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วันที่ ๗ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯ ในโอกาส “44 ปีรามคำ�แหง”

๓

นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
องค์พ่อขุนรามคำ�แหงมหาราช ในโอกาสครบรอบ 44 ปีแห่งการ
สถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณ
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำ�แหงมหาราช โดยมี
รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง พร้อมด้วย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายอินทร์จันทร์
บุราพันธ์ ศาสตราจารย์พเิ ศษปัญญา สุทธิบดี นายวิทวัส บุญญสถิตย์
และนายบุญชอบ ล้ออุไร ผู้แทนนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาร่วมพิธีจำ�นวนมาก
โอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร. กล่าวรายงานว่า
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ

ปีที่ ๔๕

ฉบับที่

๓๔

วันที่ ๗ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประธานอำ�นวยการฯหวังให้การสรรหาฯม.ร.เป็นต้นแบบ ปชต.

เชิญชวนชาวรามฯใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง 15 ธ.ค.นี้

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. มอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ในงานสถาปนา ม.ร. ครบรอบ 44 ปี

มหาวิ ท ยาลั ย รามคำ�แหง
มอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” เนือ่ งใน
โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 44 ปี เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถ
ประสบความสำ�เร็จในหน้าที่ และ
ได้นำ�ความรู้ไปรับใช้สังคม โดยมี
นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำ�แหง เป็นประธาน
มอบรางวัล เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำ�แหงมหาราช
รวมทัง้ มอบรางวัลเพชรประดับรามฯแก่นกั ศึกษาปัจจุบนั ทีส่ ร้างชือ่ เสียงแก่สถาบัน(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2(เพิ่มเติม) ม.รามฯ ลงทะเบียน
วันที่ 12-14 ธ.ค.นี้ (เฉพาะส่วนกลาง) นักศึกษาเก่า 18-21 ธ.ค.นี้

ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการสรรหาฯ หวังการสรรหา
อธิการบดีรามคำ�แหงเป็นแบบอย่างของระบอบประชาธิปไตย
พร้อมชวนชาวรามคำ�แหงใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง ในวันที่
15 ธันวาคมนี้ ในการแถลงนโยบายของผูเ้ ข้ารับการสรรหาอธิการบดี
ต่อคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างงบรายได้
ลูกจ้างประจำ� ลูกจ้างปฏิบตั งิ านชัว่ คราว และนักศึกษา ซึง่ มีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
อธิการบดีเป็นผูแ้ ถลงนโยบาย
โอกาสนี้ นายสงวน ตียะไพบูลย์สนิ ประธานคณะกรรมการ
อำ�นวยการสรรหาอธิการบดี กล่าวในการแถลงนโยบายต่อสายคณาจารย์
เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำ�แหงมหาราช
ว่าการสรรหาอธิการบดีในครัง้ นี้
(อ่านต่อหน้า 2)

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่
12-14 ธันวาคม 2558 เฉพาะส่วนกลาง ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำ�แหงมหาราช เพือ่ เปิดโอกาส
ให้นักเรียนและผู้สนใจที่สมัครไม่ทันในช่วงแรก
สามารถสมัครได้ รวมทัง้ มีการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
(ไม่ต้องซื้อระเบียบการรับสมัคร) ตั้งแต่บัดนี้ 14 ธันวาคม 2558 ที่เว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th
นอกจากนี้ยังเปิดรับนักเรียน ชั้น ม.ปลาย
สมัครเรียนในระบบ Pre-degree และผู้สนใจที่จะ
สมัครเรียนปริญญาที่ 2 ด้วย
ผู้สนใจซื้อใบสมัครได้ที่อาคารสวป. ชั้น 3
ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
โทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th หรือ
Facebook:PR Ramkhamhaeng University
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รามค�ำแหง ย�้ำเตือนนักศึกษาเก่า เตรียมลงทะเบียนเรียน ส่วนกลาง ภาค 2/2558 ระหว่าง
วันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเวียงคํา
(VKB) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (หัวหมาก)
โดยนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดวิชาที่เปิดสอน
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ม.ร.30 ภาค 2/2558 หรือที่ www.ru.ac.th
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และทดสอบประเมินผล ตู้ปณ.1028
(อ่านต่อหน้า 2)
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ข่าวรามคำ�แหง

ม.ร.มอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ในงานสถาปนา ม.ร. ครบรอบ 44 ปี

(ต่อจากหน้า 1)

สำ�หรับศิษย์เก่าที่เข้ารับรางวัล จำ�นวน 4 ราย
ประกอบด้วย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์
นายสุวชิ สุทธิประภา ผูอ้ ำ�นวยการสถานีวทิ ยุ 100.5
อสมท. ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ นายอรรถการ ตฤษณารังสี
ประธานกรรมการ บริษทั สยามไดอิจิ ออโต้ รีบลิ ด์ จำ�กัด
ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ และนางสาววราภรณ์
สุวรรณปาน กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
ฮิลลารี่ อินท์ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกบั ศิษย์เก่าทีไ่ ด้สร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัย
ผมเป็นคนหนึ่งที่เฝ้ารอบัณฑิตรามฯออกไปแสดงให้สังคมภายนอกยอมรับมาเป็นเวลานาน ขณะนี้ก็เป็น
ทีป่ ระจักษ์ชดั แจ้งว่า บัณฑิตรามฯได้ไปดำ�รงตำ�แหน่งสูงสุดของการเป็นข้าราชการประจำ� เป็นปลัดกระทรวง
และเติบโตในภาคเอกชนอีกหลายองค์กร สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บุคลากรรามคำ�แหงต่างภาคภูมิใจและมีกำ�ลังใจ
ที่จะร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
“ขอฝากให้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ได้ รั ก ษามาตรฐานและคุ ณ งามความดี เ พื่ อ เป็ น แบบอย่ า งแก่ ช าวรามคำ � แหง
ในรุ่นต่อๆไปที่จะช่วยกันเสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับและเป็นกำ�ลังสำ�คัญทำ�หน้าที่
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและชาติบ้านเมือง ในนามของ ม.รามคำ�แหง ขอขอบคุณศิษย์เก่าที่สร้าง
คุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์ ขอให้เจริญก้าวหน้าในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานสืบไป”
ด้านหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าภาคภูมิใจที่ได้
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง โดยเฉพาะการทำ�งานในภาครัฐ ยิ่งต้องมี
ความภาคภูมิใจที่ได้ทำ�งานใกล้ชิดกับประชาชนและทุ่มเทแรงกายแรงใจทำ�งานให้กับ
ประเทศชาติ ขอฝากนักศึกษารามฯว่า การจัดระบบการเรียน วางแผนชีวติ ทีไ่ ม่มใี ครมาบังคับ
เป็นสิ่งสำ�คัญ เราต้องเรียนให้ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ในชีวิต เพราะเมื่อไปสู่วัย
ทำ�งานแล้ว สิ่งที่ถูกปลูกฝังมาจากรามฯทั้งความมุ่งมั่น ขยัน อดทน จะเป็นแรงขับเคลื่อน
การทำ�งานให้กับองค์กรไปพร้อมกับสร้างคุณประโยชน์และสั่งสมคุณงามความดีให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคม
นายสุวชิ สุทธิประภา ผูอ้ ำ�นวยการสถานีวทิ ยุ 100.5 อสมท. กล่าวว่ารางวัลอันทรงเกียรติ
ทีไ่ ด้รบั ครัง้ นี้ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งนำ�เจตนารมณ์ไปสานต่อ นำ�วิชาความรูแ้ ละประสบการณ์ชวี ติ
ไปสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติดังปณิธานที่ ม.รามคำ�แหงได้มอบรางวัลให้
ทั้งการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นที่พึ่งให้กับสังคม และเป็นแรงบันดาลใจในการทำ�งาน
“รามคำ�แหงเปิดโอกาสให้กบั ทุกคน ทุกคนต้องเป็นนักสู้ ขวนขวายหาความรูร้ อบตัว
ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม คำ�สำ�คัญที่นักศึกษาต้องยึดมั่น คือ “อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน” ให้มองว่าจุดมุ่งหมายเมื่อเข้ามาเรียนในรามคำ�แหงคืออะไร ขอให้มุ่งมั่นไปสู่ความสำ�เร็จ
ไปเป็นบัณฑิตทีพ่ ร้อมรับใช้ประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์ ถ้ามุง่ มัน่ ตัง้ ใจแล้ว ย่อมไม่มสี ง่ิ ใดมาขวางกัน้ เราได้”
นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานกรรมการ บริษทั สยามไดอิจิ ออโต้ รีบลิ ด์ จำ�กัด
กล่าวว่าความสำ�เร็จในการทำ�งานทุกเรื่อง ไม่ได้อยู่ที่ตัวเราคนเดียว เพราะเรามีครู มีพี่
มีเพื่อน มีน้อง มีสถาบัน ทำ�ให้มีพลังในการขับเคลื่อนทำ�งานเพื่อสังคม โดยเฉพาะ
องค์ความรู้เรื่อง “ความรู้คู่คุณธรรม” เป็นปรัชญาที่ถูกปลูกฝังไปจากรามฯทำ�ให้ไปใช้
ในการทำ�งาน คือ “คุณภาพคูค่ ณุ ธรรม” เมือ่ ทำ�งานเน้นคุณภาพ เมือ่ ต้องตัดสินใจใช้หลักคุณธรรม
จึงมีความยินดีที่รามคำ�แหงได้เห็นความดีที่ผมได้ทำ� มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้
จะเป็นกำ�ลังใจให้ทำ�งานด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความเมตตาในการพัฒนาองค์กร และยึดมั่น
ในหลักความรู้คู่คุณธรรมสู่การทำ�งานให้ประสบความสำ�เร็จต่อไป
นางสาววราภรณ์ สุวรรณปาน กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ฮิลลารี่ อินท์
กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยได้เห็นคุณงามความดีของศิษย์เก่า
ทีไ่ ด้ทำ�งานเพือ่ ชุมชนและสังคม ด้วยการดูแลการศึกษาให้กบั เด็กทีด่ อ้ ยโอกาส ดิฉนั เชือ่ ว่า
การศึกษาเป็นสิ่งสำ�คัญ คนจะพัฒนาได้ต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษา ทุกคนต้องมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจ เคารพครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ประสาทวิชาความรู้ ส่วนการทำ�งานต้องมีความ
ซื่อสัตย์ รักองค์กร และมีความรับผิดชอบ สิ่งที่ดิฉันนำ�ไปพัฒนาองค์กร คือการบริหาร
จัดการบุคคล ทีต่ อ้ งดูแลพนักงานบริษทั จำ�นวนกว่าสองพันคน ด้วยการให้ คือ ให้โอกาส ให้การศึกษา มีรายได้
ดูแลครอบครัว และให้ทำ�คุณประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม

วันที่ ๗
๑๓กรกฎาคม
ธันวาคม ๒๕๕๘
๑-๗
๒๕๕๖
ประธานอำ�นวยการฯ

(ต่อจากหน้า 1)

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
อธิการบดีจำ�นวน 1 ราย คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์
ลาภเจริญทรัพย์ ในฐานะ
ประธานอำ�นวยการสรรหาฯ
ขอชื่ น ชมการทำ�งานของ
คณะกรรมการดำ�เนินการสรรหาฯ
ที่มีระเบียบข้อบังคับที่ถือเป็น
ต้นแบบประชาธิปไตยทีด่ อี ย่างยิง่ เพราะการเข้าสูต่ ำ�แหน่ง
อธิการบดี เป็นตำ�แหน่งสูงสุดของสถาบันการศึกษา
โดยมีประชากรชาวรามคำ�แหงทุกสาย ทั้งคณาจารย์
เจ้าหน้าทีส่ ายสนับสนุน และนักศึกษา ใช้สทิ ธิหยัง่ เสียง
พร้อมกันทัว่ ประเทศ เหมือนเป็นการย่อรูปแบบประชาธิปไตย
ของประเทศมาเป็ น ของมหาวิ ท ยาลั ย รามคำ�แหง
ผมจึงอยากเห็นประชากรชาวรามคำ�แหงออกมาใช้สิทธิ
กันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงให้เห็นว่าประชากร
ชาวรามคำ�แหงมีความรักในประชาธิปไตยและอยาก
ให้การหยั่งเสียงสรรหาครั้งนี้สามารถเป็นต้นแบบของ
ระบอบประชาธิปไตยให้กบั ประเทศไทยอีกทางหนึง่ ด้วย
ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการฯ กล่าวด้วยว่า
ขอเชิญชาวรามฯมาใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหา
อธิการบดีในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น.
พร้อมกันทัง้ ในส่วนกลาง (รามฯหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา)
และส่วนภูมิภาค 40 จังหวัดทั่วประเทศ โดยให้นำ�บัตร
ประจำ�ตัวมาแสดงตนในการใช้สิทธิด้วย
สำ�หรับคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างประจำ� ลูกจ้างปฏิบตั งิ านชัว่ คราว
แสดงบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ บัตรประจำ�ตัวพนักงานมหาวิทยาลัย บัตรประจำ�ตัวลูกจ้าง หรือบัตรประชาชน
หรือบัตรทีท่ างราชการออกให้ ส่วนนักศึกษา แสดงบัตรนักศึกษา บัตรประชาชน หรือบัตรทีท่ างราชการออกให้
ทัง้ นี้ คณะกรรมการอำ�นวยการสรรหาฯได้มปี ระกาศ
แก้ไขสถานทีล่ งคะแนนหยัง่ เสียงสรรหาฯ จำ�นวน 1 แห่ง
ของนักศึกษาจังหวัดระยอง นักศึกษาจังหวัดชลบุรี จากเดิม
ลงคะแนนหยัง่ เสียง ณโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
แก้ไขเป็นโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง

ม.รามฯ ลงทะเบียนฯ

(ต่อจากหน้า 1)

ธนาณั ติ สั่ ง จ่ า ยในนามมหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง
ไปรษณีย์สาขามหาวิทยาลัยรามคําแหง สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลงทะเบียนเรียน อาคารสวป.
โทร.0-2310-8610
ทัง้ นี้ ก�ำหนดเปิดการบรรยายในชัน้ เรียน (ส่วนกลาง)
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป และสอบไล่
ภาค 2/2558 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 8 เมษายน 2559

นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัล “เพชรประดับรามฯ”
ให้แก่นกั ศึกษาปัจจุบนั จำ�นวน 4 ราย เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
และเป็นขวัญกำ�ลังใจให้แก่นกั ศึกษาทีป่ ระกอบคุณงาม
ความดีเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่สงั คม ประกอบด้วย
✯นางสาวฟ้าฤดี ทรงลักษณ์
✯นายภูวนาถ เรืองฤทธิ์
✯นายปุณภัท พุ่มเรือง

✯นางสาวฐิติพร สิงห์กุล

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

วันที่ ๗ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ข่าวรามคำ�แหง

๓

คณะวิทย์ฯ นำ�นักศึกษา - ชาวบ้าน ทำ�นาปลูกข้าวตามแบบวิถีไทย ปี 2

รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง เป็นประธานเปิดโครงการ
“คณะวิทย์รามฯ รวมใจ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมปิ ญั ญา การทำ�นาของไทย” ปีท่ี 2 โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.นวลละออ แสงสุข รองอธิการบดีฝา่ ยบัณฑิตศึกษาภูมภิ าค
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และ
ชาวบ้านในพืน้ ทีร่ ว่ มทำ�นาปลูกข้าวไรซ์เบอรีใ่ นระบบ
เกษตรอินทรีย์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
ณ โครงการวิจัยศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำ�ริ ตำ�บลบ้านสร้าง
อำ�เภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ตระหนักในคุณค่าของบุคคล ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และการบูรณาการ
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวพระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิน่ และเล็งเห็นความส�ำคัญในเรือ่ งดังกล่าวจึงได้จดั โครงการ “คณะวิทย์รามฯ รวมใจ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญา การท�ำนาของไทย” ขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการท�ำนาวิถีไทย
ในอดีตจนถึงปัจจุบนั และเป็นการให้ความรูเ้ กีย่ วกับความส�ำคัญของการท�ำนาปลูกข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์
รวมทั้งปลูกจิตส�ำนึกให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีงามของไทยด้วย
ส�ำหรับกิจกรรมการท�ำนาปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ในระบบเกษตรอินทรีย์ จะท�ำนาตั้งแต่การปลูกจนถึง
การเก็บเกี่ยว ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก เป็นกิจกรรมการท�ำนา 2 ประเภท คือ 1)การด�ำนา
ด้วยกล้าเพียงต้นเดียวในนาข้าวในพืน้ ที่ 1 ไร่ และ 2) การท�ำนาโยนกล้าข้าวในนาข้าวในพืน้ ที่ 1 ไร่ ระยะที่ 2
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการท�ำขวัญข้าว และระยะที่ 3
ประมาณเดือนมีนาคม 2559 เป็นกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว
รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ได้จัดกิจกรรม
“คณะวิทย์รามฯ รวมใจ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา การท�ำนาของไทย” ปีนี้เป็นปีที่ 2
โดยกิจกรรมนีท้ ำ� ให้นกั ศึกษาและชาวบ้านในพืน้ ทีไ่ ด้บรู ณาการการเรียนรูส้ กู่ ารฝึกปฏิบตั จิ ริงตามวิถกี ารท�ำนา
ของไทยในระบบเกษตรอินทรียต์ งั้ แต่การท�ำนาด�ำ-นาโยน อีกทัง้ ได้รว่ มแข่งขันด�ำนาและจับปลาในนาข้าวด้วย
ถือเป็นการปลูกจิตส�ำนึกให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย
และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชาวบ้านในพื้นที่ที่มาร่วมกันท�ำกิจกรรมในวันนี้ ขอให้ประสบผล
ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
จากนั้นรองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงได้นำ� บุคลากร นักศึกษา และชาวบ้านในพืน้ ที่ ร่วมกันท�ำนาโยนและนาด�ำปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
ในระบบเกษตรอินทรีย์ จ�ำนวน 3 ไร่ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ท�ำร่วมกัน
คือการแข่งขันด�ำนาและจับปลาในนาข้าวด้วย
ส�ำหรับ ผลการแข่งขันด�ำนา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอาเรฟ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมอยากด�ำนา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นาข้าว และรางวัลชมเชย ได้แก่ น้องด�ำคณะวิทย์ และผลการแข่งขัน
จับปลาในนาข้าว รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนายแกละ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านนอกเข้ากรุง
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม AT-RU และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมเกษตรอินดี้

วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก
ส�ำนวนนี้มีคนชอบพูดกันเมื่อถึง
วันเปลี่ยนพุทธศักราชใหม่
เช่ น อี ก ไม่ น านก็ จ ะถึ ง วั น ขึ้ น ปี
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ซึ่งตรงกับปีวอก
ปีวอกหรือปีลงิ ปีนสมเด็
ี้ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้ พ ระราชทานภาพลายฝี พ ระหั ต ถ์
รูปลิงแก่รา้ นภูฟา้ พร้อมด้วยพระนามาภิไธย
พิ ม พ์ ล งบนเสื้ อ ยื ด และของที่ระลึก
นอกจากนั้น ยังทรงพระราชทาน
พรปีวอก พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็น
คติพจน์ “กินกล้วยดีกว่า” ความว่า
ปีวอกลิงวิ่งคล่องว่องไวนัก
มองดูแล้วน่ารักเป็นนักหนา
ชอบกินกล้วยเป็นประโยชน์แก่กายา
มากินกล้วยกันดีกว่าเหมือนวานร
ปีใหม่จงมีสุขเพิ่มเติมวรรณะ
อายุพละดีสุดดุจสิงขร
ปฏิภาณประสิทธิพิพิธพร
ดั่งหนุมานชาญสมรผู้ยิ่งยง
“ข่าวรามค�ำแหง” ขอรับทั้งภาพ
ลายฝีพระหัตถ์และกลอนปีใหม่ไว้ด้วย
ความส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้
หวังว่า ทุกคนจะมีความสุขในปีใหม่นี้
ไม่วา่ จะเกิดปีวอกหรือปีใดๆ ก็ตาม

เปลวเทียนให้แสง รามคำ�แหงให้ทาง

ข่าวรามคำ�แหง

๔
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กำ�หนดวันเวลาสอบไล่ ภาค 2/2558 ตามปฏิทินการศึกษาใหม่
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วันและเวลาสอบ

กระบวนวิชา

วันและเวลาสอบ

กระบวนวิชา

วันและเวลาสอบ
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รวมทั้งหมด 2,474 วิชา

ด้วยรักและผูกพัน

(ต่อจากหน้า 12)

ให้ เ กิ ด สติ ป ั ญ ญาให้ เ กิ ด ความแข็ ง แรงกล้ า แกร่ ง
สามารถต่อต้านโรคภัยต่าง ๆ ได้ก็ท�ำไม่ได้ เพราะว่า
อาหารเป็นขยะ อาหารมันเสีย อาหารใช้ไม่ได้ อาหารไม่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารนั้นถ้าหากเป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่มีประโยชน์ยังประโยชน์ได้ เราก็สามารถใช้ข้อมูล
ข่าวสารนั้นบูรณาการเอามาคิดเอามาต่อยอดเอามา
สามารถท�ำเป็นอย่างอื่นได้ เอามาปรุงแต่งให้เป็นเรื่อง เอามาปรุงแต่งให้เป็นความรู้ เอามาเรียบเรียง
ให้เป็นความรูศ้ กึ ษาและด�ำเนินการได้ แต่ถา้ ข้อมูลขยะ
หรือเศษของข้อมูลข่าวสาร พูดง่าย ๆ ว่าเศษอาหาร
ก็ไม่ต่างอะไรจากที่เรารับประทานเศษอาหารเข้าไป

ในร่างกายแล้วจะให้ร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรง
มีสติปญ
ั ญาได้อย่างไร มีคนกล่าวกันไว้แทบจะทุกวัน
แทบจะทุกที่ทุกแห่ง ณ วันนี้ว่า ในสังคมบ้านเรา
เป็ น สั ง คมที่ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารสั พ เพเหระรั บ ขยะ
เข้าไปมากมายไม่คอ่ ยได้กลัน่ กรอง ทีค่ รูพดู ตรงนีไ้ ม่ได้
หมายความว่า เราจะต้องรับข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นความรู้
หนักอึ้งหรืออะไร ๆ ต่าง ๆ ให้มันเกินกว่าเหตุไม่ใช่
มันก็มีการบันเทิงอยู่บ้างมีอย่างอื่นปนเข้ามาบ้าง
มันก็เหมือนอาหารโดยทั่วไป ที่เราอาจจะมีเค็มติด
เข้าไปบ้างมีหวานติดเข้าไปบ้าง มีเปรีย้ วติดเข้าไปบ้าง
มีรสชาติปรุงให้มันอร่อยขึ้นมาก็เป็นไปได้ อยู่ที่เน่า
หรือเสียหรือว่าเป็นขยะหรือว่ามันใช้ไม่ได้ตรงนั้น
ต่างหาก ดังนัน้ ตรงนีข้ อให้ลกู ศิษย์ลองดูวา่ วัน ๆ หนึง่

เรารับประทานขยะเข้าไปเท่าไร คือ เรารับข้อมูลข่าวสาร
ทีเ่ ป็นขยะไม่ได้สร้างสรรค์ ไม่ได้ทำ� ให้เกิดประโยชน์อะไร
เป็นแต่เรือ่ งไร้สาระ เป็นแต่เรือ่ งทีต่ ลกไปวัน ๆ หรือว่า
เป็ น แต่ เ รื่ อ งที่ ฟ ั ง แล้ ว ไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ประโยชน์
ในทางที่จะสร้างสรรค์อะไรได้ ลองพิจารณาดู
ทีค่ รูพดู ตรงนีน้ นั้ ก็เพราะว่าความเปลีย่ นแปลง
ของสังคมที่มีอย่างรวดเร็วอย่างทุกวันนี้นั้น มีความ
หลากหลายมากมายจนผูเ้ ลือกข่าวสารอาจจะหลงทางว่า
การที่เราจะท� ำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมีข้อมูล
เราต้องมีสิ่งที่สร้างสรรค์น�ำไปท�ำน�ำไปปฏิบัติแล้ว
เกิดประโยชน์ต่อการเป็นอยู่ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ตอ่ ร่างกายเถอะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
สวัสดีครับ
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ข่าวรามคำ�แหง

ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯ ในโอกาส “44 ปีรามคำ�แหง”		

(ต่อจากหน้า 1)

๑๑
แนะนำ�ผ้เู ข้ารับการสรรหาอธิการบดี (ต่อจากหน้า 12)
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานต�ำรวจ (พ.ศ.2549)
◆ ประธานคณะอนุ ก รรมการประชาสั ม พั น ธ์
คณะกรรมการเตรียมการจัดตัง้ สภาพัฒนาการเมือง
(พ.ศ.2550)
◆ กรรมการสภาที่ ป รึ ก ษาพั ฒ นาบุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2550)
◆ ที่ ป รึ ก ษาศู น ย์ พั ฒ นาการเมื อ งการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2550)
◆ ประธานกรรมการบริษท
ั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด (พ.ศ.2551)
◆ กรรมการบริษท
ั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กระทรวงคมนาคม (พ.ศ.2552)
◆ ประธานกรรมการบริหารกิจการส�ำนักงานตลาด
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2552)
◆ กรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
กระทรวงการคลัง (พ.ศ.2553)
◆ รองประธานกรรมการพัฒนาการบริหารท่าอากาศยาน
(พ.ศ.2554)
◆ กรรมการในคณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2554)
◆ กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2555)
◆ อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรม
และการพัฒนาคุณธรรม (พ.ศ.2555)
◆ กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการ
ข้าราชการต�ำรวจ (พ.ศ.2555)
◆ ทีป
่ รึกษาในคณะอนุกรรมการศึกษาและส่งเสริมมาตรการ
เกีย่ วกับการพิทกั ษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ (พ.ศ.2555)
◆ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง (พ.ศ.2555)
◆ ทีป
่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ.2556)
◆ กรรมการบริ ห ารกิ จ การระหว่ า งประเทศของ
การท่าอากาศยาน (พ.ศ.2556)
◆ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2557)
◆ กรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และ
รวบรวมความเห็ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา
จัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2557)
◆ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษท
ั เจพี
มอเตอร์เวิร์ค จ�ำกัด (มหาชน) (พ.ศ.2557)
◆

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง เมือ่ พุทธศักราช 2514 ถึงวันนีม้ หาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการมาครบ 44 ปี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงยังยึดมั่นในปณิธาน และปรัชญาเดิมที่จักดำ�รงความเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา เปิดโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้แก่ผปู้ รารถนาแสวงหาวิชาความรู้ เข้ารับการศึกษาวิทยาการในสาขาวิชาต่างๆ
อย่างกว้างขวาง และสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความรู้สูงขึ้น สามารถปฏิบัติหน้าที่การงาน
ในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงได้ปฏิบัติภารกิจตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติ 4 ประการ คือ สอน วิจัย
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เพิ่มภารกิจ
ที่ 5 ขึน้ อีกประการหนึง่ คือ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ คู่ ณุ ธรรม มีสำ�นึกนำ�ทีจ่ ะดูแลและรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ปัจจุบนั
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นับรวมกับที่มหาวิทยาลัย
มีโรงเรียนสาธิต ซึ่งสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม และมัธยมแล้ว มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงจัดการศึกษา
ได้ตง้ั แต่ระดับชัน้ อนุบาล ถึงระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ซึง่ เป็นภารกิจทีม่ หาวิทยาลัยรามคำ�แหงภาคภูมใิ จ ยิง่ ไปกว่านัน้
มหาวิทยาลัยได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆ
ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้เพื่อประกอบวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ถึงปีนี้มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการ
เปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดต่างๆ 23 แห่งทัว่ ประเทศ ขยายการเรียนการสอนสูต่ า่ งประเทศ
ใน 31 ประเทศ และจัดให้มีศูนย์สอบ 41 แห่งในประเทศเหล่านั้น
ในฐานะอธิการบดี ผมจะพยายามปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ สามารถ
ผลิตบัณฑิตในระดับต่างๆ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมน้อมนำ�ชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่การงานได้อย่างดี และมีความสำ�นึกที่จะต้องดูแลและรับผิดชอบต่อบ้านเมือง และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�รงชีวิตอย่างมีความสุขและความสำ�เร็จ
จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสครบรอบ “44ปีรามคำ�แหง” ว่า
ผมขอแสดงความชื่ น ชมต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย รามคำ�แหงที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่ มี ค วามสำ�คั ญ อย่ า งยิ่ ง
มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมขอชื่นชม
เป็นอย่างมากต่อท่านอธิการบดีที่ได้มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญรุ่งเรืองด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
สามารถนำ�พามหาวิทยาลัยรามคำ�แหงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ� ไม่เพียงแต่ในระดับประเทศเท่านั้น แต่ควร
นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ในระดับโลกด้วย
ผมขอแสดงความชื่นชมต่อมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ที่สามารถปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ได้ครบถ้วน และยังเพิ่มภารกิจประการที่ 5 ในการผลิตบัณฑิตซึ่งมีความรู้คู่คุณธรรม มีสำ�นึกนำ�ที่จะดูแล
และรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ซึ่งผมเห็นว่าเป็นแนวทางที่น่ายกย่อง และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศได้อย่างดียิ่ง
ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย ผมมีความยินดีที่จะให้ความสนับสนุนและส่งเสริมมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงในด้านต่างๆ ที่จะทำ�ให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้สำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทา่ นอธิการบดีและคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ให้นำ�พามหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไปอีกในทุกๆ ด้าน
หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำ�แหง
เจ้าของ
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
ผู้จัดการ
ช่างภาพ

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.
ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
รศ.วาริศา พลายบัว
น.ส.สุธี ตันตินันท์ธร
นางวนิดา หาญณรงค์
นางรัชนี โคตรพรหม
น.ส.พรรณวรา เพิ่มพูล นางปุญญิสา อรพินท์
นางสาริศา แสงสุข
นางวัฒนา อัติโชติ
นายวิทยา ธนาฤกษ์มงคล   นายภาณุพงศ์ พิงไธสง

กองจัดการ

น.ส.ถนอมพงษ์ สิงห์สุข
น.ส.กุลิศรา เจริญสุข
นายสยุมพล ศรพรหม

งานประชาสัมพันธ์ โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๕
อัตราสมาชิก (ปีละ ๕๒ ฉบับ) ออกทุกวันจันทร์ ปีละ ๒๐๐ บาท
สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ ได้ โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น
ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำ�แหง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ถนนรามคำ�แหง เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐ สั่งจ่าย ปณ.รามคำ�แหง
ผู้พิมพ์    สำ�นักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๒
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วันวันทีที่ ๒๔
๓๐ ธัมินถวาคม
ุนายน ๒๕๕๘
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ม.ร. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่จังหวัดชัยภูมิ
อาหารขยะ
รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง เป็นประธานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประจำ�ปี 2558 ณ วัดทรงศิลา พระอารามหลวง อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่ารวมทั้งประชาชนเข้าร่วมในพิธี
โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงได้มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และโรงเรียนสตรีชัยภูมิ

แนะนำ�ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี ม.ร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
การศึกษา
◆ รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
◆ Master of Arts (Political Science) University of
Chicago, The United States of Amercia
ตำ�แหน่งหน้าที่ ในปัจจุบัน
◆ อาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะรัฐศาสตร์
◆ กรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
◆ อนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
◆ กรรมการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
◆ กรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี)
ตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญในอดีต (ภายใน-ภายนอก)
◆ อาจารย์ตรี คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (พ.ศ.2517)
◆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (พ.ศ.2529)
◆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (พ.ศ.2534)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (พ.ศ.2539)
◆ ท�ำหน้าที่หัวหน้าภาควิชาการปกครอง (พ.ศ.2541)
◆ กรรมการบริหารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก
คณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ.2541)
◆ กรรมการวิชาการคณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ.2541)
◆ กรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
(รัฐศาสตร์) (พ.ศ.2541)
◆ กรรมการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ.2541)
◆ ประธานกรรมการบริหารโครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ส�ำหรับนักบริหาร (พ.ศ.2541)
◆ ผูอ
้ ำ� นวยการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ.2545)
◆ ประธานกรรมการบริหารโครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
โครงการการจัดการทางการเมือง (พ.ศ.2546)
◆ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (พ.ศ.2547)
◆ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (พ.ศ.2548)
◆ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ.2548)
◆ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (พ.ศ.2550, พ.ศ.2554)
◆ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รักษาการในต�ำแหน่งผูอ
้ ำ� นวยการ
ส�ำนักเทคโนโลยีการศึกษา (พ.ศ.2551)
◆ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (พ.ศ.2554)
◆ ผูช
้ ำ� นาญการประจ�ำคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.2544)
◆ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการต�ำรวจ
สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.2545)
◆ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.2548)
◆ ทีป
่ รึกษากิตติมศักดิป์ ระจ�ำคณะกรรมาธิการการปกครอง
สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.2548)
◆ คณะกรรมการเตรียมการจัดตัง้ สภาพัฒนาการเมือง
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(พ.ศ.2549)
◆

ครูมองสภาพของการบริโภคอาหารของ
ผู้คนปัจจุบันนี้นั้น ดูออกจะดาษดื่นดูออกจะ
มากมายชนิดมากชาติมากภาษา มากวิธีการท�ำ
มากสิ่งที่เอามาท�ำเป็นอาหารใช้บริโภค
ลูกศิษย์ครับ การบริโภคนั้นหรือการกิน
หรือการรับประทานนัน้ ถ้าหากเราพินจิ พิจารณา
ดูให้ดจี ะพบว่าการบริโภคหากเราไม่จำ� แนกแยกแยะ
ไม่จำ� แนกว่าอาหารชนิดใดเป็นประโยชน์มปี ระโยชน์
อาหารชนิดใดมีโทษเป็นโทษ แก่การบริโภค
แก่ร่างกายโดยตรงหรือแก่บางส่วนของร่างกาย
อาหารบางชนิ ด บางอย่ า งก็ เ ป็ น อาหาร
ส�ำหรับเสริมสมองบ�ำรุงสมอง อาหารบางชนิด
ก็บำ� รุงก�ำลังให้วติ ามินให้แร่ธาตุให้โปรตีนให้สงิ่ ต่างๆ
แก่ร่างกาย ท�ำให้ร่างกายเราเดินอยู่ได้ มีชีวิตอยู่ได้
แต่ บ างอย่ า งก็ ท� ำ ให้ ร ่ า งกายเราเสื่ อ มท� ำ ให้
ร่างกายเราเป็นโรคเป็นภัย ดังที่เราเห็นอยู่รอบ ๆ
ตัวเรากล่าวโดยง่าย ๆ ก็คือ อาหารนั้นมีทั้งคุณ
และโทษ
ในการบริโภคอาหารตามทีเ่ ขาพิมพ์ไว้ในที่
บรรจุอาหาร หรือพิมพ์ไว้ในส่วนทีจ่ ะประชาสัมพันธ์
ให้ผบู้ ริโภคได้ทราบ เขาจะบอกหมวดหมูอ่ าหารไว้
เขาจะแจ้งให้ทราบว่าอาหารนั้นมีปริมาณเท่าไร
มี น�้ ำ ตาลเท่ า ไรมี เ กลื อ เท่ า ไรมี สิ่ ง ไหนเท่ า ไร
ก่ อ นจะบริ โ ภคเราต้ อ งตรวจตราและที่ ส� ำ คั ญ
ก็ต้องบริโภคอย่างหลากหลายให้ครบหมวดหมู่
และนอกจากจะครบหมวดหมู ่ แ ล้ ว ต้ อ งดู ว ่ า
อาหารนั้นมีอายุการใช้งาน หรือมีการผลิตมีการ
บรรจุ ไ ว้ ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ไรเพื่ อ ที่ เ ราจะได้ ท ราบว่ า
อาหารนั้นหมดอายุแล้วหรือไม่ เพราะถ้าหมดอายุ แ ล้ ว อาหารก็ ไ ม่ ต ่ า งจากขยะหรื อ อาจจะ
เลวร้ายกว่าขยะเพราะอาจจะมีพิษขึ้นมาก็ได้
ครูพูดถึงเรื่องการบริโภคอาหารขยะนั้น
โดยเนื้ อ แท้ แ ล้ ว ครู อ ยากจะพู ด ถึ ง การบริ โ ภค
ข้อมูลข่าวสาร ค�ำว่าบริโภคอาจจะมองเป็นเรื่อง
ดื่มกินหรือรับประทาน แต่ว่าบริโภคในที่นี้ครู
ต้องการสื่อว่าใช้มันหรือรับมัน การที่เราได้รับ
ข้อมูลข่าวสารก็เหมือนร่างกายเราได้รับอาหาร
ถ้าร่างกายเรารับอาหารที่เป็นขยะเข้าไป
การที่ จ ะไปท� ำนุ บ� ำ รุ ง ร่ า งกายท� ำ นุ บ� ำ รุ ง สมอง
(อ่านต่อหน้า 10)

