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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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๓๔

วันที่ ๗ - ๑๓ ธันวาคม 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

ประธานอำานวยการฯหวังให้การสรรหาฯม.ร.เป็นต้นแบบ ปชต.

เชิญชวนชาวรามฯใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง 15 ธ.ค.นี้

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

   
 

 รามค�าแหง ย�้าเตือนนักศึกษาเก่า เตรียม- 

ลงทะเบยีนเรียน ส่วนกลาง ภาค 2/2558 ระหว่าง 

วันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเวียงคํา 

(VKB) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก)

โดยนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดวิชาที่เปิดสอน 

พร้อมวัน-เวลาบรรยาย และวันเวลาสอบได้จาก  

ม.ร.30 ภาค 2/2558 หรือที่ www.ru.ac.th 

นอกจากนี้ยังมีการลงทะเบียนนักศึกษาเก่า 

ภาค 2/2558 ทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ 6 - 17 

มกราคม 2559 และลงทะเบียนทางไปรษณีย์ 

ตั้งแต่บัดน้ี - 16 ธันวาคม 2558 โดยจดหมาย 

จ่าหน้าซองถงึผู้อ�านวยการส�านกับรกิารทางวชิาการ

และทดสอบประเมินผล ตู้ปณ.1028 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

มอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” เน่ืองใน 

โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย- 

ครบรอบ 44 ปี เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ

ศิษย์เก่าท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ประสบความส�าเร็จในหน้าที่ และ 

ได้น�าความรู้ไปรับใช้สังคม โดยมี 

นายวิรัช  ชินวินิจกุล  นายกสภา-

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน

มอบรางวัล เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานพระบรมรูปพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

รวมท้ังมอบรางวัลเพชรประดับรามฯแก่นักศึกษาปัจจุบันท่ีสร้างช่ือเสียงแก่สถาบัน

   
 ม.ร.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2(เพิ่มเติม)

วันที่ 12-14 ธ.ค.นี้ (เฉพาะส่วนกลาง)

ม.รามฯ ลงทะเบียน  

นักศึกษาเก่า 18-21 ธ.ค.นี้

ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯ ในโอกาส “44 ปีรามคำาแหง”

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 
12-14 ธันวาคม 2558 เฉพาะส่วนกลาง ณ อาคาร- 
หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เพ่ือเปิดโอกาส 
ให้นักเรียนและผู้สนใจท่ีสมัครไม่ทันในช่วงแรก 
สามารถสมัครได้ รวมท้ังมีการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
(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 
ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 
โทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th หรือ 
Facebook:PR Ramkhamhaeng University (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

  ประธานคณะกรรมการอ�านวยการสรรหาฯ หวังการสรรหา 

อธิการบดีรามค�าแหงเป็นแบบอย่างของระบอบประชาธิปไตย  

พร้อมชวนชาวรามค�าแหงใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง ในวันที ่

15 ธันวาคมน้ี ในการแถลงนโยบายของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี 

ต่อคณาจารย์  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างงบรายได ้

ลูกจ้างประจ�า ลูกจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราว และนักศึกษา ซ่ึงมีผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 

อธิการบดีเป็นผู้แถลงนโยบาย 

 โอกาสน้ี นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน ประธานคณะกรรมการ 

อ�านวยการสรรหาอธิการบดี กล่าวในการแถลงนโยบายต่อสายคณาจารย์ 

เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

ว่าการสรรหาอธิการบดีในคร้ังน้ี (อ่านต่อหน้า 2)

 นายวิรัช  ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

องค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ในโอกาสครบรอบ 44 ปีแห่งการ 

สถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณ

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดยม ี

รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง พร้อมด้วย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายอินทร์จันทร์ 

บุราพันธ์ ศาสตราจารย์พิเศษปัญญา สุทธิบดี นายวิทวัส บุญญสถิตย์  

และนายบุญชอบ ล้ออุไร ผู้แทนนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 

และนักศึกษาร่วมพิธีจ�านวนมาก

 โอกาสน้ี รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร. กล่าวรายงานว่า 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ 



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๗ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ม.ร.มอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ในงานสถาปนา ม.ร. ครบรอบ 44 ปี                     (ต่อจากหน้า 1)

 ส�าหรับศิษย์เก่าที่เข้ารับรางวัล จ�านวน 4 ราย 

ประกอบด้วย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัด-

กระทรวงแรงงาน ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์  

นายสุวิช สุทธิประภา  ผู้อ�านวยการสถานีวิทยุ 100.5      

อสมท. ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ นายอรรถการ ตฤษณารังสี 

ประธานกรรมการ บริษัท สยามไดอิจิ ออโต้ รีบิลด์ จ�ากัด 

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ และนางสาววราภรณ์ 

สุวรรณปาน กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 

ฮิลลารี่ อินท์ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์

 โอกาสน้ี นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าท่ีได้สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

ผมเป็นคนหนึ่งที่เฝ้ารอบัณฑิตรามฯออกไปแสดงให้สังคมภายนอกยอมรับมาเป็นเวลานาน ขณะนี้ก็เป็น 

ท่ีประจักษ์ชัดแจ้งว่า บัณฑิตรามฯได้ไปด�ารงต�าแหน่งสูงสุดของการเป็นข้าราชการประจ�า เป็นปลัดกระทรวง 

และเติบโตในภาคเอกชนอีกหลายองค์กร สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บุคลากรรามค�าแหงต่างภาคภูมิใจและมีก�าลังใจ

ที่จะร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่

 “ขอฝากให้ศิษย์เก่าได้รักษามาตรฐานและคุณงามความดีเพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ชาวรามคำาแหง 

ในรุ่นต่อๆไปที่จะช่วยกันเสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับและเป็นกำาลังสำาคัญทำาหน้าที่

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและชาติบ้านเมือง ในนามของ ม.รามคำาแหง ขอขอบคุณศิษย์เก่าที่สร้าง 

คุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์ ขอให้เจริญก้าวหน้าในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานสืบไป”

 ด้านหม่อมหลวงปุณฑริก สมิต ิ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าภาคภูมิใจที่ได้

สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยเฉพาะการท�างานในภาครัฐ ยิ่งต้องม ี

ความภาคภูมิใจที่ได้ท�างานใกล้ชิดกับประชาชนและทุ่มเทแรงกายแรงใจท�างานให้กับ

ประเทศชาติ ขอฝากนักศึกษารามฯว่า การจัดระบบการเรียน วางแผนชีวิตท่ีไม่มีใครมาบังคับ 

เป็นสิ่งส�าคัญ เราต้องเรียนให้ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ในชีวิต เพราะเมื่อไปสู่วัย

ท�างานแล้ว สิ่งที่ถูกปลูกฝังมาจากรามฯทั้งความมุ่งมั่น ขยัน อดทน จะเป็นแรงขับเคลื่อน

การท�างานให้กับองค์กรไปพร้อมกับสร้างคุณประโยชน์และสั่งสมคุณงามความดีให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคม

 นายสุวิช สุทธิประภา ผู้อ�านวยการสถานีวิทยุ 100.5 อสมท. กล่าวว่ารางวัลอันทรงเกียรติ 

ท่ีได้รับคร้ังน้ี เป็นส่ิงท่ีต้องน�าเจตนารมณ์ไปสานต่อ น�าวิชาความรู้และประสบการณ์ชีวิต 

ไปสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติดังปณิธานที่ ม.รามค�าแหงได้มอบรางวัลให้  

ทั้งการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นที่พึ่งให้กับสังคม และเป็นแรงบันดาลใจในการท�างาน

 “รามค�าแหงเปิดโอกาสให้กับทุกคน ทุกคนต้องเป็นนักสู้ ขวนขวายหาความรู้รอบตัว 

ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม ค�าส�าคัญที่นักศึกษาต้องยึดมั่น คือ “อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนแล- 

เป็นที่พึ่งแห่งตน” ให้มองว่าจุดมุ่งหมายเมื่อเข้ามาเรียนในรามค�าแหงคืออะไร ขอให้มุ่งมั่นไปสู่ความส�าเร็จ 

ไปเป็นบัณฑิตท่ีพร้อมรับใช้ประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์ ถ้ามุ่งม่ันต้ังใจแล้ว ย่อมไม่มีส่ิงใดมาขวางก้ันเราได้”

 นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานกรรมการ บริษัท สยามไดอิจิ ออโต้ รีบิลด์ จ�ากัด 

กล่าวว่าความส�าเร็จในการท�างานทุกเรื่อง ไม่ได้อยู่ที่ตัวเราคนเดียว เพราะเรามีครู มีพี ่

มีเพื่อน มีน้อง มีสถาบัน ท�าให้มีพลังในการขับเคลื่อนท�างานเพื่อสังคม โดยเฉพาะ 

องค์ความรู้เรื่อง “ความรู้คู่คุณธรรม” เป็นปรัชญาที่ถูกปลูกฝังไปจากรามฯท�าให้ไปใช ้

ในการท�างาน คือ “คุณภาพคู่คุณธรรม” เม่ือท�างานเน้นคุณภาพ เม่ือต้องตัดสินใจใช้หลักคุณธรรม 

จึงมีความยินดีที่รามค�าแหงได้เห็นความดีที่ผมได้ท�า มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให ้

จะเป็นก�าลังใจให้ท�างานด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความเมตตาในการพัฒนาองค์กร และยึดมั่น 

ในหลักความรู้คู่คุณธรรมสู่การท�างานให้ประสบความส�าเร็จต่อไป

 นางสาววราภรณ์ สุวรรณปาน กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ฮิลลารี่ อินท์ 

กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยได้เห็นคุณงามความดีของศิษย์เก่า 

ท่ีได้ท�างานเพ่ือชุมชนและสังคม ด้วยการดูแลการศึกษาให้กับเด็กท่ีด้อยโอกาส ดิฉันเช่ือว่า 

การศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญ คนจะพัฒนาได้ต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษา ทุกคนต้องมีความ 

มุ่งมั่นตั้งใจ เคารพครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ประสาทวิชาความรู้ ส่วนการท�างานต้องมีความ

ซื่อสัตย์ รักองค์กร และมีความรับผิดชอบ สิ่งที่ดิฉันน�าไปพัฒนาองค์กร คือการบริหาร

จัดการบุคคล ท่ีต้องดูแลพนักงานบริษัทจ�านวนกว่าสองพันคน ด้วยการให้ คือ ให้โอกาส ให้การศึกษา มีรายได้

ดูแลครอบครัว และให้ท�าคุณประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม

 นอกจากน้ี ยังได้มอบรางวัล “เพชรประดับรามฯ” 

ให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน จ�านวน 4 ราย เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ 

และเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่นักศึกษาท่ีประกอบคุณงาม

ความดีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม ประกอบด้วย 

✯นางสาวฟ้าฤดี ทรงลักษณ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

✯นายภูวนาถ เรืองฤทธิ์ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

✯นายปุณภัท พุ่มเรือง นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

✯นางสาวฐิติพร สิงห์กุล นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

ธนาณั ติสั่ งจ ่ ายในนามมหาวิทยาลัยรามค� าแหง 

ไปรษณีย์สาขามหาวิทยาลัยรามค�าแหง สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลงทะเบียนเรียน อาคารสวป.  

โทร.0-2310-8610

 ทัง้นี ้ก�าหนดเปิดการบรรยายในชัน้เรยีน (ส่วนกลาง) 

ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป และสอบไล่ 

ภาค 2/2558 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 8 เมษายน 2559

ม.รามฯ ลงทะเบียนฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา

อธิการบดจี�านวน 1 ราย คือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ ในฐานะ

ประธานอ�านวยการสรรหาฯ 

ขอชื่นชมการท� างานของ 

คณะกรรมการด�าเนินการสรรหาฯ 

ท่ีมีระเบียบข้อบังคับท่ีถือเป็น 

ต้นแบบประชาธิปไตยท่ีดีอย่างย่ิง เพราะการเข้าสู่ต�าแหน่ง 

อธิการบดี เป็นต�าแหน่งสูงสุดของสถาบันการศึกษา 

โดยมีประชากรชาวรามค�าแหงทุกสาย ทั้งคณาจารย ์

เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน และนักศึกษา ใช้สิทธิหย่ังเสียง 

พร้อมกันท่ัวประเทศ เหมือนเป็นการย่อรูปแบบประชาธิปไตย 

ของประเทศมาเป็นของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ผมจึงอยากเห็นประชากรชาวรามค�าแหงออกมาใช้สิทธิ

กันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงให้เห็นว่าประชากร 

ชาวรามค�าแหงมีความรักในประชาธิปไตยและอยาก

ให้การหยั่งเสียงสรรหาครั้งน้ีสามารถเป็นต้นแบบของ

ระบอบประชาธิปไตยให้กับประเทศไทยอีกทางหน่ึงด้วย

  ประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ กล่าวด้วยว่า 

ขอเชิญชาวรามฯมาใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหา

อธิการบดีในวันอังคารท่ี 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. 

พร้อมกันท้ังในส่วนกลาง (รามฯหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา) 

และส่วนภูมิภาค 40 จังหวัดทั่วประเทศ โดยให้น�าบัตร

ประจ�าตัวมาแสดงตนในการใช้สิทธิด้วย 

 ส�าหรับคณาจารย์  ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราว 

แสดงบัตรประจ�าตัวข้าราชการ บัตรประจ�าตัวพนักงาน-

มหาวิทยาลัย บัตรประจ�าตัวลูกจ้าง หรือบัตรประชาชน 

หรือบัตรท่ีทางราชการออกให้ ส่วนนักศึกษา แสดงบัตร- 

นักศึกษา บัตรประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกให้ 

 ท้ังน้ี คณะกรรมการอ�านวยการสรรหาฯได้มีประกาศ

แก้ไขสถานท่ีลงคะแนนหย่ังเสียงสรรหาฯ จ�านวน 1 แห่ง 

ของนักศึกษาจังหวัดระยอง นักศึกษาจังหวัดชลบุรี จากเดิม

ลงคะแนนหย่ังเสียง                 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม            จังหวัดระยอง 

แก้ไขเป็นโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง  

ประธานอํานวยการฯ                     (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๗ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ  คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานเปิดโครงการ 

“คณะวิทย์รามฯ รวมใจ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 

ภูมิปัญญา การทํานาของไทย”  ปีท่ี 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ดร.นวลละออ  แสงสุข  รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และ 

ชาวบ้านในพ้ืนท่ีร่วมท�านาปลูกข้าวไรซ์เบอร่ีในระบบ 

เกษตรอินทรีย์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 

ณ โครงการวิจัยศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ ต�าบลบ้านสร้าง  

อ�าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

 โอกาสน้ี อาจารย์ ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ตระหนกัในคณุค่าของบคุคล ภมูปัิญญาท้องถิน่ และการบรูณาการ 

ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญ 

ในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ในท้องถิน่ และเลง็เหน็ความส�าคญัในเรือ่งดงักล่าวจงึได้จดัโครงการ “คณะวทิย์รามฯ รวมใจ สบืสานวฒันธรรม 

ประเพณี ภูมิปัญญา การทํานาของไทย” ขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการท�านาวิถีไทย 

ในอดตีจนถึงปัจจบุนั และเป็นการให้ความรูเ้กีย่วกบัความส�าคญัของการท�านาปลกูข้าวในระบบเกษตรอนิทรย์ี 

รวมทั้งปลูกจิตส�านึกให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ที่ดีงามของไทยด้วย

 ส�าหรับกิจกรรมการท�านาปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ในระบบเกษตรอินทรีย์ จะท�านาตั้งแต่การปลูกจนถึง 

การเก็บเกี่ยว ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก เป็นกิจกรรมการท�านา 2 ประเภท คือ 1)การดํานา 

ด้วยกล้าเพยีงต้นเดยีวในนาข้าวในพืน้ที ่1 ไร่ และ 2) การทาํนาโยนกล้าข้าวในนาข้าวในพืน้ที ่1 ไร่ ระยะที ่2 

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการท�าขวัญข้าว และระยะที่ 3 

ประมาณเดือนมีนาคม 2559 เป็นกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว 

 รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้จัดกิจกรรม 

“คณะวิทย์รามฯ รวมใจ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา การทํานาของไทย” ปีนี้เป็นปีที่ 2 

โดยกจิกรรมนีท้�าให้นกัศึกษาและชาวบ้านในพืน้ทีไ่ด้บูรณาการการเรียนรู้สูก่ารฝึกปฏบัิตจิรงิตามวถิกีารท�านา 

ของไทยในระบบเกษตรอนิทรย์ีตัง้แต่การท�านาด�า-นาโยน อีกทัง้ได้ร่วมแข่งขนัด�านาและจบัปลาในนาข้าวด้วย 

ถือเป็นการปลูกจิตส�านึกให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของไทย 

และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชาวบ้านในพื้นที่ที่มาร่วมกันท�ากิจกรรมในวันนี้ ขอให้ประสบผล

ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 

 จากน้ันรองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบด ี

มหาวทิยาลัยรามค�าแหงได้น�าบุคลากร นกัศกึษา และชาวบ้านในพืน้ที ่ ร่วมกนัท�านาโยนและนาด�าปลกูข้าวไรซ์เบอรี ่

ในระบบเกษตรอินทรีย์ จ�านวน 3 ไร่ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ท�าร่วมกัน 

คือการแข่งขันด�านาและจับปลาในนาข้าวด้วย

 ส�าหรบั ผลการแข่งขนัดาํนา  รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ ทมีอาเรฟ  รองชนะเลิศอนัดับ 1 ได้แก่ ทมีอยากดาํนา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นาข้าว และรางวัลชมเชย ได้แก่ น้องดําคณะวิทย์ และผลการแข่งขัน 

จับปลาในนาข้าว รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนายแกละ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านนอกเข้ากรุง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม AT-RU และรางวัลชมเชย ได้แก ่ทีมเกษตรอินดี้

  

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก

 ส�านวนนี้มีคนชอบพูดกันเมื่อถึง

วันเปลี่ยนพุทธศักราชใหม่

 เช่นอีกไม่นานก็จะถึงวันขึ้นปี

พุทธศักราช ๒๕๕๙ ซึ่งตรงกับปีวอก

 ปีวอกหรอืปีลงิปีนี ้สมเดจ็พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ได้พระราชทานภาพลายฝีพระหัตถ์ 

รปูลงิแก่ร้านภูฟ้า พร้อมด้วยพระนามาภิไธย

 พิมพ ์ลงบนเสื้อยืดและของ- 

ที่ระลึก

 นอกจากนั้น ยังทรงพระราชทาน

พรปีวอก พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็น

คติพจน์ “กินกล้วยดีกว่า” ความว่า

 ปีวอกลิงวิ่งคล่องว่องไวนัก

 มองดูแล้วน่ารักเป็นนักหนา

 ชอบกนิกล้วยเป็นประโยชน์แก่กายา

 มากนิกล้วยกนัดกีว่าเหมอืนวานร

 ปีใหม่จงมีสุขเพิ่มเติมวรรณะ

 อายุพละดีสุดดุจสิงขร

 ปฏิภาณประสิทธิพิพิธพร

 ดั่งหนุมานชาญสมรผู้ยิ่งยง

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอรับทั้งภาพ

ลายฝีพระหัตถ์และกลอนปีใหม่ไว้ด้วย

ความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้

 หวงัว่า ทุกคนจะมีความสขุในปีใหม่นี ้

 ไม่ว่าจะเกดิปีวอกหรอืปีใดๆ กต็าม

คณะวิทย์ฯ นำ�นักศึกษ� - ช�วบ้�น ทำ�น�ปลูกข้�วต�มแบบวิถีไทย ปี 2



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๗ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

กำาหนดวันเวลาสอบไล่ ภาค 2/2558 ตามปฏิทินการศึกษาใหม่
  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๗ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๗ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๗ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๗ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๗ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๗ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ

รวมทั้งหมด 2,474 วิช�

ให้เกิดสติปัญญาให้เกิดความแข็งแรงกล้าแกร่ง

สามารถต่อต้านโรคภัยต่าง ๆ ได้ก็ท�าไม่ได้ เพราะว่า 

อาหารเป็นขยะ อาหารมนัเสยี อาหารใช้ไม่ได้ อาหาร- 

ไม่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับข้อมูลข่าวสาร

 ข้อมูลข่าวสารนั้นถ้าหากเป็นข้อมูลข่าวสาร

ที่มีประโยชน์ยังประโยชน์ได้ เราก็สามารถใช้ข้อมูล

ข่าวสารนั้นบูรณาการเอามาคิดเอามาต่อยอดเอามา

สามารถท�าเป็นอย่างอื่นได้  เอามาปรุงแต่งให้เป็น-

เรื่อง เอามาปรุงแต่งให้เป็นความรู้ เอามาเรียบเรียง 

ให้เป็นความรู้ศกึษาและด�าเนนิการได้ แต่ถ้าข้อมลูขยะ

หรือเศษของข้อมูลข่าวสาร พูดง่าย ๆ ว่าเศษอาหาร 

ก็ไม่ต่างอะไรจากที่เรารับประทานเศษอาหารเข้าไป

ในร่างกายแล้วจะให้ร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรง

มสีตปัิญญาได้อย่างไร มคีนกล่าวกนัไว้แทบจะทกุวนั 

แทบจะทุกที่ทุกแห่ง ณ วันนี้ว่า ในสังคมบ้านเรา

เป็นสังคมที่รับข้อมูลข่าวสารสัพเพเหระรับขยะ

เข้าไปมากมายไม่ค่อยได้กล่ันกรอง ทีค่รพููดตรงน้ีไม่ได้ 

หมายความว่า เราจะต้องรบัข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นความรู้

หนักอึ้งหรืออะไร ๆ ต่าง ๆ ให้มันเกินกว่าเหตุไม่ใช่ 

มันก็มีการบันเทิงอยู ่บ้างมีอย่างอื่นปนเข้ามาบ้าง

มันก็เหมือนอาหารโดยทั่วไป ที่เราอาจจะมีเค็มติด

เข้าไปบ้างมหีวานตดิเข้าไปบ้าง มเีปรีย้วตดิเข้าไปบ้าง 

มีรสชาติปรุงให้มันอร่อยขึ้นมาก็เป็นไปได้ อยู่ท่ีเน่า 

หรือเสียหรือว่าเป็นขยะหรือว่ามันใช้ไม่ได้ตรงนั้น 

ต่างหาก ดงันัน้ตรงนีข้อให้ลกูศษิย์ลองดวู่าวนั ๆ หนึง่ 

เรารบัประทานขยะเข้าไปเท่าไร คอื เรารบัข้อมลูข่าวสาร 

ทีเ่ป็นขยะไม่ได้สร้างสรรค์ ไม่ได้ท�าให้เกดิประโยชน์อะไร 

เป็นแต่เร่ืองไร้สาระ เป็นแต่เร่ืองทีต่ลกไปวนั ๆ หรือว่า 

เป็นแต่เรื่องที่ฟ ังแล้วไม่ก ่อให้เกิดคุณประโยชน  ์

ในทางที่จะสร้างสรรค์อะไรได้ ลองพิจารณาดู

 ทีค่รพูดูตรงนีน้ัน้กเ็พราะว่าความเปลีย่นแปลง

ของสังคมที่มีอย่างรวดเร็วอย่างทุกวันนี้นั้น มีความ

หลากหลายมากมายจนผูเ้ลือกข่าวสารอาจจะหลงทางว่า 

การที่เราจะท�าอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมีข้อมูล

เราต้องมีสิ่งที่สร้างสรรค์น�าไปท�าน�าไปปฏิบัติแล้ว

เกิดประโยชน์ต่อการเป็นอยู่ รับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ต่อร่างกายเถอะครบั พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั 

สวัสดีครับ

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๗ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

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

แนะนําผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี   (ต่อจากหน้า 12)ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯ ในโอกาส “44 ปีรามคําแหง”                                    (ต่อจากหน้า 1)

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เม่ือพุทธศักราช 2514 ถึงวันน้ีมหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการมาครบ 44 ปี มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงยังยึดมั่นในปณิธาน และปรัชญาเดิมที่จักด�ารงความเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา เปิดโอกาส

ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้แก่ผู้ปรารถนาแสวงหาวิชาความรู้ เข้ารับการศึกษาวิทยาการในสาขาวิชาต่างๆ 

อย่างกว้างขวาง และสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความรู้สูงขึ้น สามารถปฏิบัติหน้าที่การงาน 

ในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ปฏิบัติภารกิจตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 4 ประการ คือ สอน วิจัย 

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เพิ่มภารกิจ

ที่ 5 ข้ึนอีกประการหน่ึงคือ ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม มีส�านึกน�าท่ีจะดูแลและรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นับรวมกับที่มหาวิทยาลัย

มีโรงเรียนสาธิต ซึ่งสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม และมัธยมแล้ว มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงจัดการศึกษา 

ได้ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ถึงระดับดุษฎีบัณฑิต ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงภาคภูมิใจ ย่ิงไปกว่าน้ัน 

มหาวิทยาลัยได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆ 

ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้เพื่อประกอบวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ถึงปีนี้มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการ 

เปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดต่างๆ 23 แห่งท่ัวประเทศ ขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ

ใน 31 ประเทศ และจัดให้มีศูนย์สอบ 41 แห่งในประเทศเหล่านั้น 

 ในฐานะอธิการบดี ผมจะพยายามปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ สามารถ

ผลิตบัณฑิตในระดับต่างๆ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมน้อมน�าชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติ

หน้าที่การงานได้อย่างดี และมีความส�านึกที่จะต้องดูแลและรับผิดชอบต่อบ้านเมือง และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขและความส�าเร็จ 

 จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสครบรอบ “44ปีรามค�าแหง” ว่า

 ผมขอแสดงความชื่นชมต่อมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ได้ปฏิบัติภารกิจที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง  

มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมขอชื่นชม 

เป็นอย่างมากต่อท่านอธิการบดีที่ได้มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญรุ่งเรืองด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

สามารถน�าพามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า ไม่เพียงแต่ในระดับประเทศเท่านั้น แต่ควร 

นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าในระดับโลกด้วย

 ผมขอแสดงความชื่นชมต่อมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ที่สามารถปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

ได้ครบถ้วน และยังเพิ่มภารกิจประการที่ 5 ในการผลิตบัณฑิตซึ่งมีความรู้คู่คุณธรรม มีส�านึกน�าที่จะดูแล 

และรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ซึ่งผมเห็นว่าเป็นแนวทางที่น่ายกย่อง และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศได้อย่างดียิ่ง

 ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย ผมมีความยินดีที่จะให้ความสนับสนุนและส่งเสริมมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงในด้านต่างๆ ที่จะท�าให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี

โดยเฉพาะอย่างย่ิงขอเป็นก�าลังใจให้ท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้น�าพามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไปอีกในทุกๆ ด้าน 

◆	คณะกรรมการพัฒนาระบบงานต�ารวจ (พ.ศ.2549)

◆	ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ์  

	 คณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้สภาพฒันาการเมอืง  

 (พ.ศ.2550)

◆	กรรมการสภาที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  

	 กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2550)

◆	ที่ปรึกษาศูนย ์พัฒนาการเมืองการปกครอง 

 ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์

 ทรงเป็นประมุข กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2550)

◆	ประธานกรรมการบรษิทัไปรษณย์ีไทย จ�ากดั (พ.ศ.2551)

◆	กรรมการบรษัิทท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน)  

 กระทรวงคมนาคม (พ.ศ.2552)

◆	 ประธานกรรมการบริหารกิจการส�านักงานตลาด  

 กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2552)

◆	 กรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด  

 กระทรวงการคลัง (พ.ศ.2553)

◆	รองประธานกรรมการพฒันาการบรหิารท่าอากาศยาน  

 (พ.ศ.2554)

◆	กรรมการในคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค  

 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2554)

◆	กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2555)

◆	อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรม 

 และการพัฒนาคุณธรรม (พ.ศ.2555)

◆	ก ร ร ม ก า ร ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 

 ข้าราชการต�ารวจ (พ.ศ.2555)

◆	ทีป่รกึษาในคณะอนกุรรมการศกึษาและส่งเสรมิมาตรการ 

 เกีย่วกบัการพิทกัษ์สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ (พ.ศ.2555)

◆	ประธานคณะกรรมการพจิารณาตรวจสอบและปรบัปรงุ 

 ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการการเมอืง (พ.ศ.2555)

◆	ทีป่รกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันาสงัคม 

 และความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ.2556)

◆	กรรมการบริหารกิจการระหว่างประเทศของ 

 การท่าอากาศยาน (พ.ศ.2556)

◆	กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2557)

◆	กรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และ 

 รวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 

 จัดท�าร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2557)

◆	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทั เจพี  

 มอเตอร์เวิร์ค จ�ากัด (มหาชน) (พ.ศ.2557)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๔) วันที่ ๗ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

อาหารขยะ

(อ่านต่อหน้า 11)

 ครูมองสภาพของการบริโภคอาหารของ 

ผู้คนปัจจุบันนี้นั้น ดูออกจะดาษดื่นดูออกจะ

มากมายชนิดมากชาติมากภาษา มากวิธีการท�า

มากสิ่งที่เอามาท�าเป็นอาหารใช้บริโภค

 ลูกศิษย์ครับ การบริโภคนั้นหรือการกิน 

หรอืการรบัประทานนัน้ ถ้าหากเราพนิจิพจิารณา

ดใูห้ดจีะพบว่าการบรโิภคหากเราไม่จ�าแนกแยกแยะ 

ไม่จ�าแนกว่าอาหารชนดิใดเป็นประโยชน์มปีระโยชน์

อาหารชนิดใดมีโทษเป็นโทษ แก่การบริโภค 

แก่ร่างกายโดยตรงหรือแก่บางส่วนของร่างกาย

 อาหารบางชนิดบางอย่างก็เป็นอาหาร

ส�าหรับเสริมสมองบ�ารุงสมอง อาหารบางชนิด

กบ็�ารงุก�าลงัให้วติามนิให้แร่ธาตใุห้โปรตนีให้สิง่ต่างๆ 

แก่ร่างกาย ท�าให้ร่างกายเราเดินอยู่ได้ มีชีวิตอยู่ได้ 

แต่บางอย ่างก็ท�าให ้ร ่างกายเราเสื่อมท�าให ้

ร่างกายเราเป็นโรคเป็นภัย ดังที่เราเห็นอยู่รอบ ๆ 

ตัวเรากล่าวโดยง่าย ๆ ก็คือ อาหารนั้นมีทั้งคุณ

และโทษ

 ในการบรโิภคอาหารตามทีเ่ขาพมิพ์ไว้ในที ่

บรรจุอาหาร หรอืพมิพ์ไว้ในส่วนทีจ่ะประชาสัมพนัธ์

ให้ผูบ้รโิภคได้ทราบ เขาจะบอกหมวดหมูอ่าหารไว้ 

เขาจะแจ้งให้ทราบว่าอาหารนั้นมีปริมาณเท่าไร 

มีน�้าตาลเท่าไรมีเกลือเท่าไรมีสิ่งไหนเท่าไร  

ก่อนจะบริโภคเราต้องตรวจตราและที่ส�าคัญ 

ก็ต้องบริโภคอย่างหลากหลายให้ครบหมวดหมู่ 

และนอกจากจะครบหมวดหมู ่แล้วต้องดูว ่า

อาหารนั้นมีอายุการใช้งาน หรือมีการผลิตมีการ 

บรรจุไว ้ ต้ังแต่เมื่อไรเพ่ือท่ีเราจะได้ทราบว่า

อาหารนั้นหมดอายุแล้วหรือไม่ เพราะถ้าหมด-

อายุแล้วอาหารก็ไม่ต ่างจากขยะหรืออาจจะ 

เลวร้ายกว่าขยะเพราะอาจจะมีพิษขึ้นมาก็ได้ 

 ครูพูดถึงเรื่องการบริโภคอาหารขยะนั้น 

โดยเนื้อแท้แล้วครูอยากจะพูดถึงการบริโภค

ข้อมูลข่าวสาร ค�าว่าบริโภคอาจจะมองเป็นเรื่อง

ดื่มกินหรือรับประทาน แต่ว่าบริโภคในที่นี้ครู

ต้องการสื่อว่าใช้มันหรือรับมัน การที่เราได้รับ

ข้อมูลข่าวสารก็เหมือนร่างกายเราได้รับอาหาร

 ถ้าร่างกายเรารับอาหารที่เป็นขยะเข้าไป 

การที่จะไปท�านุบ�ารุงร่างกายท�านุบ�ารุงสมอง

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประจ�าปี 2558 ณ วัดทรงศิลา พระอารามหลวง อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 

โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่ารวมทั้งประชาชนเข้าร่วมในพิธี

 โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา โรงเรียนชัยภูมิ-

ภักดีชุมพล และโรงเรียนสตรีชัยภูมิ

ม.ร. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่จังหวัดชัยภูมิ

แนะนำ�ผู้เข้�รับก�รสรรห�อธิก�รบดี ม.ร.

การศึกษา

◆	รฐัศาสตรบัณฑิต (เกยีรตนิยิม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

◆	Master of Arts (Political Science) University of  

  Chicago, The United States of Amercia

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

◆	อาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะรัฐศาสตร์

◆	กรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

◆	อนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

◆	กรรมการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

◆	กรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี)

ตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในอดีต (ภายใน-ภายนอก)

◆	อาจารย์ตรี คณะรัฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (พ.ศ.2517)

◆	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คณะรัฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  (พ.ศ.2529)

◆	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คณะรัฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  (พ.ศ.2534)

◆	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คณะรัฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  (พ.ศ.2539)

◆	ท�าหน้าที่หัวหน้าภาควิชาการปกครอง (พ.ศ.2541)

◆	กรรมการบริหารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก 

 คณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ.2541)

◆	กรรมการวิชาการคณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ.2541)

◆	กรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

 (รัฐศาสตร์) (พ.ศ.2541)

◆	กรรมการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ.2541)

◆	ประธานกรรมการบรหิารโครงการรฐัศาสตรมหาบณัฑติ  

 ส�าหรับนักบริหาร (พ.ศ.2541)

◆	ผูอ้�านวยการบณัฑติศกึษา คณะรฐัศาสตร์ (พ.ศ.2545)

◆	ประธานกรรมการบรหิารโครงการรฐัศาสตรมหาบณัฑติ 

  โครงการการจัดการทางการเมือง (พ.ศ.2546)

◆	กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง (พ.ศ.2547)

◆	ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร- 

 มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (พ.ศ.2548)

◆	คณบดีคณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ.2548)

◆	คณบดคีณะรฐัศาสตร์ รกัษาราชการแทนอธกิารบด ี

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (พ.ศ.2550, พ.ศ.2554)

◆	คณบดคีณะรฐัศาสตร์ รกัษาการในต�าแหน่งผูอ้�านวยการ 

	 ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา (พ.ศ.2551)

◆	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (พ.ศ.2554)

◆	ผู้ช�านาญการประจ�าคณะกรรมาธกิารทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.2544)

◆	ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการต�ารวจ  

 สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.2545)

◆	ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง  

 สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.2548)

◆	ทีป่รกึษากติตมิศกัดิป์ระจ�าคณะกรรมาธกิารการปกครอง  

 สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.2548)	

◆	คณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้สภาพฒันาการเมอืง  

 (พ.ศ.2549)

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วุฒิศักดิ์  ล�ภเจริญทรัพย์

(อ่านต่อหน้า 10)


