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อธิการบดีอวยพรว่าที่มหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์

ให้จบสมใจพร้อมรักษาเกียรติภูมิของสถาบัน

(อ่านต่อหน้า 10)

โรงเรียนสาธิตประถม เผยผลการทดสอบ O-NET
ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทุกรายวิชา

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) ทดสอบ O-NET 

จาก สทศ.ประจ�าปีการศกึษา 2558 ผลการทดสอบได้รับคะแนนเฉลีย่สงูกว่า 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา และมีนักเรียนท่ีทดสอบได้ 

100 คะแนนเต็ม ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จ�านวน 8 คน 

 รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ 

รองอธกิารบดฝ่ีายนโยบายและแผน ผูอ้�านวยการ

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) 

เปิดเผยว่าตามทีโ่รงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

(ฝ่ายประถม) ได้รับการทดสอบทางการศึกษา 

ระดบัชาตข้ัินพืน้ฐาน (O-NET) ประจ�าปีการศกึษา 2558 

จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ

(องค์การมหาชน) หรอื สทศ. โดยการทดสอบ O-NET มีจ�านวน 5 รายวิชา คือ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย (Mean) จ�าแนกตามระดับ

  สาธิต ม.รามค�าแหง สังกัด (สาธิต) ประเทศ
วิชาภาษาไทย 62.79**  62.25  49.33
วิชาคณิตศาสตร์    71.09** 68.13  43.47
วิชาวิทยาศาสตร์ 55.24 56.56  42.59
วิชาสังคมศึกษาฯ 58.84 62.17  49.18
วิชาภาษาอังกฤษ 73.20** 70.46  40.31

 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง เป็นประธานให้โอวาท

นักศึกษาในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร-

มหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ประจ�า- 

หลักสูตร และนักศึกษาจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด เข้าร่วมงาน 

จ�านวนกว่าพันคน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวถึงมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่า รามค�าแหง

เป็นตลาดวชิาทีเ่ปิดโอกาสให้คนไทยได้เรยีนหนงัสอือย่างทัว่ถงึและเท่าเทียม ไม่ว่าใครจะอยูท่ีไ่หน

ในประเทศก็สามารถเรียนหนังสือได้ บางคนชีวิตยืนอยู่บนเส้นด้าย 

(อ่านต่อหน้า 10)

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

ชาวรามคำาแหงสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี ใหม่ไทย 

   
 

   
 ม.ร.รับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและจีน คณะมนุษยศาสตร์อบรมภาษารัสเซีย

 ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดอบรมภาษารัสเซีย 

ครั้งที่ 50 ส�าหรับบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 7 

พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2559 โดยเปิดอบรม 

4 หลักสูตร หลักสูตรละ 48 ชั่วโมง เน้นทักษะ 

การฟัง พูด อ่าน และเขียน หลักสูตรท่ีเปิดอบรม 

คือ ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 (RS1) ภาษารัสเซีย- 

พ้ืนฐาน 2 (RS2) ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 3 (RS3) และ 

ภาษารัสเซียเพ่ือการท่องเท่ียว (RT1) จัดอบรมวันเสาร์ 

เวลา 09.00-16.00 น. ค่าอบรมหลักสูตรละ 2,800 บาท

 สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง เปิดรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ ประจ�า

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 ระดบัปรญิญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตร

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

 หลกัสตูรภาษาองักฤษ เปิดสอนระดบั 

ปริญญาตรี 3 สาขา หลักสูตรบริหารธุรกิจ-

บณัฑติ (B.B.A.) หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 

(ภาษาอังกฤษ : B.A.English) และหลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑติ (สือ่สารมวลชน : B.A.Mass 

Communication) (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 

วนัสงกรานต์ ประจ�าปี 2559 โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นประธาน ในประเพณีสงกรานต์สบืสาน

งานปีใหม่ไทยและพิธีรดน�้าขอพร รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข และ 

รองศาสตราจารย์คมิ ไชยแสนสขุ อดตีอธกิารบด ีพร้อมด้วย ศาสตราจารย์พเิศษ 

ดร.จริโชค  วรีะสย อาจารย์อาวโุส  โดยมผีูบ้รหิาร คณาจารย์ และบคุลากร ร่วมพธิ ี

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสขุ รองอธกิารบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรม 

กล่าวว่าประเพณีวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ  

เป็นประเพณีที่ดีงาม แสดงถึงความสนุกสนาน ความอบอุ่นในครอบครัว  

และสังคมไทย แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของบุคลากรให้เกียรติเคารพ 

ซึ่งกันและกัน สะท้อนถึงความเป็นไทย เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติ 

พร้อมรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังปีใหม่ไทย 



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

อธิการบดีอวยพรฯ                       (ต่อจากหน้า 1) 

ไม่รู้จะไปทางไหน รามฯก็ยังเป็นที่พึ่งให้พวกเขาได ้

ทั้งคนท่ีรวยท่ีสุดหรือจนท่ีสุด ก็ยังเลือกมาเรียน 

แสดงให้เหน็ว่ารามค�าแหงเป็นสถาบนัทีม่คีวามหมาย 

กบัคนในบ้านเมอืง ด้วยค�าว่า ‘ตลาดวชิา’ เป็นเรือ่งส�าคญั 

และยังสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี         

ที่กล่าวว่า “หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การจัด 

การศึกษาให้ทั่วถึงและเท่าเทียม” ซึ่งรามฯ สร้างสิ่ง 

เหล่านีม้าแล้ว 44 ปี ให้คนทีอ่ยูใ่นชนบทได้เรยีนหนงัสอื  

และให้การศึกษาที่เท่าเทียม มีคุณภาพเท่าเทียมกัน

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวด้วยว่าการศึกษาคืออาวุธ 

และท�าให้คนมเีหตผุลมากขึน้ สามารถแสวงหาความรู ้

ได้ด้วยตนเอง เพราะหลายครัง้เวลาเกดิปัญหาบ้านเมอืง

คนมักโทษว่าการศึกษาไม่ดีหรือโทษครู พูดถึงแต่

การปฏริปูการศกึษา ครอูาจารย์จงึต้องเสนอความคดิเหน็

ให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

จริงในแวดวงการศึกษา 

 “ขณะนีม้หาวทิยาลยัก�าลงัสร้างศนูย์การเรยีนรู้ 

แห่งใหม่ สร้างหอสมุดที่ทันสมัย ให้รามค�าแหงเป็น

ตกัศลิา ในฐานะทีน่กัศกึษาก�าลงัจะส�าเรจ็การศกึษาแล้ว 

ขอให้มุง่มัน่ตัง้ใจอ่านหนงัสอืและสอบผ่านได้สมดัง่ใจ 

และขอให้ครูอาจารย์ได้ช่วยกันปลูกฝังเยาวชน 

ให้อ่านหนงัสอืจากต�าราทีม่คีวามละเอยีดและถกูต้อง

มากกว่าอ่านจากทางอนิเทอร์เนต็ วนันีน้กัศกึษาทกุคน 

ถือว่าเป็นคนรามค�าแหงอย่างเต็มตัว ขอให้รักษา

เกยีรตภิมูขิองสถาบัน ท�าสิง่ใดให้เกยีรตซิึง่กนัและกนั 

และช่วยกันรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เมื่อจบ 

ไปแล้วขอให้คดิถึงมหาวทิยาลัย กลับมาบูชาพ่อขนุฯ 

ในงานวนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราชและวนัสถาปนา- 

มหาวิทยาลัย” 

 ท้ายที่สุดนี้ ขออวยพรให้บารมีองค์พ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราชคุ้มครองพวกเราให้พบแต่สิ่งดี 

มีความร่มเย็นเป็นสุข มีความหนักแน่นท�าสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ต่อตนเองและบ้านเมือง ขอให้ส�านึกถึง

บุญคุณของแผ่นดิน ปฏิบัติตนอยู่บนเส้นทางของ

ความซือ่สตัย์ และขอให้ประสบความส�าเรจ็ในการเรยีน

และการท�างานด้วย

ระดบัปรญิญาโท 2 สาขา หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ 

(M.B.A.) และหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑติ (M.Political 

Science) ระดับปริญญาเอก   2  สาขา  หลักสูตรปรัชญา- 

ดุษฎีบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ : Ph.D.Business  

Administration) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(สาขาบรหิารการศกึษา : Ph.D.Education Administration)  

 หลักสูตรภาษาจีน  เปิดสอนระดับปริญญาตรี 

หลักสตูรบรหิารธรุกิจบณัฑิต (B.B.A.) และระดบัปรญิญาโท 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

 ผูส้นใจซือ้ใบสมคัรและสมคัรได้ บดันี ้ - 12 พฤษภาคม 

2559 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่ สถาบนัการศกึษา-

นานาชาติ อาคารส�านักพิมพ์ ชั้น 7 ม.ร. (หัวหมาก) 

โทร.0-2310-8895-9 หรือ e-mail : info@iis.ru.ac.th, 

www.iis.ru.ac.th, FB : IIS.Ramkhamhaeng

ม.ร.รับนักศึกษาฯ                         (ต่อจากหน้า 1) 

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มีภารกิจหลักในการด�ารงไว ้ซึ่ ง

เอกลักษณ์ของชาติพร้อมส่งเสริม

ให้คนไทยมีส�านึกท�านุบ�ารุงศิลป-

วัฒนธรรม ทั้งในการอนุรักษ์ พัฒนา สร้างเสริมเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย รักษาคุณค่าของ

วัฒนธรรมและประเพณีของไทย จึงได้จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยประจ�าปีนี้ขึ้น 

เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง รวมทั้งสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ

และวัฒนธรรมประเพณีของไทย ให้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป

 ... ส�าหรับงานวันนี้มีกิจกรรมส�าคัญประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์จุลชัยยะมงคลคาถา 

พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค�าแหงผู้ล่วงลับ การบูชา 

เทวดานพเคราะห์ พิธีท�าบุญพระประจ�าปีเกิด พิธีสรงน�้าพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล และ

กิจกรรมที่ส�าคัญยิ่ง คือ พิธีรดน�้าขอพรผู้อาวุโส ได้แก่ ท่านอดีตอธิการบดีทั้งสองท่าน และท่าน

อาจารย์อาวุโส ซึ่งเป็นผู้ที่วางรากฐานให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยล�าดับ”

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ กล่าวว่าประเพณีสงกรานต์และประเพณีรดน�้าด�าหัว 

ผู้อาวุโสเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีปีใหม่ไทยที่ชาวรามค�าแหงปฏิบัติสืบเนื่องกันมาทุกปี

 “ผมมีความยินดีที่ได้เห็นถึงความสามัคคีของบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่ได้ออกมาร่วมงาน 

ปีใหม่ไทยในครั้งนี้ ท�าให้งานมีความสนุกสนาน มีบรรยากาศที่อบอุ่น ทั้งยังได้มารดน�้าขอพรจาก

ผู้ใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีของทุกคน 

 ... ขอบคุณทุกท่านท่ีช่วยกันท�างานให้มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่มาด้วยดี ทั้งพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร และงานกาชาด ที่เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากไปพักผ่อนช่วงปีใหม่ไทยแล้ว 

ขอให้กลับมาช่วยกันท�าภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ลุล่วงเช่นเดิม ขอบคุณสถาบันศิลปวัฒนธรรมและ

ชาวรามค�าแหงทุกหน่วยงานที่ช่วยกันแสดงถึงจิตส�านึกในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 ... ในโอกาสนี้ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ประสงค์สิ่งใด ให้สมหวัง 

ในสิ่งนั้น  มีสุขภาพแข็งแรง พบแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตและมีความเจริญงอกงามตลอดไป”

         

ชาวรามค�าแหงสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย                                      (ต่อจากหน้า 1) 



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 นายสวุพงศ์  จัน่ฝังเพช็ร บรรณาธกิาร

นติยสารมตชินสดุสปัดาห์ ผูจ้ดัรางวลั 

ทางวรรณกรรมที่ชื่อ รางวัลมติชน 

กล่าวถึงผลงานวรรณกรรมที่เข้ารอบ

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ว่า

 เป็นผลงานหลากหลายทั้งเนื้อเรื่อง

และรปูแบบ ทัง้ยงัมนียัอนัคมคาย สร้างสรรค์ 

และต้ังค�าถามต่อตัวบุคคลไปจนถึง

ประเทศชาติ

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความยนิดี

ต่อผู้ได้รับรางวัลอันน่าสนใจนี้ คือ 

 ผูช้นะเลศิประเภทเรือ่งสัน้ทัว่ไป 

ได้แก่เรือ่ง “เส้ือผ้า” โดย จาร ีจนัทราภา 

 รองชนะเลิศได้แก่เรื่อง “หมวก-

ของอาฮัด” โดย ศิริ มะลิแย้ม และ

 รางวลัชมเชยได้แก่เรือ่ง “ดอกชบา- 

สีแดง” โดย ด้นถอยหลัง

 ผูช้นะเลศิประเภทเรือ่งสัน้วทิยาศาสตร์ 

ได้แก่ เรือ่ง “สจันรินัดร์ของวนัอาทติย์” 

โดย ณพรรธน์  ตรีผลาวิเศษกุล 

 รองชนะเลศิได้แก่เรือ่ง “จติประภสัสร 

ของมนุษย์กล” โดย เคียงพิณ และ 

 รางวลัชมเชยได้แก่เรือ่ง “ปีกปีศาจ” 

โดย เงาจันทร์

 ส่วนรางวัลประเภทกวีนิพนธ์ 

ชนะเลิศได้แก่ “ฝุ่น” โดย ผการัมย์ 

งามธนัวา รองฯ ได้แก่ “กิง่ท่ีปลายเกาะ” 

โดย ชานนท ี และ ชมเชยได้แก่ “ย่า” 

โดย พ.พาน

บัณฑิตสาววัย 20 จบมนุษยศาสตร์พกเกียรตินิยม
บินต่อยอดเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ

 นางสาวพิชญาภา วงศ์ย้ิมย่อง หรือ “บุ๋น” บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ จบเกียรตินิยม

อันดับหน่ึงเข้าเรียนระบบ Pre-degree คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

และวิชาโทภาษาญ่ีปุ่น เม่ืออายุ 16 ปี ขณะเรียนช้ัน ม.4 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 

จังหวัดราชบุรี (แผนศิลป์-ญ่ีปุ่น) เม่ือจบช้ัน ม.ปลาย สะสมหน่วยกิตได้ 144 หน่วยกิต 

เทียบโอนเรียนอีก 1 เทอม ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขณะที่อายุ 19 ปี  

ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.64 

 ปัจจุบัน ‘บุ๋น’ บินข้ามน�้าข้ามทะเล 

ไปศกึษาต่อระดบัปรญิญาโททีป่ระเทศองักฤษในสาขา Teaching English 

to Speakers of Other Languaes (TESOL) Pre-service ที่ Institute of 

Education, University College London ด้วยวยัเพยีง 20 ปี เก่งขนาดนี.้.. 

‘ข่าวรามค�าแหง’ ไม่รอช้า ตามหาตัว ‘บัณฑิตบุ๋น’ จนเจอ ให้สัมภาษณ ์

กับทีมงานสายตรงมาจากประเทศอังกฤษกันเลยทีเดียว

 บัณฑิตพิชญาภา เล่าย้อนว่า เธอเลือกเรียนระบบ Pre-degree  

คณะมนุษยศาสตร์ ด้วยความสนใจเรียนภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น จึงวางแผน 

การเรียนเต็มหน่วยกิตในทุกภาคเรียน ซึ่งต้องเตรียมตัวสอบหลายวิชา 

จะเน้นการอ่านหนงัสอืทัง้ทีโ่รงเรยีนและรามฯ เพือ่ให้สามารถจดัสรรเวลา 

ของทั้งภาคเรียนนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยท�าความเข้าใจบทเรียน 

ในห้องเรยีนให้มากทีส่ดุ และท�าการบ้านให้เสร็จจากทีโ่รงเรยีนเมือ่กลบับ้าน 

กจ็ะพกัผ่อนท�ากจิกรรมทีช่อบแล้วจงึอ่านหนงัสอืของรามฯ ให้ได้ตามเป้าหมาย

ท่ีวางแผนไว้ พร้อมทั้งสรุปย่อใจความส�าคัญเพื่อเตรียมไว้ท่องอีกครั้ง

ตอนใกล้สอบ 

 การเรยีนภาษาของ ‘บุน๋’ เธอคดิว่าการเรยีนภาษาเพือ่ให้สามารถ

ใช้สือ่สารได้อย่างถกูต้องเป็นธรรมชาตนิัน้ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศยั 

การฝึกฝนและสะสมค�าศพัท์เป็นเวลานานหลายปี กว่าจะสามารถส่ือสาร

ได้คล่อง อกีทัง้ ภาษาทกุภาษามรีายละเอยีดปลกีย่อย โดยเฉพาะด้านวฒันธรรม 

คนที่อยากเรียนภาษา ไม่ว่าจะภาษาใดก็ตาม ก็ต้องให้ความสนใจ 

กับความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถเข้าใจและสื่อสารได้ในระดับที่สูงขึ้นได้

 “ตอนเดก็ๆบุน๋ก็เรยีนตามระดบัช้ันปกติ แต่คณุแม่จะให้ฝึกท่องศพัท์ภาษาองักฤษเยอะมากๆ พอเรยีน 

ในระดบัสงูขึน้ รูส้กึว่าตวัเองโชคดมีากทีเ่ริม่ท่องศพัท์ตัง้แต่ยงัเดก็ เพราะค�าศพัท์เป็นส่ิงทีต้่องสะสมมาเร่ือยๆ 

ไม่ใช่เพิ่งมาท่องตอน ม.ปลายหรือก่อนสอบเท่านั้น นอกจากเรียนแล้ว บุ๋นก็ชอบอ่านหนังสือ ดูหนัง และ

ฟังเพลงภาษาอังกฤษและภาษาญ่ีปุ่นช่วยท�าให้เห็นตัวอย่างการใช้ภาษาในเหตุการณ์ต่างๆ และคุ้นชินกับ

ส�าเนียงของแต่ละภาษามากขึ้น”

 เก่งภาษาแบบนี้ ‘บุ๋น’ ใช้ภาษาอังกฤษที่ขยันฝึกฝนมากวาดรางวัลมาหลายเวที เช่น รางวัลชนะเลิศ 

การแข่งขัน Spelling Bee ปี 2556 จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน 

Spelling Bee  ปี 2556 จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 

Impromptu Speech 2013 จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รางวัลชมเชยการแข่งขัน

เพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 8 และรางวัลชมเชยการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ครั้งท่ี 9  

ส่วนกิจกรรมในรามฯเคยเป็นอาสาสมัคร Tennis Thailand Open 2013 และอาสาสมัครเพ่ือนช่วยเรียน

ส�าหรับนักศึกษาพิการ ม.ร.

 พชิญาภา กล่าวด้วยว่า ตัง้แต่ ม.4 ทีเ่ข้ามาเรยีนระบบ Pre-degree ท�าให้บุน๋หลดุจากกรอบการศกึษาแบบเดิม 

ช่วยเปิดโอกาสให้บุน๋สามารถก้าวหน้าไปได้ด้วยศกัยภาพทีเ่ราม ี ถ้าหากไม่ได้ตดัสนิใจเข้าเรยีนระบบ  Pre-degree 

ก็คงไม่มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร 

 “การเรียนระบบ Pre-degree  เป็นจุดเปล่ียนครั้งใหญ่ในเส้นทางการศึกษา เพราะหลังจากท่ีส�าเร็จ 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง บุ๋นมีเส้นทางมากมายให้เลือกเดินต่อ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อ 

ในระดบัปรญิญาโท การเรยีนปรญิญาตรใีนอกีสาขาทีส่นใจ หรอืแม้กระทัง่การท�างาน ซึง่บุน๋กเ็ลอืกเรยีนต่อ 

ในระดบัปรญิญาโท  ซึง่หลงัจากเรยีนจบปรญิญาโทแล้ว เป้าหมายสงูสดุทีต่ัง้ไว้ คอื การเรยีนต่อระดบัปรญิญาเอก 

เพื่อต่อยอดความรู้ในสาขาการสอนภาษาอังกฤษให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น” (อ่านต่อหน้า 9)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

ประธานจัดงานกาชาด ม.ร. ขอบคุณชาวรามคำาแหง 

ร่วมเป็นเจ้าภาพออกร้าน - บริจาคเงินสบทบทุน

 อาจารย์ ดร.สมชัย  อวเกียรติ  รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ ประธาน

กรรมการจัดงานกาชาดมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ขอบคุณหน่วยงานต่างๆ

ภายในมหาวทิยาลยั บคุลากรชาวรามค�าแหง และผูม้จีติศรทัธาร่วมเป็นเจ้าภาพ 

ออกร้านกาชาด ม.ร. และบรจิาคสมทบทนุช่วยสภากาชาดไทยตลอดการจดังาน 

ท้ัง 9 วนั 9 คนื  ณ บรเิวณสวนอมัพร สนามเสอืป่า และลานพระบรมรปูทรงม้า 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายนที่ผ่านมา

 โอกาสนี ้อาจารย์ ดร.สมชยั  อวเกียรต ิกล่าวว่า ในปี 2559 มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ได้รับการสนับสนุนทั้งกิจกรรมหารายได้และกิจกรรมบนเวที

ในการออกร้านกาชาด ม.รามค�าแหง จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดทั้ง 9 คืน  

9 วนั โดยมบีรกิารอาหารคาวหวาน อาท ิผดัไทย หมสูะเต๊ะ ก๋วยเตีย๋วลกูช้ินหมู 

ย�าลูกชิ้น และน�้าแข็งไส รวมทั้งเครื่องดื่มหลากหลายชนิดตลอดทั้ง 9 วัน  

ซึ่งมีประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวงานกาชาด แวะเวียนมาทานอาหาร 

ที่ร้านจ�านวนมาก

 ส�าหรับ กิจกรรมการแสดงบนเวที มีการบรรเลงดนตรีและร้องเพลง

จากวงดนตรีลูกทุ่งสุโขทัย และสลับกับการสร้างสีสันความบันเทิงจาก

คณะและหน่วยงานต่างๆ ทั้งการแสดง ร้อง เต้น เล่นดนตรี ของเจ้าภาพ

ในแต่ละค�่าคืน อาทิ การขับร้องเพลงจากนักร้องวงอาร์ยูคอรัส อาร์ยูสเต็บ 

การแสดงก็อบปี้โชว์ และร�าพื้นบ้านแหย่ไข่มดแดง รวมทั้งการขับร้องเพลง 

จากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และนักร้องรับเชิญอีกมากมาย 

ขบักล่อมเสยีงเพลงบนเวทตีลอดค�า่คนื 

สร้างความสนุกสนาน คึกคัก และ

เรียกความสนใจแก่ผู้ผ่านไปมาได้มาก 

 นอกจากน้ียังมีเกมให้ร่วมสนุก 

ได้แก่ สอยดาว ล้วงไหชิงรางวัล บิงโก 

และทายชื่อบุคคลส�าคัญทั้งในและ

นอกประเทศ เพื่อชิงรางวัลมากมาย 

อาท ิตูเ้ยน็ เตาไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และรางวลัอืน่ๆ อกีมากมาย โดยรายได้

จะน�าเข้าเพื่อสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย

 “การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า- 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 

ครบ 84 พรรษา และยังเป็นการแสดงพลังความสามัคคี ทั้งก�าลังกาย  

ก�าลังทรัพย์ และก�าลังใจของชาวรามค�าแหง ท�าให้ร้านกาชาดของรามค�าแหง 

ปีนีส้นกุสนานและมสีีสัน ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ และหวัง 

อย่างยิง่ว่าชาวรามค�าแหงจะให้ความร่วมมอืเช่นนีใ้นปีต่อๆ ไป ท้ายนีข้อขอบคณุ 

หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย บุคลากรชาวรามค�าแหงทั้งคณาจารย ์

ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่ ศษิย์เก่า และนกัศกึษาปัจจบุนั ตลอดจนผูม้จีติศรทัธา 

ร่วมเป็นเจ้าภาพออกร้านกาชาด ม.รามค�าแหง และบริจาคเงินสมทบทุน 

ช่วยสภากาชาดไทยตลอดการจัดงาน รายได้ทั้งหมดจะน�าเข้าสมทบทุน 

โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทยต่อไป”



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

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

ตอน ทุเรียนลูกละหมื่น

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 เดือนเมษาถึงหน้าทุเรียนอีกแล้ว อีกไม่นานก็คงเห็นทุเรียนขายอยู่

ทุกหนทุกแห่ง ต้ังแต่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตไปจนถึงตามรถท่ีจอดขายข้างถนน

ในกรุงเทพฯ ผมลองเช็คราคาทุเรียนหมอนทองเกรด A ที่ตลาดสี่มุมเมืองดู

ก็พบว่าราคาเฉลี่ย ณ วันที่ 31 มีนาคมอยู่ที่กิโลละ 100 บาท โดยราคาต�่าสุด 

ในเดอืนมนีาคมคอืกโิลละ 85 บาท นีเ่ป็นราคาทีก่รงุเทพฯ นะครบั เพราะฉะนัน้

ราคาที่สวนจันทบุรีหรือจังหวัดแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกอื่น ๆ คงถูกกว่านี้

ลงไปอีก แต่ราคาระดับนี้คงไม่ใช่ที่ราคาทุเรียนท่ีนนทบุรีแน่ ๆ เพราะเขาว่า

ราคาทุเรียนสวนนนท์นั้นคิดเป็นลูก ราคาตั้งแต่ลูกละ 5 พันจนถึง 1 หมื่นบาท 

และต้องรออีกเป็นเดือนจึงจะซื้อได้ ใครจะขอจองซื้อไว้ก่อนก็ไม่ได้

 ถ้าข่าวเรื่องทุเรียนลูกละหมื่นนี้กระจายออกไป  ผมเชื่อแน่ว่าอีกไม่นาน

จะต้องมีคนออกมาแสดงความคิดเห็นทางโซเชียลมีเดียประเภทเฟสบุ๊คหรือ

ทวติเตอร์ว่า  ทเุรยีนลกูละหมืน่นัน้ไม่ใช่มเีงนิอย่างเดยีวถงึจะซือ้ได้...ต้องโง่ด้วย

 ที่ผมน�าเรื่องทุเรียนลูกละหมื่นมาเขียนในตอนนี้นั้นไม่ใช่จะประชดว่า 

คนโง่ที่ไหนจะมาซื้อทุเรียนราคาแพงขนาดนั้น ในเมื่อมีทุเรียนราคาลูกละ 

ไม่ก่ีร้อยขายอยู่เกลื่อนเมือง จุดมุ่งหมายของผมคือจะอธิบายด้วยทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ให้ฟังว่าคนทีซ่ือ้นัน้เขากต็ดัสนิใจด้วยหลกัการเดยีวกบัเรานัน่เอง 

ไม่ใช่ซื้อเพราะโง่กว่าแต่อย่างใด

 ขออ้างอิงจากทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคตามต�าราเศรษฐศาสตร์ว่า  

เมื่อคนบริโภคสินค้า (ในที่นี้คือทุเรียน) เขาก็จะได้รับความพอใจซึ่งภาษา

เศรษฐศาสตร์เรยีกว่าอรรถประโยชน์ (utility) เพิม่ขึน้ แต่เนือ่งจากการได้สนิค้า

มาน้ันเขาต้องจ่ายเงินซื้อ อรรถประโยชน์หรือความพอใจของเขาก็จะลดลง 

ด้วยจากการทีส่ญูเสยีเงนิไป แปลความง่าย ๆ ได้ว่าการทีค่นจะได้รบัความพอใจ 

เพิ่มขึ้นจากการกินทุเรียนนั้น เขาต้องยอมเสียสละความพอใจจากการมีเงิน

เกบ็ไว้กบัตวัเป็นการแลกเปลีย่น ปัญหาจงึอยูต่รงทีว่่าการแลกเปลีย่นนัน้มนัคุม้ค่า

หรือเปล่า

 คนมีเงินมาก ๆ เช่นหลาย ๆ ล้าน การเสียเงินไปสัก 1  หมื่นแม้จะท�าให้

ความพอใจหรือจะเรียกแบบเศรษฐศาสตร์ว่า “อรรถประโยชน์” ลดลง แต่ก็

คงไม่มากเท่ากับคนที่มีเงินอยู่เพียงเล็กน้อยแล้วต้องมาเสียเงินหมื่นไป เพื่อให้

เรือ่งนีช้ดัเจนขึน้ผมขอสมมติุเป็นตัวเลขก็แล้วกันนะครบัว่าเงนิ 1 หมืน่ของเศรษฐี

ที่เสียไปนั้นท�าให้ความพอใจหรืออรรถประโยชน์ของเขาลดลงแค่ 30 หน่วย-

ความพอใจ (ทางเศรษฐศาสตร์ก�าหนดหน่วยเป็น util) ในขณะที่ถ้าคนเดินดิน 

กนิข้าวแกงทัว่ไปนัน้การเสยีเงนิ 1 หมืน่ไปจะท�าให้อรรถประโยชน์ลดลงมากกว่า

เท่าตัวคือลดลงถึง 60 util  

 ถ้าสมมุติอีกว่าการได้กินทุเรียนสวนนนท์นั้นรสชาติที่อร่อยเลิศ 

สร้างความพอใจให้กับทุกคนที่ได้ล้ิมรสเท่า ๆ กัน คือท�าให้ความพอใจหรือ

อรรถประโยชน์เพิ่มขึ้น 40 util เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเศรษฐีที่ยอมเสียเงิน 

1 หม่ืนน้ันเขาคุ้มค่าเนื่องจากเขาเสียความพอใจไปแค่ 30 util เพ่ือแลกกับ

ความพอใจจากทเุรยีน 40 util แต่ส�าหรบัคนทีเ่มือ่เสยีเงนิหมืน่ไปท�าให้ความพอใจ

ลดลงตัง้ 60 util นัน้ การได้ความพอใจเพิม่ขึน้จากทเุรียนเพียง 40 util มาแลกเปลีย่น

ย่อมไม่คุ้มค่า

 สรุปว่าคนที่ซื้อทุเรียนราคาลูกละหมื่นนั้นไม่ใช่เพราะโง่กว่าหรอกครับ 

แต่เป็นเพราะรวยกว่าต่างหาก 

     ก๋านเคาหลบ   หมายถึงการเคารพทั่วไป   การแสดง 

ความเคารพชาวลาวถอืธรรมเนยีมคล้ายกบัชาวไทยเนือ่งจากนบัถอืศาสนาพทุธ 

เหมอืนกบัชาวไทยจงึถอืกริยิาคนสงูศกัด์ิไว้เบ้ืองสงู  คนบรรดาศกัด์ิต�า่ต้องไว้กิริยาต�า่ 

แก่ผู้มีบรรดาศักดิ์สูง เมื่อผู้สูงศักดิ์สูงยืนผู้มีศักดิ์ต�่าก็ต้องน่ัง ถ้าท่านน่ัง 

ก็ต้องหมอบต้องคลานปฏิบัติตามหนังสือที่กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนา 

ในพระบาลีมีอยู่ 4  แบบ  คือ

  อะพวิาด   หรอื  วนัทะนะ  หมายถงึการกราบ  หรอืไหว้ 

 อุดถานะ  หมายถึงการลุกยืนตรง

 อันชลีก�า  หมายถึงการประณมมือ

 สามีจิก�า  หมายถึงการแสดงอัชฌาสัย

  อภิวาทในบาลีพระสูตรไม่ได้กล่าวถึงท่าทางไว้ว่าท�าอย่างไร  

มีแต่เพียงว่าแรกมา  ท�าก่อนนั่ง  เมื่อกลับลุกจากที่นั่งก่อนจึงท�า  และกล่าว

การหมอบฟุบแทบเท้าถ้าขอขมา  มีการยืนไหว้ใช้เป็นการไหว้ข้าราชการ

ต้องถวายบังคมชั้นผู้ใหญ่  นั่งคุกเข่าท่าพรหม  ประณมมือยกขึ้นเหนือศีรษะ  

หมอบกราบ  คือหมอบลงประณมมือ  ก้มศีรษะลงบนมือคาบเดียว   การเคารพ 

เชื่อฟังผู้อาวุโส  หมายถึงการเชื่อฟังบิดา  มารดา  ครู  อาจารย์  ผู้ใหญ่  หรือ

ผู้ที่มีความรู้  มีประสบการณ์มากกว่าเราย่อมเป็นสิ่งที่ดี  เพราะท่านเหล่านี ้

จะชี้แนะแนวทางท่ีดีให้กับเรา  การอ่อนน้อมถ่อมตน  หมายถึงสังคมยกย่อง 

ผูท้ีพ่ดูจาไพเราะ  คนทีม่สีมัมาคารวะ  รูจ้กักาลเทศะว่าสิง่ใดควรท�า  สิง่ใดไม่ควรท�า  

พูดวาจาไพเราะอ่อนหวาน  อ่อนน้อมถ่อมตนย่อมเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป

จึงถือเป็นการเคารพอย่างหนึ่ง  

 การไหว้พระสงฆ์ ชาวพุทธจะ  อะพิวาด หมายถึงกราบ 

หรือไหว้   ถ้าในสถานที่นั่งบนพื้นจะกราบ  3  ครั้ง  ด้วยเบญจางคประดิษฐ์คือ 

จดหน้าผากฝ่ามือ  2  และเข่า  2  ลงที่พื้น  อภิวาทจะไม่ท�าตามถนนหนทาง 

ส่วน    สามีกิดจะก�า   คือการแสดงอัชฌาสัย   เช่น  เดินข้างหลัง 

นัง่ข้างหลงั  ให้ทีน่ัง่  หลกีทาง  ลดร่ม   ถอดรองเท้า   กระท�าต่อผูอ้าวโุสอายมุากกว่า  

หรืออ่อนกว่าโดยสมควรแก่ประเภทแห่งการ  ทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์  เช่น  

ไม่สวมรองเท้าทุกชนิดเวลาใส่บาตร   ไม่กางร่มเข้าไปในบ้านของคนอื่น  ถ้าพบ 

ผู้สูงศักด์ิ  เจ้านายชั้นสูง  ระหว่างเดินทาง  พึงหยุดยืนหันหน้าไปทางท่าน 

แล้วแสดงอาการโค้งก้มศีรษะ   บางครั้งก็ยืนประณมมือ   บางครั้งก็ปรบมือ 

เมือ่ท่านเดนิผ่าน ถ้าเป็นขบวนแห่ศพให้หยดุยนืหรอืน่ังสดุแต่สถานท่ี แสดงอาการ    

  ดุดสะนี  คือนิ่งทอดสายตาไปท่ีหีบศพนึกให้ส่วนบุญแก่ผู้วายชนม์

 การเคารพธงชาติ   ยึดถือระเบียบสืบต่อกันมาตั้งแต่ลาวมีธงชาติ สมัย  

 ขึ้นเสวยราชสมบัติในปี พ.ศ. 2447 การเคารพธงชาต ิ

เป็นการกระตุ้นเตือนใจให้ประชาชนรักและเคารพต่อประเทศชาติ  ดังนั้น 

ธงชาตทิีส่ถานทีร่าชการของรฐั  เช่น  กองทพับก   กองทพัเรอื  และกองทพัอากาศ  

กระทรวงต่างๆ  ตลอดทั้งโรงเรียนทุกระดับ  ฯลฯ  จะมีการเชิญธงชาติขึ้นสู่เสา 

และเชญิลง  การเคารพธงชาตริฐับาลได้ก�าหนดให้ทหาร  ต�ารวจ  ตลอดจนพนกังาน

ของรฐักระท�าการเคารพและประชาชนทัว่ไปกไ็ด้รบัการชกัชวนกระท�าการเคารพ 

ในโอกาสดังกล่าว  เพราะเป็นตัวอย่างอันดีงาม  ประชาชนเกิดความเลื่อมใส  

ธงชาตเิป็นส่ิงเชดิชเูกียรตขิองชาติ   ชาติทีเ่ป็นเอกราชย่อมมธีงประจ�าชาติของตน 

ธงชาติถือเป็นสิ่งที่เคารพคู่กับชาติจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมด้วย
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วิตามิน C
วิมล  ชีวะธรรม สำ�นักหอสมุดกล�ง

 คนจะเป็นหวดักนัเยอะในช่วงหน้าฝน  หน้าหนาว  หรอือากาศเปลีย่นแปลง  

จึงหนัมาหาซือ้วติามนิซแีบบอดัเมด็ทานกันเอง  เพ่ือช่วยเพิม่ภมูคิุม้กนัให้กบัร่างกาย 

แต่มีค�าถามว่าเราควรทานวิตามินซีเสริมแบบนี้มากน้อยแค่ไหน   แล้วควรทาน 

ช่วงไหนเพื่อให้ร่างกายได้รับประสิทธิภาพมากที่สุด

 วิตามินซี (Vitamin C) 

หรือ กรดแอล-แอสคอร์บิก 

เป็นวิตามินที่ละลายได้ในน�้า 

ร่างกายไม่สามารถทีจ่ะสร้างข้ึนเอง 

ได้จึงจ�าเป็นต้องรับประทาน 

เข้าไป วิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ช่วยเพิ่มภูมิชีวิตได้เป็นอย่างด ี

เพราะสามารถป้องกันและรักษาการอักเสบอันเนื่องมาจากแบคทีเรียและไวรัสได้ 

 คนทีท่านอาหารขยะ  สบูบหุรีห่รอืคนทีเ่จบ็ป่วยอยูเ่ป็นประจ�า  ควรรบัประทาน 

วิตามินซี  เพราะวิตามินซีจะช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  ดูแลสุขภาพและ

ความแข็งแรงของเนื้อเยื่อ  เส้นเอ็น และคอลลาเจนในร่างกาย  แถมยังเป็นสาร

แอนต้ีออกซแิดนท์ท่ีด ี สามารถป้องกนัและท�าลายเซลล์จากอนุมลูอิสระได้เป็นอย่างดี 

ช่วยให้ร่างกายรีไซเคิลสารต่อต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆ ได้

 1. ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย  ป้องกันการเป็นหวัด หรือถ้าเป็น

หวัดก็จะบรรเทาความรุนแรงและท�าให้หายจากการเป็นหวัดได้เร็วขึ้น

 2. สร้างคอลลาเจน ช่วยสร้างและซ่อมแซมเซลล์เนื้อเย่ือ เช่น เหงือก 

ผนังหลอดเลือด กระดูก  ฟัน  และผิวหนังให้กระชับไม่หย่อนคล้อย

 3. ป้องกันการเป็นโรคต้อกระจก  โดยปกป้องเลนส์ตาจากควันบุหร่ี   

แสงอุลตร้าไวโอเลต  ซึ่งเป็นสาเหตุท�าให้เกิดโรคต้อกระจก

 4. ลดอาการภูมิแพ้  โดยลดการหลั่งสารก่อภูมิแพ้ (Histamine) ที่ท�าให้

เรามีน�้ามูกไหล

 5. ป้องกันโรคไมเกรน  เมื่อทานร่วมกับ  Pantothenic  acid

 6. ช่วยเปลี่ยนวิตามินอีและกลูต้าไธโอนท่ีเสียสภาพจากการต้าน 

อนุมูลอิสระแล้วให้กลับมาต้านอนุมูลอิสระได้อีก

 7. ช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กและแคลเซียมได้ดีขึ้น

 8. ช ่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดเลวและเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี   

เพิ่มความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดจึงช่วยลดการอุดตันของหลอดเลือด

 9.  ป้องกันเลือดออกตามไรฟัน ช่วยให้แผลสด  แผลไฟไหม้ และแผล

จากการผ่าตัดหายเร็วขึ้น

 การใช้ชีวิตที่ เร ่งรีบในปัจจุบันท�าให้การเลือกรับประทานอาหาร 

เพื่อให้ได้รับวิตามินซีท�าได้ยาก  ตัววิตามินซีเองก็สลายตัวได้ง่ายทั้งจากแสง

และความร้อนในการปรุงอาหาร  แม้แต่ความเครียดจากการท�างานก็ท�าให ้

ร่างกายใช้วติามนิซมีากขึน้  การจราจรทีต่ดิขดัเตม็ไปด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

ท�าลายวิตามินซีเข้าไปอีก  คนที่เป็นโรคประจ�าตัว ได้แก่  เบาหวาน  ล�าไส้อักเสบ  

กระดูกหัก  มีไข้  ติดเชื้อ  โลหิตจาง  เป็นหวัด  แม้แต่การทานยาบางชนิด เช่น 

ยาแก้ปวดแอสไพริน  ยาเม็ดคุมก�าเนิดเป็นประจ�า  ล้วนแล้วแต่ท�าลายวิตามินซี

มากขึ้น  โดยเฉพาะแอสไพรินถ้าทานเป็นประจ�า  วิตามินซีจะถูกขับออกจาก

ร่างกายเร็วขึ้นอีกถึง  3  เท่า  ร่างกายของเราไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินซี 

ขึ้นเองได้   ดังน้ันเราต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูง  ซึ่งพบได ้

ในผลไม้รสเปรีย้วทกุชนดิ  มมีากท่ีสดุในมะขามป้อม  ผกัใบเขยีว  ฝรัง่  มะเขอืเทศ  

แครอท  กีวี  แคนตาลูป  สตรอเบอร์รี่  ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่  บีทรูท  มะนาว  กล้วย  

หากร่างกายได้รับวิตามินซีไม่เพียงพออาจมีอาการผิดปกติได้  เช่น  เลือดออก

ตามไรฟัน  หลอดเลือดฝอยเปราะ  ผิวหนังหยาบและเป็นจ�้าแดงง่าย  เป็น

หวัดหรือเจ็บป่วยบ่อย  เนื่องจากมีความต้านทานโรคต�่า

 คนท่ีไม่ค่อยได้ทานผักและผลไม้   วิตามินซีชนิดเม็ดจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง 

ทีเ่ราจะใช้แทนการได้รบัสารอาหารและวติามนิ  แต่เราไม่ควรจะทานให้มากจนเกนิไป

เพราะจะท�าให้เกิดโรคต่างๆ ขึ้นมาได้   เช่น  โรคนิ่ว  เกิดอาการคลื่นไส้  อาเจียน  

แสบร้อนกระเพาะอาหาร  จุกใต้ลิ้นปี่  ทางเดินอาหารระคายเคือง  อุจจาระเหลว  

ปัสสาวะมีสีเข้ม 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมสุขภาพได้แนะน�าว่าเพ่ือประสิทธิภาพท่ีดีต่อ

สขุภาพควรรบัประทานวติามนิซอีย่างน้อย  100 - 200  มลิลกิรมัต่อวนั  และไม่จ�าเป็น 

จะต้องทานในครัง้เดยีว  สามารถแบ่งปรมิาณการทานออกเป็นหลายๆ ครัง้ได้  คนท่ี 

มสีภาพร่างกายปกตใิห้ทาน  60  มลิลกิรมัต่อวนั  คนสบูบหุรีใ่ห้ทาน  200  มลิลกิรมัต่อวนั  

คนมีความเครียดให้ทาน  500  มิลลิกรัมต่อวัน  แต่ถ้าต้องการใช้วิตามินซีในการ

ป้องกนัโรคต่างๆ  เช่น  มะเรง็  ชะลอความชรา  ควรทาน  250-1000  มลิลิกรมัต่อวนั  

หรอืมากกว่านัน้ขึน้อยูก่บัประเภทของโรค  เพือ่ให้ได้ประสิทธิภาพทีด่ทีีสุ่ด  ควรทาน 

วิตามินซีร่วมกับสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นด้วย  เช่น  วิตามินอี  ฟลาโวนอยด์  

 
 1. ผูท้ีข่าดวติามนิซจีะมอีาการอ่อนเพลยี  เบือ่อาหาร  ปวดตามข้อต่อของร่างกาย 

เจ็บกระดูก  และเลือดออกตามไรฟัน

 2. ท�าให้ภมูคิุม้กนัในร่างกายลดต�า่ลง  ท�าให้ติดเชือ้ไวรสัและแบคทีเรยีได้ง่าย    

 3. เส้นเลือดในร่างกายอ่อนแอและท�าให้บาดแผลที่เกิดขึ้นตามส่วนต่างๆ 

ของร่างกายหายช้ากว่าปกติ 

 1. วิตามินซีมีหน้าที่ ในการช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุ เหล็กในร่างกาย   

ถ้าร่างกายได้รบัมากเกนิไปจะท�าให้มธีาตุเหล็กสะสมตามกระดูกข้อต่อต่างๆ มากขึน้ 

 2. การได้รับวิตามินซีมากเกินไปอาจไปรบกวนการดูดซึมของทองแดง 

และซลีเีนียม  ถ้าเป็นวติามนิซทีีไ่ม่ได้บรรจแุคปซลูและทานเกนิวนัละ  10,000  มลิลกิรมั 

อาจท�าให้ท้องเสีย ท้องอืด ท้องเฟ้อได้ เพือ่หลกีเลีย่งการระคายเคอืงกระเพาะอาหาร

ควรทานวิตามินซีชนิดที่เป็นกลาง หรือเป็นกรดต�่า (pH 7.6-8.0)

   

 การซ้ือวติามนิซีท่ีเป็นสารเสรมิอาหาร  ไม่ใช่ว่ามรีาคาแพงแล้วจะเป็นของดี

เสมอไป  แต่ควรจะพิจารณาจาก

 1. แหล่งที่มา  ว่ามาจากการสังเคราะห์หรือสกัดจากธรรมชาติ  เนื่องจาก 

วติามนิซทีีส่กดัมาจากธรรมชาตจิะมปีระสิทธภิาพทีด่กีว่า  ร่างกายสามารถดดูซึมได้ดกีว่า  

มีผลข้างเคียงจากการบริโภคน้อยกว่าที่ได้มาจากการสังเคราะห์  โดยให้สังเกตจาก

ฉลากข้างขวดว่าผลิตจากผักและผลไม้ในสภาวะที่เหมาะสม  หรือ Made from 

fruits and vegetables below  70  degrees  

 2. ให้สังเกตค่าไบโอฟลาโวนอยด์ (Bioflavonoids) ว่ามีมากน้อยเพียงใด 

เพราะสารดงักล่าวเป็นสารพฤกษเคมชีนดิหนึง่ท่ีมใีนพืช  ซึง่จะช่วยดูดซมึวติามนิซ ี

ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยผลิตภัณฑ์วิตามินซีทุก ๆ  500  มิลลิกรัม  ควรจะม ี

ไบโอฟลาโวนอยด์  อย่างน้อย  100   มิลลิกรัม

 วติามนิซีเราจะต้องเลือกทานให้เหมาะกบัตัวเอง  ไม่ว่าจะตามค�าสัง่ของแพทย์

หรือซื้อมาทานเอง  ซึ่งมีขนาดหลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กันไป  ที่ส�าคัญ

ขนาดและวิธีการทานด้วยตัวเองต้องศึกษาข้อบ่งชี้  วิธีการทานให้รอบคอบก่อน 

อย่าคิดว่ายิ่งทานมากยิ่งดี  ควรทานตามปริมาณบริโภคที่แนะน�าต่อวันเท่านั้น  

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและไม่มีผลข้างเคียงตามมา

‘รับประทานวิตามิน C อย่างไรให้ได้ประโยชน์?’.  (2558, ตุลาคม 18).  เดลินิวส์,  

 หน้า 7. 

“วิตามินซี”  ค้นเมื่อ 8  พฤศจิกายน 2558, จาก https://th.wikipedia.org/

“อยากรู้จัง  วิตามินซี  ยี่ห้อไหนดี  และใช้ได้ผลจริง”  ค้นเมื่อ 18 ตุลาคม 2558,  

 จาก http://www.beauty24store.com/

รูปภาพค้นจาก https://www.google.co.th/search?q

บทบาทของวิตามินซี

การรับประทานวิตามินซีให้ได้ผล

ถ้าขาดวิตามินซีจะเป็นอย่างไร

อันตรายจากการได้รับวิตามินซีมากเกินไป

การเลือกซื้อวิตามินให้ได้ผลและปลอดภัย 

บรรณานุกรม
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 ทนัททีีค่ณุรบัสมาร์ทโฟน (Smartphone) 

เข้ามาอยู่ในชีวิต กดคลิกเปิดแอปพลิเคชัน 

(Application) เกีย่วกบัโซเชยีลเนต็เวร์ิคมาใช้งาน 

นั่นแปลว่าคุณได้เปิดประตูต้อนรับโรคภัยจาก

เทคโนโลยแีล้ว  และนีค่อืนิยามของอาการป่วยใหม่ๆ 

ทีเ่กดิขึน้จากผลพวงของสมาร์ทโฟน ซึง่แพทย์-

ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดว่า ไม่สมาร์ทต่อสุขภาพ 

เอาเสยีเลย อาการและผลกระทบทีเ่กิดขึน้จาก

การใช้สมาร์ทโฟน ปรากฏมีรายการดงัต่อไปนี้

 1. อาการปวดข้อศอกจากการใช้สมาร์ทโฟน (Smartphone Elbow / Cell PhoneElbow) 

ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม พิมพ์ข้อความ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท�าให้คุณต้องเคลื่อนนิ้ว

ไป-มาบนสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆ นั่นเป็นการล็อกให้เส้นประสาทบริเวณข้อศอก

เกดิการยดึเกรง็ เลอืดไปเล้ียงเส้นประสาทไม่เพียงพอ ท�าให้เกดิอาการชาบรเิวณนิว้กลาง

และนิว้นาง เจบ็จีด๊ทีป่ลายข้อศอก เรยีกอาการนีว่้า เซลโฟนเอลโบว (Cell Phone Elbow)

หรือสมาร์ทโฟนเอลโบว (Smartphone Elbow)

 2. อาการมือคล้ายอุ้งเท้า (Text Claw) มีบางคนที่ชอบถือและเล่นโทรศัพท์

ด้วยมอืเดยีว โดยพยายามจะใช้นิว้โป้งควบคมุสมาร์ทโฟนทัง้เครือ่ง หรอืพมิพ์ข้อความ

ท้ังหมดให้ได้ จนเกิดเป็นลักษณะมือที่คล้ายอุ้งเท้า เป็นอาการท่ีเรียกว่า เท็กคลอ  

(Text Claw) เกิดจากการส่งข้อความมากเกินไป ท�าให้ปวดข้อนิ้วโป้ง ปวดข้อมือ 

เป็นต้นเหตุของโรคข้ออักเสบ คนไทยรู้จักอาการนี้ในภาษาชาวบ้านเรียกว่า นิ้วล็อก 

 3. อาการละเมอส่งข้อความ (Sleep Texting) คณุต้องตกใจมากแน่หากต่ืนนอน 

มาแล้วพบว่า เมื่อคืนคุณส่งข้อความไปให้กับใครบางคนโดยไม่รู้ตัว อาการที่ว่านี้ คือ 

ผลข้างเคียงจากการที่คุณติดโทรศัพท์มาก จนถึงขั้นละเมอส่งแมสเซส หรือละเมอ

พิมพ์ข้อความ เรียกอาการลักษณะนี้ว่า สลีปเท็กซิ่ง (Sleep Texting) หากคุณมีอาการ

ทีต้่องหยบิมอืถอืทกุคร้ังทีไ่ด้ยินเสียงแจ้งเตอืน หรือวติกกงัวลทกุครัง้ทีม่สีญัญาณเตือน

จากสมาร์ทโฟนดงัขึน้มาแล้วไม่ได้เชค็ หรือตอบข้อความ คณุมสีทิธ์ิถกูตอบรบัเข้ากลุม่ 

สลปีเทก็ซิง่ (Sleep Texting) โดยไม่ต้องสงสยั ซึง่แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญระบวุ่าอาการดงักล่าว

จะรบกวนการนอนหลับพักผ่อน และส่งผลในแง่ลบต่อองค์รวมของสุขภาพในที่สุด

 

 4. อาการไหล่ห่อคอตก (Text Neck และ iPosture) นิยามของคนที่มีอาการ

ไหลห่อคอตกจากการก้มมองสมาร์ทโฟนจนรูส้กึปวดเมือ่ยคอ สะบกั ลกุลามไปถงึหัวไหล่ 

ซึ่งหากเป็นหนักเข้าอาจโยงใยไปสู่อาการปวดหัว ปวดแขน และปวดตามข้อต่อได้  

ส่งผลเสียให้ร่างกายเติบโตแบบผิดรูปผิดร่าง เส้นเอ็นอ่อนแอ สันหลังด้านบนปูดบวม 

เส้นประสาทถูกกดทับ น่ากลัวมากกับผลกระทบข้างเคียงแบบนี้จากการก้มหน้ามอง

สมาร์ทโฟนแทบทั้งวัน 

อาการติดโทรศัพท์มือถือและผลกระทบข้างเคียง
(SMARTPHONE ADDICTION & BAD SIDE EFFECTS)

 5. โรคกลวัไม่มมีอืถอืใช้ (Nomophobia) คอื อาการทางจติเวชทีด่ดัแปลงชือ่บญัญตัิ

มาจากค�าว่า “No-Mobile-Phone Phobia” แปลเป็นไทยได้ว่า “โรคกลัวไม่มีมือถือใช้” 

สงัเกตได้ง่ายๆคอื หากเวลาแบตเตอรีส่มาร์ทโฟนหมด หรอืเวลาคณุหลดุไปอยูอ่กีโลกหนึง่ 

ทีไ่ม่มสีญัญาณ เช่น ในต่างประเทศ หรอืบนเขาบนดอย แล้วรูส้กึเครยีด จติตก หงดุหงดิ 

ท่ีไม่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้พึงรู้เลยว่า คุณเข้าข่ายมีอาการของโรคโนโมโฟเบีย  

(Nomophobia) เรียบร้อยแล้ว 

 6. อาการเกร็งที่กล้ามเนื้อตา (Computer Vision Syndrome) และอาการแพ้

โลกไซเบอร์ (Cyber Sickness) หากมีอาการวงิเวยีนศรีษะ หน้ามืด ตาลาย คล้ายจะเป็นลม 

อาการเช่นนี้ ยาดม ยาหอม ยาหม่อง ช่วยได้บางส่วน แต่ถ้าจะให้ผลชะงัด คุณต้องห่าง

จากสมาร์ทโฟนเสียบ้าง เพราะสัญญาณที่บอกว่าแสงสีฟ้าจากหน้าสมาร์ทโฟนก�าลัง

เล่นงานประสาทตาของคุณ ซึ่งถ้าปล่อยไว้นานสายตาพังแน่ๆ 

 7. อาการหลอนว่าสมาร์ทโฟนสัน่ (Phantom Smartphone Vibration Syndrome) 

ค�าว่า “มโน” ที่ก�าลังฮิต น่าจะเหมาะแก่การอธิบายอาการที่เรียกว่า  แฟนทอมสมาร์ท

โฟนไวเบร์ช่ันซนิโดรม (Phantom Smartphone Vibration Syndrome) หรอือาการนกึว่า

มือถือส่ัน ที่จริงแล้วไม่ได้ส่ันเลย พบได้ 7 ใน 10 ของผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟน โดยเฉพาะ 

ช่วงเวลาที่รอรับสายหรือรอข้อความจากคนส�าคัญ

ข้อสรุป

 อาการและโรคทีก่ล่าวมาเป็นผลกระทบข้างเคยีงทีม่กัเกดิขึน้กบัผูใ้ช้สมาร์ทโฟน

เป็นประจ�าและแต่ละครัง้ทีใ่ช้จะใช้เป็นเวลานานๆ จนกลายเป็นพฤตกิรรมปกต ิกระท�า 

เป็นประจ�าจนเกิดความเคยชิน ผลกระทบเหล่านี้คือ ภัยเงียบ ที่เข้ามาใกล้ตัวเรา โดย

ไม่ทันระวังตัว ทราบอีกทีอาการก็เข้าขั้นรุนแรง จนต้องพบแพทย์เพ่ือบ�าบัดรักษา  

ซึง่อาการทีก่ล่าวมานีม้ต้ัีงแต่อาการทีเ่กดิกบัร่างกาย หรอืทางกายภาพและอาการทีเ่กดิกบั

พฤติกรรม จิตใจ จนเกิดเป็นการย�้าคิดย�้าท�า จนเกิดเป็นความเครียด เพราะฉะนั้น ผู้ใช้

สมาร์ทโฟนควรศึกษาและตรวจสอบตวัท่านเองวา่มอีาการดงักลา่วเกดิขึน้บ้างหรือไม่ 

ทางที่ดีการดูแลป้องกันตัวเองเบื้องต้นกับการควบคุมพฤติกรรมของตัวท่านเอง 

ในการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบข้างเคียงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ของท่านทัง้ด้านร่างกายและจติใจ วธิกีารง่ายๆ เบือ้งต้นโดยปิดหรอืหยดุการใช้สมาร์ทโฟน

ก่อนนอนประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมงเป็นการเริ่มต้นที่ดีและง่าย ส�าหรับตัวท่านเอง

แหล่งอ้�งอิง (ออนไลน์)

1. เว็บไซต์ บริษัทเมดิลิงค์ (ประเทศไทย) จ�ากัด. “ข่าวสุขภาพ: SMARTPHONE  

 ADDICTION& BAD SIDE EFFECTS” (http://www.medilink.co.th/community- 

 news-health-002.php ค้นหาวันที่ 1 เม.ย. 2559)

2. เว็บไซต์ มาร์เก็ตเทียร์. “IPOSTURE : ภัยเงียบจากการใช้ MOBILE DEVICE”  

 (http://www.medilink.co.th/community-news-health-002.php ค้นหาวนัที ่2 เม.ย. 2559)

รูปที่ 1 พฤติกรรมที่พบเห็นทั่วไป ในชีวิตประจำ�วัน

แสดงถึงก�รติดสม�ร์ทโฟน 

(ที่ม� www.google.com ค้นวันที่ 1 เม.ย. 2559)

ประหยัด  เลวัน  ภ�ควิช�วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์ คณะวิทย�ศ�สตร์

รูปที่ 2 ผลกระทบท�งก�ยภ�พกับกระดูกคอและกระดูกสันหลัง (แหล่งที่ม� www.google.com ค้นวันที่ 2 เม.ย. 2559)

     รูปที่ 3 แสดงสถิติเกี่ยวกับก�รใช้ง�นสม�ร์ทโฟนกับกิจกรรมในชีวิตประจำ�วันของมนุษย์ ในสังคมเมือง

(แหล่งที่ม� www.google.com ค้นวันที่ 1 เม.ย. 2559)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

 ห ลั ง จ า ก ก า ร ป ร ะ ก ว ด  

RU Young Talent ครัง้ท่ี 2 รอบคดัเลอืก 

จบลง มีเพียง 10 ทีมเท่านั้นที่ผ่าน 

การคัดเลือกเข้ารอบรองชนะเลิศ 

โดยจะไปประชันความสามารถ

กันอีกคร้ังท่ีศูนย ์การค้าเซ็นทรัล 

พระราม 2 คณะกรรมการฯ ในรอบน้ี 

ตดัสนิกันอย่างเข้มข้น ตชิมเพ่ือหวงัให้เวท ี ‘ร้อง เล่น เต้น มนัส์’ จาก ม.รามค�าแหง 

สร้างคนรุ่นใหม่สู่วงการบันเทิง

     นายสร่างศลัย์  เรอืงศร ี(หน ูมเิตอร์) นกัแต่งเพลง

ค่ายอาร์สยาม กล่าวว่ายนิดทีีไ่ด้มโีอกาสเป็นคณะกรรมการ

ตดัสนิครัง้น้ี การประกวด RU Young Talent เป็นกจิกรรม

ที่จูงใจให้เยาวชนสนใจดนตรีและการแสดงมากขึ้น  

ในฐานะที่ท�างานในวงการบันเทิงได้เห็นถึงความตั้งใจ

ของน้องๆทีฝึ่กฝนฝีมอืพร้อมเข้าประกวด ถอืเป็นจดุเริม่ต้น 

ที่ดีส�าหรับผู้ที่อยากจะเดินทางสายนี้เพราะถ้าวันหนึ่งน้องๆน�าความสามารถ 

พัฒนาไปสู่อาชีพก็จะสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ อยากให้ทุกสถาบันช่วยกัน 

ส่งเสรมิให้เยาวชนได้มเีวทแีสดงออก ทั้งการร้อง เล่น เต้น ร�า เพื่อให้เยาวชน

มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิชาเชิงศิลปะติดตัว  

     อาจารย์เมธาดา  ดามาพงษ์  อาจารย์สอนขบัร้อง 

สาขาดนตรีสากล   คณะศิลปกรรมศาสตร์  ม.รามค�าแหง 

กล่าวว่า RU Young Talent เป็นเวทีประกวดท่ีเปิดโอกาส 

ให้กับน้องๆม.ปลายได้สร้างสรรค์ความคิดและมีพื้นที่

ในการแสดงออก ได้เห็นความสามารถที่หลากหลาย

ของน้องๆในวนันีแ้ล้วปล้ืมใจ           ท่ีเยาวชนไทยสนใจดนตรี 

และศลิปะการแสดง น้องๆจะได้ประสบการณ์และพฒันาตนเองให้มคีวามเชีย่วชาญ 

อยากให้ขยัน อดทน ฝึกฝนให้เกิดทักษะ ไปพร้อมกับหาเวทีประกวดเพื่อ

สร้างความมั่นใจ สั่งสมประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ใหม่อยู่ตลอดเวลา 

     ดร.รสัวรรณ อดศิยัภารต ี หวัหน้าภาควชิาศลิปะ-

การแสดงไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามค�าแหง 

กล่าวว่าภูมิใจที่ได้เห็นเยาวชนไทยหันมาท�ากิจกรรม

และสนใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย สิ่งใดที่ช่วยส่งเสริม

ให้เยาวชนนอกจากการเรยีนในห้องเรยีน จะท�าให้พวกเขา 

ได้ท�างาน และฝึกประสบการณ์ร่วมกัน วันนี้ทุกทีมเก่ง 

โชว์ฝีมือได้อย่างเต็มที ่หลายทีมท�าให้ตืน่ตาตืน่ใจ ซึง่ทมีส่วนมากเป็นการแสดง 

ไทยประยุกต์และต่างชาติ โดยเฉพาะการเต้นประกอบเพลงเกาหลี อยากฝาก

ให้น้องๆ ได้โชว์การแสดงที่เป็นศิลปะไทยแท้ จะได้เห็นถึงเสน่ห์ ความอ่อนช้อย  

และช่วยรักษาเอกลักษณ์ของคนไทยให้คงอยู่ถึงเยาวชนรุ่นใหม่ๆด้วย

 นชุ วลิาวลัย์ อาร์สยาม ศลิปิน นกัร้อง ค่ายอาร์สยาม 

กล่าวว่าในฐานะศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ รูส้กึ

ปลื้มใจที่ได้เห็นน้องๆรุ่นใหม่สนใจศิลปะการแสดง 

เชื่อว่าพวกเขาจะได้น�าความสามารถพิเศษของตนเอง 

ไม่ว่าจะเป็นนกัร้อง นกัเต้น นกัร�า หรอืนกัดนตร ีพฒันา- 

เป็นอาชีพในอนาคตได้แน่นอน ซ่ึงวงการบันเทิงไทย 

ต้องการคนรุน่ใหม่เข้าสูว่งการตลอด อยากให้น้องๆ ได้พฒันาฝีมอื หาเวทีประกวด 

ให้เก่ง มีประสบการณ์มากๆ สักวันน้องๆ ที่เกิดจากเวทีนี้อาจจะกลายเป็น

ศิลปินชั้นน�าของประเทศก็เป็นไปได้  

ศิลปิน-ครูเพลง ปลื้มเวที RU Young Talent

คาดสร้างคนรุ่นใหม่สู่วงการบันเทิง

 นายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจ�า

ส�านักนายกรัฐมนตรี จบระดับปริญญาเอก จากโครงการ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

พร้อมกับคนดังในรุ่น อาทิ พลต�ารวจโทสัณฐาน ชยนนท์ 

อดตีผูช่้วยผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิ นายณฐัพชัร์ อ�าพนัยทุธ์ 

รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท คังเซน-เคนโก 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด และนางเสาวณีย์ อาภามงคล 

อดีตผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 ดร.วราเทพ เผยว่า ผมมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ให้ความรู้

และสร้างโอกาสไปสูก่ารท�างานในแวดวงการเมอืง ตัง้แต่เข้ามาเรยีนระดบัปรญิญาตร ี

คณะนติศิาสตร์ ตลอด 4 ปีทีเ่รียนกฎหมาย รามฯเหมือนบ้านหลงัท่ีสอง ผมมคีวามผกูพัน  

มคีวามอบอุน่ ได้รูถ้งึการต่อสูแ้ละความอดทนกบัชวีตินกัเรยีน ม.ปลายทีม่าจากต่างจงัหวดั 

ชวีติท่ีไม่มีใครบังคบั จงึพยายามท�าทกุอย่างให้ถงึเป้าหมาย ด้วยการเรยีนรู ้ รบัผดิชอบตนเอง 

และค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียนอยู่ตลอดเวลา 

 ด้านการท�างาน ดร.วราเทพ มีผลงานจากการที่ลงพื้นที่มาต่อเนื่องตั้งแต ่

เป็นผูแ้ทนฯสมยัแรก เมือ่ปี 2535 เริม่เข้าท�างานฝ่ายบรหิาร และท�างานในพรรคการเมอืง 

มาอย่างต่อเน่ือง มีประสบการณ์ในการนัง่บริหารงานมาหลายต�าแหน่ง ทัง้ต�าแหน่ง

โฆษกประจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ีในรฐับาลพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ  ต�าแหน่งรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทกัษณิ ชินวตัร ต�าแหน่งรฐัมนตรี

ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

 ดร.วราเทพ กล่าวด้วยว่า ระยะกว่า 20 ปีที่เป็นนักการเมือง ผมคิดว่าเราควร

มคีวามรูจ้ากทฤษฎนี�ามาใช้กบัการท�างานได้ จงึใช้เวลากลบัมาเรยีนระดบัปรญิญาเอก 

โดยเลือกเรียนสาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งตรงกับอาชีพ เมื่อเข้ามาเรียน

แล้วได้ทบทวนทฤษฎีน�าไปสู่การท�างานที่แท้จริง และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในแง่มุมที่แตกต่างกับอาจารย์และเพื่อนต่างอาชีพด้วย 

 “การเรยีนระดบัปริญญาเอกมีความหลากหลาย ซึง่คณะรฐัศาสตร์เปิดโอกาส

ให้ทุกคน ทกุอาชพีทีม่คีวามพร้อมได้เรียนวชิารฐัศาสตร์ หลายคนน�าไปใช้ในอาชพี

และท�างานเพื่อประโยชน์แก่สังคมเพราะในชั่วโมงเรียนแต่ละคนต่างน�าข้อเท็จจริง

มาแลกเปล่ียนกนั ท�าให้เหน็มมุมองหรอืเสยีงสะท้อนทีห่ลากหลาย เพือ่ให้ได้ข้อสรปุ 

แม้ว่าจะไม่มีเรื่องใดถูกหรือผิด แต่ทุกคนก็รับฟังกันและกัน” 

 ที่ส�าคัญ ในปัจจุบันการเรียนจบระดับปริญญาเอกได้มีข้อก�าหนดเพิ่มเติม 

เพื่อคัดกรองคุณภาพ คือ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องผ่านการเสนอต่อที่ประชุมสัมมนา

ทางวิชาการ และได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด�าเนินการให้ผลงานหรือส่วนของ

ผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการ ซ่ึงเป็นทีย่อมรับ

ในสาขาวิชานั้นก่อน จึงจะถือว่าส�าเร็จการศึกษา การเรียนระดับนี้จึงไม่ใช่เรื่องยาก

หรือง่าย ถ้ามีความพร้อมแล้วมุ่งมั่นท�าให้ส�าเร็จ

 ดร.วราเทพ กล่าวด้วยว่า วนันีไ้ด้กลับมารามค�าแหงอกีครัง้ เหน็ถงึพฒันาการ 

ของมหาวทิยาลัยในหลายด้าน และมสีิง่หนึง่ทีย่งัตราตรงึในใจเสมอ คอื ผมได้กลบัมา 

ไหว้องค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ท�าให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ที่เคยเรียนมา และ

สิ่งที่สถาบันได้ปลูกฝังให้ลูกศิษย์ท�างานรับใช้สังคม ฉะนั้น เมื่อเป็นนักการเมือง

ต้องพบปะกับประชาชนอยู่ตลอดเวลา ผมจึงมุ่งมั่นท�างานอย่างจริงจัง ท�างาน 

ด้วยความตรงไปตรงมา พูดความจริง ท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง

 “ขอฝากบัณฑิตรัฐศาสตร์ให้ช่วยกันน�าความรู้ไปพัฒนาบ้านเมือง มองถึง

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และมีความสามัคคีปรองดองกัน นักรัฐศาสตร์ต้อง

เสนอความคิด เสนอแนวทาง ทุกวันนี้สังคมเกิดความแตกแยก ให้มองความเห็น 

ทีแ่ตกต่าง โดยไม่แฝงความรู้สึกเกลียดชงัลงไป ประเทศไทยเป็นสงัคมประชาธิปไตย 

เมื่อทุกฝ่ายรับฟังความคิดเห็นกันก็จะท�าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข”

‘วราเทพ รัตนากร’ อดีต รมต.ประจำาสำานักฯ

จบปริญญาเอกสาขาวิชาการเมืองจาก ม.รามคำาแหง



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

ถาม  วชิาเลอืกเสร ี15 หน่วยกติ ถ้าเราท�าเกรดได้ 

D หรือ D+บางตัวและเราไม่รีเกรด ต้องการจะเลือก

วิชาใหม่เลยในเทอมต่อไป สามารถท�าได้ไหมแล้ววชิา

ที่ได้ D หรือ D+ จะแสดงใน Transcript หรือไม่

ตอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่า

ด้วยการศกึษาช้ันปรญิญาตร ี (ฉบบัที ่ 4) พ.ศ.2555 

ข้อ 16.9.7 ใบรับรองผลการศึกษาส�าหรับนักศึกษา 

ส�าเร็จการศกึษาจะแสดงเฉพาะอกัษรระดบัคะแนน 

A, B+, B, C+, C, D+, D กระบวนวิชาที่นักศึกษา 

สอบได้ตลอดหลกัสตูรนัน้เท่านัน้ ส�าหรบัใบรบัรอง-

ผลการศึกษาของนกัศกึษา ซึง่ยงัศกึษาไม่ครบหลกัสตูร

จะแสดงผลสอบได้ตามอักษรระดับคะแนน A, B+, 

B, C+, C, D+, D และ F  ตลอดระยะเวลาทีอ่ยูใ่นระหว่าง

การศึกษา

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ว่าด้วยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ี(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2555 

ข้อ 16.6 ใบรับรองผลการศึกษา ส�าหรับนักศึกษา

ท่ีเรียนยังไม่ครบหลักสูตรจะแสดงผลการศึกษา 

ทกุอกัษรระดบัคะแนนรวมทัง้ F และ U ตลอดระยะเวลา 

ทีอ่ยูร่ะหว่างการศกึษา ส่วนนักศกึษาทีส่�าเรจ็การศกึษา 

ใบรับรองผลการศึกษาจะแสดงผลการศึกษา 

ระดบัคะแนน D ขึน้ไป และ S 

 จากข้อบงัคบัข้างต้น กระบวนวชิาทีไ่ด้ผลสอบ 

D หรอื D + จะต้องปรากฏในผลการเรยีนและไม่สามารถ

ยกเลิกได้ แต่การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนเรียนวิชาอะไรก็ได้ที่เปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษา แม้ว่านักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน

วิชาเลือกเสรีใหม่ และสอบได้เกรดใหม่ก็ตาม  

เกรดในวิชาเลือกเสรีเดิมก็ต้องน�าไปคิดเกรดเฉลี่ยด้วย 

เมือ่นกัศกึษาเรยีนจบหรอืไม่จบการศกึษาจะปรากฏ

ใน Transcript ไม่ว่าจะเป็น Transcript แบบจบการศกึษา

หรือ Transcript แบบไม่จบการศึกษาก็ตาม

ถาม  ผมสอบได้ A 5 วิชาในภาคปกติ ผมจะได้

รางวัลเรียนดี 5A หรือไม่

ตอบ  ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การให้รางวลัเรียนดีแต่นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  

 ข้อ 3 ให้ยกเลกิข้อ 4 แห่งระเบยีบมหาวทิยาลยั 

ว่าด้วยการให้รางวัลเรยีนดแีก่นกัศึกษามหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง พ.ศ.2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 ข้อ 4 ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเรียนดีจะต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง

  2. เป็นผูท้ีไ่ด้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี กองบรรณาธิการ

  3. เป็นผู้ที่ได้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา

เพือ่เตรยีมศกึษาระดบัปรญิญาตร ี และน�าผลการศกึษานัน้

ไปเทียบโอนหน่วยกติ ตามหลกัสตูรการศกึษาชัน้ปรญิญาตรี

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

  4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่บกพร่อง

ในศีลธรรม

  5. เป็นผู ้ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ

และมีผลสอบอักษรระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70 ของจ�านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน

ทั้งหมด และผลการสอบอักษรระดับคะแนน A นั้น

ต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 นักศึกษาได้รางวลัเรยีนด ี5 A หรอืไม่ นักศึกษา-

ต ้องตรวจสอบก่อนว ่าลงทะเบียนเรียนตั้งแต ่  

15 หน่วยกิตขึ้นไป และต้องได้ A ในแต่ละวิชาเมื่อ

รวมหน่วยกิตที่ได้เกรด A  แล้ว ต้องได้ไม่ต�่ากว่า  70 % 

ของวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมดในภาค- 

การศึกษานั้น

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2559 จ�านวน 13 วิชา ดังนี้ 

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

 58289 BUS 6015 140/25 การจัดการการด�าเนินงาน  รศ.สุภาว์  จุลนาพันธ์

  BM 705 (605)

 58269 CHI 2001 119/25 ภาษาจีน 3 รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

 58273 CLM 6505 108/25 หลักการพัฒนาหลักสูตร รศ.ดร.มาลินี  บุณยรัตพันธ์

 58261 COH 3304 61/25 การสร้างเสริมสุขภาพ รศ.ดร.สุรเดช  ส�าราญจิตต์

 58287 EDF 3120 107/25 ภูมิปัญญาไทยกับการศึกษา ผศ.นิศารัตน์  หวานชะเอม

  (EF 320)

 58286 FRE 3401 74/25 ภาษาฝรัง่เศสเพือ่การท่องเทีย่ว รศ.ดร.อุษา  กรทับทิม

  (FR 373)   

 58252 LAW 3033 (S) 38/25 อาชญาวิทยาแนววิพากษ์และ รศ.จรัล  โฆษณานันท์

    อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

 58225 LAW 4007 66/25 นิติปรัชญา รศ.จรัล  โฆษณานันท์

 58271 MER 3803 112/25 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย อาจารย์ ดร.ทวิกา  ตั้งประภา

    การวัดและประเมินผล

 58258 MER 6004 262/25 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน รศ.ดร.สรุศกัดิ ์ อมรรตันศกัดิ ์ 

  (MR 604)  

 58257 POL 2201(S) 20/25 การเมืองระหว่างประเทศ รศ.ดร.วราภรณ์  จุลปานนท์

 58253 SBM 2101 48/25 ธุรกิจบริการเบื้องต้น รศ.ทพิวรรณ  พุ่มมณ ีและคณะ 

  (SI 201)

 58254 TOM 4101 62/25 หลักการมัคคุเทศก์ รศ.ทิพวรรณ  พุ่มมณี

  (TO 401) 

 นักศึกษาส่ังซ้ือหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

0-2310-8757-9 ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย) 

ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

 ในที่สุด ‘บุ๋น’ ก็เรียนจบได้ดังที่ตั้งใจ ภูมิใจ 

ทีท่�าให้คณุพ่อและคณุแม่มคีวามสขุ และการทีเ่ราเรยีนจบ 

ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองว่า 

ในอนาคตเราจะเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีวามรบัผดิชอบ  

มีความรู้ สามารถท�างานและดูแลครอบครัวได้อย่าง

มั่นคงแน่นอน

 “ฝากถึงเพ่ือนๆว่า หลายคนอาจรู้สึกท้อแท้ 

เหมือนเวลาที่บุ ๋นอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจหรือ

รู้สึกท้อแท้ จะคิดว่า “อุปสรรคเป็นสิ่งที่พัฒนาและ 

เป็นแรงผลักดันให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย” อย่าคิดว่า 

อ่านหนงัสือแล้วเหนือ่ย แต่ให้คดิว่าได้รบัความรูใ้หม่ 

แล้วสนุก เราก็จะสามารถผ่านอุปสรรคไปได้ ขอให้ 

ภูมิใจที่เราเป็นลูกพ่อขุนฯ และย้อนดูว่าตอนนี้เราท�า 

เต็มที่แล้วหรือยัง เพราะบุ๋นเชื่อว่าถ้าหากเราทุ่มเท 

ให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วความส�าเร็จย่อมอยู่ไม่ไกล

เกินเอื้อมค่ะ”

บัณฑิตสาววัย 20ฯ                       (ต่อจากหน้า 3) 



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

  ผศ.พศิษิฐ์ แสง-ชโูต ผูอ้�านวยการส�านกัทดสอบทางอเิลก็ทรอนกิส์เปิดเผยว่า 

 ส�านักทดสอบทางอเิลก็ทรอนกิส์ ม.ร. จะเปิดสอบด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Testing) 

 ประจ�าภาค S/2558 จ�านวน 63 กระบวนวชิา โดยก�าหนดให้นกัศกึษาทีต้่องการสอบ 

ด้วยระบบ e-Testing ลงทะเบียนสอบได้ตั้งแต่วันที่ 21-24 เมษายน 2559 

 ทีอ่าคารเวยีงค�า ชัน้ 1 และวนัที ่ 30 เมษายน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าทีน่ั่งสอบจะเตม็ 

 ทีอ่าคารสโุขทยั (SKB) ชัน้ 8 (เว้นวนัที ่5 - 9 พฤษภาคม 2559) ก�าหนดสอบระหว่าง 

วันที่ 30 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2559 (เว้นวันท่ี 5-9 พฤษภาคม 2559)  ทั้งนี ้

ในการสอบแต่ละวันจะมีคาบเวลาให้นักศึกษาเลือกสอบได้ 4 คาบ ได้แก่ 

 คาบที่ 1  เวลา 09.00 - 11.30 น. คาบที่ 2  เวลา 12.00 - 14.30 น. 

 คาบที่ 3  เวลา 15.00 - 17.30 น.   คาบที่ 4  เวลา 18.00 - 20.30 น.

 ผศ.พศิษิฐ์ กล่าวว่าการสอบด้วยระบบ e-Testing มจีดุเด่นทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อนกัศกึษาหลายประการ 

เช่น นักศึกษาสามารถเลือกวันเวลาสอบได้เองตามท่ีตนเองต้องการ และสามารถทราบผลสอบทันที 

ทีส่อบเสรจ็รวมทัง้หากสอบ e-Testing ไม่ผ่านกส็ามารถเข้าสอบวชิานัน้ตามตารางสอบปกติของมหาวิทยาลัย 

ในภาคนั้นๆ ได้ ส�าหรับขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ e-Testing นั้น นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนก่อน 

และลงทะเบยีนสอบ e-Testing ตามวันเวลาทีก่�าหนดในแต่ละภาค ซึง่นกัศกึษาสามารถเลอืกวนัเวลา หรอื 

คาบการสอบได้ตามความพร้อมของตนเอง โดยช�าระค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ 50 บาท 

ส�าหรับนักศึกษาต้ังแต่รหัส 55 เป็นต้นไปกระบวนวิชาละ 70 บาท และหลักฐานที่นักศึกษาต้องน�ามา 

ในวันสอบคือบัตรประจ�าตัวนักศึกษา บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรท่ีหน่วยงานราชการออกให ้

ใบเสรจ็ลงทะเบยีนสอบ e-Testing และมาถงึห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาท ี ส�าหรบักระบวนวชิา 

ที่เปิดสอบด้วยระบบ e-Testing ภาค S/2558 จ�านวน 63 วิชา ประกอบด้วย 

 ANT1013 ANT3053   APR2101 APR3102   BIO1001 BIO1105  

 CEC2201 CHI1001   CHI1002 ECO1003 ECO1101  ECO1102 

   ENG1001 ENG1002 ENG2001 ENG2002 GER1001 HIS1001  

 HIS1002 HIS1003 HIS1201  HIS4500 HRD3108  HRD4207  

 INT1004 KOR2001 KOR2002   LAW1004 LIS1001 LIS1003  

 MCS1101   MCS1151 MCS2108 MCS2390 MGT4004 MKT2101    

 MKT3202   MKT3204 MKT3205    MTH1003 MTH1101 POL1100  

 POL2301 POL3301 PSY1001 PSY2006 RAM1000 RUS1001    

 RUS1002 RUS2001 RUS2002 SCI1003   SOC1003 SOC2065  

 SOC4077 SOC4083 SPN1001 SPN1002 STA1003 STA2003  

 STA2016 THA1002 THA1003  

 

 ขอให้นักศึกษารีบลงทะเบียนสอบแต่เนิ่นๆ จะได้เลือกวัน - เวลาสอบตามที่ต้องการได้  ดูรายละเอียด 

เพิ่มเติมที่  www.etesting.ru.ac.th หรือที่ ส�านักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  ชั้น  10 อาคารสุโขทัย 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8790  โทรสาร. 0-2310-8791

แผนผังแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ e-Testing

1. ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอบทาง e-Testing ตามประกาศของส�านักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือ www.etesting.ru.ac.th 

2. ลงทะเบียนเรียนตามภาคการศึกษาปกติจะต้องมีกระบวนวิชาที่ e-Testing เปิดสอบด้วย

3. น�าใบเสร็จที่จะลงทะเบียนในภาคปกติ (ใบสีฟ้า) มายื่นเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนสอบทาง e-Testing 

ตามวันเวลาที่ก�าหนด เลือกวัน-เวลาสอบ และช�าระค่าลงทะเบียนสอบวิชาละ 70.- บาท

4. เข้าสอบ e-Testing ตามวันและเวลาที่ก�าหนดในใบเสร็จลงทะเบียนสอบ (สีส้ม) ณ อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 8  

นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในการเข้าสอบ

]

]

]

เปิดสอบ e-Testing 63 วิชา ภาค S/2558 

เลือกวันเวลาสอบได้ และรู้ผลสอบทันที

วิชาคณิตศาสตร์ จำานวน 4 คน ได้แก่

 ผลการทดสอบปรากฏว่า 1)โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) ในส่วนคะแนนเฉลีย่ 

สงูกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศทกุรายวชิา และสูงกว่า

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด (สาธิต)จ�านวน 3 วิชา ได้แก่ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

 และ2) นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง (ฝ่ายประถม) ได้รับคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)100 คะแนนเต็ม 

ในวชิาคณติศาสตร์และภาษาองักฤษ จ�านวน 8 คน ดงันี้

โรงเรียนสาธิตประถมฯ                   (ต่อจากหน้า 1) 

1)เด็กชายกฤตมาส แก้วลำาพูน

 ชั้น ป.6/1 

2)เด็กชายศิระ ดวงเนตร 

ชั้น ป.6/3

3)เด็กชายกฤตภาส เตชะรัตน์ 

ชั้น ป.6/3

4)เด็กชายดนุชโพ จันโททัย 

ชั้น ป.6/2 (EP)

วิชาภาษาอังกฤษ จำานวน 4 คน ได้แก่

1)เด็กหญิงชญาน์นันท์ วีรพันธุ์ 

ชั้น ป.6/1(EP)

 2)เด็กชายบุญยากร บุญศิริ 

ชั้น ป.6/1(EP)

3)เด็กชายอภิสัณห์ บุนนาค 

ชั้น ป.6/2(EP) 

4)เด็กหญิงแพรนันท์ บุญเลี่ยม 

ชั้น ป.6/2(EP)

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่วันท่ี  18 เมษายน ถึงวันท่ี 

5 พฤษภาคม 2559 (เว้นวันอาทิตย์) ท่ีสาขาวิชาภาษารัสเซีย 

อาคาร 2 ช้ัน 3 ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์  

โทร. 0-2318-0054-5 ต่อ 1093 หรือ 081-854-3340, 

081-647-1200, 081-349-9045, 098-096-4542

คณะมนุษยศาสตร์ฯ                       (ต่อจากหน้า 1) 



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

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.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

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

ทุกคนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ช่วยกันพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน 

วนันีม้หาวทิยาลยัรามค�าแหงได้เปิดการเรยีนการสอน

ทุกระดับ รวมทั้งได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิด

สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ 23 จงัหวดัทัว่ประเทศ 

และต่างประเทศอกี 32 ประเทศ 41 ศนูย์สอบ ได้ผลติ 

บัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 9 แสนคน 

เป็นทีย่อมรบัของสงัคมและนายจ้างว่าบณัฑติรามค�าแหง  

มีคณุภาพ มวีนิยั ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมคีวามรู้คูค่ณุธรรม 

ท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้ด ี เป็นสิง่ทีช่าวรามค�าแหงทกุคน

ภาคภูมิใจกับการท�าหน้าที่ด้านการศึกษาและยืนยัน

ที่จะท�าหน้าที่นี้ต่อไป

 ขอให้ก�าลังใจนักศึกษาทุกคนที่เสียสละเวลา 

ตั้งใจมาเรียนหนังสือ หาความรู้เพิ่มเติมในสาขาวิชา 

ด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย คณาจารย์ และ

เจ้าหน้าที่จะดูแลลูกศิษย์อย่างดีเหมือนเป็นลูกหลาน 

เพือ่ให้ได้รบัความรูท้ัง้ด้านวชิาการ และประสบการณ์ชวีติ 

น�ากลับไปประยุกต์ใช้กับอาชีพการงาน และส�าเร็จ

ออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับ

ผู้อื่นในตลาดแรงงานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาก็ต้องต้ังใจ

อ่านหนงัสอื เพราะหนงัสอืเป็นทีร่วบรวมองค์ความรูต่้างๆ 

ที่มีคุณค่า และเป็นกุญแจไปสู่ความส�าเร็จ ตลอดจน

ต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ทั้งเทคโนโลยี

และภาษาต่างประเทศด้วย เพื่อให้สามารถรู้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และหาแนวทาง

ในการด�ารงตนให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งต้องไม่ลืม 

ที่จะท�าประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมด้วย 

 “การพบกันระหว่างที่ศึกษาเล ่าเรียนนั้น 

สามารถท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นมากมาย 

ขอให้นักศึกษาต้ังใจเรียนรู ้ในเรื่องท่ีสนใจและ 

ท�าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพราะทุกสิ่งล้วนม ี

คณุค่าทัง้ส้ิน ขึน้อยูกั่บว่านกัศกึษาจะเลอืกใช้ชีวติอย่างไร 

ทั้งนี้ขอฝากให้นักศึกษาเห็นคุณค่าความสัมพันธ์

ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และระหว่างเพ่ือนๆ 

ในชั้นเรียน รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 

มีความรูคู้ค่ณุธรรม มคีวามกตญัญกูตเวทต่ีอผูม้พีระคณุ 

และขอให้ช่วยกนัรกัษาชือ่เสยีงเกยีรติคณุของมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงให้คงอยู่ต่อไป” คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

กล่าวในที่สุด

ป.ตรี โลจิสติกส์ฯ                         (ต่อจากหน้า 12) 

พ.ศ. 2558 และร่วมกันก�าหนดองค์ความรู้หลักท่ีจ�าเป็น

จะต้องมีในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ตลอดจนข้อแนะน�า 

ในการบริหารจัดการท่ีสถาบันอุดมศึกษาต้องน�าไปปฏิบัติ 

เพื่อเป็นหลักประกันว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์   

จะสามารถจัดการศึกษาให้บัณฑิตบรรลุมาตรฐาน

และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

และข้อก�าหนดของสภาวิศวกรดังกล่าวต่อไป 

 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี ม.ร. ซึ่งเป็นประธานเปิดสัมมนา กล่าวว่า 

ขอขอบคุณคณะกรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ีให้ความ

ใส่ใจในการปรับปรุงหลักสูตร ในวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

ในหมวดวิชาพ้ืนฐาน ทุกๆ 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานฯ 

การทบทวนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ขอให้ดู

ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานสากล สอดคล้อง

กับคณาจารย์ในคณะ ให้มีความทันสมัย ตรงตาม

นโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการผลิตบัณฑิตในสายวิชาชีพ

 “ระบบการศึกษาเร่ิมให้ความส�าคัญในการ

ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะรัฐบาลที่มองว่า 

ระบบการศึกษาของไทยไม่สอดคล้องกับสภาพ

ความเป็นจริงของประเทศ เนื่องจากมีบัณฑิตสาย-

สังคมศาสตร์มาก เป็นการศึกษาในเชิงทฤษฎีเป็นหลัก 

รัฐบาลจึงต้องผลักดันให้มีการศึกษาในระบบคู่ขนาน 

ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา

        ในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

จะได้ทบทวนหลักสูตร ซึ่งจะต้องทบทวนรายวิชา

ในหลักสูตรเก่า ว่ายังมีความทันสมัย สอดคล้องกับ 

ความต้องการของสังคมปัจจุบันหรือไม่ ซ่ึงการด�าเนินการ

ดังกล่าวนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการระดมความคิด

ว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะมีส่วนช่วยรับผิดชอบ

สังคมในการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างไร”   

คณะวิศวะจัดสัมมนาฯ                   (ต่อจากหน้า 12) 

เกิดขึ้นจากการศึกษาทั้งสิ้นทั้งปวง ดังนั้นในปัจจุบันนี้

การศึกษาจึงได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเรื่อย ๆ มีภาคบังคับตั้งแต่ 

มธัยมที ่3 นีอ่ย่างนีเ้ป็นต้น หมายความว่าต่อไปนีภ้าคบงัคบั

ของการศึกษาจะต้องจบการศึกษาไม่ต�่ากว่าชั้นมัธยม 3 

แล้วก็ทราบว่ารัฐบาลก็จะต้องให้การศึกษาให้เสร็จสิ้น 

จนถึงภาคบังคับได้ นี่อย่างนี้เป็นต้น อันนี้เป็นเรื่อง 

รายละเอียดของกฎหมาย แต่ในเรื่องวิธีปฏิบัตินั้นขอให ้

ทราบว่า เดีย๋วนีถ้้าหากว่าการศึกษาไม่มีพอเพียง คอืไม่ใช่ 

เพยีงอ่านออกเขียนได้แต่จะต้องเป็นระดบัมธัยมบริบรูณ์

หรือในชั้นปริญญาตรี อย่างนี้เป็นต้น

 โดยสรปุกค็อืทกุคนจะต้องมีการศึกษา ถ้าหากว่า 

ผ่านเลยวัยที่จะศึกษา ค�าว่าวัยศึกษานั้นหมายความว่า

เร่ิมต้ังแต่ชั้นอนุบาลไปก็ศึกษาได้ทั้งสิ้นทั้งปวง แต่ว่า 

ครคูดิว่าศกึษาได้จนถงึวนัตายทีเ่ขาเรยีกว่าเรยีนรูต้ลอดชวิีตน้ัน

นั่นเอง การเรียนรู้ไม่ว่าจะเรียนในที่ใดในปัจจุบันนี้นั้น

หาเรียนได้ง่าย  จะเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ตามเกณฑ ์

ที่ถูกบังคับ แล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อจบมัธยมบริบูรณ์

ก็มีคุณวุฒิส�าหรับท่ีจะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้  

หรอืต่อการศกึษาชัน้สงูจากมธัยมขึน้ไปได้ เช่น ปวช. ปวส. 

 อะไรต่าง ๆ เหล่านี้

 ครูขอลัดเข้าไปถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัย

หรือในระดับอุดมศึกษาคือสูงกว่าชั้นมัธยม ส�าหรับ

มหาวทิยาลัยรามค�าแหงของเราเป็นมหาวทิยาลยัทีเ่รยีกว่า 

มหาวทิยาลัยทีใ่ห้โอกาสแก่ผูท้ีด้่อยโอกาสหรอืไร้โอกาส

หรือไม่มีโอกาส จะมาเรียนก็ได้ จะไม่มาเรียนซื้อต�ารา

ไปอ่านแล้วก็มาสอบ พูดง่าย ๆ ว่าเดินเข้าสอบออกก็ได้ 

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นไปตามลักษณะของวิชา และ เป็นไป 

ตามลักษณะของชั้นเรียนว่าอะไรที่จ�าเป็นจะต้องบังคับ

ชั้นเรียนหรือไม่ ผู้เข้าศึกษาจะต้องศึกษาเองจากคู่มือ 

จากระเบียบที่มหาวิทยาลัยก�าลังจ�าหน่ายใบสมัครอยู่ 

 ส�าหรบัการจะลงทนุหรือวางพ้ืนฐานของชวีตินัน้ 

ครูมีความเห็นซึ่งความเห็นนี้ไม่ใช่หมายความว่าครูจะ

ไปบอกว่าจะต้องเรียนที่รามค�าแหงเท่านั้น  ครูบอกว่า 

เรียนมหาวิทยาลัยไหนก็ได้ไม่ว่าของรัฐของเอกชน  

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรามค�าแหงเป็นทางเลือกที่กว้างกว่า  

เป็นทางเลือกที่สะดวกกว่าเพราะบางหลักสูตรบางเรื่อง

หรือหลักสูตรทั่ว ๆ ไป นักศึกษาสามารถมาซื้อต�ารา

แล้วก็ศึกษาดูวิธีการต่าง ๆ จากคู่มือจากค�าแนะน�าอะไร

ต่าง ๆ แล้ว นกัศกึษากส็ามารถกลบัไปดหูนงัสอืเองทีบ้่าน 

หรือถ้าอยู ่ต ่างจังหวัดสามารถสมัครเป็นนักศึกษา 

ที่ต่างจังหวัดไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพฯ เพราะครูคิดว่า 

ถ้าใครคิดว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองฟ้าอมรในตอนนี้ก็คง 

จะเศร้าใจหน่อยเพราะว่าการจราจรก็ดีอะไรก็ตาม 

รวมทัง้ภาวะในทางเศรษฐกจิอะไรกต็ามรดัตวัพอสมควร

เลยทเีดยีว เราใช้เงนิเพยีงเลก็น้อยแล้วกเ็รยีนอยูใ่นต่างจงัหวดั

จะดีกว่า ถ้าหากเป็นคนต่างจังหวัด ถ้าคิดว่าอย่างไรเราก ็

เข้ามาก็เข้ามาเรียนที่รามค�าแหงและท�างานไปด้วยก็ได้ 

หรือในขณะเดียวกันผู้ที่เรียนมหาวิทยาลัยอื่นอยู่แล้ว 

กส็ามารถทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีนทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง

ก็ได้ ก็มาดูระเบียบวิธีต้องมาลองศึกษาดูว่ามีข้อก�าหนด

ว่าอย่างไรเรื่องง่ายนิดเดียว 

 ทีค่รแูนะน�าตรงนีล้องมาดูก่อนก็ได้หรอืถามจากพี่ 

หรือเพื่อนหรือญาติที่เรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ก็จะทราบว่าการเรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงนั้น 

เป็นพื้นฐานของชีวิต และคุ้มค่าแก่การลงทุนแน่นอน 

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ
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ลงทุน

 เราจะถามตัวเราเองว่า เรามีทุนไหมหรือว่า 

เราจะค้าจะขายอะไรที่ขึ้นช่ือเ ร่ืองว ่าลงทุนน้ัน  

อยากจะบอกว่าการลงทนุนัน้กย่็อมมวีธิ ี ลงทนุในทีน่ี ้

ครูจะพูดถึงการลงทุนของความมีชีวิต ลงทุนของ

ความเป็นคน ไม่ได้หมายความว่าลงทุนไปค้าขาย 

แต่ประการใด 

 การลงทุนในความหมายของครู ครูต้องการ

จะบอกว่าการศกึษาเป็นการลงทนุทีส่�าคญัทีส่ดุของชีวติ 

จงจ�าค�านี้ไว้ให้ดี ส่วนการศึกษานั้นจะเป็นการศึกษา

ในระบบ นอกระบบหรือตามอัธยาศัย การศึกษา 

ในรปูแบบใดได้ทัง้น้ัน ขอให้เป็นกระบวนการขอให้เป็นล�าดับ 

ขอให้รู้ว่าเมื่อเริ่มต้นศึกษาจะศึกษาอย่างไร เข้าสู่

กระบวนการอย่างไร มีรูปมีแบบมีแผนในการศึกษา

อย่างไรอันน้ันจึงจะเรียกว่าการศึกษาเพื่อที่จะให้มีปัญญา 

เพราะว่าการศึกษาครูเคยพูดหลายครั้งว่าการศึกษา

เป็นกระบวนการหนึ่งที่สร้างปัญญา สรุปง่าย ๆ คือ

การศึกษาก็คือการสร้างปัญญา

 ในปัจจบัุนเราจะได้พบบทความหรอืข้อเขียนต่าง ๆ 

ถึงการศึกษาอย่างล้นหลาม ที่เป็นอย่างน้ีก็เพราะว่า

ผูค้นต่างมภีาระหน้าที ่ ทีส่�าคญัเริม่ต้นเลยทเีดยีวกค็อื 

การศึกษาและผู้คนก็มีอย่างมากมาย บางประเทศก็ม ี

เป็นพนักว่าล้าน บ้างประเทศกม็เีป็นร้อย บางประเทศ

ก็มีเป็นสิบ รวมความแล้วมนุษย์มีเกิดมีตายก็จริงอยู ่

แต่ตายน้อยเกินไป เกิดขึ้นมามาก เมื่อเป็นเช่นน้ี 

การเป็นอยูก่ารจะท�าอะไรต่อมอิะไรกจ็ะต้องมกีารแข่งขนั

ต้องมีการแบ่งปันที่มากมายและอาจจะไม่ทั่วถึง  

ดังน้ันการศึกษาเมื่อสร้างปัญญาให้เราได้เราก็จะ 

ด�ารงตนอยู่ในท่ามกลางของคลื่นมนุษย์ ในท่ามกลาง 

ของความเป็นมนุษย์ด้วยกันอย่างสันติสุขได้

 การศึกษาน้ันครูย�า้แล้วย�า้อกีว่าเป็นการสร้างปัญญา

และเป็นการลงทุนที่ส�าคัญ เรามีมาตรฐานการศึกษา

เริ่มต้นจากการอ่านออกเขียนได้ในสมัยโบราณ  

เมื่ออ่านออกเขียนได้ก็ถือว่าเป็นผู ้มีความรู ้และ 

เมื่อต่อมาการศึกษาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ พื้นฐาน

ของการศึกษาไม่ใช่เพียงอ่านออกเขียนได้เท่านั้น  

แต่จ�ากัดว่าในระดับใดในช้ันใด เกิดมีกระบวนการ

ที่ซับซ้อนข้ึน แทนที่จะเป็นกระบวนการอ่านแล้ว 

กเ็ขยีนได้พดูได้แค่นัน้ไม่เพยีงพอ ต่อมาจะต้องมกีารศกึษา

ค้นคว้าถึงวชิาการต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนเรือ่ย ๆ ไปตามจ�านวนคน 

ไปตามความเจรญิงอกงามของมนษุย์ ดงันัน้การศกึษา

จึงเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ได้รู ้จักในการที่จะท�า 

สิง่ต่าง ๆ  ข้ึนมา ผลติส่ิงต่าง ๆ  ข้ึนมา ท�าลายส่ิงต่าง ๆ  ข้ึนมา 

รูจ้กัการรกัษาโรค รูจ้กัการฆ่ามนษุย์ รูจ้กัการท�าสงคราม 

รูจ้กัศาสนารูจ้กัมศีาสดาอะไรต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนแล้วแต่
(อ่านต่อหน้า 11)

 โครงการพเิศษ วชิาเอกโลจสิตกิส์ (ภาคพเิศษ) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดพิธี 

ไหว้ครูและปฐมนเิทศนกัศกึษา ประจ�าปี 2558 โดยมี

รองศาสตราจารย์เริงรัก จ�าปาเงิน คณบดีคณะ-

บรหิารธรุกจิ เป็นประธาน และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

ตลอดจนนักศึกษาร่วมในพิธีจ�านวนมาก เมื่อวันที่ 

2 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3  

อาคารสุโขทัย

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์เริงรัก จ�าปาเงิน 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงได้ท�าหน้าที่ เป็นตักศิลาทางปัญญา 

และเป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู ้

ให้ลูกศิษย์ที่มุ ่งมาแสวงหาความรู ้มาโดยตลอด 

ตัง้แต่ก่อตัง้มหาวิทยาลยัเมือ่ พ.ศ. 2514 โดยเปิดการเรยีน-

การสอนแบบตลาดวชิา เป็นหนึง่มหาวทิยาลยัสองระบบ 

มีทัง้ระบบเปิดและระบบปิด คอื ถ้านกัศกึษาต้องการ

เข้าเรยีนกม็ชีัน้เรยีนให้ และรบัแบบไม่จ�ากดัจ�านวน

เปิดโอกาสให้คนไทยทีอ่ยู่ทกุแห่งหนในประเทศไทย 

ไม่จ�ากดัเพศ อาย ุ และฐานะได้เรียนหนังสอือย่างทัว่ถงึ 

และเท่าเทียม ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/2558 (ส่วนกลาง) วันท่ี 21-24 เมษายน 2559
บรรยายภาคฤดูร้อน/2558 วันที่ 19 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2559
สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2558 วันที่ 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 

แสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่นของ ม.ร.

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   

ลาภเจรญิทรพัย์ แสดงความยนิดกีบั 

นางผ่องศร ี เสยีมไหม  นกัวชิาการศกึษา- 

ช�านาญการพิเศษ สังกัดกองงาน-

วทิยาเขตบางนา ทีไ่ด้รบัรางวลัข้าราชการ-

พลเรอืนดเีด่น ครฑุทองค�า ประจ�าปี 2558 

และเข้ารบัรางวลัจาก ศ.ดร.วษิณุ  เครืองาม 

รองนายกรฐัมนตร ีณ ท�าเนียบรัฐบาล 

ในงานวันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน 2559) โดยมี อาจารย์ ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดี- 

ฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต และบุคลากรร่วมยินดี 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559  ณ ห้องประชมุชัน้ 2 อาคารวทิยบรกิารและบรหิาร

   
 

(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร. จัดสัมมนาเตรียม

พร้อมปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของนายจ้างและสภาวิชาชีพ โดยมี ศาสตราจารย์ 

ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ร่วมให้ 

ค�าแนะน�า เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 303 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองการปรับปรุงหลักสูตร-

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาพื้นฐาน) ครั้งนี้ 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต 

ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรวิชาชีพ 

ได้มีโอกาสร่วมกันก�าหนดคุณลักษณะของบัณฑิต

ในแต่ละสาขา ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในส่วน 

หลักสูตรท่ีต้องขอรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร 

ต้องให้สอดคล้องกับระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย 

วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมฯ (อ่านต่อหน้า 11)

คณะวิศวะจัดสัมมนา
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ป.ตรี โลจิสติกส์ 

ไหว้ครูและปฐมนิเทศ


