek:	 )	 เมดูซ่า

เป ็นสัตว ์ประหลาดกอร์กอนที่ไม ่มีใครไม่รู ้จัก	 

ซ่ึงในประเทศไทยจะทราบกนัดใีนช่ือ	 งูเกง็กอง	ทัว่ไป 

อธบิายว่ามใีบหน้าเป็นหญงิสาวทีส่วย	มเีส้นผมเป็นงพูษิ 

การจ้องเธอโดยตรงจะเปลี่ยนผู้ที่จ้องให้กลายเป็นหิน 

เมดูซ่าถูกวีรบุรุษเพอร์ซีอุสตัดหัว	 จากนั้นเขาก็ใช้

ศรีษะของเธอเป็นอาวธุกระทัง่ได้มอบให้กบัเทพอีาเธน่า

ไปติดบนโล่ของนาง	 เมดูซ่าเคยเป็นหญงิสาวชาวบ้าน

 นายกัมปนาท  บัวลา แอบทอง ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษากรีก คณะมนุษยศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ที่มีหน้าตาสวยงามจนเป็นที่ต้องตาต้องใจของเทพ 

อพอลโล	และเทพอพอลโลกไ็ด้ขนืใจนางในวหิารของ 

เทพีอาเธน่า	 ซึ่งท�าให้เทพีอาเธน่าโกรธอย่างมาก 

จนสาปให้นางกลายเป็นปีศาจร้ายในทีส่ดุ	 ซึง่ถอืว่านาง

เป็นผู้ได้รับกรรมโดยแท้	ชื่อของนาง	ค�าว่า	“เมดูซ่า”	

ชาวกรีกได้น�ามาตั้งเป็นชื่อของสัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง

ที่มีลักษณะเหมือนเส้นผมของปีศาจเมดูซ่า	 นั่นก็คือ	

แมงกะพรุน	ซึ่งภาษากรีกเรียกว่า	

 อสูรกายไทฟ่อน	 (Typhon)	 เป็นอสูรกายที่ 

พระแม่ธรณีไกอาสร้างขึ้นเพื่อให้มาอาละวาดทั้ง

โลกมนุษย์และสวรรค์	 อสูรกายตนนี้สามารถพ่นไฟ 

และมีพละก�าลังมหาศาลจนท�าให้เทพเจ้าบนเขา- 

โอลิมปัสกระจัดกระจายหนีเพื่อเอาตัวรอด	 เหลือแต่

เทพอีาเธน่าทีย่งัยนืหยดัต่อสูเ้พยีงคนเดยีว	 และต่อมา 

เทพเจ้าซีอูสได้รวบรวมเทพเจ้าต่างๆเพื่อกลับมา

 เส้นใยอาหารเป็นสารอาหารคาร์โบไฮเดรต	 ร่างกายของคนไม่สามารถ

ย่อยได้	ไม่ให้พลังงาน	เมื่อรับประทานแล้วจะถูกขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระ

		 เส้นใยอาหารมีเฉพาะในพืช	เช่น	ธัญพืช	ผัก	ผลไม้	ถั่ว	 เส้นใยอาหาร

มี	 2	 ชนิดใหญ่ๆ	 คือ	 ละลายน�้าได้	 และละลายน�้าไม่ได้	 ทั้งนี้	 ข้ึนอยู่กับ

ส่วนประกอบนั่นเอง

		 ชนิดที่ไม่ละลายน�้า	เพราะประกอบด้วยเซลลูโลส	คือ	ส่วนประกอบ-

ส�าคัญในโครงสร้างพืช	 สามารถดูดซับน�้าได้ดีเกิดการพองตัวเมื่ออยู่ในทาง

เดนิอาหาร	อุม้น�า้	 จงึเพิม่ปรมิาณอจุจาระ	ท�าให้อจุจาระอ่อนตวั	ขบัถ่ายได้ง่าย 

อีกตัวหนึ่งคือเฮมิเซลลูโลส	 อยู่ปนกับเซลลูโลส	 บางส่วนอาจเกิดเจลกับน�้า	

ท�าให้เกิดความข้นหนืดเมื่อผ่านล�าไส้เล็กจะถูกดูดซึมช้าลง	 อีกตัวคือลิกนิน

ช่วยจับกับน�้าดี	และลดโคเลสเตอรอล

	 ชนิดละลายน�้า	 ประกอบด้วยเพคติน	 เป็นสารที่ท�าหน้าที่คล้ายกาว

ยึดระหว่างเซลล์ของพืช	 เกิดเป็นเจลกับน�้า	 พองตัวและเกิดเจลในล�าไส้เล็ก

และล�าไส้ใหญ่	ลดการดูดซึมสารอาหาร	สารพิษและสารก่อมะเร็ง	 เพิ่มการ

เคลื่อนไหวของล�าไส้และช่วยในการขับถ่าย		เพิ่มการขับน�้าดีและสารพวก

สเตียรอยด์ในอุจจาระ	 ลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด	 นอกจากนี้มีกัม	

(สารทีพ่ชืขบัออกเมือ่เกดิบาดแผลคล้ายยางไม้)	กมัละลายน�า้และเกดิเจลได้ด	ี

จึงลดการดูดซึมสารอาหารและสารที่เกิดโทษกับร่างกาย

  พชืทีม่เีส้นใยอาหารสงู	คอื	มปีริมาณเส้นใยอาหารประมาณ	19-28	กรมั

ต่ออาหาร	 100	 กรัม	 (1	 ขีด)	 ได้แก่	 ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ	 เช่น	 ถั่วแดง	 ถั่วด�า	 

ถั่วเขียว		ถั่วเหลือง		งา		และร�าข้าว

 พืชท่ีมีเส้นใยอาหารปานกลาง	 มีใยอาหารประมาณ	 4	 -	 14	 กรัม 

ต่ออาหาร	100	กรัม	ได้แก่	มะเขือพวง	สะเดา	ใบชะพลู	ผักกระเฉด	หัวปลี	

เห็ดหูหนู	 พริกขี้หนู	 พริกชี้ฟ้า	 ใบกะเพรา	 ใบโหระพา	 แครอท	 ผลไม้ได้แก่	

ละมุด	ฝรั่ง	มะม่วงดิบ	มีเส้นใยอาหาร	4-8	กรัมต่ออาหาร	100	กรัม

ต่อสู้กับอสูรกายร้ายตนนี้	 ขณะที่อสูรกายไทฟ่อน 

เพรีย่งพร�า้เทพเจ้าซีอสูกไ็ด้ยกภเูขามาทับเจ้าอสูรร้าย

ตวันีไ้ว้จนกลายเป็นภเูขาไฟเอต็น่าท่ีตัง้อยู่ทางตอนใต้

ของประเทศอิตาลี	 มีไฟและลาวาไหลออกมาไมห่ยดุ

จนถึงปัจจุบัน	 กล่าวว่าไฟและลาวาที่ไหลออกมานั้น 

คอือสูรกายไทฟ่อนพ่นออกมานั่นเอง	ชื่อของอสูรร้าย 

ไทฟ่อนได้ถูกน�ามาตั้งเป็นชื่อของพายุ	 คือพายุไต้ฝุ่น 

หรอื	 typhoon	 ในภาษาอังกฤษ	ทีมี่พละก�าลังมหาศาล 

พายุผ่านไปท่ีไหนก็จะสร้างความเสียหายท่ีนั่น

เหมือนกับเวลาอสูรกายไทฟ่อนอาละวาดนั่นเอง

 ภาษากรีกมีวิธีการสร้างค�าทั้งจากชื่อตัวละคร 

ในวรรณกรรม	วรรณคดี	และจากเสียงจากธรรมชาติ	

จนกลายมาเป็นภาษากรกีทีใ่ช้พดูกนัในปัจจบุนั	 	ภาษากรกี 

เป็นภาษาทีน่กัภาษาศาสตร์	นกัเรยีนนกัศกึษาต่างชาต	ิ

และผู้สนใจเรียนภาษาให้ความส�าคัญที่จะศึกษา

กันเป็นอย่างมากถึงขั้นเดินทางไปศึกษาที่ประเทศ

กรีซเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี	 นอกจากการเรียน

และศึกษาอารยธรรมกรีกและปรัชญากรีกที่ เรา

ทราบกันว่าเป็นที่น่าสนใจมานานแล้ว	 การเรียนภาษา 

และวฒันธรรมกรกีกไ็ด้รบัความสนใจมากขึน้เรือ่ยๆ

และทางรฐับาลกรกีกไ็ด้เล็งเหน็ความส�าคญัตรงจดุนี้

จึงได้มีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา

ต่างชาติและประชาชนท่ัวไปเพื่อให้เดินทางไปศึกษา 

ที่มหาวิทยาลัยต่างๆที่ประเทศกรีซในทุกๆปี	รวมทั้ง 

มอบทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาในระดับ 

อดุมศกึษาในแขนงสาขาต่างๆด้วย	 และทีม่หาวทิยาลยั

รามค�าแหงก็ได้เปิดสอนภาษากรีกให้กับนักศึกษา

ท่ีสนใจเรียนเป็นภาษาเลือกเสรีและเป็นวิชาโทด้วย	

หากนกัศกึษาคนใดสนใจ	สามารถลงทะเบียนเรยีนได้

ในเทอมปกติ

		 ผกัและผลไม้ทัว่ๆไปจะมีเส้นใยอาหารในระดบัต�า่	คอื	น้อยกว่า	4	กรัม 

ในอาหาร	100	กรัม	ข้าวกล้องจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย

		 ในแต่ละวันควรเลือกรับประทานผักและผลไม้ให้ได้ปริมาณเส้นใย

ประมาณ	25	-	35	กรัม	ลองกะดูว่าจะต้องรับประทานอะไรมากน้อยอย่างไร 

ที่แนะน�าคือครึ่งหนึ่งของจานอาหารในแต่ละมื้อ	 หากท�าได้เกิดผลด ี

ต่อร่างกายคือ

		 -	 ช่วยขับถ่ายของเสีย	และกากอาหารของร่างกาย

	 -		 ลดโอกาสเกิดโรคท้องผูก	ริดสีดวงทวาร	ผนังล�าไส้โป่งพอง

	 -		 เพิ่มปริมาณอุจจาระและช่วยให้อุจจาระอ่อนตัว

	 -		 เร่งเวลาให้ของเสียถูกขับถ่ายออกเร็วขึ้น

	 -	 ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่	เพราะการเพิ่มปริมาณ

อุจจาระและเร่งเวลาขับถ่าย	 ท�าให้สารก่อมะเร็งที่ปนมากับอาหารลดลง

และสัมผัสกับล�าไส้น้อยลง

		 -		 เส้นใยอาหารที่เกิดเจลอาจช่วยจับสารพิษไว้และขับออก

	 -	 เส้นใยอาหารท�าหน้าที่เหมือนไม้กวาด	 กวาดล้างส่ิงที่ร่างกาย 

ไม่ต้องการออกจากทางเดินอาหาร

	 -		 มีผลต่อการลดระดับน�้าตาลในเลือด

		 -		 ปัจจบุนัน�าเส้นใยอาหารมาช่วยควบคมุน�า้หนกั	 และรกัษาโรคอ้วน	

เนื่องจากเส้นใยอาหารไม่ให้พลังงาน	 แต่ดูดซับน�้าและพองตัวได้ดี	 รู้สึกอิ่ม	

และกินอาหารได้น้อยลง	

	 การกินเส้นใยอาหารมากอาจมีอาการท้องอืด	 อึดอัด	 ไม่สบายท้อง	

เนือ่งจากแบคทเีรยีในทางเดนิอาหารย่อยเส้นใยอาหารท�าให้เกดิกรดไขมนัระเหย

และก๊าซหลายชนิด	ต้องเลือกชนิดอาหารให้เหมาะกับตนเอง

	 อาหารไทยทีมี่ผกัมากได้แก่	 แกงเลยีง	 แกงส้มผกัรวม	 น�า้พรกิทีม่ผีกัสด	

ผักลวก	ผักนึ่ง	ฝึกนิสัยการกินให้ถูกต้อง	ช่วยให้ห่างไกลโรคนะครับ

เส้นใยอาหาร
รศ.อนุกูล  พลศิริ คณะศึกษาศาสตร์

ภาษากรีก (EN: Greek language, GR: H ελληνιкή γλώσσα ) (ต่อจากหน้า 6)
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ถาม 1.	ตอนน้ีอยู่คณะบริหารธุรกิจ	 อยากย้าย 

ไปรฐัศาสตร์	 เรยีนด้วยและขาดสอบวชิาของบรหิาร

และบางวิชาที่เป็นวิชาคู่ขนานจะเป็นอะไรหรือไม่

	 2.	 เกรดตวัทีไ่ม่ได้เข้าสอบเป็น	F	อยากทราบว่า

จะปรากฏในทรานสคริปท์หรือไม่

	 3.	 จากข้อ	 2	 เกรดจะไม่น�ามาคิดรวมถูก

หรือไม่	

	 4.	 ถ้าไม่ลงสอบซ่อมปล่อยไว้แบบน้ี	ยงัมีสิทธิ์

ได้เกียรตินิยมหรือไม่	

ตอบ	 1.	 ถ ้านักศึกษาตั้งใจที่จะย ้ายคณะแล้ว

นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนวชิาของคณะใหม่ได้ 

ถงึแม้ว่ายงัไม่ท�าเรือ่งย้ายเป็นทางการ	 วชิาใดทีไ่ม่สามารถ

ใช้ได้ในหลักสูตรของสาขาที่จะย้าย	 นักศึกษา- 

ไม่ต้องสอบ	กไ็ม่มผีลในการจบการศกึษาแต่อย่างใด	

	 	2.	วิชาที่สอบตกนักศึกษาตรวจสอบ 

ผลการเรียนจากใบเช็คเกรดหรือจาก	 Transcript	

แบบไม่จบการศกึษา	 ผลสอบทีไ่ม่เข้าสอบหรอืสอบ

ได้เกรด	F	จะปรากฏทุกวชิา	ตามทีน่กัศกึษาได้ลงทะเบยีนไว้ 

แต่ถ้านักศึกษาเรียนจบการศึกษา	 เมื่อนักศึกษาขอ 

Transcript		แบบจบการศึกษาวิชาที่ได้เกรด	F	 

จะไม่ปรากฏใน	Transcript

	 3.	 วิชาที่สอบตกหรือได้เกรด	F	จะไม่น�ามา 

รวมเพื่อคิดเกรดเฉลี่ย

	 4.	 นักศึ กษายั งมีสิทธิ์ ไ ด ้ เ กี ย รตินิ ยม	 

เพราะหลักเกณฑ์การได้เกียรตินิยม	 ข้อหนึ่งคือ	

ต้องไม่สอบได้ในวิชาเดียวกันมากกว่า	 1	ครั้งขึ้นไป 

ดังนั้น	 นักศึกษาจะสอบตกในวิชาเดียวกันกี่ครั้งก็ได ้

แต่ เมื่อสอบผ่านแล ้วนักศึกษาจะลงทะเบียน 

เพื่อสอบผ่านอีกไม่ได้

ถาม อยากทราบว่าถ้าสอบได้เกรดต�่าอย่าง	 D 

หรือ	 C	 จะสามารถรีเกรดได้เหมือนตอนที่ยังเป็น

เกรด	G,P,F	หรือไม่	และสามารถท�าได้อย่างไร

ตอบ	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2555	ข้อที่	

16.5.3	 นักศึกษามีสิทธิ์ปรับอักษรระดับคะแนน	 C	

ทั้งนี้	ให้นับวิชาที่สอบได้อักษรระดับคะแนนสูงสุด

เพียงครั้งเดียว

	 วิชาที่นักศึกษาสามารถลงรีเกรดได้ตาม 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยต้องเป็นวิชาที่ต�่ากว่า

เกรด	C	 เท่าน้ัน	ซึ่งเกรดที่ต�่ากว่า	C	 	แต่เป็นเกรด 

ที่สอบผ่านคือเกรด	D+	หรือ	D	(ไม่ใช่เกรด	F	เพราะ

เกรด	 F	 เป็นเกรดที่สอบตก)	 ดังนั้นเกรด	 C	 จึงลง 

รีเกรดไม่ได้

	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศกึษาชัน้ปรญิญาตร	ี (ฉบบัที	่ 4)	พ.ศ.	2555	 ข้อ	4	

ให้ยกเลกิความในวรรคสองของข้อ	10	แห่งข้อบงัคบั กองบรรณาธิการ

	 ส�านักพิมพ์	 ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม	 2560	 จ�านวน 17	 วิชา	 ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

	 		59091	 CHI	1001	(H)	 55/25	 คู่มือคัดอักษรจีน	1	 ผศ.ดร.นพธร		ปัจจยัคุณธรรม

  59294	 CHI	1002	 85/25	 ภาษาจีน	2	 รศ.เสาวภาคย์		วรลัคนากุล

	 	59200	 CTL	3002	 37/25	 การสอนเด็กพิเศษ	 รศ.ดร.อรนุช		ลิมตศิริ

	 			 	 (TL	304)

	 59300	 ECO	3402	 51/25	 หลักการภาษีอากร	 อาจารย์	ดร.เบญจวรรนร	ี	โชตช่ิวงนิรนัดร์	

	 59282	 ECO	4707	 94/25	 เศรษฐมิติ	2	 รศ.ดร.ถวิล		นิลใบ

	 			 	 (EC	477)

	 59283	 ECO	4709	 76/25	 เศรษฐมิติประยุกต์	 รศ.ดร.ถวิล		นิลใบ

	 			 	 (EC	479)

	 59291	 ENG	3801	 46/25	 วรรณคดีอเมริกัน	 รศ.สุมารีย์		อิงคนารถ

	 			 	 (EN	370)	 	 สมัยอาณานิคมและสมัยก่อตั้งประเทศ

	 59267	 FRE	2101	 76/25	 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส	 ผศ.จิณย์นิภา		ทาสุคนธ์

	 59273	 HIS	1001	 80/25	 อารยธรรมตะวันตก	 รศ.อัธยา		โกมลกาญจน

	 59260	 HIS	1001	(H)	 25/25	 คู่มืออารยธรรมตะวันตก	 รศ.ศฤงคาร		พันธุพงศ์

	 59284	 HIS	4207	 72/25	 บทบาทของพระพุทธศาสนา	 อาจารย์กิติยวดี		ชาญประโคน

       ต่อสถาบันต่างๆ	ของไทย

	 59194	 HRM	2101	 69/25	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 รศ.ธีระเดช		ริ้วมงคล

	 			 	 (HR	201)

	 59292	 HRD	3109	 114/25	 หลักการการพัฒนาองค์กร	 ผศ.ดร.วันชัย		ปานจันทร์

	 			 	 (HU	402)

	 59216	 KOR	1001	 70/25	 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน	1	 ผศ.บุญมา		พิพิธธนา

	 			 	 (KO	101)

	 59224	 MGT	2202	 45/25	 การบริหารส�านักงาน	 ศ.พเิศษ	พรรณ	ี	ประเสรฐิวงษ์

     (GM	315)

	 59232	 MTH	3407	 77/25	 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข	1	 รศ.ดร.สมพร		สตุนินัท์โอภาส

 59265	 POL	1100	 80/25	 รัฐศาสตร์ทั่วไป	 ศ.พิเศษ		ดร.จิรโชค		วีระสย

	 			 	 (PS	103)	 	 	 และคณะ

	 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

0-2310-8757-9	ต่อ	1306	(ฝ่ายขาย)	

ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	

พ.ศ.	2551	และให้ความต่อไปนี้แทน

	 “ส�าหรับผู ้เคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่และขอใช้สิทธิ์เทียบโอน 

ตามวรรคแรก	หรือตามข้อ	9	หรือข้อ	14		มหาวิทยาลัย

ให้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตสะสมเดิมในกระบวนวิชา 

ทีโ่อนได้	 โดยมหาวทิยาลัยจะปรบัอักษรระดบัคะแนน

ตามผลสอบไล่ทีนั่กศึกษาสอบได้ก่อนการใช้ข้อบงัคบั

ฉบบันี	้ คือ	อกัษรระดบัคะแนน	G	จะถกูปรบัเป็นอกัษร

ระดับคะแนน	 A	 และอักษรระดับคะแนน	 P	 จะถูก

ปรับเป็นอักษรระดับคะแนน	C+

							เมื่อนักศึกษาที่เคยสอบได้เกรดในระบบ	G,P,F	

เมื่อศึกษาต่อเกรดดังกล่าวจะถูกปรับโดยเกรด	 G	

ปรับเป็นเกรด	 A	 	 เกรด	 P	 จะถูกปรับเป็นเกรด	 C+	

ส่วนเกรดตกยังเป็นเกรด	 F	 เหมือนเดิม	 ดังนั้น	 เมื่อ

เกรด	 P	 ที่สอบได้ถูกปรับเป็นเกรด	 C+	 แล้วซึ่งเป็น

เกรดที่สูงกว่าเกรด	 D+,	 D	 วิชาที่	 P	 จึงไม่สามารถ 

ลงรีเกรดได้	

	 ส่วนการรีเกรดนักศึกษาลงวิชาดังกล่าวได้ 

ในภาค	1,2หรือภาคฤดูร้อน	โดยนับหน่วยกิตรวมไป

กับการลงทะเบียนตามปกติ



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี

ประจำาปีการศึกษา 2560 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

เกณฑ์การโอนย้าย

ขั้นตอนการโอนย้าย

สถาบันคอมพิวเตอร์ฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี	ม.ร.	

กล่าวว่า	 Thailand	 4.0	 เป็นวสิยัทศัน์เชงินโยบายของรฐับาล 

ทีจ่ะเปล่ียนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเ่ศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือน

ด้วยนวัตกรรม	 โดยวางรากฐานการพัฒนาประเทศ

ในระยะยาว	 ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู ่

การเป็นประเทศท่ีพัฒนาอย่างมัน่คง	มัง่คัง่	และยัง่ยนื	

โดยเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้าง

เศรษฐกิจ	การวิจัยและการพัฒนา	รวมทั้งการปฏิรูป

การศึกษาไปพร้อมๆ	กัน	

 “มหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นสถาบนัอุดมศกึษา

แห่งแรกในประเทศไทยท่ีเริ่มใช้เทคโนโลยีการเรียน  

การสอนอย่างเป็นทางการ มีการใช้ระบบดาวเทียม 

Fiber Optic เครือข่ายใยแก้วน�าแสง และระบบ

คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ในการสอนทางไกลอย่างจริงจัง

ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบัุน และวนันีทุ้กสถาบันอุดมศกึษา

ถกูตัง้โจทย์เดยีวกนัในการพฒันาสู ่ Thailand 4.0 ดงัน้ัน

เพื่อตอบสนองนโยบายแห่งรัฐ จึงจ�าเป็นที่บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยต้องตระหนักรู้และปฏิบัติตนได้

อย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยกันพัฒนาและส่งเสริม

ให้เกิดความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”

 อธิการบดี ม.ร.	กล่าวต่อไปว่ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	ได้เตรียมการพัฒนาและบูรณาการระบบ 

Information	 Technology	 (IT)	 ภายในมหาวิทยาลัย

โดยให้หน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 สถาบันคอมพิวเตอร์	

ส�านกัเทคโนโลยกีารศกึษา	 และส�านกับรกิารทางวชิาการ 

และทดสอบประเมนิผล	(สวป.)	มคีวามสอดคล้องกนั 

อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	นอกจากนีม้หาวทิยาลยั

ตัง้ใจน�าระบบ	 IT	 เข้ามาพฒันาระบบการบรหิารจดัการ 

การจดัการเรยีนการสอน	 และการอ�านวยความสะดวกต่างๆ

ให้แก่นักศึกษา	 บุคลากร	 และประชาชนทั่วไปด้วย	

อีกทั้งยังได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คิดค้นและท�าวิจัยโครงการ

ทีเ่ก่ียวข้อง	 โดยในขณะน้ีมทีัง้สิน้	 18	 โครงการ	 ซึง่ได้เสนอ

ทางสภามหาวิทยาลัยแล้ว	 หวังอย่างยิ่งว่าโครงการ

วิจัยนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและ

ประเทศชาติต่อไป

(หลักสูตร	 132	หน่วยกิต)	 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร	

168,000	 บาท	 (แบ่งช�าระ	 7	 งวด)	 คดัเลอืกโดยการสอบ- 

สมัภาษณ์	เปิดรบัสมคัรตัง้แต่บดันี ้- 25 มถินุายน 2560

	 ผู้สนใจสมัครขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่	

ส�านักงานโครงการพิ เศษบริหารธุรกิจบัณฑิต	

จังหวัดสงขลา	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทย-

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา	 (ทุกวัน)	

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่	 www.skbba.ru.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2310-8213,	

081-831-1399,	 081-423-5069,	 081-341-7148,	 

074-251-333	และ	074-251-888	

ม.รามฯ จ.สงขลา เปิดรับ ป.ตรีฯ (ต่อจากหน้า 1)

	 เพื่อให้การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนของนักศึกษา	 จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค และจาก

ส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง	เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	มหาวิทยาลัยจึงได้ก�าหนดวิธีด�าเนินการดังต่อไปนี้

	 1.	 เป็นผู้ท่ีมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า	 	2	ภาคการศึกษาปกติ	และปัจจุบันยังมีสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาอยู่

	 2.	 นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายฯ	 ไปส่วนภูมิภาค	 ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน	 4	 สาขาวิชาคือ 

สาขานิติศาสตร์	 สาขาการบริหารทั่วไปหรือสาขาการจัดการ	 สาขาการสื่อสารมวลชน	 และสาขา- 

การบริหารรัฐกิจ	 ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว	 แต่ประสงค์จะโอนย้ายฯ	 จากส่วนกลาง 

ไปส่วนภูมิภาค	 ให้ด�าเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาที่งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 (One	 Stop	 

Service)	 อาคารกงไกรลาศ	 ชั้น	 1	 ให้ถูกต้องก่อน	 กรณีที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตาม 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.2551	ข้อ	18.2	“นักศึกษาที่ประสงค์

จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคการศึกษาปกติ”

 ส�าหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคสามารถโอนย้ายฯ	 เข้าศึกษาท่ีส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชา	 หากจะย้ายคณะ

หรือเปลี่ยนสาขาวิชาฯ	ให้ด�าเนินการโดยใช้รหัสประจ�าตัวใหม่ภายหลังการโอนย้ายฯ	แล้ว

	 3.	 เฉพาะนักศึกษาที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตไว้	 จะต้องช�าระเงินค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือ	 และ

หรือค่าธรรมเนียมโอนล่าช้าให้ครบถ้วน	ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนดก่อนการโอนย้ายฯ	จากส่วนกลาง

ไปส่วนภูมิภาค

	 4.	 นักศึกษาที่ด�าเนินการโอนย้ายฯ	แล้วให้เริ่มศึกษาและลงทะเบียนเรียนโดยใช้รหัสประจ�าตัวใหม ่

ของแต่ละระบบการเรียนการสอน	ตั้งแต่ภาค	1	ปีการศึกษา	2560	เป็นต้นไป

ผู้ที่ประสงค์ใช้สิทธิ์สอบซ่อมของภาค 2/2559 และหรือภาคฤดูร้อน /2559 ให้ด�าเนินการดังนี้ 

	 	 4.1	 นักศึกษาท่ีโอนย้ายฯ	จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค	ให้ใช้รหัสประจ�าตัวใหม่ท่ีได้จากการโอนย้ายฯ 

ลงทะเบียนสอบซ่อมที่สาขาวิทยบริการฯ	ตามวันเวลาที่ก�าหนดในปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค	 โดยใช้

ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค	2/2559	และหรือภาคฤดูร้อน	 /2559	ของส่วนกลางและเป็นกระบวนวิชา

ที่เปิดสอบซ่อมในส่วนภูมิภาคเท่านั้น

	 	 4.2	 นักศึกษาท่ีโอนย้ายฯ	จากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลางให้ใช้รหัสประจ�าตัวใหม่ท่ีได้จากการโอนย้ายฯ 

ลงทะเบียนสอบซ่อมท่ีอาคารเวียงค�า	 (VKB)	 ม.รามค�าแหง	 (หัวหมาก)	 ตามวันเวลาท่ีก�าหนดในปฏิทิน 

การศึกษาส่วนกลาง	โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค	2/2559	และหรือภาคฤดูร้อน	/2559	ของส่วนภูมิภาค

	 5.	 ให้ด�าเนินการโอนย้ายฯ	 ได้เพียงครั้งเดียว	 หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับระบบเดิมต้องลาออก

แล้วสมัครใหม่	โดยน�าหน่วยกิตสะสมมาเทียบโอนได้ในอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ	50	บาท

	 1.	 น�าใบตรวจสอบผลการศึกษา	(Check	Grade)	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษาและใบเสร็จ 

ลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้ายพร้อมเงินจ�านวน	560	บาท	(ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายฯ	500	บาท	และค่าท�า

บัตรประจ�าตัวนักศึกษา	60	บาท	กรณีที่ขาดสถานภาพนักศึกษา	1-2	ภาคการศึกษาให้ไปช�าระเงินค่ารักษา

สถานภาพนักศึกษาที่กองคลัง	 อาคารส�านักงานอธิการบดี	 ชั้น	 1	 แล้วไปติดต่อที่ฝ่ายจัดตารางสอนและ 

ลงทะเบียนเรียน	อาคาร	สวป.	ชั้น	6

	 2.	ให้ด�าเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	ดังนี้

  2.1 นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ต้องมาด�าเนินการให้แล้วเสร็จระหว่าง

วันที่  22-25 พฤษภาคม 2560

  2.2 นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง ต้องมาด�าเนินการให้แล้วเสร็จระหว่าง

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 

	 1.	 ให้ลงทะเบียนเรียน	โดยใช้รหัสประจ�าตัวของแต่ละระบบการเรียนการสอน	ตั้งแต่ภาค	1	 

ปีการศึกษา	2560	เป็นต้นไป

	 2.	 ให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่เปิดสอนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนดของแต่ละ

ระบบการเรียนการสอน

	 3.	ให้ช�าระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนตามอัตราของแต่ละระบบการเรียนการสอน



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

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

คณะทัศนมาตรฯ (ต่อจากหน้า 12)

 โครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการ

จัดการการเงินและการธนาคาร หัวหมาก รุ่นที่ 2 

หลักสูตร	 1	 ปี	 8	 เดือน	 จ�านวน	 39	 หน่วยกิต	 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรและดูงาน

ภายในประเทศ	 จ�านวน	 129,000	 บาท	 หรอืประเทศญีปุ่น่/

เทียบเท่า	 จ�านวน	 179,000	 บาท	 แบ่งช�าระ	 7	 งวด	

ดาวน์โหลดใบสมคัรได้ที	่www.mbafinru.com	สอบถาม 

โทร.085-246-6665

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา-

วิชาการจัดการ One Day Program รุ่นที่ 4	หลักสูตร	

1	 ปี	 8	 เดือน	 จ�านวน	 39	 หน่วยกิต	 ค่าธรรมเนียม

การศึกษาตลอดหลักสูตรและดูงานภายในประเทศ	

จ�านวน	129,000	บาท		หรือประเทศญี่ปุ่น/เทียบเท่า	

จ�านวน	179,000	บาท	แบ่งช�าระ	7	งวด	ดาวน์โหลด

ใบสมัครได้ที่	 www.mbaoneday.ru.ac.th	 สอบถาม	

โทร.088-969-5966,	081-904-1515

 โครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการ

จัดการอุตสาหกรรม หัวหมาก รุ่นที่ 12	 และ

วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 9	 หลักสูตร	 1	 ปี	 6	 เดือน		

จ�านวน	36	หน่วยกิต	ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอด

หลกัสตูรและดูงานประเทศเกาหลใีต้	 จ�านวน	 149,000	 บาท	 

ประเทศญ่ีปุ่น	จ�านวน	179,000	บาท	ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

และอิตาลี	 จ�านวน	 209,000	 บาท	 แบ่งช�าระ	 7	 งวด	

ดาวน์โหลดใบสมคัรได้ที	่ www.mbaindustrial.ru.ac.th  

สอบถาม	โทร.095-245-5196,	082-345-9491

	 ผูส้นใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่	

ส�านกังานโครงการฯอาคารสโุขทยั		ชัน้	15	ห้อง	1501 

(จนัทร์-ศกุร์	 เวลา	09.00-17.00	น.)	หรอืทีอ่าคาร	สวป. 

ชัน้	5	และชัน้	7	(วนัเสาร์-อาทติย์	เวลา	09.00-17.00	น.)

โทร.	0-2310-8941	

คณะบริหารธุรกิจฯ (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี้		คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์	กล่าวว่าพิธีไหว้ครูถือเป็นวันส�าคัญที่ต้องระลึกถึงพระคุณ 

ของบูรพคณาจารย์ที่เคยสั่งสอนเรามา	 	 เป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเราทางด้านการศึกษา	 	และเป็นพิธีการที่ลูกศิษย ์

ได้มาแสดงถึงความกตัญญูกตเวที	 	 ซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี	 	 รวมทั้งการฝากตัวเป็นศิษย์ให้ครูอาจารย ์

ได้บ่มเพาะวิชาความรู้		ทักษะและศักยภาพ		เพื่อให้นักศึกษาได้น�าไปใช้ในการเรียนและการท�างานที่เกี่ยวข้อง 

กับสุขภาพสายตาของประชาชน		โดยก่อนจะรับผิดชอบชีวิตของผู้อื่นได้	 	จะต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง

ให้ถูกต้องก่อน		ซึ่งต้องเกิดจากยอมรับการฝึกฝนของครูอาจารย์ด้วยความเต็มใจ

 “พานพุ่มท่ีนักศึกษาน�ามาในพิธีไหว้ครูวันนี้แสดงถึงความตั้งใจของนักศึกษาทุกคน  ครูปลื้มใจ 

ท่ีลูกศิษย์ทุ่มเทท้ังก�าลังแรงกาย    แรงใจจัดพิธีไหว้ครูให้ส�าเร็จได้อย่างดียิ่ง  ท�าให้ครูทุกท่านประทับใจ และ 

สร้างความช่ืนใจให้แก่ครอูาจารย์  ซึง่สิง่น้ีจะเป็นก�าลงัใจให้ครทูัง้หลายได้ทุม่เทกบัการสอนอย่างเตม็ที ่  เพือ่ให้นกัศกึษา 

มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต  ซึ่งสิ่งใดก็ตามท่ีเกิดขึ้นจากความเพียรพยายาม 

สิ่งนั้นจะออกมาสวยงามเสมอ  และขอให้ลูกศิษย์มีความมั่นคง  เจริญรุ่งเรืองในชีวิตต่อไป”

ม.รามฯ สงขลา จับมือ รร.ฯ (ต่อจากหน้า 12)

 ฟุตซอลคัพ	 นายอุทัย	 ยอดมณี	 อดีตนายก-
องค์การนักศึกษา	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ปี2556	

มอบรางวัลการแข่งขันสานแสงทองฟุตซอลคัพ	

คร้ังท่ี	4	ทีมชนะเลิศ	ได้แก่	ทีมหนองก่ี	รองชนะเลิศ-

อันดับ	1	ได้แก่	ทีมประสานมิตร	และรองชนะเลิศ-

อันดับ	 2	 ได้แก่	 PNYS1	 ส่วนรางวัลดาวซัลโว	 ได้แก่	

นายนนท์	 ขวัญเมือง	 เมื่อวันที่	 27	 มกราคม	 2560	

ณ	โรงยิม	2	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ได้เรยีนระดบัปรญิญาตรเีพือ่สะสมหน่วยกติล่วงหน้า	

โดยสามารถน�าหน่วยกิตที่เก็บได้มาเทียบโอนเมื่อจบ

ชัน้	ม.6	ท�าให้จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรไีด้เรว็ขึน้	

ต่อยอดการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้	 และเข้าสู่ตลาด

แรงงานได้ก่อนเพื่อนๆ	ในวัยเดียวกัน

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา	 ตระหนักและเห็น

ความส�าคัญในเรื่องนี้	 จึงได้ลงนามความร่วมมือ 

ด้านการจัดการเรียนรู ้แบบเก็บสะสมหน่วยกิต

ระบบ	 Pre-degree	 กบัโรงเรยีนดาวนายร้อย	 เพือ่ร่วมกนั

พัฒนาการเรียนรู ้และสร้างโอกาสให้แก่นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ได้เรียนระบบ	Pre-degree	

เพือ่สะสมหน่วยกติล่วงหน้า	 ควบคูก่บัการเรยีนแบบปกติ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา	มุ่งสู่เป้าหมายในอนาคต

ทีเ่รว็ขึน้	 โดยทางโรงเรยีนดาวนายร้อย	 จะบรรจหุลกัสตูร 

Pre-degree	เข้าไปให้กบันกัเรียนชัน้	ม.	4	ในปีการศกึษา	2560 

และจะสอบถามความสนใจกับนักเรยีน	 ม.5-6	 ด้วย 

หากนักเรียนต้องการก็จะส่งเสริมอย่างเต็มที่		

 รศ.ดร. สมพล	 กล่าวต่อไปว่ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 ตกลงร่วมมือเข้าไปส่งเสริมสนับสนุน

และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามความต้องการ

ของผู้เรียน	 และสนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน

การสอน	ระบบการวางแผนพฒันาผูเ้รยีน	นวตักรรมใหม่ๆ 

เพือ่การเรยีนการสอน	 ระบบการให้บริการ	 (Service	 Mind) 

รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา	 และสนับสนุนช่วยเหลือ

นักเรียน	 และสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง	

อกีทัง้ส่งเสรมิกจิกรรมทางวชิาการ	 กจิกรรมจติอาสา	

เพื่อสาธารณประโยชน์	 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 

คู่คุณธรรม	และติดตามประเมินผลการเรียน	ส่งเสริม 

ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนตามความสนใจ	 ความถนดั	 และรูจ้กั 

จดัการตนเอง	พฒันาความรูไ้ด้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ

	 “การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นที่แรก

และที่เดียวของประเทศไทยในขณะนี้	 ต้องขอชื่นชม

ผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารโรงเรียนดาวนายร้อย

ที่มีวิสัยทัศน์และสร้างทางเลือกใหม่ทางการศึกษา

ให้แก่นักเรียน ด้วยศักยภาพความพร้อมในทุกด้าน

ของโรงเรียนที่มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ�า ท�าให้

นักเรียนมีเวลาในการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ 

ด้านวินัยมากพอ ตลอดระยะเวลาในช่วง ม.ปลาย 

และมหาวิทยาลัยรามค�าแหงพร้อมให้ความร่วมมือ 

เพื่อสร้างหลักสูตร Pre-degree ให้เป็นโรงเรียน

ต้นแบบของประเทศ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของประเทศ

ต่อไป”   

เมื่อวันที่	 26 มกราคม	 2560	 ณ	 ห้องประชุมใหญ่	 

ศาลภาษีอากรกลาง	ถนนรัชดา

 โอกาสนี้	คณบดีคณะนิติศาสตร์	 กล่าวว่า 

การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ 

ศาลภาษีอากรกลางครั้งนี้	 นับว่าเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งส�าหรับมหาวิทยาลัย	 ศาลภาษีอากรกลาง 

ประชาชน	 และสังคม	 กล่าวคือ	 ตามบันทึกความ

ร่วมมือนี้	 คณะนิติศาสตร์และศาลภาษีอากรกลาง 

จะได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ด้าน 

กฎหมายภาษีแก่ประชาชน	 ในรูปแบบของการบริการ 

ทางวิชาการแก่สังคม	 รวมท้ังการให้ความรู้แก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงด้วย	 ซึ่งกิจกรรมลักษณะ

ดังกล่าวจะเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่าง

หน่วยงานทั้งสองและน�าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ 

อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

คณะนิติศาสตร์ ม.ร.ฯ (ต่อจากหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๔) วันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

   
 

 ส�านักประกนัคณุภาพการศกึษา	มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 จดัโครงการอบรม	 เรือ่ง	 “Introduction	

&	 Internal	 Auditor	 ระบบ	 ISO	 9001:2015”	 ให้

แก่บุคลากรของหน่วยงานที่ใช้ระบบ	 ISO	 โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	

เป็นประธานเปิดงาน	 และคณุภคัณอร ภคัรกัสรธนาภา 

จากฝ่ายบรกิารเทคนคิ	สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

(สรอ.)	 เป็นวิทยากร	 เมื่อวันที่	 1	กุมภาพันธ์	2560	 

ณ	ห้องประชมุสพุรรณกิาร์	ชัน้	2		สถาบนัคอมพวิเตอร์ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

กล่าวว่าการจดัโครงการครัง้นี	้ เพือ่พฒันาผูต้รวจตดิตาม

ระบบบริหารงานคุณภาพ	 ISO	 ขึ้นมาใหม่	 ให้ได้

ทราบถึงข้อก�าหนดของมาตรฐานระบบบริหาร-

งานคุณภาพ	 ระบบ	 ISO	 9001:2015	 สามารถน�า

ข้อก�าหนดของมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้

ในการจัดท�าระบบบริหารงานคุณภาพ	 และเข้าใจ

ในสาระส�าคัญของมาตรฐานระบบบริหารงาน

คุณภาพ	ISO	9001:2015	

 หวงัว่าบคุลากรของหน่วยงานทีใ่ช้ระบบ	 ISO 

ทั้ง	6	หน่วยงาน	คือ	ส�านักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล	 ส�านักหอสมุดกลาง	 ส�านัก-

วิทยบริการ	 ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา	 สถาบัน-

คอมพิวเตอร์	 และบัณฑติวทิยาลัย	 จะได้น�าความรู ้

ไปใช้เป็นทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ที่เพียงพอต่อ

การพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	 ทัง้ยงัให้การด�าเนนิงาน 

การประกันคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหาร

คุณภาพใหม่	จาก	ISO	9001:2008	ไปสู่ระบบ	ISO	

9001:2015	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดสงขลา	 ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้ 

แบบเก็บสะสมหน่วยกิตระบบ	 Pre-degree	 กับโรงเรียนดาวนายร้อย	 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย	 

มุ่งสร้างทางเลือกทางการศึกษา	พัฒนาการเรียนรู้	และสร้างโอกาสสู่ตลาดแรงงาน

	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสงขลา	 จดัพธิลีงนามความร่วมมอื 

ด้านการจดัการเรยีนรูแ้บบเกบ็สะสมหน่วยกติ	 (ระบบPre-degree)	 กบัโรงเรียนดาวนายร้อยจงัหวดัสงขลา 

โดยม	ีรองศาสตราจารย์ ดร. สมพล  ทุง่หว้า	รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัสงขลา	และนายพฒันพงศ์ 

สุขแก้ว	 ผู้รับใบอนุญาต	 โรงเรียนดาวนายร้อย	 จังหวัดสงขลา	 ร่วมลงนาม	 เมื่อวันที่	 3	 กุมภาพันธ์	 2560 

	ณ	โรงเรียนดาวนายร้อย	จังหวัดสงขลา

 โอกาสนี้		รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล  ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	23	จังหวัดท่ัวประเทศ	และมีคณะ

ที่เปิดสอนในส่วนภูมิภาคทั้งระดับปริญญาตรีและหลักสูตร	 Pre-degree	 4	 คณะ	 คือ	 คณะนิติศาสตร	์

รัฐศาสตร์	บริหารธุรกิจ		และสื่อสารมวลชน	โดยการเรียนการสอนหลักสูตร	Pre-degree	

 คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประทับใจ 

นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวที  ฝากตัวขอรับ 

การถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูอาจารย์  อีกทั้ง  

ฝากนักศึกษารับผิดชอบชีวิตตัวเองให้ถูกต้อง 

และน�าความรู้ไปใช้รับผิดชอบชีวิตผู้อื่นด้วย

คณะทัศนมาตรฯ ไหว้ครู 2559

นศ.ฝากตัวเป็นศิษย์ขอความรู้จากครูอาจารย์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข 

คณบดีคณะนิติศาสตร์	 ลงนามบันทึกความร่วมมือ 

ทางวิชาการกับ	ดร.ไพจิตร สวัสดิสาร	อธิบดี- 

ผูพ้พิากษาศาลภาษอีากรกลาง	 เพือ่สร้างความร่วมมอื 

ทางการศึกษาค้นคว้าวจิยั	 การสมัมนาการเผยแพร่ 

ความรู ้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร 

โดยมคีณาจารย์คณะนิติศาสตร์	 และเจ้าหน้าท่ี

ศาลภาษีอากรกลางร่วมเป็นสักขีพยาน	

คณะนิติศาสตร์ ม.ร.จับมือศาลภาษีอากรกลาง
มุ่งบริการวิชาการ-เผยแพร่ความรู้สู่สังคม 

ม.รามฯ สงขลา จับมือ รร.ดาวนายร้อย
บรรจุหลักสูตร Pre-degree แห่งแรกในประเทศไทย

(อ่านต่อหน้า 11)

สำ�นักประกันฯอบรม 

ISO 9001:2015

									คณะทศันมาตรศาสตร์		มหาวทิยาลยัรามค�าแหง		จดั	“โครงการไหว้คร	ูประจ�าปีการศกึษา	2559”		โดยมี	

อาจารย์ดนัย  ตันเกิดมงคล		คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์	เป็นประธาน		และมีคณาจารย์ร่วมในพิธี	พร้อม

ด้วยนักศึกษาร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์		บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น	เมื่อ

วันที่	19	มกราคม	2560		ณ	ห้องประชุม	ชั้น	2	อาคาร	2	คณะรัฐศาสตร์(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)


