
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

                                            
             
 

            
   
         
 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๑๗

วันที่ ๑๐ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

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

ม.ร. มอบทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร

แก่นักศึกษากลุ่มประชากรคนที่ 60 ล้าน

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 
ผู้บริหารม.ร.ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

   
 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง โครงการหลักสูตรสาธารณสุข- 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข 

กรุงเทพมหานคร รุ่นท่ี 2 รับสมัครผู้สำาเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้า

ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำาปีการศึกษา 

2558-2559  คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัคร 

ได้ที่โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

บริหารสาธารณสุข อาคารสุโขทัย ชั้น 13 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

นำาคณะผู้บริหารลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ 

สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

 ฉบับที่ ๑๗

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คู่จอมราชบดินทร์ปิ่นสยาม 

ดวงใจไทยทุกเหล่าและชาวราม  ถวายความจงรักความภักดี 

 น้ำาพระทัยพระองค์ทรงรินหลั่ง  สร้างความหวังให้ ไทยได้ทุกที่

ที่แล้งหายคลายลำาเค็ญเย็นชีวี  ยามน้ำาปรี่ท่วมท้นก็พ้นภัย 

 พระมหากรุณาธิคุณอุ่นเกศเกล้า  พสกเราทั้งผองสุขผ่องใส 

พระองค์คือแม่หลวงของปวงไทย  เทิดทูนไว้เหนือเกล้าชาวประชา 

 ขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ  วารล่วงลุแปดสิบสามพระพรรษา 

ขอพระองค์ทรงเกษมเปรมปรีดา  น้อมวันทาขอพระองค์ทรงพระเจริญ   

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์ - ร้อยกรอง)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

   
 ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์ (ฟรี)
 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เปิดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์ใน

สำานักงาน” คร้ังท่ี 4/58 สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ฟรี เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

หลักสูตรท่ีเปิดอบรม Windows 7- Word 2010 - Excel  

2010 - Power Point 2010 - Internet (Google Chrome)  

มีกลุ่มให้เลือกอบรม ดังน้ี 

✰	กลุ่มวันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ 

เวลา 09.00-13.00 น. อบรมวันท่ี 2 - 23 ก.ย. 58 

✰	กลุ่มวันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันเสาร์ 

เวลา 09.00-13.00 น. อบรมวันท่ี 1 - 22 ก.ย. 58

  นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

ที่สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 โทร. 0-2310-8800 ต่อ 

2269, 0-2310-8853 หรือ www.ctc.ru.ac.th

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  ขานรับ

นโยบายรัฐบาล สนับสนุนนักเรียนที่

ได้รับการยกเว้นการเก็บเงินบำารุงการศึกษา

ที่เกิดจากประชากรคนที่ 60 ล้านคน

ของประเทศไทย ให้ทุนการศึกษาตลอด- 

หลักสูตรจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 อาจารย์สมหมาย  สุระชัย  รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผยว่าประเทศไทย 

มีประชากรครบ 60 ล้านคน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2539  

เวลา 09.48 น. โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายสนับสนุน 

ด้านการศึกษาแก่ประชาชนที่เกิดในกลุ่มคนที่ 60 ล้านคน ในวัน

และเวลาดังกล่าว ซึ่งอาศัยอำานาจตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบ- 

กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเก็บเงินบำารุงการศึกษาในสถานศึกษา 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2520 โดยให้หัวหน้าสถานศึกษา 

พิจารณายกเว้นการเก็บเงินบำารุงการศึกษาแก่ นักเรียน นักศึกษา  

ที่เกิดในกลุ่มประชากรคนที่ 60 ล้านที่เข้าศึกษาในสถานศึกษา 

ของรัฐบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา

ถึงระดับอุดมศึกษา

รับ นศ.ป.โท คณะสาธารณสุขศาสตร์

กรุงเทพมหานคร รุ่น 2

(อ่านต่อหน้า 2)

นายตุลยากร  ต่ายธานี



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

12 สิงหาคม 2558

“วันแม่แห่งชาติ”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์ “ข่าวรามค�าแหง”

(อาจารย์สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ - ประพันธ์)

 ❃	พระพักตร์ผ่องดั่งเดือนเพ็ญเย็นชีวิต

ซึ้งพระนาม	“สิริกิติ์” สิริโฉม

หลากแสงดาวพราวสะพรั่งกลางโพยม

ต่างนอบโน้มรัศมีที่ประกาย

 ❃	ลุ	“สิบสองสิงหาคม”	บังคมกราบ

ด้วยกำาซาบ	“แก้วนิมิต”	สัมฤทธิ์หมาย

ธงสีฟ้างามสล้างพลิ้วพร่างพราย

ทุกทุกปีแผ่ขยายดุจลายแทง

	 ❃	เพราะบุญญาบารมีนี้มากล้น

ไทยทุกคนเคารพทั่วหัวระแหง

เปี่ยมรักแท้และห่วงใยไม่เปลี่ยนแปลง

ทรงศักดิ์แห่ง	“พระมหาราชินี”

	 ❃	เทียบแสงเทียนส่องสว่างยังวงล้อม

ความโอบอ้อมเจิดจรัสมัดใจนี่

ร่วมสำานึกทุกทิวาทุกราตรี

ขอจงรักภักดีทุกที่ ไป

	 ❃	ธ	เสด็จแดนกันดารเพื่อสรรค์สร้าง

เป็นพื้นที่ตัวอย่างทางสายใหม่

พัฒนาอาชีพหลักผู้ยากไร้

เพิ่มรายได้จากศิลปหัตถกรรม

	 ❃	นับเป็นบุญวาสนาข้าบาทน้อย

เจริญรอยตามวิถีที่ก้าวย่ำา

“เศษธุลีปกกระหม่อม”	ย่อมเลิศล้ำา

จักจดจำาเป็นตำานานนิรันดร์เทอญ.

 ทั้งนี้ ตามคำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป.

226/2540 เรื่องการยกเว้นการเก็บเงินบำารุงการศึกษา

ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เกิดกลุ่มประชากร คนที่ 

60 ล้านคน ที่เข้าเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาล 

ในกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 

ถึงระดับอุดมศึกษา น้ัน ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษา

ท่ีได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง จำานวน 1 ราย 

คือ นายตุลยากร  ต่ายธานี  

 อาจารย์สมหมาย กล่าวต่อไปว่ามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ได้มอบทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม 

ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบำารุงการศึกษา และค่าตำาราเรียน 

ตลอดหลักสูตร จนจบการศึกษาระดับปริญญาตร ี

แต่ต้องไม่เกิน 8 ปีการศึกษา โดยอาศัยระเบียบ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 

ข้อ 5 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้คืนเงินค่าสมัครเข้าเป็น

นักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน

และค่าบำารุงการศึกษา ภาค 1/2558 จำานวนทั้งสิ้น 

2,910.- บาท ให้แก่นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

 “กองกิจการนักศึกษา ได้ประสานงานหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องท้ังสำานักบริการทางวิชาการและทดสอบ- 

ประเมินผล (สวป.) ในเรื่องของการสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษา การลงทะเบียนเรียน และสำานักพิมพ ์ 

ในเรื่องตำาราเรียนของแต่ละภาคการศึกษา รวมทั้ง

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับ 

นักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนและใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย

อย่างสะดวกและมีความสุข จนสำาเร็จการศึกษา 

เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมในอนาคตต่อไป”

 
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 (ไม่เว้นวันหยุด-

ราชการ) เวลา 09.00 - 17.30 น. โทร. 0-2310-8928 

หรือ 089-115-9089 094-706-2298 ดาวน์โหลด 

ใบสมัครได้ที่ http://www.publichealth.ru.ac.th

รับ นศ. ป.โทฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.มอบทุนเรียนฟรีฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

 

เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำาเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 (The 7th 

National Graduate Research Conference Organized 

by the Graduate School, Ramkhamhaeng University) 

ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารหอประชุม-

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็น

เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนะทางวิชาการระหว่าง

นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ 

ผู้สนใจท่ัวไป และเพ่ือพัฒนาคุณภาพและยกระดับ

มาตรฐานการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

 ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาเอกและ 

ปริญญาโท สมัครเข้าร่วมนำาเสนอผลงานจาก 

ดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ จากสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐและเอกชน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 

18 สิงหาคม 2558 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 3 มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง หัวหมาก โทร. 0-2310-8557 หรือที่ 

www.grad.ru.ac.th

วิศวะ แนะแนวทาง

การเรียนนักศึกษาใหม่

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในโครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะ-

วิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

ประธานสาขาวิชา แนะนำาการเรียนการสอนและ

กิจกรรมต่างๆของคณะ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 

รับฟังการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จำานวน 120 คน 

ณ อาคารลายสือไท ห้อง LTB 303 เมื่อวันที่  

18 กรกฎาคม 2558

 รศ.ปรีชา กล่าวว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่

ทุกท่าน และขอขอบคุณที่ทุกคนสนใจมาเรียนที ่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อเข้ามาเรียนที่คณะฯ 

จะมีการเปล่ียนสถานภาพการศึกษาจากมัธยมศึกษา

ซึ่งเป็นภาคบังคับเข้าสู่ระบบสถาบันอุดมศึกษา 

ท่ีตนเลือกเองไม่มีใครมาบังคับ ซ่ึงสามารถเลือกเรียน

ในสาขาวิชาที่เราชอบได้ ดังนั้นนักศึกษาจะต้องมี

ความต้ังใจและมุ่งม่ันในการเรียนให้ประสบความสำาเร็จ 

เพื่อนำาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพต่อไป 

ในภายภาคหน้า 

 ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงอย่างหน่ึงคือคนท่ีเข้ามาเรียนส่วนใหญ่ 

จะมีความตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้ เพราะฉะนั้น

เด็กท่ีจบจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะมีความรัก 

ในสถาบันการศึกษาเป็นพ้ืนฐาน บัณฑิตรามคำาแหง

จึงเป็นที่ต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ 

เนื่องจากบัณฑิตรามคำาแหงมีความขยัน อดทน 

ตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการทำางาน 

สุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษามีความตั้งใจในการศึกษา

หาความรู้เพื่อความสำาเร็จในอนาคต



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ในฐานะทีเ่ป็นส่วนราชการด้วยกนั 

“ข่าวรามคำาแหง” ขอแสดงความยนิดต่ีอ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์

 ที่ ได ้กรมใหม ่ เพิ่มขึ้นมาอีก 

หนึ่งกรม คือ

 กรมกิจการผู้สูงอายุ

 และขอแสดงความยินดีต่อท่าน

อธิบดีกรมนี้คนแรก คือ

 นายอนุสันต์  เทียนทอง

 กรมใหม่ที่ เกิดข้ึนน้ีถือว่าเป็น 

การรอง รับสภาวการณ ์ที่ เ กิด ข้ึน 

ในสังคมไทย คือ

 ประเทศนี้ได้ก้าวเข้าสู่ “สังคม 

ผู้สูงอายุ” แล้ว

 นอกจากจะแสดงความยินดีแล้ว 

“ข่าวรามคำาแหง” ยงัชืน่ชมต่อวิสัยทศัน์

ของกรมนี้ที่บอกว่า

 มาตรการดูแลผู้สูงอายุจะสำาเร็จ

ได้ต้องช่วยกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชน

 โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตร

เตรยีมความพร้อมบคุลากรทีเ่ข้าสูผู้่สงูอายุ 

ในองค์กรต่างๆ ในการเตรียมตัวเป็น

 ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

 นับว่าเป็นเร่ืองดีๆเร่ืองหนึ่งใน

สังคมไทย สำาหรับ

 สังคมผู้สูงอายุ

อาจารย์วิศวะ ม.ร.ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  ขอแสดงความยินดีกับ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์พศิษิฐ์  แสง-ชโูต  และอาจารย์มานติย์   

กูธ้นพฒัน์  อาจารย์ประจำาคณะวศิวกรรมศาสตร์  ทีไ่ด้รับ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการสภาวศิวกร (สมยัที ่ 6) ตามมาตรา 24 (2) 

สายคณาจารย์ประจำาในสถาบนัอุดมศึกษาระดบัปริญญา

 กรรมการสภาวิศวกรนั้นมีวาระคราวละ 3 ปี  

โดยจะเลือกตั้งจากสมาชิกที่มีใบประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมที่เป็นสมาชิกสามัญ  ซึ่งตามมาตรา 24 แห่ง

พระราชบัญญัติสภาวิศวกร  กำาหนดให้มีคณะกรรมการ

สภาวิศวกรจำานวน  20  คนประกอบด้วย  3 ส่วนดังนี้

 1. กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจาก

สมาชิกสามัญ  และมิได้ดำารงตำาแหน่งคณาจารย์ประจำา

ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา  จำานวนสิบคน

 2. กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจาก

สมาชิกสามัญ และดำารงตำาแหน่งคณาจารย์ประจำาใน

สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จำานวนห้าคน

 3. กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากสมาชิก

สามัญโดยการเสนอชื่อของรัฐมนตรี จำานวนห้าคน

 คณะกรรมการสภาวศิวกรท้ัง 20 คนจะบริหารงาน

สภาวิศวกร  ภายใต้พระราชบัญญัติสภาวิศวกร  และ

กฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้อง  สภาวศิวกร  มีสถานะเป็นนติบิคุคล  

ทำาหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก ่ผู ้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตหรือ

เพิกถอนใบอนุญาต  รับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร

หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

รับรองความรู ้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม รวมทั้งเสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ

การกำาหนดและการเลิกสาขาวิศวกรรมควบคุมและ

ออกข้อบังคับสภาวิศวกร

 ผศ.พิศิษฐ์  แสง-ชูโต  กล่าวว่าผมขอขอบคุณ 

ท่านอธกิารบด ี ท่านผูบ้ริหาร  เพ่ือนๆ พ่ีๆน้องๆ  ชาวคณะ- 

วิศวกรรมศาสตร์ทุกท่านที่ ให ้การสนับสนุนและ 

เป็นกำาลังใจให้กันมาโดยตลอด  ตำาแหน่งกรรมการ

สภาวิศวกรถือเป็นตำาแหน่งที่สำาคัญ  และมีบทบาทมาก 

ในการบรหิารจดัการเรือ่งต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  และการรับรองปริญญา  ปีนี้

ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้เป็น

กรรมการสภาวิศวกรถึง  2 คน  ผมจะตั้งใจทำาหน้าที่

ให้ดีที่สุด  และสร้างชื่อเสียงอันดีให้กับมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงครับ

 อ.มานิตย์   กู้ธนพัฒน์  กล่าวว่าอาชีพวิศวกรไม่ใช ่

เพียงแต่มีความรูค้วามสามารถเท่านัน้ งานพวกเราส่วนใหญ่ 

ใช้ในงานสาธารณะ ซึ่งต้องคำานึงถึงความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินสาธารณะ รวมทั้งการแสดง

ถึงความเจริญของประเทศชาติอย่างอารยะด้วย ผมดีใจ 

ทีม่โีอกาสรบัใช้สงัคมในงานด้านวศิวกรรม และท้ายทีส่ดุนี้  

ขอขอบคุณผู ้ให้การสนับสนุนคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ทำาให้ผมมีโอกาสเป็นผู้แทนของวิศวกรไทยทั้งมวล

ประวัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  แสง-ชูโต

อาจารย์ประจำาคณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ

ประวัติการทำางาน

พ.ศ. 2541-2542 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

พ.ศ. 2542-2546 หวัหน้าภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ

พ.ศ. 2546-2551 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน  ผูอ้ำานวยการสำานกัทดสอบทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

 ตำาแหน่งทางสมาคม  และสภาวชิาชีพ ในปัจจุบัน

 1. คณะกรรมการบริหารกองทุนสมเด็ จ -

พระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  (วสท.)

 2. คณะอนุกรรมการพิจารณาตำาราดีเด ่นใน

คณะกรรมการบรหิารกองทนุสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร  (วสท.)

 3. ที่ปรึกษากรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรม-

อุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

 4. ผู ้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมอุตสาหการใน

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  (วสท.)

 5. กรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6)

 6. คณะกรรมการทดสอบความรู้เลื่อนระดับในการ 

ประกอบวชิาชพีสามญัวศิวกร สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ

 7. กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จำากดั

 ประวัติ อาจารย์มานิตย์   กู้ธนพัฒน์

อาจารย์ประจำาคณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล

ประวัติการทำางาน

พ.ศ. 2532-2550 อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์   

   มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์

พ.ศ. 2545-2547 ผู้จัดการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 

   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2551-2552 รักษาการรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

พ.ศ. 2551-2552 ผูอ้ำานวยการศูนย์วจัิยวศิวกรรมและเทคโนโลยี

พ.ศ. 2552-2557 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำาสาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน 

ตำาแหน่งทางสมาคม  และสภาวิชาชีพ 

 1. ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE)

 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ประเภทวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 3.  ผูช้ำานาญการเพือ่ทดสอบความรูค้วามชำานาญ

การประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร และระดับสามัญ

วิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 4. คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาสาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

 5. กรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6)

 6. ประธานวิชาการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  2549-2550

 7. กรรมการกำากับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตร-

วิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.พิศิษฐ์  แสง-ชูโต อ.มานิตย์  กู้ธนพัฒน์



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

 “หนุ่มเชียงราย”คว้าปริญญานิติศาสตรบัณฑิตดังตั้งใจ ผลจากเร่ิมต้น

เรียนระบบ Pre-degree ตั้งแต่ ม.4 ด้วยแบบอย่างคุณพ่อเป็นศิษย์เก่าและเป็น

อยัการผูเ้ชีย่วชาญ เดนิตามรอยพ่อเป็นนกักฎหมายจบปรญิญาตรอีายเุพยีง 18 ปี 

ตั้งใจสานต่อวิชากฎหมายเรียนต่อชั้นเนติบัณฑิตและปริญญาโท

 นายภาณวุฒุ ิวงศ์จนี นกัศกึษาคณะนติศิาสตร์ 

สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัเชยีงราย 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ปัจจบุนัอาย ุ 18 ปี เข้าเรยีน 

ระบบ Pre-degree ขณะเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 

ห้องเรียนโครงการส่งเสริมผู ้มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน

สามัคคีวิทยาคม อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

เมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สะสมหน่วยกิตได้ 

136 หน่วยกติ   มาเทยีบโอนเรยีนอกี 1 เทอม กส็ำาเรจ็

การศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2557 

 นายภาณุวุฒิ กล่าวถึงเส้นทางการเรียนว่า ตนมีคุณพ่อเป็นศิษย์เก่า 

คณะนิติศาสตร์ ปัจจุบันรับราชการอัยการในตำาแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ  

ซ่ึงคณุพ่อเป็นแบบอย่างทีด่แีละมกัจะสะท้อนมมุมองและแง่คิดได้อย่างน่าสนใจ

ในหลากหลายแง่มุม ทำาให้เกิดแรงบันดาลใจให้ตัดสินใจเลือกเรียนระบบ 

Pre-degree ขณะเรียน ม. 4 ประกอบกับประสบการณ์ของการเป็นนักเรียน

แลกเปลีย่นท่ีรฐัวสิคอนซนิ  ประเทศสหรัฐอเมริกา   ทีม่รีะบบการศกึษาทีม่คีณุภาพ 

ทำาให้เกดิความคดิทีจ่ะเข้ามาเรยีนในหลกัสตูรนีย้ิง่ขึน้ไปอีก เพราะทีน่ั่นนักเรยีน

จะเลอืกเรยีนในสิง่ทีส่นใจ จงึเลอืกทางเดนิทีต่รงกบัความต้องการของตนเองได้ 

 “ผมชอบการคดิวเิคราะห์ผสมผสานระหว่างวทิยาศาสตร์กบัสังคมศาสตร์

ที่น่าค้นหาและภาษาต่างประเทศที่สามารถนำาเราให้มีการติดต่อปฏิสัมพันธ์

กบัผูค้นอย่างไร้พรมแดน  ซึง่หลกัสตูรนีต้อบสนองสิง่นัน้เป็นอย่างดี  ตลอดระยะเวลา 

การศกึษาได้แบ่งเวลาอ่านหนงัสอื ทบทวนตวับทกฎหมาย สร้างรปูแบบการเรยีน

ของตนเอง และฝึกฝนทำาแบบฝึกหัดกฎหมาย โดยมีคุณพ่อช่วยให้คำาแนะนำา 

วิธีการอ่านหนังสือ สอนให้เป็นนักกฎหมายที่ดีใช้ความรู้คู่คุณธรรม รับฟัง 

ผู้อื่นอย่างเป็นเหตุเป็นผล ทำาให้ผมเป็นคนที่คิดเป็นระบบ มีความมั่นใจ  

มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ 

 อีกทั้งได้เรียนรู้การบริหารจัดการเวลา  บริหารความเสี่ยง เมื่อมีโอกาส

เรียนก่อน ทำาให้ระยะเวลาในการเรียนสั้นลง สามารถเรียนรู้ในระดับสูง 

ได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากนี้ก็ตั้งใจที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตร

ชั้นความรู้เนติบัณฑิต สำานักอบรมเนติบัณฑิตยสภา หลังจากนั้นก็วางแผน 

ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศในระดับปริญญาโท เพราะชอบภาษาอังกฤษ และ

ท่องเที่ยวต่างประเทศ”

 บัณฑิตหนุ่ม กล่าวด้วยว่าตลอดเวลาที่เรียนระบบ Pre-degree ที่ 

จังหวัดเชียงราย ผมรู้สึกอบอุ่นทั้งได้รับคำาแนะนำาและการดูแลจากเจ้าหน้าที่

ประจำาสาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัเชยีงราย เป็นอย่างด ี การเรยีนกฎหมายในระบบ 

Pre-degree หล่อหลอมให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นตามลำาดับเวลา 

ทำาให้มีโอกาสพบปะผู้คนหลากหลาย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 

ทำาให้รู้สึกว่า ชีวิตมีพลังและมีหลายสิ่งที่น่าค้นหา มีโอกาสเร็วกว่าเพื่อนๆ

ในวัยเดียวกัน ขอแนะนำาว่า ระบบ Pre-degree เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ 

ของน้องๆเพื่อนๆ ที่สนใจและมีความตั้งใจในการเรียนอีกทางหนึ่งด้วย

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล  ทองประยรู  รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ 

และวิจัย เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” จัดโดยสำานักประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง โดยมี อาจารย์ประจำาหลักสูตร และผู้ตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน จาก 13 คณะร่วมอบรม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558  

ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิไล เรียงวัฒนสุข รองอธิการบดีฝ่าย-

ประกันคุณภาพ กล่าวว่าตามที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ได้พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อใช ้

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป  ประกอบด้วย การประกันคุณภาพในระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ทั้งนี้ สกอ. ให้ความสำาคัญกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยครอบคลุมเรื่องการบริหาร

จัดการหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.กำาหนด ด้านคุณภาพบัณฑิต 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คุณภาพอาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน 

และการประเมินผู้เรียน รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ 

 ดังนั้น เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

สามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน-

คุณภาพภายในที่ สกอ.กำาหนด สำานักประกันคุณภาพการศึกษาจึงจัดอบรม 

ครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ให้มีความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

และมีทักษะในการทำาหน้าที่ผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรต่อไป

 ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร กล่าวว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร เป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

และอาจารย์ประจำาหลักสูตรนับเป็นกลไกสำาคัญที่จะดำาเนินการเรื่องการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ให้บรรลุเป้าประสงค์ สามารถผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมออกไปสู่สังคม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ตระหนักดีว่า การท่ีมหาวิทยาลัยจะมีคุณภาพน้ันต้องเป็นไปตามกลไกท่ี สกอ.กำาหนด 

แต่การประกันคุณภาพการศึกษาก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเกณฑ์การประเมิน  

ตัวบ่งชี้ และตัวชี้วัดต่างๆอยู่ทุกปี จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาต้องทำาความเข้าใจกับกฎเกณฑ์ใหม่อยู่เสมอ

 “ทางสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำาหนดเกณฑ์

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรไว้ตั้งแต่ปี 2548 และเพื่อให้เกิดการนำามาใช้

อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงจัดอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

อย่างต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเพ่ือนำาไปใช้ในทิศทางเดียวกัน

ให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณาจารย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เสียสละ

เวลามาร่วมอบรม และร่วมมือกันพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้

ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ตามที่ สกอ.กำาหนดต่อไป”

ม.ร. จัดอบรมผู้ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร“หนุ่มเชียงราย” จบนิติศาสตร์วัย 18 ปี
มุ่งต่อยอดเรียนกฎหมายต่อต่างประเทศ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำาพนรักษ์                 aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ช่วงที่ผมกำาลังคิดเรื่องจะเขียนอยู่นี้ มีข้อความที่กำาลังฮิตอยู่ในวงการสังคม

ออนไลน์อยู่ข้อความหนึ่งคือคำาว่า “เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร” ผมก็เลยถือโอกาสเก็บ

เอามาเป็นหัวข้อในการเขียนซะด้วยความชำานาญ

 #เรามาถงึจดุนีไ้ด้อย่างไร จดุทีป่ระเทศไทยเจอภยัแล้งทัง้ ๆ ทีอ่ยูก่ลางหน้าฝน

 ฤดฝูนในประเทศไทยอยูใ่นช่วงกลางเดอืนพฤษภาคมไปจนถงึกลางเดอืนตลุาคม 

ของแต่ละปี เพราะฉะนัน้กลางเดอืนกรกฎาคมจงึอยูป่ระมาณกลาง ๆ หน้าฝน ชาวนาไทย 

ซึ่งเริ่มทำานาตั้งแต่ช่วงวันแรกนา (ช่วงต้นฤดูฝน) จึงควรจะได้เห็นทุ่งนาที่เขียวชอุ่ม 

ตามคำาขวญัในนำา้มปีลาในนามข้ีาว ซึง่ปกตกิเ็ป็นเช่นนัน้ แต่ปีนี.้....อะไรกนันีเ่หน็แต่ภาพข้าว 

จะแห้งตาย พื้นดินแตกระแหง นำ้าในเขื่อนแห้งลงจนหลายแห่งมองเห็นพื้นดิน 

ท่ีเคยอยู่ใต้นำ้ามาหลายสิบปี เช่นลำาตะคองซึ่งแห้งจนเห็นถนนมิตรภาพเก่าที่จม 

อยู่ใต้เขื่อนมานานแล้ว ถึงขนาดว่ามีคนเอารถลงไปวิ่งที่ถนนเก่านี้ได้เลย

 ที่จริงแล้วความแห้งแล้งลักษณะที่ว ่ามานี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำาหรับ

ประเทศไทยถ้าหากเป็นในหน้าแล้งคือช่วงตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงเดือนเมษายน  

ผมจำาได้ว่าสมัยเด็ก ๆ คือเมื่อ 50 ปีมาแล้ว ตอนนั้นบ้านอยู่ท่ีแก่งคอย สระบุรี  

ช่วงหน้าแล้งต้องเดนิจากตลาดไปอาบนำา้และหาบนำา้จากแม่นำา้ป่าสกัมาใช้ เมือ่ไปถงึ

มองจากตลิ่งซึ่งสูงลิบจะเห็นคนที่อยู่ข้างล่างตัวเท่ามด แต่ถ้าเป็นช่วงกลางหน้าฝน

อย่างเช่นช่วงเดือนกรกฎาคมนำ้าก็จะสูงขึ้นมาจนถึงขอบตลิ่งทีเดียว

 ภัยแล้งตามปกตจิะหมดไปตัง้แต่ราวเดอืนพฤษภาคม หลงัจากนัน้กจ็ะเปลีย่น

เป็นอุทกภัยหรือภัยจากนำ้า(ท่วม) แต่ไม่ว่าจะเกิดภัยแล้งหรืออุทกภัยก็ตาม ทางการ

จะต้องประกาศว่าเขตไหนของจงัหวดัไหนบ้างทีป็่นเขตภยัพบิตัฉิกุเฉนิ งบประมาณ

ที่ต้องจ่ายเพื่อช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรืออุทกภัยในแต่ละปีนั้นมากแค่ไหน

ไม่อยากคิด 

 ในปีนีซ้ึง่ค่อนข้างผดิปกตเิพราะเป็นช่วงปกตจิะประกาศเขตอทุกภยักนัแล้ว 

กลับมาต้องประกาศเขตภัยแล้ง แต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณหรอกครับ

เพราะมกีารตัง้งบฉกุเฉนิไว้อยู่แล้ว ถ้าฝนไม่แล้งก็ต้องจ่ายช่วยนำา้ท่วมอยูด่ ีทีน่่ากงัวล

กค็อืข้าวจะเสยีหายมากและข้าวจะแพงเท่านัน้ ข้าวแพงแบบนีช้าวนาจะไม่ค่อยชอบ

เสียด้วยเพราะไม่มีข้าวขาย ส่วนผู้บริโภคอย่างเรา ๆ ก็คงค่าครองชีพสูงขึ้นแน่

 ในเมื่อไม่ว่านำ้าท่วมหรือฝนแล้งก็ล้วนแต่เป็นผลเสียทางเศรษฐกิจทั้งนั้น 

การบริหารจัดการนำ้าให้มีประสิทธิภาพจึงควรเป็นมาตรการที่ต้องให้ความสำาคัญ

เป็นพเิศษหรอือย่างทีเ่ขาชอบเรียกกันว่าเป็น “วาระแห่งชาติ” ให้ชัดเจนเสยีท ี เพราะ 

ที่ทำากันอยู่นี้ยังเป็นความพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นคราว ๆ ไปเท่านั้น ทั้ง ๆ 

ที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่ก่อนเราจะสร้างเขื่อนกันขนานใหญ่ในปี 2504 แล้ว

 เขียนเรือ่งนำา้ในเขือ่นมไีม่พอเพราะฝนตกนอกเขือ่น ทำาให้นกึถงึภาพการ์ตนู

การเมืองเมื่อนานมาแล้ว นานแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าก็ก่อนมีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

น่ะแหละครับ การ์ตูนเป็นรูปอธิบดีกรมชลประทานยุคนั้น (ขออนุญาตไม่เอ่ยนาม) 

นั่งอยู ่บนหลังคาบ้านที่นำ้าท่วมเกือบมิดหลังคาแล้วชูสองนิ้วแบบที่เราใช้เป็น

เครื่องหมาย สู้สู้ นั่นแหละครับ แต่ข้อความประกอบนั้นไม่ใช่ความหมายนี้เพราะ

ท่านผู้เขียนการ์ตูนเขียนไว้ว่า “ขออีก 2 ลูก” ซึ่งก็เป็นคำาพูดท่ีอธิบดีท่านนั้น 

ให้สัมภาษณ์ไว้นั่นเอง เนื่องจากฝนที่กระหนำ่าตกจนนำ้าท่วมนั้นไม่ไปตกหลังเขื่อน  

นำ้าในเขื่อนยังน้อยเกินไป ท่านจึงบอกว่าอยากให้มีพายุเข้าอีกสักลูกสองลูก 

 ภาพการ์ตูนนั้นทำาให้อธิบดีท่านนั้นถูกด่าเละไปเลยสิครับ

      ตะหลาด   หมายถงึทีชุ่มนมุเพือ่ซือ้ขายของต่างๆ  หรือจำาหน่าย 

สนิค้าประเภทสตัว์  เนือ้สตัว์  ผกั  ผลไม้  และอาหาร  อนัมสีภาพเป็นของสด  ประกอบ  

หรือปรุงแต่งแล้ว  หรือของที่เก็บไว้ได้ไม่นานคุณภาพอาจจะเสียได้  บางครั้ง

ก็มีของใช้ประเภทอื่นๆด้วยหรือไม่ก็ตาม  ตลาดทั่วๆไปก็ยังหมายถึงบริเวณ 

ทีผู่ร้บัผดิชอบ  บางแห่งเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผูจ้ดั  บางแห่งหรือบางแขวง   เมอืง   ตาแสง 

หมู่บ้าน (จงัหวดั  อำาเภอ   ตำาบล  หมูบ้่าน)  เอกชนเป็นผูจั้ดกม็ ี  ตลาดจึงเป็นบริเวณ

ซึ่งจัดไว้สำาหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม  เพื่อจำาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว 

เป็นประจำา  หรอืเป็นครัง้คราว  หรอืตามวนัทีก่ำาหนดไว้  ในประเทศ สปป.ลาว 

จะมีตลาดตอนเช้า  เรียกว่า  ตะหลาดเซ่า หมายถึงตลาดตอนเช้า 

เร่ิมตั้งแต่  6.00 น. คือ  ฮก โมงเซ่า  ไปจนถึงเที่ยงวัน  และ 

ตะหลาดแลง   หมายถึงตลาดตอนเย็น เริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายโมงคือ  13.00 น.  

 ไปถงึ  19.00  น.    คอืโมงแลง       ตลาดเกือบทกุแห่งทีก่ล่าวนีจ้ะมส่ิีงของ 

ที่ประชาชนผลิตขึ้นมาเอง  เช่น  เครื่องจักสานต่างๆ มี  กะติบเข้า   

หมายถึงกระติบใส่ข้าวเหนียว   กะต่า  หมายถึงตะกร้า   สิ่งของที่หาได ้

จากแม่นำา้   เช่น     ป๋า   หมายถงึปลา  เช่น     ป๋าต๋อง  หมายถงึปลากราย 

ประเภทผัก ผักต่างๆทีเ่กดิตามธรรมชาต ิ ทัง้ในนำา้และบนบกม ี   เทา หมายถงึ 

เทาชนดิทีร่บัประทานได้     สายบัว๋   หมายถงึสายบวัทีน่ำามาแกง  

หมากเพด็ หมายถงึพรกิ  หมากเหล่นหมายถงึมะเขอืเทศ   นำา้ป๋า 

หมายถึงนำ้าปลา  ป๋าแดก หมายถึงปลาร้า  หมากเขือ  

หมายถงึมะเขอื     พกักาด   หมายถงึผกักาด    พกับัว่  หมายถงึ 

หัวหอม   พักเทียม  หมายถึงกระเทียม   พักซี  หมายถึงผักชี   

  ขิง  หมายถึงขิง     ข่า   หมายถึงข่า    พักคะ  หมายถึงผักชะโอม 

  เฮด  หมายถึงเห็ด ประเภทเนื้อสัตว์ มี   ซ้ีนงัว  หมายถึงเนื้อวัว  

 ซี้นควาย  หมายถึงเน้ือควาย   :ซ้ีนหมู  หมายถึงเน้ือหมู 

 ซี้นเป็ด  หมายถึงเนื้อเป็ด    ซี้นไก่  หมายถึงเนื้อไก่    

ซี้นหนก  หมายถึงเนื้อนก   ประเภทผลไม้ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับตลาดสด 

ในประเทศไทยเรา   มี   ก้วย   หมายถึงกล้วย    หมากเขียบ 

หมายถงึน้อยหน่า    หมากพลิา  หมายถงึลกูทบัทมิ    ถัว่เลยีน  

หมายถึงทุเรียน  หมากส่มโอ๋  หมายถึงส้มโอ    หมากโม 

หมายถึงแตงโม     ลำาไย หมายถึงลำาไย     หมากสาลี  หมายถึง 

ข้าวโพด    หมากมี้  หมายถึงขนุน     หมากโป่ม  หมายถึง 

แอปเปิล     หมากผาง  หมายถึงมะปราง    หมากต่อง 

หมายถึงกระท้อน    หมากม่วง หมายถึงมะม่วง 

 สนิค้าต่างๆเหล่านีม้กัจะมขีายท้ังตลาดเช้า และตลาดเยน็ ถ้าเป็นเนือ้กจ็ะ

ขายเป็นชิน้   เป็นปลากจ็ะขายเป็นตวั    เป็นผลไม้จะขายเป็นกโิลกรมั   ขายเป็นกองๆ 

เป็นถุง  หรือเป็นผล  เช่น  ทุเรียน  เป็นต้น ส่วนราคาก็ประมาณเท่าๆกับ 

ราคาในประเทศไทย  บางอย่างกจ็ะราคาสงูกว่า  ขึน้อยูก่บัสิง่ของนัน้นำาไปจาก

ประเทศไทย  หรือจากนอกประเทศ สปป.ลาว   พ่อค้า  แม่ค้า  จะรับทั้งเงินกีบ  

เงินบาท    และเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   โดยจะคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ในวันนั้นๆ ( อัตราแลกเปลี่ยน 250  กีบ ต่อ  1 บาทไทย โดยประมาณ  ) 

    



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

กินอย่างไรห่างไกลโรค
รศ.อนุกูล  พลศิริ   คณะศึกษาศาสตร์

 ธงโภชนาการของไทย โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

เสนอแนะชนดิและปรมิาณอาหารทีค่นไทยควรกิน โดยทำาเป็นรูปธงสามเหล่ียมเอาด้าน

แหลมห้อยลง ส่วนบนซึง่มพีืน้ทีม่ากทีสุ่ดมีรูปจานอาหารประเภท ข้าว แป้ง เผอืก มัน 

จดัเป็นแหล่งสารอาหารคาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลังงานทีมี่ราคาถูกทีสุ่ด แนะนำาให้กิน

วนัละ 8-12 ทพัพ ีตามปรมิาณพลังงานทีต้่องการ

 ถดัมาแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ผกั และผลไม้ จัดเป็นแหล่งวติามิน แร่ธาตุ 

และใยอาหาร ไม่ให้พลังงาน ยกเว้นผลไม้ที่มีรสหวาน ผักควรกินวันละ 4 - 6 ทัพพี  

ส่วนผลไม้ควรกินวันละ 3 - 5 ส่วน (ขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ เช่นกล้วย ส้ม 1 ผล  

ประมาณ 1 ส่วน มะละกอ สับปะรด ประมาณ 3 - 4 ชิ้น)

 ถัดมาเป็นส่วนเนื้อสัตว์ ถั่ว และนม เป็นแหล่งสารอาหารโปรตีน กินเนื้อสัตว์

วันละ 6-12 ช้อนกินข้าว นมวันละ 1-2 แก้ว

 ส่วนปลายแหลมสดุมรีปู นำา้มนั นำา้ตาล เกลอื แนะนำาให้กนิแต่น้อยเท่าทีจ่ำาเป็น

 ธงโภชนาการของไทยคล้ายกับรูปปิรามิดหัวกลับ ซึ่งรูปปิรามิดได้นำามาเป็น

แบบในการจัดอาหารหมู่ต่างๆของอเมริกา แต่จากปัญหาที่พบคนอเมริกันอ้วนมาก

ตัง้แต่วยัเดก็ ดงันัน้เมือ่ต้นปี ค.ศ. 2011 กระทรวงเกษตรแห่งสหรฐัอเมรกิา ประกาศ 

ใช้โลโก้ใหม่ชือ่ว่า “My  Plate” (จานของฉัน) นำารูปจานกลมมาเป็นแบบ (ให้ประชาชน 

นำาไปตักอาหารใส่)

 จานกลมแบ่งเป็น 4 ส่วน มีอาหาร 4 หมู่ ได้แก่ หมู่คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 

ผัก และผลไม้ จัดอาหารหมู่ที่ 5 ของเขาคือ นมไว้นอกจานเป็นจานเล็ก ถ้าเราจะตัก

อาหารในแต่ละมื้อจึงควรแบ่งจานเป็น 4 ส่วน ใส่อาหารหมู่ละส่วน (เศษหนึ่งส่วนสี่

ของจาน) ก็น่าจะจำาง่าย

 หลักง่ายๆ ในการเลือกอาหารใส่จาน

 กลุ่มธัญชาติ ควรให้มีครึ่งหนึ่งเป็นชนิดไม่ขัดสี

 กลุ่มเนื้อสัตว์ ควรเลือกที่เป็นสัตว์นำ้า เนื้อที่มีไขมันตำ่า และโปรตีนจากพืช

 ผัก  เลือกให้หลากหลายสีและชนิด

 ผลไม้ ให้หลากหลาย กินแทนขนมหวาน

 นม แหล่งแคลเซยีมของไทยควรได้จากปลาเล็กปลาน้อยและปลากระป๋อง

 อาหารในหนึ่งจานควรพิจารณาดังนี้

 1. ปริมาณอาหารที่ให้พลังงานใน 1 วัน (3 มื้อ) ให้ได้พลังงานตามที่ร่างกาย

ต้องการ (ดูจากนำ้าหนักร่างกายคงที่ในผู้ใหญ่)

 2. ผัก 1 ใน 4 ของจาน ให้หลากหลายสีเช่น บร็อคโคลี คะน้า มะเขือเทศ 

กะหลำ่าปลี  ดอกกะหลำ่า ฯลฯ

 3. ผลไม้ ให้หลากหลาย เช่น ส้ม มะละกอ ฝรั่ง แคนตาลูป

 4. เนื้อสัตว์ สัตว์นำ้าเค็ม เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่

 ปลาหมึกเป็นแหล่งโอเมก้า 3 กินได้วันละครั้งโดยไม่มีผลต่อคอเรสเตอรอล-

ในเลือด แต่ต้องไม่ทอด และถ้ากินแล้วต้องงดอาหารที่มีคอเรสเตอรอลสูงและ

อาหารที่มีไขมันทรานส์ในวันนั้น

 ข้อแนะนำาในการกินเพื่อห่างไกลโรค

 1. กินอย่างมีความสุข มีสติในการกิน รู้ตัวว่ากินอะไร ปริมาณเท่าไร ได้รับ

สารอาหารอะไร ถ้ามื้อไหนมากก็ให้ลดในมื้อถัดไป

 2. กินช้าๆ เคี้ยวให้ละเอียด รู้ตัวว่าอิ่มให้หยุดกิน ไม่ต้องเสียดายของเหลือ 

(เก็บไว้กินมื้ออื่นได้) 

 3. ออกกำาลังกาย ถ้ากินมากให้ออกกำาลังกายเพิ่มโดยวิธีเดินเพิ่มขึ้น การเดิน 

10 นาที หลังอาหารกลางวันทุกวันสามารถทำาให้ร่างกายกระฉับกระเฉงไม่เฉื่อยชา 

ช่วยเพิ่มการเผาผลาญอาหาร ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 

โรคอ้วนและโรคกระดูกพรุน

 4. อาหารทีค่วรกนิให้น้อยลง ได้แก่ อาหารทีมี่ไขมันสูง (นำา้สลัด ครีม เนยเทยีม 

เค้ก คกุกี ้ไอศกรมี อาหารทอดกรอบ) อาหารทีเ่ติมนำา้ตาล (ลูกอม ขนมหวาน เคร่ืองด่ืม

ทีเ่ตมินำา้ตาล) อาหารทีม่เีกลอืและโซเดียมสูง (พซิซ่า กุนเชยีง ไส้กรอก) อาหารทีมี่ไขมัน

สงูและนำา้ตาลสงู (ถัว่เคลอืบนำา้ตาลหรือชอ็กโกแลต)

 5. เลอืกอาหารทีใ่ช้วธิปีรงุแบบต้ม ตุ๋น น่ึง อบ ย่าง ยำา และผดัทีไ่ม่มัน

 อาหารเป็นสิง่จำาเป็นต่อชวีติ คดิสักนิดก่อนกินจะมีชวีติทีส่บายและยืนยาว

เรียบเรียงจากหนังสือกินเพื่อสุขภาพ-กินเพื่อสุขภาพที่ดี พิมพ์ครั้งที่ 15, 2557

     

 

 

 

ฮาร์แพคทิคอยโคพีพอดจัด

เป็นสัตว ์หน้าดินในกลุ ่ม 

ครัสเตเซียนขนาดเล็กมาก

ลำาตัวยาว 2 มลิลเิมตร ในตวัโคพพีอดมกีรดไขมนัท่ีจำาเป็นต่อการเจรญิเตบิโตและ 

การรอดชีวิตของลูกปลา พบมากในแหล่งสาหร่ายทะเล เช่น สาหร่ายเห็ดหูหนู 

สาหร่ายไส้ไก่ สาหร่ายพวงองุ่น เป็นต้น มีวงจรชีวิตสั้น 8 - 12 วัน โคพีพอด 

เพศเมยี (แม่โคพพีอด) มถีงุไข่ 1-2 ถงุขึน้อยูก่บัชนดิ จะอุ้มถุงไข่ไว้กับตวัจนกระทัง่

ถึงเวลาปล่อยตัวอ่อนนอเพลียส ระยะแรกแล้วพัฒนาต่ออีกรวมเป็น 6 ระยะ

ขนาด 50 - 90 ไมครอน จากนั้นพัฒนาต่อเป็นโคพีพอดิด อีก 5 ระยะจึงเจริญ 

เป็นตัวเต็มวัยได้เป็นเพศผู้หรือเพศเมียแล้วผสมพันธุ์กันจนสามารถผลิตลูก

หลานได้เป็นจำานวนมาก ทำาให้มีประชากรโคพีพอดหนาแน่นในเวลาอันสั้น 

และแม่โคพพีอดตวัเดมิยังคงสร้างถุงไข่ขึน้ใหม่ได้ต่อไปอกีไม่ต้องรบัอสจุเิพิม่จาก

เพศผู้ ตลอดอายุขัยของแม่โคพีพอด 1 ตัวสามารถสร้างถุงไข่ได้ตั้งแต่ 4 - 23 ครั้ง 

และให้กำาเนิดเป็นตัวอ่อนนอเพลียสได้ตั้งแต่ 26 - 235 ตัว 

 ศาสตราจารย์สภุาวด ีจลุละศร สงักดัภาควชิาชวีวทิยา 

ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยโคพีพอดและสัตว์หน้าดิน

พร้อมทมีงาน ได้ค้นพบฮาร์แพคทคิอยโคพีพอดของไทย 

หลายชนดิรวมทัง้ทีเ่ป็นชนดิใหม่ของโลก (New species) 

ในขณะที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำานักงาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และจากมหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง ได้ศกึษาวจัิยการจำาแนกชนิดและการเพาะเลีย้ง 

ฮ า ร ์ แ พ ค ทิ ค อ ย โ ค พี พ อ ด จ น ไ ด ้ รั บ

พ ร ะ ร า ช ท า น พ ร ะ ร า ช า นุ ญ า ต เ ชิ ญ 

พระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งเป็น 

ชื่อภาษาไทยและช่ือวิทยาศาสตร์ของ 

โคพพีอด ดงันี:้ ชือ่ภาษาไทย: ฮาร์แพคทคิอย- 

โคพพีอดสิรนิธร 

และชือ่วทิยาศาสตร์: Tigriopus sirindhornae sp. nov. 

ทีมวิจัยได้นำามาเพาะเลี้ยงจนกระทั่งได้ปริมาณ 

หนาแน่นในระดับมหมวลมากกว่า 100,000 ตัว/ลิตร 

แล้วนำามาใช้เป็นอาหารอนุบาลลูกปลาที่มีความสำาคัญ

ทางเศรษฐกจิ เช่น ปลาการ์ตูนและปลากะรงัซ่ึงลกูปลา 

มีขนาดปากเล็กมาก ๆ ขณะเดียวกันได้ส่งตัวอย่าง 

ฮาร์แพคทิคอยโคพีพอดสิรินธร ไปลงทะเบียน 

และเก็บไว้ ณ สถาบันสมิธโซเนียน กรุงวอชิงตัน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ฮาร์แพคทิคอยโคพีพอดสิรินธร 
อาหารจำาเป็นสำาหรับใช้อนุบาลลูกปลาวัยอ่อน 

 ศาสตราจารย์สุภาวดี จุลละศร                                คณะวิทยาศาสตร์

ลูกปลาการ์ตูนส้มขาวอายุ 45 วัน
ยาว 2.26 ซม. หนัก 0.24 กรัม

ลูกปลาเก๋าปะการังอายุ 45 วัน
ยาว 3.30 ซม. หนัก 0.67 กรัม(อ่านต่อหน้า 10)

จากซ้าย: วงศ์ปิยะ อนันต์สถิตย์พร, ปรัชย์เฉก  คลังสิน
ศ.สุภาวดี  จุลละศร,  ภาวนา  กังเตีย,  รัชดาวรรณ  จุลลาวาทีเลิศ



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

มารู้จักระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงกันเถอะ (ตอนที่ 3)

 มาถึงปลายปี 2557 ที่ผ่านมานี้ 

ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม 

สุดยอดผู้นำาแผนงานความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ ่มแม่นำ้าโขง 

ครั้งที่ 5 (The 5th GMS Summit) โดย 

มีผู้นำาจาก 6 ประเทศเข้าร่วม คือ ไทย  

เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน  

และนายทาเกฮิโกะ นากาโอะ ประธาน-

ธนาคารพฒันาเอเชยี (Asian Development 

Bank: ADB) ภายใต้หวัข้อหลักคอื "ความมุ่งม่ันลดความเหลือ่มลำา้เพือ่การพฒันาอย่าง 

ยั่งยืนใน GMS (Committing to Inclusive and Sustainable Development in the GMS)

 โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำาประเทศสมาชิกได้ร่วมกันให้ความเห็นชอบต่อ

แผนปฏบิตักิารตามกรอบการลงทนุภูมิภาค (RIF IP : Regional Investment Framework 

Implementation Plan) ซึ่งเป็นแผนการนำากรอบแผนการลงทุนของอนุภูมิภาคที่ได้รับ

ความเห็นชอบร่วมกันจากที่ประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง

เมื่อเดือนธันวาคม 2556 ไปสู่การปฏิบัติ โครงการภายใต้กรอบการลงทุนภูมิภาคนั้น

ประกอบไปด้วย 10 สาขา 215 แผนงานได้แก่ ทั้งโครงการลงทุน และโครงการความ-

ช่วยเหลือทางวิชาการ ครอบคลุม สาขาคมนาคม พลังงาน เกษตร สิ่งแวดล้อม พัฒนา- 

ทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาเมือง สาขาการท่องเที่ยว สาขาการอำานวยความสะดวกทาง- 

คมนาคมและการค้า เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และสาขาความร่วมมอือืน่ๆ 

ซึ่งในส่วนของประเทศไทยมีโครงการที่สำาคัญ คือ โครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย ์

เชือ่มระหว่างบางใหญ่-กาญจนบรุ ี (เพือ่เชือ่มท่าเรอืแหลมฉบงั-กรงุเทพฯ-ทวาย ในอนาคต) 

มลูค่า 2,000 ล้านเหรยีญสหรฐั (หรอืประมาณ 65,000 ล้านบาท) แผนงานด้านพลงังาน 

(มูลค่ารวม 281.9 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 9,161.75 ล้านบาท) แผนงาน 

ด้านเกษตร (มูลค่ารวม 212.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 6,906.25 ล้านบาท)  

และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม (มูลค่ารวม 71.4 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ  

158,392 ล้านบาทหรือประมาณ 2,320.5 ล้านบาท) นอกจากนี้ ในที่ประชุมจะม ี

การรายงานความคบืหน้าการดำาเนนิงานทีส่ำาคญัของแผนงานอนภุมูภิาคลุม่แม่นำา้โขง 

ในช่วงทีผ่่านมา เช่น การจัดตัง้ศนูย์ประสานงานการซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชกิ 

ในอนภุมูภิาคลุม่แม่นำา้โขง (The Regional Power Coordination Centre in the Greater  

Mekong Subregion) การจดัตัง้สมาคมการรถไฟของประเทศลุม่แม่นำา้โขง (The Greater 

Mekong Railway Association: GMRA) การดำาเนินการตามความตกลงว่าด้วย 

การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง (GMS Cross Border Trade  

Agreement: GMS CBTA)

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ได้รายงานเสนอการประชุม การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสิบป ี 

(พ.ศ. 2559 - 2569) และผลักดันให้เกิดศูนย์ประสานการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่นำ้าโขง กำาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะนำาไปสู่การค้า การลงทุนในภูมิภาค  

การร่วมกันพฒันาแนวเส้นทางคมนาคมในอนภูุมภิาคลุม่แม่นำา้โขงให้เป็นแนวระเบยีง 

เศรษฐกิจ ขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบการคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดน เพื่ออำานวย- 

ความสะดวกการเคลื่อนย้ายยานพาหนะ สินค้า และคน โดยจะมีการประสานความ- 

ร่วมมือระหว่างกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับอนุภูมิภาค ให้สอดคล้องกัน 

กับระดบัคณะทำางาน และกรอบความร่วมมอือืน่ ๆ ในภมูภิาค เช่น อาเซยีน อาเซยีน-จนี

และอาเซียนบวกสาม (East Asia Free Trade Area - EAFTA) มีการเชื่อมโยงเส้น

ทางคมนาคมขนส่ง จึงเกิดเป็นแผนแม่บทการเชื่อมโยงของอาเซียน (หรือที่เรียกว่า  

Master Plan on ASEAN Connectivity) ที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศจะต้องร่วมกัน 

พัฒนาให้สำาเร็จภายในปี ค.ศ. 2015 ความมุ่งมั่นลดความ- 

เหลื่อมลำ้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน GMS ซึ่งเป็นหัวข้อที่

อยู่ในกรอบวิสัยทัศน์ที่เราได้ร่วมกันวางไว้ 3 เรื่อง หรือ 3C 

คือ Connectivity (การสร้างความเชื่อมโยง) Competitiveness 

(การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน) และ Community  

(การสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชน) และนายกรฐัมนตรไีทย 

ได้เสนอแผนการทำางานในช่วงสิบปีข้างหน้าเพื่อประโยชน ์

ในการพฒันาอนภุมูภิาคลุม่แม่นำา้โขงทีส่ำาคญั 7 แผนงาน ดงันี้

 1. ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จากการเชื่อมโยงโครงข่าย

คมนาคมขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ โดยจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันตาม 

แนวชายแดนของแต่ละประเทศ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับเมืองในภูมิภาค

และสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งประเทศไทย

ได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนำาร่องแล้วใน 5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย ได้แก่ 

แม่สอด มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และ สงขลา

 2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางทะเลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะการพฒันาเส้นทางรถไฟเชือ่มระหว่างประเทศในระยะเร่งด่วนใน 2 เส้นทางหลกั 

คอืเส้นทางอรญัประเทศ-ปอยเปตและเส้นทางที ่2 ได้แก่ หนองคาย-เวยีงจนัทน์-คนุหมงิ 

และเมื่อวานนี้ ผมและท่านนายกรัฐมนตรี หลี เค่อ เฉียง ได้ร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม

ในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาเส้นทางรถไฟภายในประเทศของไทย 2 เส้นทางคือ 

เส้นทาง หนองคาย-แก่งคอย-กรุงเทพฯ และ แก่งคอย-มาบตาพุด ในเรื่องนี้ การจัดตั้ง

สมาคมการรถไฟของประเทศลุม่แม่นำา้โขง (The Greater Mekong Railway Association: 

GMRA) ซึง่ประเทศสมาชกิได้เหน็ชอบแล้ว จะเป็นจดุเริม่ต้นทีส่ำาคญัของการประสานงาน 

รถไฟระหว่างประเทศต่อไป

 ในเวลาเดยีวกนั ไทยและเมยีนมากำาลงัเดนิหน้าความร่วมมอืพฒันาท่าเรอืนำา้ลกึ 

และเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เพ่ือเช่ือมกับท่าเรือแหลมฉบังของไทย และเช่ือมกับ 

กัมพูชาและเวียดนาม และจะสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมต่อเน่ืองใน 

ลักษณะคลัสเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์

 นอกจากนี้ ไทยและเมียนมากำาลังร่วมหารือในการสร้างสะพานแห่งที่สองที่

อำาเภอแม่สอด-เมียวดี ทางด้านชายแดน ไทย-ลาว สะพานมิตรภาพแห่งที่ห้า (จังหวัด

บงึกาฬ-เมอืงปากซนั แขวงบอลคิำาไซ) ออกแบบแล้วเสรจ็ ประเทศไทย และ สปป.ลาว 

กำาลังหารือร่วมกันในการลงทุนก่อสร้าง

 3. ลดขั้นตอนและระยะเวลาการผ่านแดนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่ง

ข้ามพรมแดนอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA)  

โดยขอให้ประเทศสมาชิกร่วมหารือด้านการพัฒนากฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ  

ที่ยังเป็นอุปสรรค ในส่วนของไทยนั้นพร้อมที่จะให้สัตยาบันภายในต้นปีหน้า 

นอกจากนี ้ ผมขอเสนอว่าเราควรจะเพิม่เตมิเส้นทาง 8 และหมายเลข 12 ใน สปป.ลาว 

(นอกเหนอืจากเส้นทางหมายเลข 9) ทีเ่ชือ่มกบัไทยด้านจงัหวดันครพนม ให้เป็นส่วนหน่ึง 

ของการปรบัปรงุระบบการขนส่งข้ามแดนระหว่างไทย-ลาว-เวยีดนาม ด้วย โดยอาจจะ 

ร่วมกันจดัให้มกีารเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ เส้นทาง กรงุเทพฯ-สะหวนันะเขต-ดานัง 

หรือเส้นทางอื่นๆ ซึ่งเรื่องนี้หารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามแล้ว

 4. พัฒนาแหล่งพลังงานร่วมกันในอนาคตความต้องการใช้ไฟฟ้าในภูมิภาค 

จะเพิ่มขึ้นอีกมาก ในขณะที่ยังมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าอีกมาก นอกจากการพัฒนา 

ไฟฟ้าเพือ่ใช้ในประเทศและซือ้ขายกันระหว่างประเทศสมาชกิ ก็ยังมีโอกาสทีจ่ะเชือ่มโยง 

ไปประเทศทีส่ามได้ ซึง่ผมยนิดเีป็นอย่างย่ิงทีพ่วกเราได้ตกลงทีจ่ะจัดต้ังศนูย์ประสานงาน 

การซือ้ขายไฟฟ้าในอนภุมูภิาคลุม่แม่นำา้โขง (Regional Power Coordination Center) ขึน้

เพื่อทำาหน้าที่ประสานงานด้านนี้

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                    คณะนิติศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 10)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.totiptv.com 

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2558 (วันจันทร์ - วันศุกร์์)
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00 - 09.10 น.
เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

09.30 - 10.00 น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ 108 ปัญหากฎหมาย

10.00 - 10.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

10.30 - 11.00 น. รายการมามองพุทธมุมมองพระ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ RU SHOW รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการมามองพุทธมุมมองพระ

11.00 - 11.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

11.30 - 12.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการThe Idea รายการอาหารเป็นยา รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการจารึกไทย /SPOT/

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.

12.00 - 15.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7

15.00 - 17.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5

17.00 - 18.00 น. ACC 2134 LAW 2001 LAW 2010 MCS 2603  MCS 2162 LAW 2002

18.00 - 19.00 น. ENG 2001 LAW 4002 MCS 3380 MCS 3206  MCS 3281 LAW 4003

19.00 - 20.00 น. FIN 2101 MCS 1400  MCS 1450 MCS 4151 MCS 4170 LAW 4007

20.00 - 21.00 น. MGT 4004 MCS 2170 MGT 2202 MGT 2201 HPR 1001

21.00 - 22.00 น. POL 2102 MGT 3404 MGT 3102 MGT 3301 MCS 3100  MCS 3151

22.00 - 23.00 น. POL 3313 PSY 1001 MGT 3405 POL 2200 PHI 1003

23.00 - 24.00 น. STA 2016 STA 1003 POL 2103 POL 2300 POL 4100

24.00 - 09.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7

      

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

09.00 - 09.10 น. เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30 - 09.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที รายการธรรมะ 5 นาที

09.35 - 10.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00 - 10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ

11.00 - 11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการ The Idea รายการ The Idea

12.00 - 13.00 น. ACC 1101 APR 2101

13.00 - 14.00 น. ART 1003 ECO 1101

14.00 - 15.00 น. ECO 1003 ENG 1001

15.00 - 16.00 น. LIS 1003 LAW 1003

16.00 - 17.00 น. MTH 1003 MCS 1300  MCS 1350

17.00 - 18.00 น. POL 1101 MKT 2101

18.00 - 19.00 น. THA 1001 POL 3316

19.00 - 09.00 น. RERUN  รายการโทรทัศน์ ลำาดับที่ 1-8 RERUN  รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-8

   
หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจยืมสื่อการศึกษาติดต่อที่งานบริการสื่อการศึกษา ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 

สำานักเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 0-2310-8703-5 ต่อ 103

ตั้งแต่บัดนี ้- 30 สิงหาคม 2558 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

รศ. นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

ENG 3901 (EN391) 

วรรณคดีสำ�หรับเด็ก  (Children’s Literature)

 ✎	เน้ือหาโดยสรุป  ศึกษารูปแบบการประพันธ์ 

และความรู้สึกนึกคิดในวรรณกรรมนานาชาติสำาหรับเด็ก 

เช่น nursery rhymes, riddles, fairy tales ของ The 

Grimm Brothers และของ Anderson, Alice in  

Wonderland ของ Lewis Carroll และงานสมัยใหม่  

เช่น Charlotte’s Web, Wind in the Willows,  

Winnie-the-Pooh

 ✎	ตำารา  ตำารา (EN391) Children’s  Literature 

   แต่งโดย รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

 ✎	ข้อแนะนำาในการเรียน ให้นักศึกษาศึกษา-

ตำาราอย่างละเอยีด ข้อสอบจะออกครอบคลมุทกุบทเรยีน

ในตำารา

 ✎	แนวทางการวดัผล สอบข้อเขยีนอตันยั 3 ข้อใหญ่

เขียนคำาตอบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น คะแนนเต็ม 

100 คะแนน

สอบซ่อมภาค 2 

และภาคฤดูร้อน 2557 

 ENS 3403 (EN323) 

ภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับมัคคุเทศก์ (English for Guides) 

ถาม  ผมเป็นนักศึกษา Pre-degree มีปัญหาไม่เข้าใจ 

ขอสอบถามดังนี้

  1. สอบไปแล้ว 1 เทอมปกติวิชาที่ไม่ผ่านต้อง 

ทำาอย่างไร

  2. การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน คืออะไร

  3. ถ้าขาดสอบไปแล้ว 2 เทอม แล้วต้องทำาอย่างไร

ตอบ1. ถ้ามีวิชาที่สอบไม่ผ่าน นักศึกษาอาจนำาไป 

ลงทะเบียนเพื่อสอบซ่อมของภาคนั้นได้ หรือจะนำาไป 

ลงทะเบียนในภาคต่อๆไปก็ได้

  2. การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน คือการลงทะเบียน 

เรียนในภาคฤดูร้อน  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดบรรยาย 

ในวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน  แต่นักศึกษาจะ 

เข้าฟังบรรยายหรือไม่ก็ได้ เมื่อกำาหนดวันเวลาสอบ  

ถ้านักศึกษาสอบผ่านวิชาที่ลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน 

นักศึกษาก็ได้เกรดตามนั้น และถ้าจบการศึกษาจะเป็น 

การจบการศึกษาในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษานั้นๆ

 การลงทะเบียนภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียน 

เรียนหรือไม่ลงทะเบียนเรียนก็ได้ ไม่มีผลเหมือนภาคปกติ 

ซึ่งถ้าเป็นภาคปกติถ้านักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน  

นักศึกษาต้องชำาระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ในภาคนั้น 300 บาท ส่วนภาคฤดูร้อนถ้านักศึกษาไม ่

ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาก็ไม่ต้องเสียค่าอะไร

 3. การลงทะเบียนและขาดสอบไม่มีผลอะไร มีผล 

เพียงวิชาท่ีลงทะเบียนผลสอบเป็นตกเท่าน้ัน และนักศึกษา 

ก็ลงทะเบียนได้ตามปกติ

 แต่ถ้านักศึกษาไม่ลงทะเบียนติดต่อกัน 2 ภาคปกติ 

และนักศึกษาไม่ได้ชำาระค่ารักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในภาคท่ี 3 (ไม่นับ 

ภาคฤดูร้อน) ถ้าเลยวันลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 3 และ

นักศึกษาไม่ลงทะเบียน นักศึกษาจะหมดสถานภาพการ 

เป็นนักศึกษา ซึ่งทำาให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียน

เรียนได้ในภาคต่อไป ถ้าจะกลับมาเรียนต้องสมัครเป็น

นักศึกษาใหม่ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด และ

ต้องเสียค่าเทียบโอนวิชาที่สอบได้ในรหัสเก่าด้วย 

ถาม  ถ้าลงวชิาซำ้ากบัทีส่อบผ่านไปแล้วจะเป็นอย่างไร 

แล้วถ้าลงซำ้าแล้วสอบไม่ผ่านจะถือว่าเป็นอย่างไร

ตอบ การลงวิชาซำ้ากับวิชาที่สอบผ่านไปแล้วมีผล  

2 กรณีคือ

  1. ถ้าผลสอบเดิมได้เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไปการ 

ลงทะเบียนซำา้ไป จะไม่มีผลอะไรกับผลสอบเดิม แม้ว่า

จะได้ผลสอบใหม่ที่ดีกว่าหรือน้อยกว่า

 2. ถ้าผลสอบเดิมได้เกรด D+ หรือ D  การลง

ทะเบียนซำา้ผลสอบที่ได้จะเป็นการรีเกรด คือถ้าได้เกรด

ที่สูงกว่าเกรดเดิม มหาวิทยาลัยจะปรับเกรดให้ได้ตาม

เกรดใหม่ แต่ถ้าได้เกรดที่น้อยกว่า นักศึกษาจะได้เกรด

คงเดิม
กองบรรณาธิการ

	 ✎	เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาและฝึกใช้ประโยค 

และข้อความภาษาอังกฤษต่างๆ ที่จำาเป็นสำาหรับ

งานมัคคุเทศก์ เช่น การทักทายและกล่าวโอภาปราศรัย 

การบอกเล่าเรื่องต่างๆ การฟังและการตอบคำาถาม 

การพรรณนาลักษณะและความสำาคัญ การบรรยาย

ประวัติบุคคล ส่ิงของและสถานท่ี ซ่ึงเป็นจุดความสนใจ

ของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการพรรณนาได้โดยย่อ 

แต่ครอบคลุมสาระสำาคัญในเร่ืองภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม การปกครอง และการเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย

 ✎	ตำาราเรียน 

 (1)  ENS 3403: English for Guides

   (ภาษาอังกฤษสำาหรับมัคคุเทศก์)

  แต่งโดย รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

 (2) CDR และคู่มือ (script) มีจำาหน่ายที่ร้าน

ถ่ายเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์ 1

 ✎	ข้อแนะนำาการเรียน ให้ศึกษาตำาราอย่างละเอียด 

ซึ่งมีทั้งหมด  6 บท

 Unit 1: Welcome to Thailand

 Unit 2: Introducing Thailand

 Unit 3:  Have a Pleasant Stay

 Unit 4: Bon Appetit

 Unit 5: Made in Thailand

 Unit 6: Visiting Thai Temples

 ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ 

การฟังและการพูด หากมีรูปภาพ CD กำากับอยู่ แสดงว่า 

มีเสียงประกอบบทเรียนส่วนนั้น ให้นักศึกษาฟัง CDR 

ประกอบด้วย

 ✎	แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  

มี 5 ข้อใหญ่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 ✎	ข้อแนะนำาในการสอบ  ข้อสอบจะออก

ครอบคลุมเนื้อหาในตำาราทั้ง 6 บทและในเอกสาร

ประกอบ CDR

 ✎	เวลาและสถานที่เรียน  

  วันอังคาร เวลา 09.30-11.20 น. SWB 703
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 ENG 3902 (EN392) 

วรรณคดียุโรป (European Literature)

 ✎	เนื้อหาโดยสรุป  ศึกษาลักษณะ โลกทัศน์ 

และประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมยุโรป  

โดยยกงานวรรณกรรมบางชิ้น หรือบางตอนเป็น

ตัวอย่าง เช่น วรรณกรรมของ Guy de Maupassant, 

Leo Tolstoy, Luigi Pirandello, Oscar Wilde, Anne 

Frank 

 ✎	ตำารา เอกสารประกอบการสอนวิชา 

ENG 3902 (ติดต่ออาจารย์ผู้สอน)

 ✎	แนวทางในการเรียน

 1.  กิจกรรมก่อนและหลังการบรรยายในช้ันเรียน

 2. การบรรยายในชั้นเรียน

 3. การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น

 4. การนำาเสนอผลงานหน้าชั้น

 ✎	แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัย 

เขียนคำาตอบเป็นภาษาอังกฤษ

 ✎	เวลาและสถานที่เรียน  

  วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 15.20 น. ห้อง SBB 305 

 การลงทะเบียนซำ้าและผลสอบใหม่ไม่ผ ่าน  

ผลสอบที่ได้จะไม่มีผลอะไรกับสอบเดิม นักศึกษาคงได้

เกรดในผลสอบเดิมและไม่เป็นการรีเกรด 

รศ. นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การนำาพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำาวัน”  

ปลูกฝังความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  แก่ชาวรามคำาแหง

  รองศาสตราจารย์ ดร. ธญัญรตัน์ ปาณะกลุ อาจารย์ประจำาภาควชิาภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์ 

กล่าวรายงานว่าโครงการฝึกอบรมการนำาพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำาวันเริ่มเปิดอบรมครั้งแรกตั้งแต่ 

พ.ศ. 2546 โดยได้รบัการสนบัสนนุจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พชิญ์ สมพอง อดตีคณบดคีณะมนษุยศาสตร์ 

และดำาเนินการอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด เน่ืองจากตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในด้าน 

การให้บริการให้ความรู้ทางวิชาการด้านศีลธรรมจริยธรรมแก่สังคม นั่นคือความรู้อันถูกต้องตาม 

พระธรรมคำาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สามารถ

นำาความรู ้ความเข้าใจธรรมะมาปฏิบัติและพระพุทธศาสนาก็จะเป็นหลักชัยในการดำารงชีวิตประจำาวัน 

เพื่อให้สังคมอยู่อย่างสันติสุขสืบต่อไป คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการได้ร่วมประชุมพิจารณา 

การประเมินโครงการ ปรับปรุงการจัดทำาเอกสารประกอบคำาบรรยายของวิทยากรให้ทันใช้มอบแก ่

ผู้เข้าอบรม และเผยแพร่ผู้สนใจธรรมะทุกท่าน นับว่าโครงการอบรมพุทธธรรมเป็นโครงการที่ด ี

สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการปลูกฝังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้ยั่งยืน  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์ กล่าวว่ายินดีกับผู้เข้าอบรม 

ทุกท่านท่ีมีแรงศรัทธามาอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพุทธศาสนา 

ให้อยูคู่ช่าวพทุธผูใ้ฝ่ธรรม กล่าวคอืทกุท่านได้ศกึษาและทำาความเข้าใจในคำาสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

และนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน จะเป็นหลักในการตรวจสอบการกระทำาของตนทั้งทางกาย วาจา ใจ 

เป็นวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่จะส่งเสริมด้านการบริการวิชาการที่มุ ่งสร้างความเข้มแข็ง 

ด้านคณุธรรมจรยิธรรมแก่ชมุชน สามารถนำาความรูค้วามเข้าใจธรรมะไปใช้ในชวีติประจำาวนัอย่างถูกต้อง 

  “จากที่ได้ศึกษามาถ้าได้เข้าใจในคำาสอนของพระธรรมเปรียบเหมือนเสบียงท่ีสะสมไปในภพหน้า 

เพื่อให้ได้ไปสู่สวรรค์  ยังมีชาวพุทธอีกหลายกลุ่มท่ีพยายามทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอาจอยู่ใน 

มุมหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็นมุมท่ีสว่างหวังว่าจะไปลบมุมที่มืดได้ ผมหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ 

ความรู้จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีก 6 ท่าน น้อมนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวันตลอดไป”                                                                                         

คณะมนุษยศาสตร์จัดอบรม

การนำาพุทธธรรมมาใช้ ในชีวิตประจำาวัน

    5. ระดมทนุเพือ่พัฒนาในเร่ืองนีผ้มใคร่ขอความ- 

ร่วมมือจากประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่เป็น 

หุ้นส่วนการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมให้ช่วยสนับสนุน 

แผนปฏบิตักิารลงทนุของภูมิภาค (Regional Investment 

Framework: RIF) ในส่วนของไทย ก็มีความพร้อมที่จะ

มอบหมายให้สำานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ

กับประเทศเพื่อนบ้าน และสำานักงานความร่วมมือเพื่อ

การพัฒนาระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

ทางการเงินและทางวิชาการและตลาดเงินและตลาดทุน 

ของประเทศไทยก็พร้อมที่จะเป็นแหล่งระดมทุนอีกทางหน่ึง 

 6. ปรบัปรงุสทิธปิระโยชน์และส่งเสรมิการลงทนุ 

ของภาคเอกชนในภูมภิาค เนือ่งจากการลงทนุของเอกชน 

เป็นกลไกสำาคญัทีจ่ะสร้างความเจริญในระเบยีงเศรษฐกจิ 

ผมเสนอให้พจิารณาให้มกีลไกการประกนัสนิเชือ่แก่ธรุกจิ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมซ่ึงการเข้าถึงแหล่งเงินของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะส่งผลสำาคัญใน 

การสร้างขดีความสามารถ การสร้างศกัยภาพของวสิาหกจิ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมในอนภุมูภิาค และขอให้ประเทศ 

สมาชกิปรบัปรงุกฎระเบยีบต่างๆ ให้เอือ้อำานวยต่อนักลงทนุ

นานาสาระฯ                                 (ต่อจากหน้า 7)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จัดโครงการ 

“รอมฎอนสัมพันธ์” (ละศีลอด) โดยมี รศ.สมพล 

ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา 

เป็นประธาน เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณ

ด้านอาคารละหมาดหลังใหม่ ภายในสาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

 โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีในองค์กร และฝึกให้บุคลากร นักศึกษาตลอด

จนผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติสุขระหว่างไทยพุทธและมุสลิม ซ่ึงเดือนรอมฎอน

ถือเป็นเดือนอันประเสริฐของศาสนาอิสลาม

เป็นการฝึกฝนตนเองให้มีความอดทนมีความ

ซื่อสัตย์มีวินัยในตนเองมีความเมตตาเสียสละ 

เห็นอกเห็นใจผู้ที่ยากจน ลดละอบายมุขทั้งปวง  

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ท้ังน้ีผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้ร่วมกันละศีลอด 

ม.รามฯ สงขลา จัดโครงการ 
“รอมฎอนสัมพันธ์”

รวมทัง้ได้ตพีมิพ์ในวารสารนานาชาต ิ Journal of Natural 

History เป็น Tigriopus sirindhornae Chullasorn, 

Dahms & Klangsin, 2013 นอกจากนี ้ทมีวจิยัยงัได้ค้นพบ 

ฮาร์แพคทิคอยโคพีพอดไทยเป็นชนิดใหม่ของโลก

อีกหลายชนิด โดยมี 4 ชนิดที่สามารถเพาะเลี้ยงได้

ในระดับมหมวล และสามารถนำามาใช้ประโยชน์

เป็นอาหารมชีวีติในการอนบุาลลูกปลาได้ผลดีมาก ๆ 

เรยีงลำาดับตามความสำาคญั ได้แก่

Tigriopus sirindhornae  Chullasorn et al., 2013

Tigriopus thailandensis Chullasorn et al., 2012

Nitokra karanovici        Chullasorn et al., 2014   

Paramphiascella choi   Chullasorn et al., 2011 เป็นต้น               

ฮาร์แพคทิคอยโคพีพอดสิรินธรฯ  (ต่อจากหน้า 6) 7. ร่วมมอืดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมและการบรหิาร 

จดัการภยัพบิตัดิงัทีท่กุท่านได้ตระหนกัถงึแล้วว่า ผมขอให้ 

ความสำาคัญต่อการร่วมกันเตรียมตัวรองรับต่อปัญหา 

การเปลีย่นแปลงสภาพสิง่แวดล้อม ซึง่นบัวนัจะทวคีวาม- 

รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาดังกล่าว ดังนั้น พวกเราจึง

ต้องร่วมมือกันสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจให้สามารถ

เติบโตได้อย่างมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพื่อก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจลุ่มแม่นำ้าโขงสีเขียว (Green 

Mekong)

 ท้ายที่สุดนี้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กล่าวชื่นชมยินดีโครงการ

ลุ่มแม่นำ้าโขงในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ว่ามี

ความพอใจในโครงการและจะส่งเสรมิโครงสร้างพืน้ฐาน

การค้าท่องเที่ยว
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 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย คืออาคารเวียงผา ช้ัน 1  

สถาบันคอมพิวเตอร์ต้ังแต่วันท่ี 7 สิงหาคม  2558

 3. จากระบบ INTERNET  ที่เว็บไซต์  www.

ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download  ออกดูสถานที่สอบ  

หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช ้

เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้

และสามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม  2558 

 4. กรณีนักศึกษาขอเปล่ียนแปลงข้อมูล

กระบวนวิชาท่ีลงทะเบียน ให้ติดต่อขอรับตารางสอบไล่-

รายบุคคลฉบับเปล่ียนแปลงได้ท่ี งานจัดสอบ ฝ่ายจัดสอบ 

อาคารสำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(สวป.) ช้ัน 6 รามคำาแหง 1 ต้ังแต่วันท่ี 7 สิงหาคม  2558     

 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ    เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลข- 

ท่ีน่ังสอบ  รหัสประจำาตัว  ช่ือ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย  

ซึ่งมีรอยปรุทุกระยะ  1  นิ้ว   สามารถฉีกออกเป็น 

รายช่ือของนักศึกษาแต่ละคน  และนำาไปติดท่ีน่ังสอบได้ 

เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา    เป็นเอกสาร 

ท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับแถว ท่ีน่ัง วิชา ช่ือ-นามสกุล

ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีนักศึกษาทุกคนจะต้องลงลายมือช่ือ

ของตนเองทุกครั้งที่เข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา 

เ พ่ือแสดงว่าได้ เ ข้าสอบกระบวนวิชานั้นๆจริง  

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

 ถ้านกึถงึสภาพนีไ้ด้เรากจ็ะไม่ต้องตกใจ เรากจ็ะ 

ไม่ต้องแตกตื่น เราก็จะไม่ต้องเข้าไปอยู่ในส่วนที ่

ได้รับความเสียหาย หรือเข้าไปอยู่ในส่วนที่ไม่ม ี

ผลสัมฤทธิ์

 สิ่งที่ทำาได้ง ่ายที่สุดก็คือคิดไปธรรมดาว่า 

มเีหตมุผีลอะไรอย่างไรบ้าง ในความเปลีย่นแปลงและ 

จับกระแสให้ได้ว่าในความเปลี่ยนแปลงนั้นมีตัว 

ขับเคลื่อนอย่างไร มีอะไรมาเป็นแนวทางขับเคลื่อน 

บอกง่าย ๆ ว่าตัวที่จะขับเคล่ือนความเปล่ียนแปลง

ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางด้านใด อยู่ที่ความตั้งใจ 

อยู่ที่ความเพียร  อยู่ท่ีความไม่ท้อแท้ท้อถอยท้ังสิ้น 

ทัง้ปวง เหนือ่ยกพ็กัเดนิได้ มกีำาลงักเ็ดนิต่อไป แต่ไม่ใช่ 

พักเพราะความเกยีจคร้าน ไม่ใช่พกัเพราะความเบือ่หน่าย 

พกัเพราะอ่อนแรง เพราะเดีย๋วเรากส็ามารถยนืหยดัได้ 

เพราะเดี๋ยวเราก็มีพละกำาลังขึ้นอยู่กับการฝึกตนมา

ตั้งแต่แรกนั้นนั่นเอง

 ครูอยากจะยำ้าตรงการฝึกตนนี้ให้มาก ๆ  เพราะ 

เหน็ว่านกัศกึษาทีม่าศกึษา ถ้าหากว่าเข้าชัน้เรยีนแล้วก ็

ตัง้อกตัง้ใจฟังครบูาอาจารย์สอน ตัง้ใจฟังสิง่ทีค่รบูาอาจารย์

นำาเสนอ เพราะอาจารย์แต่ละท่านเป็นครกูนัคนละอย่าง 

บางเรือ่งท่านมีความรูอ้ย่างมากมายท่านกเ็อามาเล่าให้

เอามาชีท้างให้ เอามาชวนคดิ เอามาสอน สิง่เหล่านี ้

จะเป็นต้นทนุทีจ่ะทำาให้เราคดิมเีหตมุผีล แล้วกใ็นทีส่ดุ 

มผีลสมัฤทธิไ์ด้ ข้ึนอยูก่บัความเพยีรไม่มผีูใ้ดสมัฤทธิไ์ด้ 

หรือหาผลดีได้ให้กับตนเองได้เท่ากับการกระทำาด้วย

ความพากเพียร ความมานะพยายามในวัยที่เราเข้มแขง็ 

มองสาเหตุต่าง ๆ ให้กระจ่าง แล้วก็พยายาม ๆ 

มีกำาลังใจไม่ท้อไม่แท้เดินหน้าอย่าหยุดแล้วก็จะ 

ถึงปลายทาง กักตุนต้นทุนมนุษย์ให้กับตนเองด้วย

การตั้งใจศึกษา แล้วจะพบว่าวันหนึ่งเรายืนได้ทำาได้

ก็ด้วยต้นทุนที่เราสั่งสมไว้ เมื่อได้ศึกษามานั่นเอง

 พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

  

  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

จะจัดโครงการฝึกอบรมภาษาต่างๆ หลายโครงการ 

สำาหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในระหว่าง

เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 

เป็นการบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและ 

ผู้สนใจทั่วไป สถาบันฯจะออกใบประกาศนียบัตร

แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมและสอบผ่านครบตาม

หลักสูตร ดังนี้

 ✯ ภาษาอังกฤษทั่วไป (พูด-ฟัง/ อ่าน-เขียน)

  เปิด 29 สิงหาคม 2558

 ✯ ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ต้องการฟื้นฟู

 ✯ ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้เริ่มต้น

 ✯ ภาษาต่างประเทศ จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี 

  ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย

 ✯	ภาษาไทยสำาหรับชาวต่างชาติ

 ✯	การเขียนภาษาอังกฤษ

 ✯	ไวยากรณ์อังกฤษ

 ✯	ภาษาอังกฤษเตรียมสอบเข้าปริญญาโท

 ✯	เตรียมสอบ TOEFL TOEIC

 ✯	ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย

 ✯	การแปล

 ✯	อังกฤษธุรกิจ

 ✯	ภาษาอังกฤษสำาหรับเด็ก อายุ 8-12 ปี 

  เปิด 13 ก.ย.-15 พ.ย.2558

 ✯	ภาษาอังกฤษเร่งรัด นศ.รามฯ 600.- 

  บุคคลท่ัวไป 800.- (เปิด 17 ส.ค.-11 ก.ย. 2558)

  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัคร 

ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปท่ี สถาบันภาษา อาคารสุโขทัย 

ช้ัน 4 ห้อง 408 โทร. 0-2310-8903-4, 8682-3 (รามฯ1) 

http://www.ril.ru.ac.th, email:ril@ru.ac.th 

  หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 

บุคคลท่ัวไป: สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน 1 ฉบับ 

นักศึกษารามฯ: สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา 1 ฉบับ, 

ใบเสร็จลงทะเบียน 1 ฉบับ, บัตรประจำาตัวประชาชน 1 ฉบับ 

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

เปิดรับสมัครผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ทุกสาขาวิชาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการการจัดการ 

ทางการเมือง รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2558 - 2559 

จัดการศึกษาแบบ Block Course เรียนวันจันทร์ - 

วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 21.00 น. คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 154,000 บาท 

(แบ่งชำาระ 4 งวด) เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดน้ี - 31 สิงหาคม 2558 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการ 

ศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

โครงการการจัดการทางการเมือง อาคารคณะรัฐศาสตร์ 2 

ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง หัวหมาก โทร. 0-2310-8471, 

0-2310-8483-89 ต่อ 36 

สถาบันภาษาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์  ไทรเล็กทิม  

รองอธิการบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัหนองบัวลำาภ ู

พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขาวิทยบริการ-

เฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัหนองบวัลำาภ ู ร่วมโครงการ

ปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรต ิ เมือ่วนัที ่ 7 กรกฎาคม 2558 

ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำาภู

ม.รามคำาแหงจัดสอบฯ               (ต่อจากหน้า 12)

ก่อนลงลายมือช่ือให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชา

ที่จะสอบและชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาว่าถูกต้อง

หรือไม่  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับกระบวนวิชา 

ในตารางสอบไล่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปที่ ฝ่ายจัดตารางสอน

และลงทะเบียนเรียน สำานักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

10240  โทร. 0-2310-8610 ก่อนการสอบ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ม.รามฯ รับนักศึกษาปริญญาโท 
การจัดการทางการเมือง



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๗) วันที่ ๑๐ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

ต้นทุน

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ครับ พอมาถึงระยะที่ทั่วโลกกำาลัง 

วิพากษ์วิจารณ์กันทั้งเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องสังคม 

เรือ่งการเมอืง อะไรต่าง ๆ ซึง่กเ็ป็นธรรมดาทีม่กีาร 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกันมากมาย ตลอดจน 

วิธีการแก้ไขวิธีการที่จะเจริญรุ่งเรืองวิธีการที่จะ 

ล้มเหลว สิง่เหล่าน้ีเป็นไปโดยธรรมชาต ิหรอืเรยีกว่า 

สภาพความเป็นจริงย่อมมีความเปลี่ยนแปลง 

เจรญิแล้วกอ็าจเสือ่มได้เสือ่มแล้วกอ็าจจะเจรญิได้ 

หรือเจริญบ้างเสื่อมบ้างก็เป็นไปตามสภาพแล้ว

แต่สภาพแวดล้อม แล้วแต่ส่ิงที่มาประกอบกัน

ให้เจริญให้เสื่อมนั้นมีสิ่งใดมากน้อยกว่ากัน

 มีคนกล่าวกันว่าเด็กรุ่นใหม่เป็นรุ่นที่กำาลัง 

น่ารกัน่าชงัช่างพูดช่างเจรจาช่างคดิ คดิอย่างลำา้ลึก 

คดิอย่างทีผู่ใ้หญ่คดิ เดก็บางคนเฉลยีวฉลาดในการ

แสดงออก ในการกระทำาอะไรต่าง ๆ ในการเรยีนรู ้

ในการแสดงในการทำางานไม่ว่าจะเป็นวัยไหน 

คือตั้งแต่เยาว์วัยที่ยังอยู่ชั้นประถม อยู่ชั้นอนุบาล

กแ็สดงความสามารถทางความคดิความอ่านบางเรือ่ง

บางอย่างได้เกินตัวเกินวัย ที่เรียนมัธยมก็สามารถ

เข้าแข่งขนัเข้าไปประกวดเข้าไปแสดงความสามารถ

ในเรือ่งความคดิในเรือ่งวชิาการไม่ว่าจะเป็นทางศาสตร์

ทางศิลป์ในหลาย ๆ ด้านเลยทีเดียว

 เดก็ไทยเราเก่งเดก็ไทยเราเฉลยีวฉลาด จรงิ ๆ 

แล้วในยุคใดก็เป็นไปอย่างนี้ทั้งสิ้นทั้งปวง คือ

ในยุคที่เรายังไม่ได้ผ่านคือยุคที่เรายังเป็นเด็กอยู่ 

ผู้ใหญ่ที่ผ่านความเป็นเด็กไปก่อนเราก็จะมองว่า

พวกเราฉลาด และ ในขณะเดยีวกนัคนทีผ่่านไปมาก ๆ 

คอืเปล่ียนผ่านอายุเปล่ียนผ่านการกระทำาเปล่ียนผ่าน

ประสบการณ์ ก็จะมองว่าตนเองสามารถกระทำา

อะไรได้แค่ไหนเพียงใด

 เดี๋ยวนี้คนจบการศึกษามีมากขึ้น ๆ   โดยที่

สอบไล่ได้ตามหลักสูตรก็มีมาก คนที่เรียนมา 

กระท่อนกระแท่นพอเอาตัวรอดผ่านมาได้ก็มไีม่น้อย 

และคนที่เรียนเก่งมีความสามารถมีทักษะมีการ

ฝึกตนสูงก็มีจำานวนมากมาย 

 พิจารณาดูคนทุกกลุ่ม พิจารณาคนทุกวัย 

ด้วยความไม่เข้าข้างตนเองก็จะพบว่า ทกุส่ิงทกุอย่าง 

ก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ครูชอบอยู่คำาหนึ่ง

และนำามาใช้เสมอว่า ทุกสรรพสิ่งย่อมมีการ 

เปลี่ยนแปลง เพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงช้า

เปลี่ยนแปลงเร็ว

 ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี อาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นประธานเปิดการบรรยายสาธารณะ หัวข้อ  

“การดำาเนินทางสายกลางของมุสลิมชนกลุ่มน้อยในอาเซียน : มุมมองมิติหลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม 

(มะกอศิด อัชชารีอะฮ)” จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ร่วมกับสถาบันวะซาฏียะฮ 

เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำานักจุฬาราชมนตรี และเครือข่ายนักศึกษาไอไอยูเอ็ม (IIUM) โดยม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ให้การต้อนรับ  

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กำาหนดสอบซ่อมภาค 2 

และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 

20 - 25 สิงหาคม 2558 รวมทำาการสอบ 6 วันโดย

สอบวันละ 2 คาบเวลา คาบเช้าเวลา 09.30 - 12.00 น. 

คาบบ่ายเวลา 14.00 -16.30 น.

 ✎สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2 

รามฯ 1   อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, 

   VKB และ VPB

รามฯ 2 อาคาร  BNB801- 803, BNB10, 

   KTB และ PBB  

 ✎สถานที่สอบพิเศษ

 สถานทีส่อบกรณพีเิศษ  ห้องสโมสรหอประชมุ- 

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 สถานทีส่อบพระภกิษ-ุสามเณร  สอบซำา้ซ้อน 

อาคารเวียงคำา101 (VKB 101) รามคำาแหง 1

 ✎การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 นักศึกษาทุกช้ันปี และผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา 

เพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปีสามารถ 

ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง 

โดยนำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา หรือใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียนเรียน ไปติดต่อรับได้ตามสถานที ่

มหาวิทยาลัยกำาหนด  ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม - 25 

สิงหาคม 2558 ในเวลาราชการ ดังนี้ 

 1. งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP 

SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ช้ัน 1 รามคำาแหง 1          

 2. กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส 

(PRB) ชั้น 1 รามคำาแหง 2

       นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัย

จัดทำาให้  ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์

หมายเลข 0-2310-6000 และ 0-2310-6100 ตั้งแต่

วันที่ 7 สิงหาคม  2558

ม.รามคำาแหงจัดสอบซ่อมภาค 2 
และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

   
“โบว์” เมลดา  นางเอกวิก 7 ส ี

ตัวอย่างเฟรชชี่ดีๆ ที่รามคำาแหง

   นกัแสดงช่อง 7 “โบว์” 

นางสาวเมลดา สุศรี นางเอก 

เรือ่งโนห์รา เผยความมุง่มัน่

ในวันนี้ที่มาสมัครเป ็น

นกัศกึษาใหม่คณะส่ือสาร-

มวลชนว่า โชคดีมากที่

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ขยายเวลารับสมัครจนถึง 

วนัที ่ 29 กรกฎาคม 2558 ช่วงนีง้านยุง่มาก ถ่ายละคร 

ทุกวัน ยังมีรอเปิดกล้องเรื่องคุณชายไก่โต้งด้วย 

แม้จะไม่มีเวลามาเข้าเรียน แต่จะพยายามหาเวลา

อ่านหนงัสือให้มาก ขอขอบคุณรามคำาแหงทีใ่ห้โอกาส

กบัคนท่ีไม่มเีวลาเข้าเรียนจริงๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

นักแสดงที่ทำางานไม่เป็นเวลา 

 “โบว์มั่นใจว่าเมื่อตั้งใจที่จะเรียนแล้วต้อง

เรียนให้จบ โดยเฉพาะสื่อสารมวลชนเป็นวิชาที่

ใกล้เคียงกับงาน สามารถประยุกต์ท้ัง 2 เร่ือง 

ไปด้วยกันได้ ตั้งใจว่าจะเรียนให้จบตามหลักสูตร 

4 ปี แบ่งเวลาอ่านหนังสือควบคู่กับทุ่มเทงาน 

ตอนนี้เริ่มเรียนร้องและรำาทั้งของภาคกลางและ

ภาคใต้ด้วย 

 ... โบว์รักการเรียนแต่ไม่มีเวลาเรียนเหมือน

เพื่อนๆ เพราะเริ่มทำางานไปด้วยเรียนไปด้วย 

มาตั้งแต่เรียนชั้นม.2 ที่สาธิตรามฯ ที่ผ่านมารู้สึก

ผูกพันกับรามคำาแหงมาตลอด  รามคำาแหงไม่แพ้

สถาบนัใดในประเทศ เป็นศนูย์รวมด้านวชิาการ กฬีา 

และกิจกรรมรวมไว้ครบที่เดียว ขอเป็นกำาลังใจ 

ให้ทุกคน โดยเฉพาะคนที่ไม่มีเวลาเรียน ขอให ้

ใช้ความพยายาม หากเรามีใจรักและมุ่งมั่นเราจะ

หาเวลาเรียนและประสบความสำาเร็จได้อย่าง

แน่นอน”(อ่านต่อหน้า 11)


