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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

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

            
   
         
     

ปีที่ ๔๖	 ฉบับที่ ๔๙

วันที่	๒๐	-	๒๖	มีนาคม	๒๕๖๐	

คณะนิติศาสตร์จัดอบรม
กฎหมายองค์กรธุรกิจ รุ่นที่ 3

    

   
 
             
อธิการบดีฝาก นศ. ผู้อบรมอาสาจราจร ปี 2
รายงานข่าวรอบคอบ-ตรวจสอบข้อเท็จจริง
	 อธิการบดีมหาวิทยา ลัย

รามค�าแหง	 ฝากผูส้ือ่ข่าวอาสาจราจร 

ปฏบัิตหิน้าท่ีรายงานข้อมลูข่าวสาร

ผ่านสถานีวทิยอุนิเทอร์เน็ต	 RU	 Easy	 

Radio	 ให้บริการแก่ประชาชนย่าน

รามค�าแหง	ด้วยความรอบคอบ	

ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 และมีความ-

รับผิดชอบต่อสังคม

 คณะกรรมการด�าเนินการโครงการชี้น�า	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาของสังคม	ร่วมกับ

คณะสือ่สารมวลชน	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร	 “ผูส้ือ่ข่าวอาสาจราจร” 

(RU	Easy	Radio	#	season2)	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธานเปิดงาน	 และมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม	 จ�านวน	 40	 คน	

เมื่อวันที่	6	มีนาคม	2560	ณ	ห้อง	605	อาคารศรีจุฬาลักษณ์	

ม.ร. จับมือ บก.น.4 ปรับลุคตำ�รวจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

(อ่านต่อหน้า 2)

 คณะสื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ร่วมมอืกบักองบัญชาการต�ารวจนครบาล	 4	 จดักจิกรรม

พัฒนาทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพเพื่อยกระดับ

การให้บริการประชาชนของข้าราชการต�ารวจในพ้ืนท่ี 

บก.น.4	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การสื่อสาร 

เพือ่การบรกิารประชาชนของต�ารวจในยคุไทยแลนด์ 4.0” 

โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เป็นประธานเปิดงาน	 

มี	พล.ต.ท.ศานติย์  มหถาวร	ผูบ้ญัชาการต�ารวจนครบาล	

พล.ต.ต.จริพฒัน์  ภมูจิติร 	รองผูบ้ญัชาการต�ารวจนครบาล	

นายพรศกัดิ ์  พทิกัษ์พลูสนิ	ประธาน	อน	ุกต.ตร.บก.น.4	

และประธาน	กต.ตร.สน.หัวหมาก	

(อ่านต่อหน้า 2)

 คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	จัดโครงการ-

ประกาศนียบัตรกฎหมายองค์กรธุรกิจ	 การธนาคาร	 และการเงิน	

รุ่นที่	 3	 เพื่อยกระดับบุคลากรในภาคเศรษฐกิจการเงินให้มีความรู้

ความสามารถด้านกฎหมายองค์กรธุรกิจ	การธนาคารและการเงิน 

โดยร่วมมือกับหน่วยงานชั้นน�าทางการเงินของภาครัฐและบริษัท 

ที่ปรึกษากฎหมายชั้นน�าระดับโลก	

         ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฏัฐา แสงสขุ 

 คณบดคีณะนติศิาสตร์	 เปิดเผยว่าคณะนติิศาสตร์		             

ม.รามค�าแหง	ได้รบัความร่วมมอืจากส�านกังาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI) 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 (BOT)	 ส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์	(SEC)	และบริษัท		เบเคอร ์

แอนด์	 แมค็เคน็ซี	่ (Baker&McKenzie)	จดัโครงการประกาศนยีบตัร

กฎหมายองค์กรธรุกจิ การธนาคาร และการเงิน (Advanced Corporate, 

Banking and Financial Services Law Program :ABFL Program) รุน่ที ่ 3 

เพือ่ให้องค์ความรูเ้กีย่วข้องกบัตลาดทางการเงนิ	 เรือ่งกฎหมายการเงนิ	 

การธนาคาร	การบัญชี	ภาษีอากรและกฎหมายต่างๆ	

 โดยมวิีทยากรชัน้น�าระดบัประเทศให้ความรู	้อาท	ิศาสตราจารย์พเิศษ 

กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ	์Chairman,	Baker&McKenzie	Thailand		

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ	ผู้พิพากษาอาวุโส	ประจ�า

ศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	และ	คณุวรวรรณ 

ธาราภูมิ	ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย		นายกสมาคมบริษัท

จดัการลงทนุ	ประธานกรรมการบรหิาร	บลจ.บวัหลวง	จ�ากดั	 เป็นต้น

 คณุสมบตั	ิ เป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ด้านนติศิาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์	 บริหารธุรกิจ	 และบัญชี	 ต้องมีประสบการณ ์

การท�างานไม่น้อยกว่า	2	ปี	กรณีสาขาอื่นๆ	ต้องมีประสบการณ ์
(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 
ม.ร.รับนักศึกษาปริญญาโท 
การจัดการงานสาธารณะ

 โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต	

สาขาวชิาการจดัการงานสาธารณะ																	คณะรฐัศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดบัปรญิญาโท	รุน่ที	่18	ประจ�าปีการศกึษา	2560	

ตั้งแต่บัดนี้-12 เมษายน 2560

	 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์		หลักสูตร	

39	 หน่วยกติ	 ระบบ	 Block	 Course	 เรยีนวนัเสาร์ 

เวลา	17.00	-	21.00	น.	และวนัอาทติย์	เวลา	08.00	- 

17.00	 น.	 ไม่ต้องท�าวิทยานิพนธ์	 ค่าธรรมเนียม-

การศกึษาตลอดหลกัสตูร	 145,000	บาท	 (แบ่งช�าระ	 

6	งวด)	รวมดูงานในประเทศและต�าราเรียน

   
 คณะวิศวะรับนักศึกษา ป.โทและป.เอก
 คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง	รับสมัครนักศึกษาใหม่	ระดับ

ปริญญาเอก	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	

และระดับปริญญาโท	 หลักสูตรวิศวกรรม-

ศาสตรมหาบัณฑติ	 สาขาวชิาการตรวจสอบและ

กฎหมายวศิวกรรม	ประจ�าภาค	1	ปีการศกึษา	2560 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

	 ส�าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-

มหาบัณฑิต	 โครงการศึกษาภาคพิเศษ

เป็นหลักสูตรพิเศษ	 2	 ปี	 (เฉพาะแผน	 ข) 

ผู ้มีสิทธิ์ เข ้าศึกษาต้องส�าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร	์
(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

คณะนิติศาสตร์ฯ (ต่อจากหน้า 1)

อธิการบดีฝากฯ (ต่อจากหน้า 1)

การท�างานไม่น้อยกว่า		5		ปี		หรอืส�าเรจ็การศกึษาระดบั- 

ปรญิญาโท ไม่ต้องมีประสบการณ์การท�างาน

 เปิดรับสมัครบัดน้ี - 9 พฤษภาคม 2560  

อบรมระหว่างวนัที ่ 16 พฤษภาคม - 30 กนัยายน 2560  

ในวันพุธ	 เวลา	 18.00	 -	 21.00	 น.	 และวันเสาร์	 

เวลา	09.30	-	17.00	น.	ระยะเวลาอบรม	150	ชั่วโมง	

จัดอบรม	 ณ	 โรงแรมอโนมา	 ถนนราชด�าริ	 กทม.	 

และดูงานนอกสถานที่	ณ	ศูนย์ประสานการบริการ-

ด้านการลงทุน	(OSOS)

	 ผูส้นใจดาวน์โหลดใบสมคัรและสมคัรออนไลน์

ท่ี	 www.abfl.org	 หรอืสมัครด้วยตนเองที	่ ศนูย์กฎหมายไทย 

คณะนติศิาสตร์	อาคาร	2	ชัน้	4	ห้อง	2403	มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	โทร.	0-2310-8205-6,	085-055-9565,	

090-986-1796	

	 โอกาสนี้	อาจารย์ จเลิศ  เจษฎาวัลย์ 	คณบด ี

คณะสื่อสารมวลชน	 กล่าวว่าคณะสื่อสารมวลชน 

ได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการช้ีน�า

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาของสงัคม	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ให้ด�าเนนิการจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารหลกัสูตร 

“ผู้สื่อข่าวอาสาจราจร”	 ปีที่	 2	 ขึ้น	 ตามนโยบายของ 

มหาวิทยาลัย	 ที่ต้องการฝึกให้นักศึกษามีจิตอาสา 

ช่วยเหลอืและให้บรกิารแก่สงัคม	 โดยในปีนีม้ผีูส้มคัร 

เข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 50	 คน	 ผ่านการคัดเลือก 

เข้าอบรม	จ�านวน	40	คน	และหลังจากฝึกอบรมแล้ว 

จะคัดเลือกเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าวอาสาจราจร 

ปีที	่ 2	 จ�านวน	 12	 คน	 ทัง้น้ีนักศกึษาทีผ่่านการคัดเลอืก 

จะต้องประสานงานกบัสถานตี�ารวจนครบาลหวัหมาก  

ในการรับข้อมูลข่าวสารการจราจรในช่วงเวลา	 

16.00	 -	 19.00	 น.	 และข้อมลูข่าวสารของมหาวทิยาลยั  

เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รามค�าแหง 

และผู้ที่สัญจรผ่านถนนรามค�าแหงด้วย

 ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี	ม.ร. 

กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ ่าน 

การคัดเลือกเข้าอบรมผู้ส่ือข่าวอาสาจราจรในครั้งนี ้

โดยจะได้ฝึกปฏบิตังิานจรงิทางสถานวีทิยุอนิเทอร์เนต็	

RU	Easy	Radio	และขอให้ศกึษาเทคนคิวธิกีารท�างานต่างๆ 

อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ	 และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งผู้ที่จะ

ประสบความส�าเรจ็ในอาชพีได้ต้อง	 “รกัในงานทีท่�า” 

และต้องรูจ้กั	“ท�าการบ้าน”	คอื	 เตรียมข้อมูล	ตรวจสอบ

ความถูกต้อง	 ทั้งเนื้อหาและแหล่งที่มา	 รวมทั้งรู้จัก

การท�างานเป็นทมี	 และการประสานงานกบัหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องด้วย

 “ส�ำหรับนกัศึกษำทีไ่ด้รบัคดัเลอืกปฏบิตังิำนจรงิ

หลังจำกกำรอบรม ก็ขอให้หำข้อมูลข่ำวสำรที่สด ใหม ่

และทันต่อเหตุกำรณ์ รำยงำนข่ำวด้วยควำมรอบคอบ 

ระมัดระวัง มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำร ข้อเท็จจริงต่ำงๆ 

จำกแหล่งข่ำวให้ถูกต้องก่อนออกอำกำศทุกครั้ง”

พล.ต.ต.นนัทชาต ิ ศภุมงคล	 ผูบั้ญชาการต�ารวจนครบาล	 4 

และรวมทัง้ผูก้�ากบัการสถานตี�ารวจนครบาลทัง้	 8	 แห่ง 

ตลอดจนข้าราชการต�ารวจจราจร	 200	 นาย	 ร่วมในพธิ	ี	

เมื่อวันที่	11	มีนาคม	2560	ณ	ห้องศักดิ์	ผาสุขนิรันต์	

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี ้อาจารย์จเลศิ  เจษฎาวลัย์ คณบดคีณะ

สื่อสารมวลชน	กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ด�าเนินพันธกิจหลักในการให้ความรู ้และเคียงคู ่ 

เป็นเสาหลักแก่สังคม	ทั้งด้านเรียนการสอน	การวิจัย	

การบรกิารวชิาการแก่สงัคม	 และการท�านบุ�ารงุศลิป-

วฒันธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิง่การบรกิารวชิาการแก่สงัคม 

ต้องสอดคล้องกับความต้องการและสร้างประโยชน์

แก่สงัคม	ชมุชน	และหน่วยงาน	องค์กรต่างๆ	อย่างต่อเนือ่ง 

ยัง่ยนื	และ	ในปีนีค้ณะสือ่สารมวลชนได้รบัการประสาน 

ขอความร่วมมอืจากกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล	 4	

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ

สือ่สารและการประชาสมัพนัธ์	 แก่ข้าราชการต�ารวจจราจร

ในเขตกรงุเทพมหานคร	 จงึได้ร่วมกนัจดัอบรมเชงิปฏบัิติการ 

ภายใต้หัวข้อ	“การสื่อสารเพื่อการบริการประชาชน 

ของต�ารวจในยุคไทยแลนด์ 4.0”	 เพื่อเสริมสร้าง 

ทกัษะการสือ่สารของข้าราชการต�ารวจจราจรในการ 

ให้บริการแก่ประชาชน		 	

 “ไทยแลนด์ยคุ 4.0 น้ีเป็นยคุแห่งข้อมูลข่ำวสำร 

กำรสื่อสำรและกำรจัดกำรข้อมูลในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

คณะสือ่สำรมวลชน และต�ำรวจนครบำล 4 ตระหนกัดว่ีำ 

กำรท�ำงำนภำคสนำมทีต้่องเผชญิกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

ซึ่งต้องกำรควำมรวดเร็ว อดทน และสงบนิ่งในกำร 

แก้ไขปัญหำให้ทันท่วงทีอย่ำงรำบรื่นนั้น ก็เพื่อให ้

ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจ  มีทัศนคติที่ดีต่อ 

ข้ำรำชกำรต�ำรวจจรำจร ซึ่งอำจส่งผลต่อภำพลักษณ์

ด้ำนบวกของต�ำรวจทกุนำย และส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต ิ

อีกด้วย”

	 ด้าน	ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี	

ม.ร.	 กล่าวว่าการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	 เรือ่ง	 “การสือ่สาร

เพือ่การบรกิารประชาชนของต�ารวจในยคุไทยแลนด์ 4.0”  

ในครัง้นี	้ ถือเป็นการบรกิารวชิาการแก่สงัคม	 ถือเป็น 

พนัธกจิหลกัของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	และในฐานะ 

บคุลาการทางการศกึษา	จะต้องเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบั

สงัคมและท�าหน้าทีส่่งเสรมิ	ให้ก�าลงัใจคนดใีนการท�างาน 

รวมทั้งเสริมสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งด้วย

 “ควำมร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมำยท่ีดี 

ที่วงกำรวิชำกำรกับสถำบันต�ำรวจได้ร่วมกันพัฒนำ

บคุลำกร ข้ำรำชกำรต�ำรวจจรำจรทีต้่องพบปะกบัประชำชน

จ�ำนวนมำก ให้เกดิกำรสือ่สำรและบรกิำรท่ีประทับใจ 

สมกับเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะเป็นประโยชน ์

ต่อส่วนรวมอย่ำงยิ่ง”

 ส�าหรบัการจดักจิกรรมครัง้นี	้ มกีารบรรยายพเิศษ 

เรื่อง	“ภาพลักษณ์ต�ารวจไทยยุคไทยแลนด์ 4.0” 

โดย พล.ต.ท.ศานติย์  มหถาวร	ผูบั้ญชาการต�ารวจนครบาล 

และการบรรยายเรื่อง	“การสื่อสารเพื่อการบริการ

ประชาชน”	และการแบ่งกลุม่ระดมความคดิ	“สถานการณ์

เกี่ยวกับการสื่อสารกับประชาชนในขณะปฏิบัติ

หน้าทีจ่ราจร”	โดย	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นภิา  แก้วศรงีาม 

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและบุคลิกภาพ	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต 	รองอธิการบดี

ฝ่ายประชาสมัพันธ์	อาจารย์จเลศิ  เจษฎาวัลย์ คณบดี

คณะสือ่สารมวลชน	ม.รามค�าแหง	ตลอดจนการน�าเสนอ

ผลงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันด้วย					

ม.ร.จับมือ บก.น.4ฯ (ต่อจากหน้า 1)

 คุณสมบัติของผู้สมัคร	 เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา	 หรือก�าลังศึกษา

ระดับปริญญาตรี	 มีหน่วยกิตสะสม	 50	 หน่วยกิต

ขึ้นไป	เรียนระบบ	Pre-Master	degree		 	

 ผูส้นใจดาวน์โหลดใบสมคัรที	่www.mpm.ru.ac.th 

สอบถามรายละเอยีดได้ที	่ ส�านกังานหลกัสูตรรฐัศาสตร-

มหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ	

คณะรัฐศาสตร์	 (อาคารใหม่)ชั้น	 3	 ห้อง	 0304	 โทร.	

0-2310-8498,	0-2310-8483-9	ต่อ	36,	081-817-6016

ม.ร. รับนักศึกษาฯ (ต่อจากหน้า 1)

สถาปัตยกรรม	 วิทยาศาสตร์	 อุตสาหกรรม	 ฯลฯ	 

ส่วนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	เป็นหลักสูตร	3	ปี 

(48	หน่วยกิต)	ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส�าเร็จการศึกษา 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ	 (วศ.ม.)	 หรอืวทิยาศาสตร- 

มหาบัณฑติ	(วท.ม.)	หรอืสาขาอ่ืนๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง

 ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดได้ที	่ 0-2310-8577-8 

ต่อ	236	หรือ	www.engrlw.ru.ac.th	

คณะวิศวะรับนักศึกษาฯ (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 ที่ตรงนี้	 “ข่าวรามค�าแหง”	 พูดถึง

เสมอมาว่า	มหาวิทยาลัยที่ชื่อรามค�าแหง 

แห่งนี้	 เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาส

ทางการศกึษาแก่ผู้คนทีป่ระสงค์จะศกึษา

ในมหาวิทยาลัยเสมอ

	 ไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นผู ้ที่อยู  ่

ในชมุชนใด	เป็นลกูเต้าผูใ้ด	นบัถอืพระศาสดา

พระองค์ใด	ยากดีมีจนอย่างไร

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงยินดีรับ

เข้ามาศึกษา	 และให้โอกาสผู้นั้นพิสูจน์ 

ตนเองว่ามคีวามมานะพยายามจนสามารถ

ศึกษาได้ครบตามหลักสูตรก็สามารถ

ส�าเร็จการศึกษา

 เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

	 เรื่องนี้มีตัวอย่างที่จะยืนยันได้	คือ

 “เคยีว”	หรอื	“วริยิะบัณฑิต ครีธีีระกุล” 

นิติศาสตรบณัฑติ	 จากมหาวทิยาลัยรามค�าแหง

ที่สอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่	๖๖	ได้

 วารสารศาลยุติธรรม	 ได้บันทึก

เส้นทางชีวิตของ	 “ท่านเคียว”	 ไว้อย่าง 

น่าสนใจว่า

 เกิดเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๒๘	 

ณ	 บ้านมณพีฤกษ์	ต�าบลงอบ	อ�าเภอทุ่งช้าง 

จังหวัดน่าน

	 จากวยัเยาว์สูว่ยัท�างาน	เกดิอบุตัเิหตุ	

พลกิผนั	หกัเห	ทกุข์	สขุ	เศร้า	ระคนกนัไป

 เรยีนโรงเรยีนวดั	และสมคัรเข้าเรยีน

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 ท�างานหาเงินเรียนเองมาตลอด

	 กระทั่งปัจจุบันเธอคือ

 ผู้พิพากษาชั้นต้นประจ�าศาลแพ่ง

 ส�านักกีฬา	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร “สุพรรณิการ์เกมส์” 

ครัง้ที ่ 41	 โดยม	ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล  

ทองประยูร	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพ	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็น

ประธานเปิดงาน	และมีคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	

และบุคลากร	จาก	29	หน่วยงาน	ร่วมเดินขบวนพาเหรด	เมื่อวันที่	7	มีนาคม	2560	ณ	สนามกีฬากลาง	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

	 โอกาสนี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย	 รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ	 รักษาราชการแทน 

ผูอ้�านวยการส�านกักฬีา	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 กล่าวว่ากฬีาบคุลากรภายในได้จดัการแข่งขนัครัง้แรก

เม่ือปี	 2519	 โดยใช้ชือ่ว่า	 “กฬีำบคุลำกรภำยในมหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง”	 จนกระท่ังปี	 2546	 ได้เปลีย่นช่ือเป็น 

“สุพรรณิกำร์เกมส์”	 จนถึงปัจจุบัน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ออกก�าลังกาย	 

เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง	และก่อให้เกิดความสามัคคีของบุคลากร	โดยการแข่งขันคร้ังน้ี	 

มีหน่วยงานเข้าร่วมการแข่งขัน	29	หน่วยงาน	จัดแข่งขันกีฬาทั้งหมด	16	ชนิด	โดยมีการใช้สนามกีฬา

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย	ที่สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเสมอมา

และขอบคุณหน่วยงานต่างๆ	ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นจ�านวนมาก

 ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยรู	 รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและประกนัคณุภาพ	 กล่าวว่ามหาวทิยาลยั

มนีโยบายสนบัสนนุส่งเสรมิให้บคุลากรมสีขุภาพพลานามยัสมบูรณ์แขง็แรง	ซ่ึงเป็นผลดต่ีอการปฏบัิตหิน้าท่ี

และพัฒนามหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้า	 การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน	 “สุพรรณิกำร์เกมส์”	 ถือเป็น

กจิกรรมหนึง่ทีม่หาวทิยาลยัให้จดัการแข่งขันต่อเนือ่งทกุปี	 โดยปีนีเ้ป็นครัง้ที	่ 41	 เพราะเหน็ความส�าคญั

ของการเล่นกีฬาว่ามีประโยชน์ต่อผู้เล่นกีฬา	 โดยผู้เล่นจะต้องมีการฝึกซ้อมอย่างสม�่าเสมอ	 ท�าให้

สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์	 	อีกทั้งการแข่งขันกีฬามีกฎ		มีกติกาในการแข่งขัน		ท�าให้ผู้เล่นกีฬา

รู้จักแพ้		รู้จักชนะ	และ	รู้จักอภัย		เป็นการเสริมสร้างวินัยให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง	ทั้งน้ีการแข่งขันกีฬา

นอกจากผู้เล่นกีฬาแล้ว	ยังมีกองเชียร์	ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้การแข่งขันมีความสนุกสนานด้วย

 “ขอขอบคณุส�ำนักกฬีำและคณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนั  รวมทัง้หน่วยงำนทีเ่ข้ำร่วมกำรแข่งขนั

ในครั้งนี้ ขออวยพรให้ท่ำนท้ังหลำยมีสุขภำพพลำนำมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ 

ในหน้ำที่กำรงำนและมีควำมสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป พร้อมทั้งขอให้กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำบุคลำกรภำยใน  

“สพุรรณิกำร์เกมส์” ครัง้ที ่41 ส�ำเรจ็ไปด้วยควำมเรยีบร้อย  บรรลตุำมวตัถปุระสงค์ทีว่ำงไว้ทกุประกำร”

	 จากนั้น	 เป็นการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนาม	 จ�านวน	 2	 คู่	 ได้แก่	 คู่แรกส�านักงานอธิการบดี	 

พบกับส�านักเทคโนโลยีการศึกษา	 ซ่ึงผลการดวลแข้งกันปรากฏว่า	 ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา	 

เอาชนะไปได้	2	:	1	ประตู	ส่วนคู่ที่	2	ส�านักพิมพ์	พบกับบัณฑิตวิทยาลัย	ผลปรากฏว่า	บัณฑิตวิทยาลัย	

ชนะไปได้	1	:	0	

      

ชาวรามฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร

‘สุพรรณิการ์เกมส์’ ครั้งที่ 41
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 คหกรรมศาสตร์ ม.ร.  เดินหน้า 

ส่งเสริมนักศึกษาบูรณาการศาสตร์

ด้านธรุกจิควบคูศ่าสตร์ด้านคหกรรม  

เน้นสร้างบณัฑติจากการลงมอืปฏบิตัิ   

เผยวิชาชีพคหกรรมเก่ียวข้องกับ

ปัจจัย 4 ย�้านักศึกษาพัฒนาตนเอง

ให้ดีเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาสังคม พร้อมเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0

      

 ภำควิชำคหกรรมศำสตร์  คณะ- 

ศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง  

จัดโครงกำรสร้ำงธุรกิจและส่งเสริม

อำชีพทำงคหกรรมศำสตร์  เพื่อเตรียม 

ควำมพร้อมให้นักศึกษำมีควำมพร้อม

ในกำรเข้ำสูต่ลำดแรงงำน  ตำมกระบวนทศัน์

กำรพฒันำประเทศภำยใต้แนวคดิประเทศไทย 4.0 โดยม ี ผูช่้วยศาสตราจารย์ทพิย์  

หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ เป็นประธำน และมีผู้สนใจร่วมเดินชม

ผลิตภัณฑ์จำกนักศีกษำภำควิชำคหกรรมศำสตร์ที่น�ำมำจัดซุ้มจ�ำหน่ำยสินค้ำ

จ�ำนวนมำก  เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560  ณ ลำนวัฒนธรรม  คณะศึกษำศำสตร์ 

 โอกำสนี้ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่ำวว่ำ 

กำรจัดโครงกำรสร้ำงธุรกิจและส่งเสริมอำชีพทำง

คหกรรมศำสตร์  เป็นกระบวนกำรหนึ่งในกำรขับเคลื่อน

วชิำกำรออกสูว่ชิำชีพ  ซึง่ปัจจบุนัรฐับำลมุง่เน้นกำรก้ำวเข้ำสู ่

ยุคประเทศไทย 4.0  พัฒนำนักศึกษำด้ำนวิชำชีพควบคู่กับ 

นวตักรรม  ภำควชิำคหกรรมศำสตร์ ม.ร. ได้ไปแสดงผลงำน 

ทีส่ำขำวทิยบรกิำรเฉลมิพระเกียรตต่ิำงจงัหวดัเป็นประจ�ำทุกปี  

ทั้งได้รับกำรติดต่อให้ไปฝึกอำชีพเพื่อเพิ่มพูนรำยได้ให้กับคนในท้องถิ่นด้วย

 “จำกกจิกรรมครัง้นีไ้ด้เหน็นกัศกึษำพยำยำมออกแบบร้ำนค้ำ และผลิตภัณฑ์ 

ของตนเองเพือ่เพิม่มลูค่ำของสนิค้ำด้ำนคหกรรม  ฝำกภำควชิำอืน่ๆ ในคณะศึกษำศำสตร์ 

พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนให้มีทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติมำกขึ้น   

ปรบักรอบกำรศกึษำให้มดีมีำกกว่ำแค่นัง่ฟังบรรยำย  เพือ่พฒันำศกัยภำพนกัศกึษำ

ให้ได้เรียนรู้จำกกำรลงมือท�ำ ทั้งกำรสร้ำงวินัย ควำมรับผิดชอบ ตลอดจนเกิด-

กำรเรียนรู้ใหม่ๆ”

 ด้ำน  อาจารย์ณธษา พันธ์บัว  อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำ 

คหกรรมศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ กล่ำวว่ำนักวิชำชีพ-

คหกรรมศำสตร์มีควำมเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ซึ่งเป็นปัจจัย

ขั้นพื้นฐำนในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่ำจะเป็นที่อยู่อำศัย เสื้อผ้ำ

เครื่องแต่งกำย อำหำร และยำรักษำโรค ถือว่ำมีบทบำท

ส�ำคัญในสังคมมำก  จึงได้มีกระบวนกำรผลิตบัณฑิตเพ่ือ

ให้ตอบโจทย์สงัคม  ให้นกัศกึษำสำมำรถพฒันำคณุภำพชวีติ

ของตัวเองได้ดี  และเป็นจุดเริ่มต้นในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้อื่นในสังคม  

นอกจำกนี้ภำควิชำคหกรรมศำสตร์เป็นศำสตร์ด้ำนวิชำชีพ  จึงมุ่งสร้ำงศักยภำพ

ภาคคหกรรมฯ เดินหน้าสร้างบัณฑิต
เน้นทักษะฝีมือ - ตอบโจทย์สังคม

นักศึกษำแบบมัลติฟังก์ชั่น คือให้นักศึกษำมีควำมสำมำรถมำกกว่ำ 1 สิ่ง   

โดยกำรสอนให้นักศึกษำสำมำรถบูรณำกำรศำสตร์ด้ำนธุรกิจและกำรจัดกำร 

ให้เข้ำกบัศำสตร์ด้ำนคหกรรมได้  เพือ่ให้นกัศกึษำทีจ่บไปสำมำรถประกอบอำชพี

ได้หลำกหลำยรูปแบบ  

 “หวังว่ำโครงกำรฯ นี้จะเป็นประโยชน์และเป็นต้นแบบให้กับภำควิชำ

หรือคณะอื่นๆ ได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรจัดกิจกรรมที่จะท�ำให้นักศึกษำ

ได้เรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติมำกขึ้น  ซึ่งไม่ว่ำจะเป็นนักศึกษำของคณะใด  

หรอืเรยีนสำขำใด  ล้วนมคีวำมส�ำคญัทดัเทยีมกัน  เพยีงแต่อยูใ่นบริบททีม่คีวำมส�ำคญั 

แตกต่ำงกันไป  ในอนำคตข้ำงหน้ำนกัศกึษำกจ็ะกลำยเป็นบณัฑติของมหำวทิยำลยั- 

รำมค�ำแหง  ขอให้หมั่นเพียรสร้ำงจุดแข็งให้กับตนเอง  และเป็นคนดีของสังคม 

เพื่อเป็นก�ำลังขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนำไปมำกยิ่งขึ้น”

 นายอุทิศ  มีล้น  นักศึกษำภำควิชำคหกรรมศำสตร์  

กลุ่มวิชำอุตสำหกรรมบริกำรอำหำร  กล่ำวว่ำเลือกเรียน

คหกรรมศำสตร์  เพรำะชอบท�ำอำหำร  มคีวำมสขุทกุครัง้ทีไ่ด้

ท�ำไป ชมิไป โดยอำศยัควำมชอบจำกใจ และควำมถนัดส่วนตวั 

ซึง่อำหำรทีช่อบท�ำมำกและถนดัทีส่ดุคอื อำหำรไทย โดย 

ขณะน้ีก�ำลังศกึษำอยู่ช้ันปีที ่ 4 ได้มโีอกำสฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพกับครัวยุโรป ที่โรงแรมแลนด์มำร์คกรุงเทพ  

(The Landmark Hotel Bangkok)  ยอมรับว่ำไม่ถนัดท�ำอำหำรยุโรป  เมื่อถึงเวลำฝึกงำน 

กลบัต้องท�ำอำหำรยโุรปทัง้หมด  จงึเหมอืนเป็นกำรเริม่ต้นเรยีนรูใ้หม่  ซึง่ประโยชน์ 

ที่ได้รับคือกำรเปิดโลกทัศน์ทำงกำรเรียนรู้ท�ำให้เรำมีควำมสำมำรถเพิ่มมำกขึ้น

 “โครงกำรสร้ำงธรุกจิและส่งเสรมิอำชพีทำงคหกรรมศำสตร์  เป็นโครงกำร

ท่ีท�ำให้นกัศกึษำภำควชิำคหกรรมศำสตร์ได้รบัประโยชน์มำก  เนือ่งจำกนกัศกึษำ

ได้รบัมอบหมำยให้เป็นผูบ้รหิำรจดักำรเองทัง้หมด  ตัง้แต่เลอืกสรรวตัถดุบิ  ไปจนถงึ 

กำรจ�ำหน่ำยหน้ำร้ำน เป็นกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

เนือ้หำทีเ่รยีน  ทัง้นี ้กำรเรยีนคหกรรมศำสตร์ท่ีรำมค�ำแหง ไม่ใช่เพยีงกำรอ่ำนหนงัสอื

อยู่ท่ีบ้ำนแล้วมำสอบเท่ำนั้น  แต่หัวใจส�ำคัญคือกำรลงมือปฏิบัติ  และแม้ว่ำจะ 

มีควำมยำกอยู่บ้ำง แต่ทุกกำรศึกษำก็มีควำมยำกในตัวของมัน หำกต้องกำรจะ

ประสบควำมส�ำเรจ็ ต้องอำศยัควำมอดทน มุง่มัน่ และพยำยำม รวมถึงควำมชอบ

ที่มำพร้อมกับควำมใส่ใจ”

 นางสาวมณียา  จันแดง  นกัศกึษำภำควชิำคหกรรมศำสตร์  

กลุม่วชิำผ้ำและเครือ่งแต่งกำย  กล่ำวว่ำโครงกำรน้ีเป็นโครงกำร 

ท่ีมุ่งเน้นเพ่ือส่งเสริมนักศึกษำภำควิชำคหกรรมศำสตร ์

ในด้ำนอำชพี  เปิดโอกำสให้นักศกึษำได้ลงมอืปฏบิตัด้ิวยตวัเอง 

ทกุกระบวนกำร  โดยอำจำรย์ทุกท่ำนจะเน้นสอนภำคปฏบัิติ

มำกกว่ำทฤษฎี  ท�ำให้นักศึกษำมีทักษะและควำมสำมำรถ

ทีม่ำจำกกำรลงมอืท�ำ ทัง้น้ี ผลติภณัฑ์ทีน่�ำมำเสนอเป็นผลงำน 

ทีน่กัศกึษำทกุคนตัง้ใจท�ำขึน้ เช่น ผ้ำลำยมดัย้อมท่ีได้รบัแรงบันดำลใจจำกดอกไม้

รอบรั้วรำมค�ำแหง  และกระเป๋ำใส่ของอเนกประสงค์  

 “มั่นใจว่ำเมื่อเรียนจบแล้วจะไม่ตกงำนอย่ำงแน่นอน  เพรำะในปัจจุบัน

รวมถึงอนำคตข้ำงหน้ำ เสื้อผ้ำยังคงเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐำนของมนุษย์ และจะยิ่ง 

ทวีควำมส�ำคัญมำกขึ้น หำกผลงำนนั้นมีคุณค่ำด้ำนกำรออกแบบผสมผสำน 

กบัควำมคดิสร้ำงสรรค์ทีด่อีย่ำงลงตวั  กำรได้มำเรยีนคหกรรมศำสตร์ทีม่หำวทิยำลยั-

รำมค�ำแหง  นอกจำกจะมข้ีอดทีีไ่ด้เรียนทฤษฎคีวบคูกั่บกำรปฏบิติั และมค่ีำหน่วยกิต

เพียง 25 บำทแล้ว  ยังได้เจอกลุ่มเพื่อนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีอีกด้วย”



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ตอน  ศัพท์เศรษฐศาสตร์สัปดาห์ละคำา (1)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 รายการ	 “ศัพท์เศรษฐศำสตร์สัปดำห์ละค�ำ” หายหน้าไปนานจนผมเอง

ก็จ�าไม่ได้แล้วว่าท�ามาถงึตอนทีเ่ท่าไหร่	เพราะฉะนัน้กเ็ลยเริม่ตอน	1	ใหม่ดีกว่า	ซึง่สปัดาห์นี้

ผมขอเสนอค�าว่า	“แขง็ค่ำ” หรอื	appreciate	ทีม่บีางคนแอบแปลว่า	“อภิเชษฐ์”

	 ค�าว่า	“แข็งค่า”	นี้เราจะใช้กับค่าภายนอกของเงินตราซึ่งหมายถึง	ค่าเงิน 

เมื่อเทียบเงินตราสกุลอื่น	 ไม่ใช่ค่าของเงินเมื่อเราใช้จ่ายซื้อสินค้านะครับ	 

ค่าอย่างหลงันีเ้รยีกว่าเป็นค่าภายในเช่นถ้าเราบอกว่าเหรยีญสลงึ	 เหรยีญห้าสบิสตางค์

เดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีค่าเลยซื้ออะไรแทบไม่ได้แล้ว	 แปลว่าค่าภายในของเงิน 

มีแนวโน้มอ่อนค่าหรือเสื่อมค่าลงไปเรื่อยๆ	 ตามภาวะเงินเฟ้อ	 ค่าภายในนี ้

นอกจากความหมายที่แตกต่างแล้ว	 โดยทั่วไปยังแทบจะไม่มีโอกาส	 “แข็งค่ำ” 

อีกด้วย	เพราะมีแต่อ่อนค่าอย่างเดียว	ดูได้จากเงินเดือนของข้าราชการ	ซึ่งสมัย

คณุพ่อผมเรยีนจบมาท�างานได้เงนิเดอืนราว	60	บาท	ตอนผมเรยีนจบปรญิญาตร ี

มาท�างานได้เงินเดือน	ๆ	ละ	1,250	บาท	เท่านั้น	แล้วตอนนี้จบปริญญาตร ี

ได้เงินเดือนเท่าไหร่	15,000	ใช่ไหมครับ

	 ขออภัยที่เขียนเลยธงไกลไปหน่อย	 ค�าที่ตั้งใจเขียนจริง	 ๆ	 ในตอนนี้คือ

ค�าว่า	 “แข็งค่ำ” นั้นบัญญัติหรือแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า	 appreciate	 ซึ่งถ้า

ไม่ใช่ศัพท์เศรษฐศาสตร์	 ค�านี้ก็จะแปลเป็นไทยได้ว่า	 “เห็นคุณค่า,แสดงความ

พอใจ,ชมเชย”	หรอืเหน็มบีางท่านแปลกนัเล่น	ๆ	 ในกลุม่ว่า	 “อภเิชษฐ์”	กม็	ีแต่

ถ้าเป็นศพัท์เศรษฐศาสตร์ทีใ่ช้กบัค่าเงนิค�าว่า	 appreciate	 นีก้จ็ะต้องแปลว่า	 “แข็งค่า” 

เท่านั้นจะบอกว่าค่าเงินบาทอภิเชษฐ์ไม่ได้	 เช่นอ่านข่าวเศรษฐกิจบอกว่าเงินบาท 

เปิดตลาดทีร่ะดบั	 34.94	 บาทต่อดอลลาร์แขง็ค่าขึน้เลก็น้อยจากช่วงเยน็วานนี ้

ที่ปิดตลาดที่ระดับ	 34.99	 บาทต่อดอลลาร์	 ที่บอกว่าแข็งค่าก็เพราะเมื่อวาน

ต้องใช้เงิน	 34.99	บาทจึงจะแลกได้	 1	 ดอลลาร์	 แต่เช้าวันนี้ใช้แค่	 34.94	บาท 

ก็แลกได้	1	ดอลลาร์แล้ว	แสดงว่าเงินบาทมีค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์

	 ดูจากอัตราแลกเปล่ียนตามตัวอย่างแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าค่าเงินแข็งค่า 

แค่ไม่กี่สตางค์	 ไม่น่าจะสลักส�าคัญอะไร	 ที่มันส�าคัญก็เพราะการซื้อสินค้า

จากต่างประเทศซึ่งเราต้องเอาเงินบาทไปแลกเป็นดอลลาร์เสียก่อนเพื่อไปใช้ 

ซือ้นัน้	 เขาไม่ได้ซือ้กนัแค่	 10	ดอลลาร์	 20	ดอลลาร์	 เขาซือ้กนัเป็นหลายร้อยล้าน 

คิดง่าย	 ๆ	 ว่าจะสั่งซื้อสินค้ามูลค่า	 1	 ล้านดอลลาร์	 ตอนอัตราแลกเปลี่ยนเป็น	

34.99	 บาทต่อดอลลาร์นัน้	 ต้องใช้เงนิ	 34,990,000	 บาท	 ไปแลกเพือ่จะซือ้สนิค้า	

แต่พอเงินบาทแข็งขึ้นนิดหนึ่งเป็น	 34.94	 บาทต่อดอลลาร์	 เราใช้เงินลดลง

เป็น	34,940,000	บาท	เพื่อไปซื้อสินค้ามูลค่า	1	ล้านดอลลาร์เท่าเดิมซึ่งแปลว่า 

สนิค้านีพ้อตค่ีาเป็นเงนิบาทแล้วถกูลงถงึ	5	หม่ืนบาทเชียวนะครบั	นีข่นาดคิดง่าย	ๆ 

ว่าสั่งซื้อสินค้าน�าเข้ามูลค่าแค่	1	ล้านบาทยังซื้อถูกลง	5	หมื่น	ถ้าคิดตามที่เรา

น�าเข้าจรงิ	ๆ	ซึง่อยูท่ีร่าว	 7	 ล้านล้านบาท	จะถกูลงเท่าไหร่	แต่อย่าคดิว่าซือ้ถกูลง 

แล้วดนีะครบั	 เพราะเมือ่สนิค้าเข้าราคาถกูลง	 คนไทยกจ็ะซือ้สนิค้าต่างประเทศ

มากขึ้น	และแปลว่าเรามีโอกาสขาดดุลการค้ามากขึ้นด้วย	

 ในทางกลบักนัถ้าฝร่ังจะซือ้สนิค้าจากไทยมูลค่า	 1	 ล้านบาท	ตอนอัตราแลกเปลีย่น 

34.99	 บาทต่อดอลลาร์นั้นสินค้าออกของไทยจะมีมูลค่า	 28,579.59	 ดอลลาร์	

แต่เมือ่เงนิบาทแขง็ค่าเป็น	 34.94	 บาทต่อดอลลาร์	 สนิค้าไทยมลูค่าเป็นเงนิบาท 

เท่าเดมิคือ	 1	 ล้านบาทนัน้ฝรัง่ต้องใช้เงนิดอลลาร์มากขึน้เป็น	 28,620.49	 ดอลลาร์	

ตัวอย่างนี้อาจดูว่าสินค้าแพงขึ้นไม่มากนัก	 แต่ถ้าหากอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่า

มากกว่านี้และคิดจากมูลค่าซื้อขายจริง	 ๆ	 หลายร้อยล้านบาท	 ผู้ซื้อก็จะต้อง

จ่ายแพงขึน้อกีมาก	เมือ่อยูด่	ีๆ	ต้องซือ้แพงขึน้แบบนีก้อ็าจท�าให้ลกูค้าเปลีย่นไป

ซื้อจากประเทศอื่นที่ถูกกว่าได้

	 การที่ประเทศเราใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวซึ่งค่าเงินบาท 

จะผนัแปรไปตามภาวะตลาดนัน้จะท�าให้เงนิบาทอาจแขง็ค่าหรอือ่อนค่าได้ทกุวนั 

พ่อค้าหรอืนกัลงทนุทีซ่ือ้ขายสนิค้าหรอืท�าธรุกรรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศมลูค่าสงู	 ๆ

     

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

ถามทาง Hỏi đường  (หอย เดื่อง)

 ไวยากรณ์ ที่มักจะใช้เพื่อการถามทาง

 1. การใช้ค�าว่า Bao xa (บาว ซา) ไกลเท่าไร	 ใช้เพื่อถามระยะทาง	 

เป็นประโยคค�าถาม	 นอกจากนี้ยังสามารถใช้ประโยคที่ถามระยะทางได้อีก

ว่า	 	 (บาว	 เญียว	 เกย	 โส)	 หรือ	   

(บาว	เญียว	กี	โล	แม้ต)	เช่น

  

	 (ตื่อ	เดย	เด๊น	กา	เต่า	บาว	ซา)	 จากที่นี่ถึงสถานีรถไฟไกลเท่าไร

  

	 (กา	เต่า	ก๊าก	เดย	บาว	ซา)	 สถานีรถไฟไกลจากที่นี่เท่าไร

   

	 (กา	เต่า	ก๊าก	เดย	ฮาย	กิโลแม้ต)	 สถานีรถไฟไกลจากที่นี่	2	กิโลเมตร

 2. การใช้วลี  (เด๋ หล่าม สี่) หรือ  (หล่าม สี่)  

เพื่อถามถึงวัตถุประสงค์ในการกระท�านั้น	ๆ	เช่น

  

	 (อัญ	เด๊น	เดย	เด๋	หล่าม	สี่)	 	 คุณมาที่นี่เพื่อท�าอะไร

  

	 (โตย	เด๊น	เดย	(เด๋)	เงียน	กื๊ว	หลิก	สือ	เหวียต	นาม)

	 ฉันมาที่นี่เพื่อท�าวิจัยประวัติศาสตร์เวียดนาม

 3. การใช้ค�าว่า  (กัก๊ เดย)	ในภาษาเวยีดนามมสีองความหมาย	

คือ	ความหมายว่า	จากที่นี่	หรืออีกความหมายหนึ่ง	หมายถึง	ที่ผ่านมา	เช่น

  

	 (เจื่อง	ได่	ฮ่อก	กั๋ว	โตย	กั๊ก	เดย	เสา	เกย	โส)

	 มหาวิทยาลัยของฉันห่างจากที่นี่	6	กิโลเมตร

  

	 (อัญ	เอ๊ย	ด๋า	เหว่	เนื้อก	กั๊ก	เดย	โหมต	นัม)

	 เขาคนนั้นได้กลับประเทศจากตอนนี้หนึ่งปี

 ข้อควรระวงั	 เมือ่ใช้ค�า	 	(กัก๊	 เดย)	เพือ่บอกเวลา	สามารถใช้ค�าว่า	

	(เจื๊อก)	แทนที่ได้	เช่น

  

	 (โหง่ย	หญ่า	เอี๊ย	บิ	โด๋	กั๊ก	เดย	บา	ท้าง)

	 บ้านหลังนั้นทรุดตัวลงจากตอนนี้สามเดือน

  

	 (โงย	หญ่า	เอ๊ย	บิ	โด๋	บา	ท้าง	เจื๊อก)

	 บ้านหลังนั้นทรุดตัวลงสามเดือนก่อน

จึงจ�าเป็นต้องท�าประกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้ด้วยเสมอ	 คือ

ยอม	“เสยีน้อย”	ได้แก่เสยีค่าเบีย้ประกนั	เพือ่จะได้ไม่ต้อง	“เสยีมาก”	จากความผนัผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยน

	 ในยคุก่อนปี	 2540	 ซึง่ไทยเรายงัไม่ได้ปล่อยให้ค่าเงนิบาท	 “ลอยตัว”	 ท่ีแปล

มาจากค�าว่า	float	นัน้	 อตัราแลกเปลีย่นหรอืค่าเงนิบาทจะแกว่งตวัอยูใ่นกรอบแคบ	ๆ  

ท่ีก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย	การที่ค่าเงินบาทจะแข็งค่าหรืออ่อนค่า 

ออกนอกกรอบท่ีก�าหนดนัน้จะเป็นไปได้กต่็อเมือ่เราประกาศเพิม่ค่าหรอืลดค่าเงนิบาท

อย่างเป็นทางการ	 ซึง่ถ้าเป็นการทีเ่งนิบาทแขง็ค่าขึน้จะเรยีกว่าเป็นการ	 “เพิม่ค่าเงนิบาท”	

หรือภาษาอังกฤษจะใช้ค�าว่า	revaluate	และถ้าหากจะประกาศลดค่าเงินบาทก็จะ

ใช้ค�าว่า	devaluate

 ศพัท์เศรษฐศาสตร์สปัดาห์ละค�าในตอนนีไ้ม่ใช่ค�าเดยีวเสยีแล้ว		ผมแถมให้อกีหลายค�า



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

	 ส�าหรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	 หวัใจส�าคญัของการค้าขายสนิค้าให้ได้	

นอกเหนือจากคุณภาพของสินค้าแล้ว	 ยังเป็นประเด็นเรื่องของแบรนด์	 (Brand)	

ซึ่งมีความส�าคัญมากกว่าตราสินค้าเท่านั้น	 แต่มันคือประสบการณ์ของผู้บริโภค

ท่ีมีต่อสินค้าหรือเรื่องนั้นๆ	 จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญและมีมูลค่ามาก	 ซึ่งสินค้าไทย 

มีโอกาสสูงมากในตลาดซีแอลเอ็มวี	 (CLMV)	 เนื่องจากทั้ง	 4	ประเทศ	ผลผลิต-

มวลรวมในประเทศ	 (Gross	 Domestic	 Product:	 GDP)	 เกินประมาณ	 7%	 ขึ้น	 

ในขณะที่ไทยมีเพียง	 3%	 ดังนั้นในปี	 2560	 นี้	 หากไทยยังคงสามารถขยายตัว 

ในการส่งออกได้ตลาด	CLMV	ก็น่าจะเพียงพอ

	 แบรนด์มีบทบาทและมีความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการด�าเนินและ 

ความอยูร่อดของธรุกิจ	 จะเห็นได้ชดัว่าธรุกิจท่ีมชีือ่เสียงและมยีอดขายสงูล้วนแล้วแต่ 

ให้ความส�าคัญกับการสร้างตราสินค้ากันทั้งนั้น	 ตราสินค้าจึงไม่ได้เป็นเพียงแค ่

โลโก้การโฆษณา	หรอื	 รูปแบบบรรจภุณัฑ์	 แต่ยงัรวมถงึ	ตวัตน	ภาพลกัษณ์เรือ่งราว

หรือประสบการณ์ใด	ๆ	ก็ตามเกี่ยวกับสินค้าและบริการของตราสินค้านั้น	ๆ	 

ซ่ึงท�าให้สินค้าแตกต่างไปจากคู่แข่ง	 สร้างความประทับใจ	 และสร้างการจดจ�า 

ให้กับลูกค้า	ตราสนิค้าทีด่ต้ีองไม่มอีายไุข		ไม่เหมอืนกบัสินค้าทีม่วีงจรชวีติ		(Life	Cycle) 

 ผูป้ระกอบการจงึจ�าเป็นต้องพยายามสร้างตราสินค้าอยูต่ลอดเพ่ือให้สามารถ

ยืนอยู่ได้ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงข้ึนทุกวัน	 จนมิอาจปฏิเสธได้ว่าตราสินค้า 

เป็นตัวแปรที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ปัจจุบันสินค้าตาม 

ท้องตลาดมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก	 อีกทั้งมีให้เลือกมากมายหลากหลาย

ประเภท	แม้แต่สนิค้าประเภทเดยีวกนัต่างกม็ผีูผ้ลติหลายบรษิทั	ดงันัน้	บรษิทัผูผ้ลติ	

หรอืผูป้ระกอบการทีต้่องการมคีวามได้เปรียบและโดดเด่นเหนอืคูแ่ข่งขนัทางธรุกจิ 

จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องสร้างสญัลกัษณ์อย่างใดอย่างหนึง่ข้ึนมาเป็นตวัแทนของสินค้า

ที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 เพ่ือท�าให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สามารถรับรู้และจดจ�าข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้ง่ายขึ้น	 อันจะน�าไปสู่การตัดสินใจ

ซื้อในที่สุด

	 ประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกันอย่าง	 CLMV	 คือ	 กัมพูชา	 ลาว	 เมียนมา	 

และเวยีดนาม	 เป็นตลาดทีส่�าคญัของไทย	 เพราะได้มกีารขนส่งสนิค้าข้ามเขตแดน 

ตามแนวชายแดน	โดยประเทศไทยเป็นแหล่งผลติและส่งออกสนิค้าเหล่านัน้

	 ดงันัน้	ประชาชนในกลุม่ซแีอลเอม็วจีะรูจ้กัสนิค้าแบรนด์จากประเทศไทย

เป็นอย่างด	ี และความนยิมในสนิค้าไทยจะมีสงู	 แม้สนิค้าจนีจะถกูกว่า	 แต่สนิค้าไทย

จะถือว่าเป็นของพรีเมียมที่เกรดสินค้าจะสูงกว่า	จึงท�าให้สินค้าที่มีป้าย	Made	in	

Thailand	 จะได้รบัความนยิม	 แต่ส�าหรบัสนิค้าไทยทีจ่ะส่งออกไปประเทศเพือ่นบ้าน 

หากหลงผิดไปท�าฉลากภาษาท้องถิ่นจะท�าให้ผู ้บริโภครู ้สึกว่าคนละเกรด 

กับสินค้าในไทย

	 กรณีศึกษาที่ดีมากของพลังของแบรนด์	 มาจากผู้ผลิตบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป

รายหนึ่งจากไทยซึ่งขายดีมากในเมียนมา	 จึงท�าการไปเปิดโรงงานผลิตที่เมียนมา 

เพื่อลดต้นทุนและหวังจะเข้าถึงตลาดให้ได้มากเพิ่มขึ้น	 แต่กลับพบว่าสินค้า 

ไม่ได้รับความนิยม	คนเมียนมายังคงข้ามฝั่งมาซ้ือบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปที่ผลิต 

ในประเทศไทย	 ทั้งๆ	 ที่เจ้าของบริษัทยืนยันเลยว่าคุณภาพทุกอย่างเหมือนกับ 

ที่ผลิตในไทยทุกประการ	แถมราคายังถูกกว่าด้วย

	 	 	 	 	 ส่วนอีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากผู้ประกอบการของไทยรายหนึ่ง	 ที่ประสบ

กับความส�าเร็จในการน�าแบรนด์ออกสู่ตลาดอาเซียน	 เนื่องด้วยผู้ประกอบการ

รายนี้มีความกล้าท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง	 ซึ่งมีผลสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง

แบรนด์	 (Re-Branding)	 ของตัวเองที่อยู่มาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่	 5	 ด้วยการ

เปลี่ยนแปลงแบรนด์สินค้าจากเดิมที่ใช้ชื่อ	“หน้าวัว”	มาเป็น	“วิริยะมัยโอสถ”	 

ด้วยภาพลกัษณ์ทีช่ดัเจนมากขึน้กว่าเดิม	 ในการเป็นสนิค้าท่ีเป็นสบู่สมนุไพรธรรมชาติ 

(Organic	Soap)	ทีม่จุีดยนืและบคุลกิของแบรนด์ทีส่ามารถเดนิทางเข้าหากลุม่เป้าหมาย

ในตลาดอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

 ในกรณขีองสินค้าไทยท่ีส่งไปขายประเทศเพือ่นบ้านนัน้	แบ่งได้	2	ระดบั	คอื	

	 1.	 ระดบัของสนิค้าเอง	คอื	สนิค้าท่ีบรโิภคอยูใ่นประเทศไทย	และถ้าสนิค้า

ท่ีมีงบประมาณในการโฆษณาความนิยมก็เพิ่มมากขึ้น	โดยเฉพาะใน	สปป.ลาว	 

ทีไ่ม่มปัีญหาด้านภาษานัน้	 จะนยิมบรโิภคสนิค้าโดยมไีทยเป็นต้นแบบ	 ท้ังอุปโภค	

บรโิภค	 และไลฟ์สไตล์	 ส่วนเมยีนมาและกมัพชูานัน้	 เนือ่งจากมอีาณาเขตตดิกบัไทย

ก็มีความนิยมในสินค้าไทยเช่นเดียวกัน	 แม้เวียดนามจะถูกอีกประเทศค่ันไทย 

กับเวียดนามเอาไว้	แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคส�าหรับความนิยมในสินค้าไทย

	 2.	 ระดบัความเป็นสนิค้าไทย	 ตามท่ีได้กล่าวถึงแบรนด์ความเป็นสนิค้าไทย

ที่กล่าวมานั้น	หากเทียบกับรายได้ของประชากรของประเทศเหล่านั้น	สินค้าไทย 

ถอืเป็นสนิค้าราคาค่อนข้างสงู	 ดงันัน้	 จงึมสีนิค้าทีผ่ลติมาเพือ่ส่งขาย	 โดยหากพดูชือ่ 

ในประเทศไทยแล้ว	 อาจจะไม่มคีนรู้จัก	 แต่สามารถขายได้ในกลุม่ประเทศ	 CLMV 

 เมือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนมาได้	1	 ปีเตม็	สนิค้าไทยแม้จะยงัได้รบัความนยิม 

จากผู้บริโภคในประเทศเพื่อนบ้าน	แต่คู่แข่งจากประเทศอื่นๆ	ทั้งในเอเชีย	ยุโรป	

อเมริกา	 ต่างก็หันหน้ามามองยังกลุ่มอาเซียนทั้งนั้น	 เพราะประชากรมาก	 อัตรา

การเติบโตของประเทศสูง	 ก�าลังซื้อเพิ่มขึ้น	 จนท�าให้สินค้าไทยที่ถูกมองว่า

เป็นของพรีเมียม	 ก็อาจจะเจอสินค้าที่เข้ามาโดยมีแบรนด์ของความเป็นสินค้า

จากประเทศที่พยายามท�าตัวพรีเมียมกว่า	อาทิเช่น	 เกาหลี	ที่มาเป็นเซ็ต	ด้วยการ

เอาละครมาบุกตลาดสินค้า	 โดยเฉพาะความนิยมการดูละครไทยในกลุ่มประเทศ	

CLMV	ลดลงมาก	

	 ดังน้ัน	การสร้างแบรนด์สนิค้าไทยให้ประสบความส�าเรจ็ในตลาด	CLMV	นัน้ 

สามารถสรุปประเด็นส�าคัญดังนี้		

 1.	 เนือ่งจากแต่ละประเทศมคีวามแตกต่างกนัไปทัง้ภมูปิระเทศ	 และวฒันธรรม 

ควรใช้ทมีประเทศ	 (National)	 ในการบรหิารหรอืควบคมุ	หลงัจากนัน้ให้ทมีท้องถิน่ 

(Local)	 ได้ปฏบิตังิานโดยใช้เทคนิคของแต่ละประเทศในการท�างาน	 (Think	 Regional 

Act	Local)	เพราะในหนึง่ประเทศใช่ว่าทุกคนจะมวีถิกีารด�าเนนิชวีติเหมอืนกนัหมด 

แต่ละเมืองก็มีเอกลักษณ์และการด�าเนินชีวิตแตกต่างกันออกไป	 ดังนั้นจึงต้อง 

คดิแบบลงลกึไปแต่ละจงัหวดั	 โดยจะมาท�าตลาดสิง่เดยีวให้ท้ังประเทศไม่ได้	 ยกเว้น

เสียแต่ว่าสินค้านั้นจะเป็นสินค้าที่บริโภคอยู่ทั่วไปอยู่แล้ว

	 2.	สนิค้าต้องปรบัแต่งให้เหมาะกบัความต้องการ	(Customize)	ของท้องถิน่จรงิๆ 

ซึ่งไม่ใช่แค่ปรับนิดเติมหน่อยแต่ต้องปรับแต่งทั้งตัวสินค้าและราคา	 แต่ต้อง 

ด�ารงรักษาคุณค่าของตราสินค้าให้ต่อเน่ือง	 เพ่ือให้เกิดการจดจ�าตราสินค้า 

(Brand	Recognition)	ซึ่งส่งผลให้เกิดเอกลักษณ์ตราสินค้า	 (Brand	Identity)	 

และภาพลักษณ์	(Image)	 (อ่านต่อหน้า 7)

แบรนด์ไทยรุกซีแอลเอ็มวี

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

จะเกบ็ข้อมลูของผูถ้อืบตัรไว้ในชปิ	 	 เปรยีบเสมอืนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก	มรีะบบ 

ป้องกนัการเข้าถงึข้อมลูและมคีวามปลอดภยัสงูกว่าการเกบ็ข้อมลูในแถบแม่เหลก็ 

ผูถ้อืบตัรต่างธนาคารกส็ามารถใช้งานเครือ่งเอทเีอม็ระหว่างกนัได้		แต่ธนาคารพาณชิย์

บางแห่งก็ยังออกบัตรแถบแม่เหล็กเป็นบางส่วน	 	 เพราะบางประเทศในอาเซียน		

เช่น		อินโดนีเซีย		ฟิลิปปินส์		ยังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนบัตรมาใช้ชิปการ์ด   

หากเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้เราอาจไม่สามารถใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตร

เดบิตแบบชิปการ์ดในการท�าธุรกรรมได้			การเปลี่ยนบัตรครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่อง

ความปลอดภยัของข้อมลูผู้ถือบตัรและการป้องกนัความเสยีหายด้านการเงนิเท่านัน้			

แต่ประเด็นส�าคัญอยู่ที่การสร้างความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ		

ประเทศไทยต้องเดนิหน้าไปสูเ่ศรษฐกิจดจิติอลเพราะทัว่โลกด�าเนนิการมาในทางนี้ 

การใช้จ่ายในสังคมดจิติอลจะไม่ใช้เงนิสดแต่ใช้เงนิอเิลก็ทรอนกิส์ผ่านบตัรเครดติ		

เพราะการใช้เงนิสดมต้ีนทนุในการพิมพ์พันธบัตร		การดูแลและบรหิารจดัการปีละ 

กว่า	 1	 แสนล้านบาท	 	 การส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้บัตรในการช�าระค่าสินค้า

สามารถลดต้นทุนการบริการจัดการลงได้			ต่อไปรัฐบาลจะต้องมีมาตรการ 

ลดหย่อนภาษีต่างๆ	ตามออกมาเพื่อสนับสนุนให้ใช้จ่ายผ่านบัตรมากขึ้น

				 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส�ารวจแนวโน้มการใช้บัตรเดบิตพบว่า 

เพ่ิมมากขึ้น		กล่าวคือเดือนกุมภาพันธ์	2559		มีผู้ใช้บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต

รวม	60	ล้านใบ	เป็นบัตรเอทีเอ็ม	13	ล้านใบ	และบัตรเดบิต		47	ล้านใบ		เพิ่มขึ้น 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	 นายยศ	 กิมสวัสดิ์	 ประธานส�านักระบบ

การช�าระเงิน	 (พีเอสโอ)	 สมาคมธนาคารไทย	 อธิบายว่า	 บัตรเอทีเอ็มและ 

บัตรเดบิตเก่า	 60	ล้านใบ	จ�าเป็นต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบชิปการ์ด	 	จะมีบัตรใหม่

และบัตรเก่าเปล่ียนเป็นชิปการ์ดในปี	2560		จ�านวน		8	-	10	ล้านใบ		จากนั้น 

จะเปลี่ยนทั้งหมดในสิ้นปี	 2562	 	และตั้งแต่	 1	มกราคม	2563	 	ธนาคารพาณิชย ์

จะออกบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตเป็นบัตรชิปการ์ดทั้งหมด		ท�าให้บัตรแบบ

แถบแม่เหล็กไม่สามารถใช้งานได้

			 บริการทางการเงินมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิตอล		 

ผูถ้อืบตัรทกุท่านอย่าลมืไปเปลีย่นบตัรใหม่		เพือ่เพิม่ความปลอดภยัของเงนิในกระเป๋า 

และอย่าลืมติดตามมาตรการโปรโมชั่นจูงใจให้ไปเปลี่ยนบัตรหรือท�าบัตรใหม่

ของธนาคารพาณิชย์เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง

บตัรเครดติใหม่	อพัเกรด-สกดัโจร	ลยุ	ศก.ดจิติอล.		(2559,	พฤษภาคม	7).		มติชน,	หน้า	12. 

บัตรเอทีเอ็ม		ค้นเมื่อ		11	พฤษภาคม	2559,	จาก	https://th.wikipedia.org/

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

	 เทคโนโลยีการให้บริการด้านการถอนเงินผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติ	

(Automatic	 Teller	 Machine-ATM)	 ทั้งในประเทศและนอกประเทศด้วยการใช้

ตัวกลางที่แสดงตัวตนเพื่อท�าธุรกรรมที่ทุกคนรู้จักกันดีคือบัตรเอทีเอ็ม		ซึ่งจะมี

ข่าวการโจรกรรมเกดิความเสียหายข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง		แต่ปัจจบุนัทางธนาคารพาณชิย์

ได้น�าบัตรแบบใหม่ขึ้นมาใช้

 บัตรเอทีเอ็ม 	 เป็นบัตรที่ได้รับการรับรองโดย

ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ออกให้ใช้ท�าธุรกรรม

บนเครือ่งรบัจ่ายเงนิอตัโนมัติ	 สามารถใช้ฝาก	 ถอน	 โอน 

ช�าระค่าสาธารณปูโภคหรอืแก้ไขข้อมลูบญัชทีีผ่กูอยูกั่บ

บตัรเอทีเอ็มใบนัน้		บัตรเอทเีอม็จะเกบ็ข้อมลูของผูถ้อืบตัร 

ไว้ในแถบแม่เหล็ก	 	 มีรหัส	 4	 ตัว	 เพื่อใช้ยืนยันตัวตน 

ในการท�ารายการ		ต่อมาได้พัฒนาไปเป็นบัตรเดบิต 

สามารถถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มและใช้ช�าระ 

ค่าสนิค้าหรอืบรกิารแทนเงนิสดได้เหมอืนบตัรเครดติ		

โดยการรูดบัตรหักเงินจากวงเงินฝากของผู้ถือบัตร

และใช้ระบบยนืยนัตัวตนแบบใช้ลายเซน็		หากท�าบตัรหาย 

และมผีูไ้ม่ประสงค์ดจีะน�าบตัรเดบติไปใช้รูดซือ้สนิค้า		ปัญหานีท้างสมาคมธนาคารไทย 

อยูใ่นระหว่างการศกึษาเรือ่งการยนืยนัการช�าระเงนิของบัตรเดบิตด้วยรหัส	(พิน) 

คอืเมือ่รดูจ่ายค่าสนิค้าแล้ว		ต้องกดรหสัยนืยนัตวัตนแทนการใช้ลายเซน็		จะท�าให้ 

การใช้บัตรเดบิตมีความปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน		คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการได้ช่วง 

ต้นปี	2560	

	 ทางกลุม่มจิฉาชพีกพ็ฒันากลวธิกีารโจรกรรมใหม่ๆ	ขึน้มาเหมอืนกนั		มทีัง้ 

การน�าอปุกรณ์คดัลอกข้อมลู	(สกมิมิง่)	ไปตดิตัง้เพือ่คดัลอกข้อมลูจากบตัรเอทเีอม็		

บัตรเดบิต	 และติดตั้งกล้องวิดีโอขนาดเล็กบริเวณเครื่องเอทีเอ็มเพื่อแอบดูรหัส		

ก่อนน�าไปท�าบัตรปลอมเพื่อใช้ถอนเงินจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ		 

เกิดความเสียหายทั้งผู้ถือบัตรและธนาคารเจ้าของ			ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจ 

ทีจ่ะใช้บรกิารเครือ่งเอทเีอม็		ดังน้ันธนาคารแห่งประเทศไทยจงึได้ศกึษาเทคโนโลยใีหม่ 

และพบว่าในต่างประเทศได้เปลี่ยนบัตรแถบแม่เหล็กไปเป็นสมาร์ทการ์ดหรือ

บตัรเกบ็ข้อมลูลงในวงจรอเิลก็ทรอนกิส์หรอืชปิ	 (Chip)	 ภายใต้เทคโนโลยทีีช่ือ่ว่า

ยโูร	มาสเตอร์	วซ่ีา	(Euro	Master	Visa-EMV)		ดังน้ันคณะกรรมการระบบช�าระเงนิ 

ได้ก�าหนดนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์เปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตของไทย 

จากแถบแม่เหลก็ให้เป็นชปิการ์ดตามมาตรฐานชปิการ์ดของไทย		เพือ่เพิม่ความปลอดภยั

และแก้ปัญหาการปลอมแปลงบตัร		สร้างความเชือ่มัน่ในการท�าธรุกรรมทางการเงนิ

ผ่านเครือ่งเอทเีอม็หรอืเครือ่งรดูบตัรอตัโนมตัเิพราะบตัรแบบชปิการ์ดหรอืสมาร์ทการ์ด

บัตรเครดิตแบบใหม่
วิมล  ชีวะธรรม   สำานักหอสมุดกลาง

   

นานาสาระประชาคมอาเซียน (ต่อจากหน้า 6)

	 3.	 ช่องทางการจดัจ�าหน่าย	 (Channel)	 ดงันัน้จงึต้องศึกษาช่องทางแต่ละประเทศ 

จังหวัด	หรือพื้นที่นั้นๆ	ให้ละเอียดและหลากหลาย	เช่น	ใครเป็นผู้กระจายสินค้า

รายใหญ่ทีใ่กล้เคยีงกบัสนิค้าของเราในประเทศนัน้ๆ	 จนไปถงึร้านขายของโชห่วย

ในหมู่บ้าน	 เพราะต้องแสดงความจริงใจต่อท้องถิ่น	 โดยท�าให้เห็นว่าเราไม่ได้มา

ตักตวงผลประโยชน์จากพวกเขา	แต่มีความรักในท้องถิ่น	(Local	Love)	นั้นด้วย	

ตั้งใจท�าให้เกิดสิ่งดีๆ	กับประเทศของเขาด้วยเช่นกัน	มิใช่มุ่งหวังกอบโกยเอาผล

ประโยชน์กลับไปเพียงอย่างเดียว	

	 4.	สินค้าต้องตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว	 เนื่องจากความ

เบือ่ง่ายหน่ายเรว็ของคนในภมูภิาคนี	้ นอกจากนัน้ราคาต้องถกู	 แต่สนิค้าดดูมีรีาคา	 

ถ้ารปูแบบหบีห่อบรรจภุณัฑ์ทีส่วยสะดดุตาระดบันานาชาต	ิ แต่ยงัคงไว้ซึง่ความเป็น

เอกลักษณ์ของสินค้าจากประเทศไทยย่อมดีมากๆ

	 	 เมื่อสินค้าไทยสามารถยืนหยัดในเวทีอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ	 การจะ

ก้าวเข้าสู่อาเซียนของผู้ประกอบการไทยแม้จะเป็นเรื่องยาก	แต่หากเตรียมตัวด ี

ในทั้งเรื่องแบรนด์สินค้า	 การสื่อสาร	 ช่องทาง	 แล้วล่ะก็	 การจะเป็นเจ้าตลาด 

ในอาเซียนก็ไม่ไกลเกินเอื้อม	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต	 คือ	

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญหาเหล่านั้น	ไม่ให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ

การท�าสนิค้าปลอม	 จนสร้างความสบัสนให้กบัผูบ้รโิภคและเป็นการท�าลายความ

เชื่อมั่นต่อคุณภาพสินค้าไทย	 พร้อมๆ	 ไปกับการพัฒนาปรับปรุงสินค้าไทยให้มี

คุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างสม�่าเสมอ	เพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าคิดว่าการสร้าง	แบรนด์ดิ้ง	

(Branding)	ยากแล้ว	การสร้างความจงรกัภกัดใีนแบรนด์	(Brand	Royalty)	น้ันยากกว่า

บัตรประเภทต่างๆ ที่ใช้งานกัน

การรูดบัตรโดยใช้บัตรเดรบิต

บรรณานุกรม
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 ผกก.สน.หัวหมาก	 ก�าชับผู้ประกอบการ-

หอพักเข้มงวดความปลอดภัยเพื่อป้องกัน

เหตุอาชญากรรม	 ส่วนผู้พักอาศัยต้องไม่ประมาท

หรือเพิ่มช่องทางก่อเหตุ	 ทั้งเพิ่มมาตรการ

ติดกล้องวงจรปิดเพิ่ม	 300	 ตัวในจุดเสี่ยง 

ของพื้นที่	และเปิดแอพพลิเคชั่นใหม่	“Police 

 I	 lert	 u”	 ให้ประชาชนแจ้งเหตุด่วนผ่าน 

สมาร์ทโฟน

 พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต	์ ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก	

บรรยายพิเศษ	 “รู้เท่าทันภัยในหอพัก”	 ให้แก่ผู้ประกอบการหอพักและผู้ประกอบธุรกิจ 

ห้องเช่า	 จัดโดยคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการช้ีน�า	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหา 

ของสังคม	 ร่วมกับคณะกรรมการภาคประชาชน	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

เมื่อวันที่	 	 6	 มีนาคม	 2560	ณ	ห้องศักดิ์	 ผาสุขนิรันต์	 อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช

 ผกก.สน.หัวหมาก	 กล่าวว่า 

ปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

หัวหมากอันดับต้นๆ	คือ		ภัยหอพัก	ห้องเช่า 

คอนโด	และอพาร์ทเมนท์	 และเหตุท่ีเกิดบ่อยๆ 

คือ	 คดีประทุษร้ายต่อชีวิต	 ทรัพย์สิน 

อนาจารลวนลามทางเพศ		และโจรกรรมรถจักรยานยนต์	ซึ่งสาเหตุมาจาก 

สภาพแวดล้อมโดยรอบ	การใช้โซเชียลมีเดีย	 ไลน์	 เฟซบุ๊ก	wechat	หาเพื่อน	 

ที่เป็นดาบสองคม	 และเป็นช่องทางในการก่อเหตุ	 รวมถึงความประมาท 

ของผู้ประกอบการและผู้พักอาศัย		ที่เปิดโอกาสให้คนร้ายก่อเหตุได้ง่าย

 “ภัยอันตรำยที่เกิดขึ้น ส่วนมำกมำจำกควำมไม่รอบคอบของผู้พักอำศัย  

ผู้ประกอบกำรที่ไม่ตระหนักถึงภัยร้ำยที่เกิดขึ้น อยำกให้ตระหนักว่ำผู้พักอำศัย

คือญำติของตนเอง จะได้เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ ซึ่งถ้ำเกิดเหตุบ่อยครั้ง ท�ำให้หอพัก

ขำดควำมเชื่อถือ ขำดก�ำไรในกำรท�ำธุรกิจ แต่ถ้ำหอพักมีควำมปลอดภัย ห้องพัก

ก็จะเต็มอยู่ตลอด มีระบบควำมปลอดภัยที่แน่นหนำ เช่น รปภ. กล้องวงจรปิด  

และคีย์กำร์ดเข้ำ-ออก ก็จะพักอำศัยอย่ำงมีควำมสุขและหมดกังวลเร่ืองอันตรำยต่ำงๆ” 

 ผกก.สน.หัวหมาก	 กล่าวด้วยว่าในพ้ืนท่ี	 สน.หัวหมาก	 ยังมีเร่ืองการโจรกรรม

รถจักรยานยนต์ท่ีเกิดข้ึนทุกวัน	 ด้วยความประมาทของเจ้าของรถ	 ดังน้ัน	 ผู้ประกอบการ 

ต้องเข้มงวดความปลอดภัยในหอพัก	 ตรวจสอบคนเข้าออก	 ท้ังบัตรประจ�าตัวประชาชน	 

คนแปลกหน้า	 ดูแลสภาพแวดล้อมรอบหอพักไม่ให้สุ่มเสี่ยงก่อเหตุ	 ตรวจสอบ

การท�างานของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้คงสภาพดี	 โดยเฉพาะกล้องวงจรปิด 

ท่ีเป็นพยานหลักฐาน	 และลดความเส่ียงในการปะทะกับคนร้ายได้	 ส่วนผู้พักอาศัย

ต้องไม่ประมาทเก็บของมีค่าในห้องไว้ในที่ปลอดภัย	 อย่าเชื่อใจคนแปลกหน้า

หรือคนต่างถ่ินท่ีมาตีสนิท	 และขอเข้าพักอาศัยช่ัวคราว	 เพ่ือดูลาดเลาก่อนก่อเหตุ	

ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนร้ายที่ใช้ก่อนก่อเหตุเป็นประจ�าด้วย

ผกก.สน.หัวหมากกำาชับทุกฝ่าย
ใส่ใจความปลอดภัยให้ปลอดโจร 

 ประเพณีทำาขวัญข้าว อาจารย์ 

ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา	 รองอธิการบดี

ฝ่ ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี 	 

น�าเจ้าหน้าที่สาขาฯ	 และบุคลากร

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ร่วมโครงการ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการท�า- 

ขวัญข้าว	โดยมี	รองศาสตราจารย์ปรีชา

พหลเทพ	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่	 เป็นประธานในพิธี	

เมื่อวันที่	7	มีนาคม	2560	ณ	ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามแนว

พระราชด�าริ	ต�าบลบ้านสร้าง	อ�าเภอบ้านสร้าง	จังหวัดปราจีนบุรี	

  จิตอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภู	 จัดโครงการ	 “กีฬาสร้างสามัคคีจิตอาสา

พัฒนาชุมชน”	 เมื่อวันที่	 27	 กุมภาพันธ์	 2560	ณ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

วังปลาป้อม	 อ�าเภอนาวัง	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	 โดยมีอาจารย์ประสิทธ์ิ บุญไทย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 

พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	 นักศึกษา

ระดับช้ันปริญญาตรี	เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวังปลาป้อม	เจ้าหน้าท่ี

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน		(อสม.)		นักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังปลาป้อม 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	เขต	2	และประชาชน

ชาววังปลาป้อม	เข้าร่วมโครงการฯ	จ�านวน	150	คน	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ได้ท�า

กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	 โดยทาสีรั้ว	 ทาสีห้องเก็บอุปกรณ์	 ทาสีขอบทาง 

	และตัดแต่งสนามหญ้า	ช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	และกีฬามหาสนุก

 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา 

“โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส�าหรับนักบริหารรุ่นใหม่”	 รุ่นที่	 21	

ประจ�าภาค	2	ปีการศึกษา	2559	 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 พฤษภาคม 2560	คัดเลือก

โดยการสอบสัมภาษณ์	 เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์	 เวลา	 08.30	 -	 17.30	 น.	 

ณ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ี	โทร.	0-2310-8229,	

081-441-3288	หรือที่	www.y-mba.ru.ac.th

รับ นศ. M.B.A. นักบริหารรุ่นใหม่

 ขณะนี้	 สน.หัวหมาก	 เพิ่มมาตรการป้องกันในพื้นที่ด้วยการด�าเนินการ

ติดกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเป็นจุดเส่ียง	จ�านวนประมาณ	300	จุด 

และมีแอพพลิเคชั่น	ชื่อ	 “Police	 I	 lert	 u”	 เพื่อให้ประชาชนแจ้งเหตุด่วน	 เหตุร้าย 

แจ้งเบาะแสถึงต�ารวจผ่านสมาร์ทโฟน	 โดยได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที ่

1	 มกราคม	 2560	 อีกท้ัง	 ประชาชนยังสามารถกดขอความช่วยเหลือจากต�ารวจ 

ได้โดยการส่งข้อมูลส่วนตัว	 ภาพถ่าย	 เวลาเกิดเหตุ	 และต�าแหน่งที่เกิดเหต	ุ 

ไปยัง	War	 Room	ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ต�ารวจคอยรับเรื่องตลอดเวลา	 24	 ชั่วโมง	 และ 

จะประสานงานส่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจเข้าช่วยเหลือและให้บริการได้ทันที
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	 4.	นักศึกษาต้องสอบได้เกรด	5	A	คิดเป็น

เปอร์เซ็นต์แล้ว	ต้องได้ไม่ต�่ากว่า	70	%	ของหน่วยกิต

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมด

	 5.	นักศึกษาจะได้รับทุน	5	A	ในภาคถัดไป 

คือ	ถ้านักศึกษาได้	5	A	ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น  

ในภาค	1	นักศึกษาจะได้รับทุน	5	A	ในภาค	2	แต่ถ้า

นักศึกษาได้	5	A	ในภาค	2	นักศึกษาจะได้รับทุน	5	A	

ในภาค	1	ของปีการศึกษาถัดไป

กองบรรณาธิการ

	 ส�านักพิมพ์	 ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม	 2560	 จ�านวน 22	 วิชา	 ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

	 59286	 ACC	1102	 48/25	 การบัญชีขั้นต้น	2	 รศ.วิภาดา		ศุภรพันธ์	และคณะ		

 	 (AC	102)

	 59280	 CEN	4101	(H)	 69/25	 พฤติกรรมการสอน	 รศ.ดร.สันทนา		สุธาดารัตน์

    วิชาภาษาอังกฤษ	1

	 59248	 CMS	2401	 46/25	 เคมีเชิงฟิสิกส์	1	 รศ.วิชัย		ธรานนท์

	 	 (CH	243)

	 59253	 CMS	3204	 76/25	 สเปกโทรสโกอินทรีย์	 รศ.ดร.ธิติมา		รุกขไชยศิริกุล	

 	 (CM	324)

	 59251	 ECO	3707	 47/25	 เศรษฐมิติ	1	 ผศ.ดร.สุเทพ		บูรณะคุณาภรณ์

 60015	 ECO	3803	 51/25	 เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับฟาร์ม	 รศ.นคร		ยิ้มศิริวัฒนะ

	 59236	 ECT	4504	 44/25	 สื่อเพื่อการฝึกอบรมเบื้องต้น	 ผศ.ดร.สุพจน์		อิงอาจ

	 	 (ET	484)

	 59252	 FOL	4203	 87/25	 นิทานพื้นบ้าน	 รศ.เสาวลักษณ์		อนันตศานต์

 	 (FL	474)

	 60006	 CHI	1001	(H)	 52/25	 คู่มือคัดอักษรจีน	1	 ผศ.ดร.นพธร		ปัจจัยคุณธรรม

 60017	 CLM	6603	 112/25	 การพัฒนาหลักสูตร	 รศ.ดร.นิรมล		ศตวุฒิ

	 	 (CU	710)

	 59276	 HIS	1201	 104/25	 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย	 รศ.วิไลเลขา		ถาวรธนสาร

	 	 (HI	121)	 	 	 และคณะ 

 60021	 LAW	2047	 55/25	 ปัญหาในกฎหมายพาณิชย์	 รศ.มรกต		ศรีจรุณรัตน์

	 	 (LA	247)

	 59244	 MTH	2207	 48/25	 ทฤษฎีสมการเบื้องต้น	 รศ.มานัส		บุญยัง

	 59240	 MTH	3204	 148/25	 เมตริกซ์และพีชคณิต	 รศ.มานัส		บุญยัง

	 	 	 	 เชิงเส้น	2

	 59241	 MTH	4404	 46/25	 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น	1	 รศ.มานัส		บุญยััง

	 	 (MA	444)

	 59243	 MTH	4404	(H)	 48/25	 เฉลยแบบฝึกหัดการวิเคราะห	์ รศ.มานัส		บุญยัง

	 	 (MA	444	(H))	 	 เชิงจริงเบื้องต้น	1

	 59254	 PSY	2901	 48/25	 จิตวิทยาพัฒนาการวัยเด็ก	 รศ.อุบลรัตน์		เพ็งสถิตย์

	 	 (PC	297)

	 59278	 PSY	3204	 41/25	 จิตวิทยาการศึกษา	 รศ.ดร.ศิริบูรณ์		สายโกสุม

	 	 (PC	315)

	 60014	 PSY	3209	 76/25	 วิธีการสอนวิชาแนะแนว	 รศ.จตุรพร		ลิ้มมั่นจริง

	 	 (PC	422)

	 59296	 THA	2106	 38/25	 ร้อยกรอง	 รศ.บุปผา		บุญทิพย์

	 60019	 THA	4101	 90/25	 วิวัฒนาการของภาษาไทย	 อาจารย์นัฐวรรณ		ชั่งใจ

	 59249	 THA	4211	 57/25	 อิทธิพลวรรณกรรม	 ศ.ดร.รื่นฤทัย		สัจจพันธ์ุ

	 	 (TH	458)	 	 ต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย

  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 

ถาม ขณะนีเ้ป็นนกัศกึษา	 Pre-degree	 ลงทะเบยีน

วชิาของคณะบรหิารธรุกจิ	สาขาการเงนิ	แต่ต้องการ

จะย้ายไปเรียนคณะรัฐศาสตร์	สาขาบริหารรัฐกิจ 

ดงันัน้ดฉินัต้องไปด�าเนนิการย้ายได้เมือ่ใดและทีไ่หน

ตอบ นักศึกษา	 Pre-degree	 เป็นนักศึกษา 

เรยีนรายกระบวนวชิา	 ดงันัน้เมือ่นกัศกึษาสมคัรเรยีน	

มหาวทิยาลยัจะแนะน�าให้นกัศึกษาลงทะเบยีนเรยีน

ตามโครงสร้างหลักสูตรของสาขาที่นักศึกษาสนใจ

ทีจ่ะเรยีน	 เมือ่นกัศกึษามวีฒุกิารศกึษาตัง้แต่มธัยมปลาย  

(ม.6)	หรือเทียบเท่าแล้ว	น�ามาสมัครเป็นนักศึกษา-

ใหม่อีกครั้ง	 เพื่อที่นักศึกษาจะได้น�าวิชาที่สอบผ่าน

แล้วในรหัสนักศึกษา	Pre-degree	มาเทียบโอนในวันที่

สมคัรนกัศึกษาใหม่และนกัศกึษาจะได้ลงทะเบยีนเรยีน

วิชาที่เหลือในหลักสูตร

	 การที่นักศึกษาสมัครเรียนแบบนักศึกษา	

Pre-degree	 และลงทะเบียนเรียนคณะบริหารธุรกิจ

สาขาการเงิน	 แต่ไม่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ 

ในสาขาดงักล่าว	 แต่ประสงค์จะย้ายไปเรยีนคณะรฐัศาสตร์ 

นกัศึกษาจงึไม่ต้องท�าเร่ืองย้ายคณะ	/	สาขา	แต่อย่างใด 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนคณะรัฐศาสตร์	สาขา-

บริหารรัฐกิจได้เลย	 เพราะเมื่อนักศึกษาใช้สิทธิ์

เทียบโอนและใช้วุฒิ	 ม.6	 หรือเทียบเท่ามาสมัคร

เป็นนักศึกษาใหม่แล้ว	 การเทียบในคณะรัฐศาสตร์

จะเทียบโอนเฉพาะวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านและ

เป็นวิชาเดียวกันหรือใช้กันได้	 ตามโครงสร้างของ

คณะรัฐศาสตร์	สาขาบริหารรัฐกิจเท่านั้น

ถาม	 อยากทราบเงื่อนไขการได้รับทุนเรียนด	ี 

ว่าต้องได้	A	ไม่น้อยกว่า	18	หน่วยกติ	ทกุปีการศกึษา

ที่เรียนมาเลยใช่ไหม	 เช่นปี	 2557,	 2558	 จ�าเป็น

ต้องได้	 A	 ถึงเกณฑ์ทั้ง	 2	 ปี	 หรือว่าคิดเฉพาะ 

ปีการศึกษาล่าสุด	 เช่นสมมติว่าปีการศึกษา	 2557	

ได้	 A	 ไม่ถึง	 18	 หน่วยกิต	 แต่ปี	 2558	 ได้	 A	 เกิน	 

18	หน่วยกิต	แบบนี้มีสิทธิ์ได้รับทุน	5	A	ไหม

ตอบ	 ทุน	5	A	ที่มหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษานั้น 

ไม่ได้เป็นไปตามค�าถาม		ตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั	

แล้วมหาวทิยาลยัจะให้ในแต่ละภาคการศกึษาเท่านัน้	

คือพิจารณาจากภาคที่นักศึกษาสอบได้	 ดังนั้น 

หลักเกณฑ์สรุปได้มีดังนี้

	 1.	 ภาคที่จะพิจารณาการได้ทุน	 5	 A	 ต้อง

เป็นภาคที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคปกติเท่านั้น	

(ภาค	1,	ภาค	2)

	 2.	นักศึกษาต้องลงทะเบียนในภาคนั้น 

ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต

	 3.		นักศึกษาต้องได้เกรด	5	A	ในภาคนั้น 

ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

กิจกรรมรามฯ-พังงา

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดพังงา	 ร่วมงานประเพณี	 ปล่อยเต่า	 และ 

ออกบธูประชาสมัพนัธ์รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่	ประจ�าปี	2560	ณ	หาดท้ายเหมอืง	อ�าเภอท้ายเหมอืง	จงัหวดัพงังา 

เมื่อวันที่	1-	10	มีนาคม	2560	โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร. สมพล ทุ่งหว้า	รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จังหวัดสงขลา	พร้อมด้วยอาจารย์	นักศึกษา	และเจ้าหน้าที่ร่วมงานประเพณี

➺

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดพังงา	จัดโครงการ 

อบรมภาษาจนีกลางแก่นกัศกึษามหาวทิยาลยั

รามค�าแหงและประชาชน	โดยม	ีรองศาสตราจารย์ 

ดร.สมพล ทุง่หว้า	 รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิาร

จังหวัดสงขลา	เป็นประธานเปิดโครงการ	และ	นางสาวนภสริ ิภูอ่มร  Miss Duan Miao และ Miss Li Jing 

ครูสอนภาษาจีนโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์	 จังหวัดกระบี่	 เป็นวิทยากร	 เมื่อวันที่	 26	กุมภาพันธ์	 2560	 

ณ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดพังงา	

➺

ข้อควรรู้จาก สวป.

 รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา	 เป็นประธาน 

เปิดกิจกรรม	 “กีฬาลูกพ่อขุนสัมพันธ์”	 ครั้งที่	 4	 สานความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่	 รุ่นน้อง	 

ทุกคณะทุกระดับชั้น	เมื่อวันที่		5		มีนาคม		2560	ณ	สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง		จังหวัดพังงา	

❃	 นักศึกษาส่วนกลางและนักศึกษาส่วนภูมิภาค

 ด�าเนนิการด้วยตนเอง	หรอืให้ผูอ้ืน่ด�าเนนิการแทน 

โดยน�าหลักฐานดังนี้ไปติดต่อ

	 1.	 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม	 20	 บาท	

(ช�าระเงินที่กองคลัง	ส�านักงานอธิการบดี)

	 2.	 รปูถ่ายสหีรือขาวด�า	 สวมชดุครุยมหาวทิยาลัย 

ขนาด	2	นิ้ว	จ�านวน	1	รูป	(ถ่ายไว้ไม่เกิน	6	เดือน)

	 3.		ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	1	ฉบับ

	 4.	 ในกรณใีห้ผูอ้ืน่ด�าเนนิการแทน	เมือ่มารบั

ใบรบัรองสภา	ฯ	ให้น�าใบมอบฉนัทะ	(แนบส�าเนา-

บตัรประจ�าตัวประชาชนทัง้ของผูย้ืน่ขอ	และผูร้บัมอบ 

พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง)	 และใบนัดให้มารับ

ใบรับรองฯ

	 5.	 ให้น�าหลักฐาน	ข้อ	1	ถึงข้อ	4	 ไปติดต่อ

ที่ฝ่ายหนังสือส�าคัญ	ส�านักบริการทางวิชาการ

และทดสอบประเมินผล	 (สวป.)	 ชั้น	 1	ช่อง	 4	

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	แขวงหวัหมาก	 เขตบางกะปิ	

กรุงเทพฯ	10240	ในวันและเวลาราชการ

❃	 นกัศึกษาท่ีมคีวามประสงค์จะขอรบัใบรบัรองสภาฯ  

 ทางไปรษณย์ี ให้ส่งเอกสารดงัต่อไปนี้
	 1.	 ธนาณัติราคา	 70	 บาท	 ในกรณีได้ช�าระ

ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิตแล้ว	 (ค่าใบรับรองสภาฯ	

20	 บาท,	 ค่าจัดส่ง	 50	 บาท)	 ถ้ายังไม่ได้ช�าระ 

ค่าขึน้ทะเบยีนบณัฑติให้ส่งธนาณตัริาคา	470	บาท	

(ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑติ	400	บาท,	ค่าใบรับรองสภาฯ 

20	 บาท,	 ค่าจัดส่ง	 50	 บาท)	 ส่ังจ่ายในนาม	

“หัวหน้าฝ่ายหนังสือส�าคัญ”

	 2.	 รปูถ่ายสหีรือขาวด�า	 สวมชดุครุยมหาวทิยาลัย 

ขนาด	2	นิ้ว	จ�านวน	1	รูป	(ถ่ายไว้ไม่เกิน	6	เดือน)	

ห้ามใช้รูปโพลารอยด์	 หรือรูปที่	 Scan	 ด้วย 

เครื่องคอมพิวเตอร์	หรือรูปตัดต่อ

	 3.	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	 รับรอง

ส�าเนาถูกต้อง	

	 4.	 เขียนชื่อ	 นามสกุล	 ชื่อปริญญา	 คณะ	

ภาค/ปีการศึกษาที่จบ

	 5.	 เขยีนชือ่	นามสกลุ		ทีอ่ยูท่ีส่่งกลบัให้ชดัเจน

	 6.	ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 ไปที	่ หวัหน้าฝ่ายหนังสอืส�าคญั	 ส�านักบริการ

ทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล	มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 แขวงหวัหมาก	 เขตบางกะปิ	 กรงุเทพฯ	

10240	(โทร.	0-2310-8629)

 หมายเหต	ุการยืน่ขอใบรบัรองสภาฯ	ทัง้ด้วย 

ตนเองและทางไปรษณย์ี	 นกัศกึษาต้องมรีายชือ่ทีส่ภาฯ

อนมุตัปิรญิญาแล้ว	 (นบัตัง้แต่วนัทีน่กัศกึษาท�าเรือ่ง

จบหลักสูตรที่คณะประมาณ	60	วัน	มหาวิทยาลัย

จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติจากสภาฯ)

 อาจารย์วิรัช แบรอฮีม	 ผู้ฝึกสอนเทนนิส 

ทมีเดวสิคพัไทย	 เป็นประธานมอบรางวลัการแข่งขนั 

GM4	 Tennis	 Championship	 2017th	 7th-9th	

On	 March	 Men	 &	 Single	 Competition	 รางวัล 

ชนะเลิศชายเดี่ยวได้แก่นายภาสันต์	 วัฒนลักษณ	์

นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน	รองชนะเลิศชายเดีย่ว 

ได้แก่นายอากรเกียรติศักดิ์	 บุโรดม	 ศิษย์	 เก่า	 ม.ร. 

รุ่นที่	 22	 รางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวได้แก ่

นางสาวจลุจตุ	ิ ดอกกหุลาบ	 นกัศกึษาคณะรฐัศาสตร์			

รองชนะเลศิประเภทหญงิเดีย่ว	ได้แก่	นางสาวจรรยา	วรีะพลเทพ	

นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์	 เมือ่วนัที	่ 9	มนีาคม	2560	

ณ	Tennis	Court	Ram		จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การกีฬาประยุกต์	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง

 ด้วยคณะศกึษาศาสตร์	 มคีวามจ�าเป็นบางประการ

ได้ขอเปลีย่นแปลงการจดัสอบของบางกระบวนวชิา	

ในการสอบไล่	ภาค	2	ปีการศึกษา	2559	ดังนี้	

  เดิม แก้ไขเป็น

ECT2902	 W.05	APR.2017	B	 คณะจัดสอบเอง

ECT3804	 W.29	MAR.2017	B	 คณะจัดสอบเอง

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 5)
ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

การขอใบรับรองสภาฯ



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มีนาคม 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

 เรื่องส�าคัญ	 คือ	 การปรับตัวให้เข้ากับงาน	

ความมีมนุษยสัมพันธ์		ความอดทน		การหมั่นฝึกฝน 

และท�างานอย่างฉลาดมปีระสทิธิภาพ	รวมทัง้	 เทคนคิ 

การรบัมอืกบัหวัหน้างาน	มกีารวางแผนงานในแต่ละ- 

รปูแบบ	อกีทัง้	 ต้องรูจ้กัผ่อนคลายชวีติ	อย่าเคร่งเครยีด

กับงานจนเกินไป	 และต้องติดตามข่าวสารหรือ 

เทคโนโลยีใหม่ๆ	มาประยุกต์ใช้ในงานให้มปีระสทิธภิาพ 

เพิม่ข้ึน		เชือ่ว่าทุกคนย่อมเจรญิก้าวหน้าในอาชพีอย่างแน่นอน

คณะมนุษย์ฯ (ต่อจากหน้า 12)

(worldskills)	 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 สาขาแฟชั่น-

เทคโนโลยี	 ซึ่งปัจจุบันมีห้องเสื้อเป็นของตนเองในชื่อ	

“ห้องเสื้ออรสา”

 ส�าหรบั	ทมีนกัศกึษาคณะสือ่สารมวลชน	มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 ทีค่ว้ารางวลัชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์ส้ัน 

“6+6 ลกูไม้ใต้ต้นกรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน” 	จากกระทรวงแรงงาน 

จ�านวน	4	คน	ได้แก่	นายวรนันท์  จันทร์สวี  นายจามิกร  

วงชมพ ู นางสาวดรณีุ  จนิากลุ  นางสาวอนันา  สวุรรณวโิรจ 

และม ี อาจารย์เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ	์ เป็นอาจารย ์

ที่ปรึกษา		

 ด้าน	นายวรนนัท์  จนัทร์สว ี	นกัศกึษาคณะสือ่สารมวลชน 

กล่าวว่าเวทนีีเ้ป็นเวทแีรกทีต่นเองลงแข่งขนัและสามารถ

คว้ารางวัลชนะเลิศได้ส�าเร็จ	 รู้สึกดีใจและภูมิใจอย่างยิ่ง

ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศของทีมด้วย	 เพราะเพื่อนๆ

และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ช่วยกันท�าต้ังแต่เริ่มเขียนบท	

หาองค์ประกอบ	 วางแผนการผลิต	 และลงมือถ่ายท�า 

จนถึงการตัดต่อ	ส�าเร็จเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่อง	 “สาหัส”	

ในครั้งนี้	

 “ยอมรบัว่ำไม่ง่ำยเลย มอีปุสรรคปัญหำให้ร่วมกนั 

แก้ไขตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเขียนบท และเวลำกำรถ่ำยท�ำ 

กระชัน้ชดิท�ำให้ต้องเร่งรบีทกุอย่ำง แต่ควำมเป็นทมีเวร์ิค 

ก็สำมำรถท�ำให้ทุกอย่ำงผ่ำนไปได้ด้วยดี หลังจำกนี้ก็จะ 

เรียนรู ้และพัฒนำศักยภำพของตนเองให้มำกยิ่งขึ้น 

เพื่อเตรียมลงแข่งขันในเวทีอื่นๆ ต่อไป และขอฝำกถึง 

นกัศกึษำทกุคนทีส่นใจกำรผลติภำพยนตร์ ..มหำวทิยำลยั

รำมค�ำแหงแห่งนีไ้ม่ได้ด้อยกว่ำทีใ่ด สำมำรถมำเรยีนวชิำ

ทีเ่กีย่วข้องได้ทีค่ณะสือ่สำรมวลชน และนอกจำกกำรเรยีนรู ้

ในห้องเรียนแล้ว ยงัมรุ่ีนพีท่ีส่นใจด้ำนนีจ้ริงๆรวมกลุม่กนั 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และร่วมกันสร้ำงสรรค์ผลงำนดีๆ 

ออกสู่สังคมอีกด้วย”

นักศึกษาคณะสื่อสารมลชนฯ (ต่อจากหน้า 12)

	 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  

ทองประยูร	 รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและประกนัคุณภาพ 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัย

ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน	 โดย

ด�าเนนิงานตามพนัธกจิหลกั	 4	 ด้าน	 คือ	 การเรยีนการสอน 

การวิจัย	 บริการวิชาการแก่สังคม	 และท�านุบ�ารุง

ศลิปวฒันธรรม	พฒันามาตรฐานและคณุภาพการศกึษา

อย่างต่อเนื่อง	 ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 ล้วนสร้างชื่อเสียงและท�าคุณประโยชน์

ต่อประเทศชาตนิบัแต่อดตีจนถงึปัจจบุนั	 และเป็นทีย่อมรบั 

ในตลาดแรงงานว่าเป็นแหล่งผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ	 

 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในหลักสูตร

ที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	 รวมทั้ง

ได้เตรยีมความพร้อมด้านต่างๆ	 ทัง้ด้านภาษาต่างประเทศ 

เทคโนโลย	ี และอบรมเตรยีมความพร้อมสูต่ลาดแรงงาน 

รวมทั้งฝึกอาชีพกับสถานประกอบการในระหว่าง 

ทีศ่กึษาอยู	่ ท�าให้ได้รบัประสบการณ์จากการท�างานจรงิ 

มทีกัษะ	 ความอดทน	 และพืน้ฐานการท�างานเบือ้งต้น 

มคีวามพร้อมทีจ่ะแข่งขนัในตลาดแรงงานมากขึน้ต่อไป

 “ปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดีย มีผลกระทบทั้งใน

ด้ำนดแีละไม่ดต่ีอกำรสมคัรงำนอย่ำงมำก เพรำะบรษิทั

อำจเข้ำมำศกึษำตวัตนของนกัศกึษำผ่ำนทำง facebook ได้ 

ดงันัน้ นกัศกึษำจ�ำเป็นต้องปรบัสือ่โซเชยีลมเีดยีของตนเอง

ให้เหมำะสม เช่น รูปโปรไฟล์ที่ดูมีควำมน่ำเชื่อถือ 

และเป็นมืออำชีพ ลบภำพหรือข้อควำมที่มีควำม

ไม่เหมำะสมออก รวมทั้งกำรแสดงพฤติกรรมและ 

ควำมคดิเหน็ต่ำงๆอย่ำงอิสระเกนิไป เพรำะสิง่เหล่ำนี้

ส่งผลต่อกำรพิจำรณำในกำรเลือกผู้สมัครมำท�ำงำน

กับบริษัท นอกจำกนี้นักศึกษำต้องเตรียมตัวด้ำน

ข้อมลูข่ำวสำร ศกึษำข้อมลูของบรษัิทท่ีจะสมคัรงำน

ให้รอบด้ำน เพ่ือเตรียมพร้อมสู่กำรสัมภำษณ์งำน 

อีกทั้งต้องเรียนรู้กำรท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุขด้วย” 

      

ม.รามฯ เตรียมความพร้อมฯ (ต่อจากหน้า 12)

และการให้บริการของหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 

มาอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือหวังให้นักศึกษาที่อาศัยในหอพัก

ได้พักอาศัยอย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน

	 ดงันัน้	 คณะกรรมการฯจงึได้จดัโครงการส่งเสริม 

การบรหิารจดัการหอพกั	เป็นกจิกรรมที	่3	โดยจดัการบรรยาย 

เรื่อง	 “รู้เท่าทันภัยในหอพัก”	 เพื่อให้ผู้ประกอบการและ

ผู้พักอาศัยได้ตระหนักถึงภัยอันตรายต่างๆ	 ที่อาจเกิดขึ้น

ในหอพัก	 ทั้งภัยอันตรายที่เกิดกับชีวิตทรัพย์สินรวมถึง

เหตุอัคคีภัย	 ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้มีความรู้เท่าทันภัย

และเตรียมการป้องกันภัยได้อย่างถูกต้อง	

	 การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก 

พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจ 

นครบาลหัวหมาก	 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	 “รู้เท่าทัน

ภัยในหอพัก”	และนายธนยศ ทองเจือเพชร หัวหน้า

สถานีดับเพลิงหัวหมาก	 เป็นวิทยากรสาธิตการป้องกัน

อคัคีภยัในหอพกั	 โดยมผีูเ้ข้าร่วมโครงการจ�านวน	 150	 คน 

เป็นผู ้ประกอบการหอพักและนักศึกษาที่พักอาศัย 

ในหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย	

 ด้าน	ผศ.วฒุศิกัดิ ์อธกิารบด ีม.ร. กล่าวว่าขอขอบคณุ

คณะกรรมการด�าเนินงานฯ	 ผู้ประกอบการหอพักและ 

นักศกึษา	 ท่ีให้ความส�าคญัในการดแูลผูพ้กัอาศยัในหอพกั 

มาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งที่ผ่านมาได้รับทราบถึงปัญหา 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิการกจิการหอพกั	 และประสานงาน 

น�าข้อคิดเห็นที่ผู้ประกอบการแจ้งมา	 เสนอให้สภา-

นิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  ทั้งนี้	 ม.รามค�าแหงเป็นสถาบันที่เปิดโอกาส

ทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง	 ท�าให้มีนักศึกษามาจาก

ต่างจังหวัดจ�านวนมาก	ขณะที่มหาวิทยาลัยก็ไม่มีหอพัก

นักศึกษาเป็นของตนเอง	นักศึกษาจ�าเป็นต้องพักอาศัย

อยู่ตามหอพกัต่างๆ	 และหอพกัเปรียบเสมือนบ้านหลังทีส่อง 

ของนักศึกษา	 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับ 

ผู้ประกอบการหอพัก	 เพื่ออ�านวยความสะดวกและดูแล

สวสัดภิาพความเป็นอยูข่องนกัศกึษา	 ตามนโยบายการดแูล- 

ลกูศิษย์	 เหมือนลูกหลานของตนเอง	ทัง้เรือ่งความปลอดภยั 

อาชญากรรม	และการป้องกันอัคคีภัยในหอพักด้วย

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวด้วยว่าการจัดงานครั้งนี ้

เพื่อย�้าเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้เท่าทันภัยในหอพัก	ซึ่งถ้ามี 

การเตรียมการป้องกันในทุกเร่ือง	 ปัญหาก็จะไม่เกิด 

หรือถ้าเกิดปัญหาขึ้นจะได้เตรียมการได้ทัน	 เช่น	 ล่าสุด

ที่มีข่าวทางสังคมเรื่องเพลิงไหม้โรงเรียนท่ีจังหวัดเชียงราย 

หรอืการก่อเหตขุองกลุม่วยัรุ่นรุมฆ่านกัศึกษา	ม.ศิลปากร

จนเสียชีวิต	 เป็นต้น	 เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น 

ในทีพ่กัอาศยั	 ซึง่ผูป้ระกอบการต้องใส่ใจดแูลเรือ่งความปลอดภยั

และเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า	 โดยเฉพาะการตรวจเช็ค

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในยามฉุกเฉิน	 เช่น	 อุปกรณ์ดับเพลิง	

กล้องวงจรปิด	 หรือความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยก็ตาม

	 “ขอฝากผู ้ประกอบการและผู ้เกี่ยวข้องได้น�า

ข้อคิดและประสบการณ์จากวิทยากรไปปรับแก้ไขและ

ป้องกันภัยในที่พักอาศัย	 มหาวิทยาลัยก็ยังคงส่งเสริม 

ในการพฒันาหอพกัให้มคีณุภาพมาตรฐานต่อไป		ทีส่�าคญั 

ขอขอบคณุสถานตี�ารวจนครบาลหวัหมาก	 สถานดีบัเพลงิ-

หวัหมาก	 ทีส่ละเวลามาให้ความรูพ้ร้อมทัง้สาธติการป้องกนั 

อัคคีภัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯด้วย”

ม.ร.แนะผู้ประกอบการฯ (ต่อจากหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๙) วันที่ ๒๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

จัดโครงการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

เรือ่ง	 “เคล็ด	 (ไม่)	 ลับความก้าวหน้าในอาชพี”	 โดยมี	 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ  เชษฐสมุน 	คณบดี 

คณะมนษุยศาสตร์	 เป็นประธาน	 และมคีณุดษุฎ ี ตนัเจรญิ 

รองกรรมการผู ้จัดการสายงานบริหารโครงการ	

บริษัท	มั่นคงเคหะการ	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นวิทยากร 

เมือ่วนัท่ี		15	กุมภาพนัธ์		2560		ณ	ห้องประชมุพวงแสด 

	คณะมนุษยศาสตร์		

  โอกาสนี้	 คณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์	 กล่าวว่าคณะ-

มนุษยศาสตร์ได้จัดการเรียน

การสอนระดับปริญญาตรี	 โท 

และเอกมาตั้ งแต ่แรกก ่อตั้ ง

มหาวิทยาลัย	 ซึ่งในแต่ละปีมี

ผู้ส�าเรจ็การศกึษาจากคณะมนษุยศาสตร์เป็นจ�านวนมาก 

ดงันัน้	 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกนัคณุภาพ- 

การศกึษา	 คณะกรรมการกจิการนกัศกึษา	 คณะมนษุยศาสตร์ 

จัดโครงการนี้ขึ้น	 เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น- 

ประโยชน ์ ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย ์ เก ่า		 

มีความเข้าใจเกี่ยวกับเคล็ดลับความก้าวหน้าใน

อาชีพและสามารถน�าความรู ้ไปปรับใช้การพัฒนา 

การท�างานในสาขาอาชพีต่างๆ	 และสามารถสร้างงาน

ด้วยตนเอง	

 ด้าน	คุณดุษฎี ตันเจริญ 

รองกรรมการผู้จัดการ	 สายงาน

บริหารโครงการ	 บริษัทมั่นคง-

เคหะการ	จ�ากัด	(มหาชน)	กล่าว

ถึงข้อคิดการประกอบอาชีพว่า	

การท�างานอาชพีรบัจ้างหลายคน 

มองว่า	ไม่มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ	

เพราะย่อมขึ้นอยู ่กับความพึงพอใจของนายจ้าง	

หรือเจ้าของกิจการเป็นส�าคัญ		ถ้ามองกลับกัน 

เรื่องความมั่นคงหรือความก้าวหน้าในอาชีพ 

นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพการท�างานเพียงอย่างเดียว 

แต่จะขึ้นอยู ่กับความรู ้ความสามารถของตนเอง	

และการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ 

เป็นหลัก	 ผู้ที่มีความรู้ในอาชีพ	 มีประสบการณ ์

ในการท�างาน	 และมีนิสัยการท�างานที่ดีจะช่วย

สร้างความมัน่คงและความก้าวหน้าในอาชพีให้กบัตนเองได้	

คณะมนษุยฯ์แนะเคลด็ลบั
ด้านอาชีพให้ศิษย์เก่า

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธาน

เปิดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหอพัก	 เรื่อง	 

“รู้เท่าทันภัยในหอพัก”	 ให้แก่ผู้ประกอบการหอพัก

บรเิวณโดยรอบ	 ม.ร.	 ทัง้หวัหมากและวทิยาเขตบางนา 

โดยมี	พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต	์ ผู้ก�ากับการสถานี-

ต�ารวจนครบาลหวัหมาก	เป็นวทิยากร	และนายธนยศ 

ทองเจอืเพชร	 หวัหน้าสถานดีบัเพลงหัวหมาก	 พร้อม

ทมีงานร่วมสาธิตการป้องกนัอคัคภียั	จดัโดยคณะกรรมการ

ด�าเนินงานโครงการชี้น�า	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหา

ของสังคม	ร่วมกับคณะกรรมการภาคประชาชน	ม.ร. 

เมื่อวันที่	 6	 มีนาคม	 2560	ณ	ห้องศักดิ์	 ผาสุขนิรันต์	

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

	 โอกาสนี้	 ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต	 รองอธิการบดี

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์	 กล่าวว่าคณะกรรมการด�าเนนิงาน

โครงการชีน้�า	 ป้องกนัและแก้ไขปัญหาของสงัคม	 ร่วมกบั 

คณะกรรมการภาคประชาชน	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการ

 นกัศกึษาคณะสือ่สารมวลชน  มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง ชนะเลิศการประกวดหนังสั้น 

“6+6 ลูกไม้ใต้ต้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” 

ได้รบัโล่รางวลัและเกยีรติบัตร จาก พล.อ.ศิรชิยั  

ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท เมื่อวันท่ี 2 

มีนาคม 2560 ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ 

 โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น	“6+6	

ลูกไม้ใต้ต้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน”	 จัดโดย

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน	 กระทรวงแรงงาน	 โดยเปิดโอกาสให้นกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาต่างๆ	 ผลติภาพยนตร์สัน้	

ความยาวไม่เกิน	 10	 นาที	 เข้าประกวดโดยให้น�าเสนอชีวิตและศักยภาพของผู้ประสบความส�าเร็จจากเวทีแข่งขัน

ฝีมือแรงงานระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ		เพื่อสร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย	ที่เป็นเยาวชนและก�าลังแรงงาน		

ได้เห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือด้านอาชีพของตนเอง	 อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุน

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อจบการศึกษาและท�างานได้ทันที	 ทั้งนี้มีสถาบัน

การศึกษา	จ�านวน	12	แห่ง	ส่งผลงานเข้าประกวด

	 โดยผลงานของนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ม.รามค�าแหง	ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้คือ	ภาพยนตร ์

สัน้เรือ่ง	“สาหสั”  ทีถ่่ายทอดเรือ่งราวเส้นทางชวีติของ	นางสาวอรสา  นาคนวล 	แรงงานทีใ่ช้เวลาในการฝึกฝนจนมทีกัษะฝีมอื

จนเป็นที่ยอมรับ	และสามารถไปคว้ารางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล  ทองประยรู 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่อาชีพ”	 จัดโดย 

งานแนะแนวจดัหางาน	 และทนุการศึกษา	 กองกจิการ-

นักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จัดข้ึนพัฒนา

นักศึกษาให้เป็นบณัฑิตทีพึ่งประสงค์		มีความอดทน 

มุ่งพัฒนาศักยภาพตนเอง	และสามารถน�าความรู ้

ทกัษะต่างๆ	 มาประยกุต์ใช้ในการสมคัรงาน	 โดยมี 

ศิษย์เก่า	 นักศึกษา	 และประชาชน	 ร่วมอบรม 

จ�านวน	 150	 คน	 เมื่อวันที่	 7	 มีนาคม	 2560	 

ณ	 ห้องศักดิ	์ ผาสุขนิรนัต์	 อาคารหอประชมุพ่อขนุ-

รามค�าแหงมหาราช (อ่านต่อหน้า 11)(อ่านต่อหน้า 11)

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ม.รามฯ เจ๋ง!!
คว้ารางวัลชนะเลิศหนังสั้นกระทรวงแรงงาน

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.แนะผู้ประกอบการ
รู้เท่าทันภัยในหอพัก

ม.รามฯ เตรียมความพร้อม 

นศ. เข้าสู่ตลาดแรงงาน


