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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 ๑๗

วันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๖

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

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)

หัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

ม.รามคำาแหงจัดงานเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
เชิญชวนชาวรามฯแต่งกาย “หนุ่มผ้าไทย สาวนุ่งซิ่น”

 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง จัดงาน “รามค�าแหงรวมใจแต่งผ้าไทย 

เทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ 12” เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรม-

ราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 พร้อมเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา

ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ในแนวคิด “หนุ่มผ้าไทย สาวนุ่งซิ่น” 

ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559  

 โอกาสนี ้รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ  

แสงสุข รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

เปิดเผยว่าในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่ง 

ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี สถาบัน-

ศลิปวฒันธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ ในฐานะทีเ่ป็น

หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

เตรยีมจดังาน “รามค�าแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทดิไท้มหาราชิน ีครัง้ที ่ 12 

เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงถึงพลังในการแสดงความจงรักภักดี

ของพสกนกิรรามค�าแหงทีม่ต่ีอสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

รวมทัง้เพือ่รณรงค์ให้บคุลากร และนกัศกึษาแต่งกายด้วยผ้าทอไทย

ตลอดระยะเวลาการจดังาน เพือ่ร่วมสบืสานวฒันธรรมการแต่งกาย

ผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป (อ่านต่อหน้า 2)

   
 
             

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นประธาน

ถวายเคร่ืองราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ-

พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร  ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 64 พรรษา 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ มณฑลพิธีอาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดยม ี

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ม.ร. ร่วมพิธีและลงนาม 

ถวายพระพรชัยมงคล

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวถวายราชสดุดีความว่า วันที่ 28 กรกฎาคม

ของทุกปีเป็นวันส�าคัญยิ่งของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่จักได้แสดงความจงรักภักดีและ 

เทดิพระเกยีรตคิณุใต้ฝ่าละอองพระบาททีไ่ด้ทรงเจรญิรอยตามเบือ้งพระยุคลบาท พระบาทสมเดจ็-

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

นานัปการ ด้วยความวริยิะ อตุสาหะ มุ่งม่ัน ตัง้ใจ อย่างไม่เหน็แก่ความเหนด็เหนือ่ย พระราชกรณยีกจิ 

น้อยใหญ่ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เอง ล้วนเป็นไปเพื่อ

ประเทศชาตแิละประชาชนชาวไทย ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

พระราชทานและทรงอปุถัมภ์โครงการมากมายหลายโครงการ อาท ิ พระราชทานทนุการศกึษา

แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องใช้ทุนคืน ทรงรับโครงการ 

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไว้ในพระราชานุเคราะห์ 

 พระคือประทีปทองส่องทั่วหล้า	 	 พระคือแสงจันทราสง่าสม

พระคือพิรุณโปรยโรยประพรม	 	 พระคือร่มปกเกล้าชาวประชา

	 พระคู่เคียงจอมไทยในทุกหน	 	 จรดลดั้นไปไทยทั่วหล้า

น้ำาพระทัยเย็นฉ่ำาล้ำาเมตตา	 	 พระมหากรุณาธิคุณอุ่นใจชน

	 สิบสองสิงหาคมอุดมฤกษ์	 	 ปีห้าเก้าจักเกริกไกรทุกหน

ราษฎร์ถ้วนหน้าสุดซึ้งตรึงกมล	 	 ฉลองพระชนมพรรษาราชินี

	 ทีฆายุโกโหตุลุเจ็ดรอบ	 	 ขอพระกอปรเกษมสุขทุกข์หลีกหนี

ขอพระเจริญพระชนมายุลุหมื่นปี	 	 รามภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์ - ประพันธ์)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ชาวรามคำาแหงถวายพระพร 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                 

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 ชาวรามค�าแหงถวายพระพร 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                                (ต่อจากหน้า 1)

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและบูรณาการ

วิทยาการในแต่ละสาขาของภาคเกษตรกรรม

ให้ก้าวหน้า และได้ทรงรเิริม่โครงการตู้ยาสามญั 

และเวชภัณฑ์ประจ�าวัด วัดละ 1 ตู้ โดยเริ่ม

ด�าเนนิการมาต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมา กด้็วยทรง

ห่วงใยในสุขภาพของพระภิกษุและสามเณร

 ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาทีท่รงด�ารงพระราช-

อสิริยยศสยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ-

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หลายโครงการ อาทิ การเสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปในการ 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธ-

มณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาล เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปทรงบ�าเพ็ญ 

พระราชกุศลในวันส�าคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา การเสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน 

ปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัราชภฏัในทุกภมูภิาคเป็นประจ�าทุกปี พระมหากรณุาธคุิณ 

และพระเมตตาคุณท่ีทรงปฏิบัติอย่างมากมาย จักจารึกอยู่ในหัวใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกร 

ชาวรามค�าแหงตลอดไป

 จากนั้น อธิการบดี ม.ร.กล่าวขอพระราชทานพระราชานุญาต น�าผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ถวายพระพรชัยมงคล  ความว่า

 “ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 

และอ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จ

พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดดลบันดาลอภิบาลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระเจริญ

ยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมส�าราญ พระบารมีแผ่ไพศาล พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระราชประสงค์

จ�านงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่เหล่าพสกนิกรตลอดกาลนิรันดร์”

 ภายหลงัจากพิธกีารเสรจ็ส้ิน อธิการบด ี ม.ร. กล่าวว่าในนามของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ขอขอบคณุ

คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา ซึง่วนันีเ้ป็นวนัทีช่าวรามค�าแหงมคีวามปลืม้ปีต ิ ทีไ่ด้มโีอกาส

แสดงความจงรกัภกัดแีด่สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 

64 พรรษา และยงัเป็นการแสดงถงึความสามคัคแีละความเป็นน�า้หน่ึงอันเดยีวกันของชาวรามค�าแหงทีช่่วยกัน 

พัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังท�าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่นและ

เสียสละอุทิศตนท�างานเพื่อมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณคณะท�างานท่ีได้ทุ่มเทจัดงานจน 

ประสบความส�าเร็จและขอให้ทุกคนที่มาร่วมพิธีอันเป็นมงคลนี้ส่งผลให้มีความสุข ความเจริญ และม ี

เกราะก�าบังให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง 

 รองอธกิารบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรม กล่าวต่อไปว่า 

งานดงักล่าวจะจดัขึน้ระหว่างวนัที ่ 9-11 สงิหาคม 2559 

ณ ชัน้ล่าง อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

โดยในวันที่ 9 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. มีพิธี 

เปิดนทิรรศการเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณโถงด้านล่าง อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช จากนั้นเวลา- 

09.30 น. พิธีถวายราชสดุดี การเดินแบบผ้าไทย  

โดยคณะผู้บริหาร การเดินรณรงค์แต่งกายผ้าไทย 

โดยนกัเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ร. (ฝ่ายประถมและมธัยม) 

 ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดงานวันที่ 9-11 

สิงหาคม 2559 มนีทิรรศการเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ-

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ให้ความรูเ้รือ่งผ้าไทย 

การผลติผ้าไหม การจดัแสดงผ้าทอลายโบราณ การทอผ้า 

และสาวไหม การแสดงนาฏศลิป์ไทย และการออกร้าน

จ�าหน่ายสินค้าพ้ืนบ้านและพ้ืนเมืองของไทย จาก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดได้ที ่ สถาบันศลิป-

วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ม.ร. โทร.0-2310-8885 

หรือ www.culture.ru.ac.th 

ม.รามค�าแหงจดังานฯ (ต่อจากหน้า 1)

 รักแม่ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เชิญชวนเพ่ือนนักศึกษา บอกรักแม่ด้วยโปสการ์ดสวยๆ 

5 สไตล์ฟรี จากฝีมือซุ้มศิลป ม.ราม แล้วเขียน

ความในใจส่งถึงแม่ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 

โดยขอรับได้ที่ห้ององค์การนักศึกษา ชั้น 1 กอง-

กิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ตั้งแต่

บัดนี้ - 11 สิงหาคม 2559

 กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

(P.N.Y.S) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการ

เรียนรู้คุณธรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 

13-15 สิงหาคม 2559 ณ ค่ายด�ารงค์ แคมป์ปิ้ง  

เลขท่ี 11 หมู่ 3 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่อง

คุณธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 นักศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อได้ท่ี

กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (P.N.Y.S)  

ข้างอาคารศิลาบาตร โทร.087-291-8801 และ 

082-282-6865  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการ
“เรียนรู้คุณธรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น”



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

อธิการบดี ให้ โอวาทนักศึกษาปริญญาโท

ชี้การศึกษาเปิดโลกทัศน์-ใบเบิกทางสู่อาชีพ

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 เนือ่งในโอกาสฉลองสริริาชสมบตัิ 

ครบ ๗๐ ปี ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้า-

อยูห่วั วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 “ข่าวรามค�าแหง” ได้รับธนบัตร 

ทีร่ะลกึเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็- 

พระเจ้าอยู่หัว มาจ�านวนหนึ่ง

 ด้วยความปลื้มปีติและส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม 

หาที่สุดมิได้

 เป็นธนบัตรท่ีออกแบบและจดัพมิพ์ 

โดยโรงพมิพ์ธนบตัร สายออกบตัรธนาคาร 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

 พมิพ์จ�านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ฉบบั

 ออกใช้ ๙ มถินุายน ๒๕๕๙

 ธนบตัรด้านหน้า ภาพประธานเป็น 

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาท- 

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในฉลองพระองค์ 

เครือ่งแบบเตม็ยศจอมทพั ฉลองพระองค์ 

ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่อง-

ขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ 

รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และ 

พระสังวาลปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ

 ธนบตัรด้านหลงั ภาพประธานเป็น 

พระบรมสาทสิลกัษณ์ พระบาทสมเดจ็- 

พระเจ้าอยูหั่ว ทรงเคร่ืองบรมขตัติยราช- 

ภูษิตภรณ์ ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี

 ธนบัตรทุกฉบับมีหมวดอักษรไทย 

ธ ซ่ึงหมายถงึพระมหากษัตรย์ิ ตามด้วย 

หมายเลขจ�านวน ๗ หลัก

 บ่งบอกราคา ๗๐ บาท

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานให ้

โอวาทนกัศกึษาใหม่ ระดบับณัฑติศกึษา ปีการศกึษา 2559 ชีก้ารศกึษาท�าให้คนได้เปิดโลกทศัน์ใหม่ พบอาจารย์ 

พบเพื่อนใหม่ ทั้งเมื่อจบระดับปริญญาโทแล้ว ยังเป็นใบเบิกทางให้มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากคนอื่น  

และมีโอกาสก้าวสู่ต�าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นได้ก่อนใคร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ศิริโรจน์  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ม.ร.ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ อาคาร- 

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.กล่าวว่าการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นธรรมเนียมของ 

มหาวทิยาลยัทีจ่ดัขึน้เพือ่ต้อนรบันกัศกึษาใหม่ให้รบัทราบข้อมลูในภาพรวมของมหาวทิยาลัย ต้องขอขอบคุณ 

นกัศกึษาทกุคนทีต่ดัสนิใจเข้ามาเรยีนทีร่ามค�าแหง เพราะคนท่ีเรยีนระดบัปริญญาโทย่อมแตกต่างจากคนอืน่ 

เช่นเมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสเป็นคณะกรรมการขององค์กรภายนอก  ทุกครั้งที่มีการปรับต�าแหน่งสิ่งที่น�ามา

พิจารณาเลื่อนขั้น คือ คุณสมบัติทางการศึกษา โดยเฉพาะระบบราชการที่ปรับเป็นระบบแท่ง ซึ่งผู้ที่มีคุณวุฒิ

ทางการศึกษาสูงขึ้นเท่านั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนต�าแหน่งได้     

 อธกิารบด ี ม.ร.กล่าวต่อไปว่าปัจจบุนัสงัคมมกีารแข่งขนัมากขึน้ การเรยีนระดบัทีส่งูขึน้ท�าให้ก้าวทนัโลก 

ดังที่ ‘อัลวิน ทอฟเลอร์’ เขียนหนังสือเรื่อง Future Shock ที่พยากรณ์การเกิดของอินเทอร์เน็ต และพลัง 

แห่งเทคโนโลยีต่อการเมือง สังคมและเศรษฐกิจอย่างกว้างไกลก่อนที่ใครๆ จะกล้าคิดว่าโลกจะผันแปรได้ถึง

ขนาดนี้ จึงเป็นเหตุผลว่าทุกคนควรเรียนหนังสือให้สูงขึ้นจะได้รู้ทันต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่

อยู่ตลอด เหมือนที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บอกไว้ว่าการที่ประเทศไทยจะขับเคลื่อน 

เป็น Thailand 4.0 ได้นั้น ต้องท�าให้ประเทศไทยเป็น Knowledge Economy เสียก่อน การศึกษาจึงเป็น 

เรื่องส�าคัญ สถาบันอุดมศึกษาต้องค้นคว้าท�างานวิจัยและต่อยอดความรู้ให้สูงขึ้น 

 “เมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนแล้ว จะได้พบอาจารย์ใหม่ เพื่อนใหม่ และสิ่งแวดล้อมใหม่ ท�าให้นักศึกษา 

ได้เปิดโลกทศัน์เพิม่ขึน้ รามค�าแหงกมี็ความพร้อมทีจ่ะมอบความรูแ้ก่ลกูศษิย์ทกุด้าน ทัง้ครอูาจารย์ เครอืข่ายอาจารย์ 

อาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และต�าราเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายเข้มงวดเร่ืองการวัด 

และประเมินผลการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาต้องเข้าเรียนไม่ต�่ากว่า 80% การทดสอบในห้องเรียน และ

สอบปลายภาค รวมถึงป้องกันไม่ให้มีการทุจริตในการสอบ หรือการจ้างท�าวิทยานิพนธ์ด้วย” 

 อธกิารบด ี ม.ร. ยกแบบอย่างความส�าเรจ็ด้วย ว่าลกูศษิย์ทีจ่บจากรามค�าแหงไปแล้ว สามารถเข้าท�างาน 

และเตบิโตในสายอาชีพข้ึนเป็นผู้บรหิารองค์กรทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ก้าวสูต่�าแหน่งสงูสดุของข้าราชการประจ�า 

เป็นปลัดกระทรวง 6 แห่ง ล่าสุดในสนามสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 66 ผู้ท่ีสอบได้คะแนนอันดับท่ี 1 

คือ นายวิริยะบัณฑิต คีรีธีรกุล เป็นชาวเขาเผ่าม้ง อ�าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จากครอบครัวมาเรียนรามฯ 

จนจบ 2 ปริญญา ในคณะมนุษยศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ นางสาวมนสินี ชูสุวรรณ บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์

ที่จบจากการเรียนระบบ Pre-degree อายุเพียง 19 ปี จบเกียรตินิยมอันดับ 1 สามารถสอบเป็นข้าราชการ-

กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรอายุน้อยที่สุด

 นอกจากนี้ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผลิตเครื่องช่วยฟังส�าหรับผู้พิการทางหู ได้รับรางวัล-

เหรียญทอง จากการออกแบบและการสร้างเครื่องช่วยฟังในหู ส�าหรับผู้พิการทางการได้ยิน แบบชาร์จได้  

จากประเทศโรมาเนีย ซึ่งมีความพิเศษ คือ สามารถฟังเสียงสิ่งแวดล้อมได้รอบด้าน และในอนาคตถ้าผลิต

ออกจ�าหน่ายได้จะมีราคาถูกที่สุดไม่เกินหนึ่งพันบาท อีกทั้ง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ 

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจ�า- 

ปี 2559 (อ่านต่อหน้า 10)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ทปอ. เปิดตัว ม.ทีวี “รายการต้นแบบ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

 ที่ประชุม ทปอ. เปิดตัว “รายการ 

ม.ทีวี ผ่านช่องดิจิตอล” 11 รายการ

ต ้นแบบเ พ่ือส ่ง เสริมสาระความรู ้ 

บนัเทงิ และสร้างสงัคมการเรยีนรูส่้งเสรมิ

คณุภาพชวีติประชาชนผ่าน  5  ช่องดจิติอล 

 เครอืข่ายมหาวทิยาลยัเพ่ือบริการ

สาธารณะ 32 สถาบนั ร่วมกบัผูแ้ทนจากทวีดีจิติอล 5 ช่อง ได้แก่ Bright TV Nation TV 

NEW TV TRUE 4 U Thai PBS และเคเบิลทีวี จัดงานแถลงข่าวและพิธี 

ลงนามความร่วมมือในการเผยแพร่รายการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการ

สาธารณะในช่องทีวีดิจิตอล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ลานกิจกรรม SIAM 

SQUARE ONE

 โอกาสนี ้ ศาสตราจารย์คลนิกิ นพ.อดุม คชนิทร อธกิารบดีมหาวทิยาลยัมหดิล 

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่าบทบาทหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยทุกแห่ง นอกจากต้องให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว 

ยงัมคีวามจ�าเป็นทีต้่องเผยแพร่องค์ความรูต่้างๆ ทีม่ปีระโยชน์ และเกิดข้ึนในมหาวทิยาลัย

ไปสู่สังคม เม่ือปี 2556 ทปอ.ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยรัฐ 27 แห่ง และ

มหาวิทยาลัยเอกชน 5 แห่ง จึงได้บันทึกข้อตกลงเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการ-

สาธารณะ เตรียมการยื่นขอใบอนุญาตทีวีดิจิตอลช่องบริการสาธารณะ ด้านการ- 

ส่งเสริมความรู้ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชื่อช่อง 

ม.ทีวี หรือ MORE TV เพื่อผลิตและออกอากาศรายการที่เป็นองค์ความรู้และ 

งานวจิยัของมหาวทิยาลัยไปสู่สังคม โดยมุ่งหวงัสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชีวติ

ให้แก่คนไทยทั่วประเทศ

 รายการ ม.ทีวี เป็นรายการต้นแบบที่เหมาะกับผู้ชมอายุตั้งแต่ 3 - 60 ปี  

จ�านวน 11 รายการ รายการละ 11 - 20 ตอน รวมกันกว่า 150 ตอน ภายใต้ 

งบประมาณกว่า 17 ล้านบาท ได้แก่ รายการคนไทยใจเอือ้ รายการพร้อมก่อนภยั 

รายการเลก็สร้างโลก รายการ On My Way รายการคดิอยูไ่ด้ รายการถงึรสถงึชาต ิ

รายการยังไหวไปต่อ รายการฟาร์มสนุก รายการ The Researcher เปิดโลกวิจัย 

รายการ TRENDY BE GEN และรายการ Rich Family

 “ทุกรายการจะเป็นต้นแบบของรายการเพื่อการศึกษาที่ให้ทั้งคุณค่า 

สาระการเรยีนรู ้ ความบนัเทงิ ถกูต้องตามหลกัวชิาการและค�านงึถงึด้านจรยิธรรมสือ่ 

เพราะ ม.ทีวี เป็นสถานีที่ตอบโจทย์ ทั้งชีวิตคือการเรียนรู้ Learning Never Ends  

ทางคณะกรรมการนโยบายเครอืข่ายมหาวทิยาลยัเพือ่บรกิารสาธารณะ จงึได้พจิารณา

เห็นว่าสมควรที่จะน�ารายการที่ได้ผลิตแล้วเผยแพร่สู่สาธารณะ จึงได้มอบหมายให ้

คณะกรรมการบรหิารของเครอืข่ายฯ ประสานขอความร่วมมอืไปยงัสถานโีทรทศัน์

ในระบบดจิติอลต่างๆ โดยได้รบัความร่วมมอืจาก 5 สถานี ได้แก่ Bright TV  Nation TV  

NEW TV TRUE 4 U และThai PBS รวมถึงเคเบิลทีวีท้องถิ่น 3 ช่อง คือ บริษัท 

เจริญเคเบิลทีวี จ�ากัด บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จ�ากัด และบริษัทเคเบิลทีวีท้องถิ่น 

ท่ีมโีครงข่ายครอบคลมุทกุภมูภิาค ทกุรายการคาดว่าจะออกอากาศตามสถานโีทรทศัน์

และเคเบลิต่างๆ และจะเริม่ออกอากาศเดอืนสงิหาคมนีเ้ป็นต้นไป สามารถติดตามผงัรายการ 

MORE TV ต่อเนื่องได้ที่ www.cupt-thailand.net หรือwww.curadio.chula.ac.th” 

 ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมแถลงข่าวกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อ 

บริการสาธารณะทั้ง 32 สถาบัน และดิจิตอล 5 ช่อง เพื่อเปิดตัวรายการ ม.ทีวี 

(MORE TV) ครั้งนี้ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง บรรยายพเิศษเรือ่ง “บทบาทของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงต่อการศกึษา 

ของประเทศไทยในปัจจบุนั” ในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการอบรมกฎหมาย 

องค์กรธรุกจิ การธนาคารและการบรหิารงานทางการเงนิ รุน่ที ่ 2 โดยความร่วมมอื 

จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่ปรึกษา 

กฎหมาย เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ มีผู้สนใจจากวงการกฎหมายและธุรกิจเข้า

ร่วมอบรม จ�านวน 40 คน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมอโนมา

  โอกาสนี้ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทุกด้าน ประกอบกับรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมด้านกฎหมายเพื่อตั้งรับวงจร

ธุรกิจสมัยใหม่ เตรียมพร้อมเป็น digital economy โดยมีโครงการแก้ไขร่าง-

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและด้านการเงินหลายฉบับ โดยมีเป้าหมายหลัก

ในการที่จะยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย 

    “รัฐบาลเตรียมยกร่างกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้ง 

ในปัจจุบันและอนาคต โดยต้องการให้เกิดความคล่องตัว ทั้งในวงการธุรกิจ  

การส่งออก น�าเข้า มกีารออกกฎหมายใหม่ทีช่่วยการขบัเคลือ่นธรุกจิ เอือ้อ�านวย-

ความสะดวกต่อการด�าเนินธุรกิจ ผลักดันให้สังคมก้าวไปข้างหน้า จัดตั้ง 

หน่วยงานกลางในการติดต่อระหว่างประชาชนและองค์กรรัฐ”

    อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่าสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักใน 4 ด้าน

คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และท�านุบ�ารุงศิลป- 

วฒันธรรม ในโอกาสนี ้คณะนิติศาสตร์ ม.ร. ได้ท�าหน้าท่ีบรกิารวชิาการแก่สงัคม 

โดยเป็นสือ่กลางถ่ายทอดความรูด้้านกฎหมายธรุกจิ เพือ่แลกเปลีย่น และเชือ่มโยง 

สู่ภาคปฏบิตั ิเพ่ือเป็นพลัง และเป็นเวทแีลกเปลีย่นความเหน็ระหว่างผูท้รงคณุวฒุ ิ

ผู้เชี่ยวชาญ จากภาครัฐ และองค์กรธุรกิจ ตลอดจนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

 “ส�าหรบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหงนัน้เราได้ปรบัตวัให้สอดคล้องสถานการณ์ 

ทางเศรษฐกจิและสงัคม โดยจัดการเรยีนการสอนในระบบพรดีีกร ี ท่ีเปิดโอกาส 

ให้เยาวชนที่มีศักยภาพ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ สามารถส�าเร็จการศึกษาในระดับ

ปรญิญาตรไีด้เรว็ขึน้ เข้าสูต่ลาดแรงงานยคุใหม่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ พร้อมท้ัง

ความรู้และจริยธรรมในวิชาชีพ มีหลายคนประสบความส�าเร็จในสาขาวิชาชีพ

ตั้งแต่อายุยังน้อย รามค�าแหงภูมิใจที่ได้ท�าหน้าที่เป็นบันไดสู่ความส�าเร็จนั้น 

และยงัคงยนืหยดัในการมอบโอกาสท่ีดีนีแ้ก่สงัคม และจากผลการส�ารวจ พบว่า 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิตรามค�าแหงในระดับสูง  

ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่ารามค�าแหงจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ”

 ส�าหรบัการอบรมครัง้นี ้มหีวัข้อการบรรยายทีน่่าสนใจ ได้แก่ ศาสตราจารย์ (พเิศษ) 

กติพิงศ์  อรุพพีฒันพงศ์ chairman, Baker & McKenzie Thailand บรรยายหวัข้อ 

การควบคุมกิจการ (Mergers and Acquisitions) ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชัย 

อาริยะนันทกะ ผู้พิพากษาอาวุโส ประจ�าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า 

ระหว่างประเทศ บรรยายหัวข้อ การระงับข้อพิพาทนอกศาล (Alternative 

Duspute Resolution) Mr.Shohei Sasaki Partner and Head of Bangkok  

Office, Nagashima Ohno & Tsuematsu (Thailand) Co.,Ltd. บรรยายหัวข้อ 

Doing Project in Japan เป็นต้น

ม.ร.อบรมกฎหมายธุรกิจ อัปเดตนักวิเคราะห์

การเงิน-กฎหมาย ให้ก้าวทันกฎหมายในโลกธุรกิจ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

   

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

คุณมีลูกกี่คน

 การถามไถ่คู่สนทนาเกี่ยวกับครอบครัว และบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัวน้ัน 

เป็นเรื่องที่ควรกระท�าในการสนทนา เน่ืองจากเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราห่วงใย 

คนอื่น ๆ  รอบ ๆ       ตัวเขา โดยเฉพาะคนในครอบครัว        บทสนทนานี้ เป็นการสนทนา 

ระหว่างเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันหลายปี  ทั้งสองถามไถ่กันเกี่ยวกับลูกของอีกฝ่ายหนึ่ง 

C:  

 (จ่า เถ่ย ซาน โจย ญัญ กว้า) โอ้ เวลาผ่านไปเร็วนัก

 

 (ฮาย เมือย นัม โส่ย จุ๊ง ตา คง กัป เญา) ยี่สิบปีแล้ว พวกเราไม่ได้พบกัน

D:  

 (กุ เดือก เม้ย อัญ เม้ย จิ เติ๊ต ก๋า) เพือ่นได้ลกูสาว ลกูชายทัง้หมดกีค่น

C:  

 (ก๋าม เอิน กุ โตย เดือก โบ๊น เจ๊า) ขอบคุณเพื่อน ฉันมีลูกสี่คน

  

 (บา เจ๊า ก๊าย โหมต เจ๊า จาย) ลูกชายสาม ลูกสาวหนึ่ง

  

 (ก๊าก เจ๊า ก๊อ ซา ดิญ ก๋า โส่ย) พวกหลานๆ มคีรอบครวัทัง้หมดแล้ว

  

 (ก่อน กุ กุ เดือก เม้ย อัญ เม้ย จิ) ส่วนเพือ่น  เพือ่นมลีกูชาย  ลกูสาวเท่าไร

D:  

 (ก๋าม เอิน กุ โตย เดือก โหมต เจ๊า จาย หว่า โหมต เจ๊า ก๋าย)

 ขอบคุณเพื่อน ฉันมีหลานชายหนึ่งคน และหลานสาวหนึ่งคน (เรียกลูกว่า  

 “หลาน” แทนคู่สนทนา)

  (เจ๊า จาย หล่า ก๋า) หลานชายเป็นคนโต

C:  

 (อัญ เอ๊ย บาย เญียว ต๋วย โส่ย หา กุ) เขาอายุเท่าไรแล้วเหรอเพื่อน

D:  (เจ๊า โบ๊น เมือย เบ๋ย) หลาน สี่สิบเจ็ด

C: 

 (เบย เส่อ อัญ เอ๊ย หล่าม เหวียก เอ๋อ เดิว อะ)    ตอนนีเ้ขาท�างานทีไ่หนคะ

D: 

 (เจ๋า หล่า เหี่ยว เจื๋อง เจื่อง ด่าย ห่อก กว๊ก ซา) 

 หลานเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

C:  (จ่า กุ ก๊อ ฟุ้ก กว้า) โอ้ เพื่อนโชคดีจัง

เกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับการเรียกลูกในภาษาเวียดนาม 

 (กอน เหญิ้ต, กอน ก๋า) ลูกคนโต หรือลูกคนที่หนึ่ง

 (กอน ถือ ฮาย) ลูกคนที่สอง

 (กอน ถือ บา) ลูกคนที่สาม

 (กอน ถือ ตือ) ลูกคนที่สี่

 (กอน ถือ นัม) ลูกคนที่ห้า

 (กอน ถือ เส้า) ลูกคนที่หก

 (กอน ถือ ไบ๋) ลูกคนที่เจ็ด 

 (กอน ถือ ต๋าม) ลูกคนที่แปด 

 (กอน ถือ จี๊น) ลูกคนที่เก้า 

 (กอน ถือ เหมื่อย) ลูกคนที่สิบ 

 (กอน อุ๊ต) ลูกคนสุดท้อง 

 (กุ เดือก เม้ย อัญ เม้ย จิ)

 

เวลาเปลี่ยน ค่าเงินเปลี่ยน

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ค่าของเงนิน้ันตามต�าราเขาว่ามอียู ่2 ประเภทคอืค่าภายใน กับค่าภายนอก

(แปลมาจากภาษาอังกฤษที่ว่า intrinsic กับ extrinsic value) โดยค่าที่เรียกว่า 

“ค่าภายใน” ของเงินนั้นก็คือมูลค่าในการใช้จ่ายของเงิน หมายถึงเงินนั้นน�าไป

ใช้ซื้อสินค้าได้มากเท่าไหร่ เช่นเงิน 100 บาทซื้อข้าวสารได้ 5 กิโลกรัม (ราคา

กิโลละ 20 บาท)  แปลว่าเงิน 100 บาทมีค่าเท่ากับข้าวสาร 5 กิโลกรัม 

 จะเหน็ได้ว่าถ้าข้าวสารราคาแพงขึน้ ค่าของเงนิกจ็ะลดลง เช่นถ้าข้าวสาร 

ขึ้นราคาเป็นกิโลกรัมละ 25 บาท เงิน 100 บาทตอนนี้จะซื้อข้าวสารได้แค่   

4 กิโลกรัม แปลว่าเงิน 100 บาทตอนนี้มีค่าเท่ากับข้าวสารแค่ 4 กิโลกรัม 

เท่านั้น จากตัวอย่างนี้ท่านผู้อ่านคงพอจะเข้าใจได้นะครับว่า การเกิดเงินเฟ้อ 

ซึ่งหมายถึงราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นนั้น ย่อมท�าให้ค่าภายในของเงินลดลง

แน่นอน และที่คนชอบพูดกันว่าเงินจะกลายเป็นแค่เศษกระดาษนั้น ก็เพราะ

ค่าภายในของเงินลดลงมากจนไม่มีค่าเวลาไปซื้อสินค้านั่นเอง

 ส่วน “ค่าภายนอก” ของเงินนั้นเป็นค่าเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศ  

ซึ่งก็จะดูได้จากอัตราแลกเปล่ียน เช่นเงินประมาณ 35 บาทมีค่าเท่ากับเงิน 

ดอลลาร์สหรัฐฯ 1 ดอลลาร์ เป็นต้น ค่าภายนอกของเงินนั้นถ้าเป็นสมัยท่ี 

เราอยู่ในระบบอัตราแลกเปล่ียนคงที่เหมือนก่อนปี 2540 ก็จะเปลี่ยนได้เมื่อ 

ทางการไทยประกาศเปลีย่นแปลงเท่านัน้ โดยอาจเพิม่ค่าเงนิ (revaluation) หรอื 

ลดค่าเงิน (devaluation) ก็ได้ แต่ในปัจจุบันซึ่งเราใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยน 

ลอยตัวแล้ว ค่าภายนอกของเงินบาทก็จะแปรผันขึ้นลงตามกลไกตลาดซึ่งถูก 

ก�าหนดโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ มากมาย

 การลดลงของค่าภายนอกของเงิน ไม่จ�าเป็นต้องท�าให้ค่าภายในของ

เงินลดลงตามไปด้วยเสมอไป (อย่าลืมว่าค่าภายในของเงินจะลดเพราะการเกิด 

เงินเฟ้อ) ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ใน 

ประเทศไทยซ่ึงตอนนั้นค่าภายนอกของเงินบาทลดลงมากมายเพราะจากท่ี

เคยใช้ 25 บาทก็แลกได้ 1 ดอลลาร์ เงินบาทค่าลดลงจนต้องใช้เกือบ 50 บาท 

ถึงจะแลกได้ 1 ดอลลาร์ แต่เนื่องจากในช่วงเวลานั้นอัตราเงินเฟ้อของไทย 

ไม่สูงมาก ค่าภายในของเงินบาทจึงลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เงินบาทไม่ได้

กลายเป็นเศษกระดาษหรือแบงก์กงเต้กอย่างที่กลัวกัน 

    แต่ก็ไม่ใช่ทุกประเทศจะโชคค่อนข้างดีเหมือนเรา เพราะบางประเทศ 

เช่นซิมบับเวในช่วงประมาณปี 2551-2552 นั้น ในขณะที่ค่าภายนอกของเงิน 

ดอลลาร์ซิมบับเวตกต�่าลงจนการจะแลกเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นต้องใช ้

เงินถึง 3 ร้อยล้านล้านดอลาร์ซิมบับเวไปแลก (ไม่กล้าเขียนเป็นตัวเลขเพราะ 

ต้องใส่เลขศนูย์มากจนตาลาย) ค่าภายในของเงนิกต็กต�า่ลงมากด้วยจนเงนิแทบ 

จะเป็นเศษกระดาษ ลองคิดดูสิครับ จะซื้อไข่ 3 ฟองต้องใช้เงินถึง 1 แสนล้าน

ดอลลาร์ซมิบบัเว รฐับาลต้องพมิพ์ธนบตัรใบละร้อยล้านล้านมาใช้เพ่ือช่วยให้ 

ประชาชนจะได้ไม่ต้องเอาเงนิใบละพนัล้านเป็นปึก ๆ มาซือ้อาหารกนิแต่ละมือ้

 แต่ถงึแม้ว่าทัง้ค่าภายในและค่าภายนอกของเงินจะไม่เปล่ียน ค่าของเงิน 

ก็เปลี่ยนอยู่ดี โดยจะเปลี่ยนไปตามเวลา พูดง่าย ๆ ว่าเงิน 100 บาทในปีนี้กับ 

ปีหน้านั้นไม่เท่ากันแน่ ๆ แม้ว่าค่าภายในหรือภายนอกของเงินจะคงเดิมก็ตาม 

โดยตัวการที่ท�าให้ค่าเงินต่างกันไปเมื่อเวลาเปลี่ยนก็คืออัตราดอกเบี้ย ถ้าท่าน 

ผูอ่้านยงัสงสยัว่าเวลาเปลีย่นแล้วค่าเงนิเปลีย่นได้อย่างไร ผมขอยกตวัอย่างง่าย ๆ ว่า 

ถ้าเราน�าเงิน 1,000 บาทไปฝากธนาคารสักแห่ง ซึ่งให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 

(เป็นอตัราดอกเบ้ียในฝันของคนฝากเงนิยคุนี ้ ผมสมมตติวัเลขเพือ่ให้ค�านวณง่ายเท่านัน้ 
 โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน) เงินจ�านวนนี้ในอีก 1 ปีข้างหน้าก็จะงอกงาม 
(ด้วยดอกเบี้ย) เป็น 1,100 บาท เพราะเงินฝาก 1,000 บาท (อ่านต่อหน้า 10)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ม.รามคำาแหงเปิดนิทรรศการต้านภัยสิ่งเสพติด
พร้อมให้ความรู้เร่ืองโทษ-ภัย แก่บุคลากรและเยาวชน

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดันทิรรศการ “ต้านภยัส่ิงเสพติด” พร้อมบรรยายพเิศษ 

“เยาวชนรูท้นัสิง่เสพตดิ” ให้ความรูเ้กีย่วกบัโทษและภัยจากส่ิงเสพตดิ แก่บคุลากร

และเยาวชน  เพือ่ให้รูท้นัและป้องกนัภยัทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้กบัตนเอง  ครอบครวั  และสงัคม

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วุฒิศกัดิ ์  ลาภเจรญิทรพัย์  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ต้านภัยสิ่งเสพติด” โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 

และนกัศกึษาร่วมในพธิ ีเมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุ-

รามค�าแหงมหาราช ทัง้นีภ้ายในงานยงัมกีารบรรยายพเิศษเรือ่ง “เยาวชนรู้ทันส่ิงเสพติด”  

โดย พลต�ารวจโทเรวชั  กลิน่เกษร  ผูบ้ญัชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพตดิ เป็นวทิยากร 

ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับฟังเป็นจ�านวนมาก

 โอกาสนี ้ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีนโยบายพัฒนาสังคม และชี้น�าชุมชนในการ

แก้ปัญหาและการสร้างเสริมคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคม ในด้านสุขภาพและ

สิ่งเสพติด รวมทั้งมีแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เป็น

พื้นที่สีขาวที่ปลอดจากสิ่งเสพติด และอบายมุข โดยรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากร 

นักศึกษา และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ใช้เวลาว่างในการออกก�าลังกาย

เพื่อสุขภาพและร่วมกันต่อต้านป้องกันสิ่งเสพติด

 “ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรม “ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัย

สิ่งเสพติด” ในคร้ังนี้ ถือเป็นการกระตุ้นเตือนให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนโดยรอบ ม.ร. ตระหนกัถงึพษิภยัและโทษ รวมทัง้วธีิป้องกนัส่ิงเสพตดิ 

อยู่เสมอ หากชุมชน หรือหน่วยงานใด ต้องการให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เข้าไปช่วยเหลอืเกีย่วกบัการรณรงค์เรือ่งนี ้มหาวทิยาลยัยนิดใีห้ความร่วมมอือย่างยิง่ 

และขอให้ความร่วมมือดีๆ เช่นนี้คงอยู่ยืนนานต่อไป”

 จากนัน้ พลต�ารวจโทเรวัช  กลิน่เกษร ผูบ้ญัชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพตดิ 

บรรยายพเิศษเร่ือง “เยาวชนรูท้นัสิง่เสพตดิ” โดยกล่าวถงึประเภทของสิง่เสพตดิว่า 

จ�าแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

1) ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอนี ยานอนหลบั ยาระงบัประสาท  

ยากล่อมประสาท เครือ่งดืม่มนึเมาทกุชนดิ รวมทัง้สารระเหยเช่น ทนิเนอร์ แลก็เกอร์ 

น�้ามันเบนซิน กาว เป็นต้น มักพบว่าผู้เสพติดมีร่างกายซูบซีด ผอมเหลือง

อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 2) ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่

ยาบ้า ยาอ ี กระท่อม โคเคน ผูเ้สพตดิจะมอีาการหงดุหงดิ กระวนกระวาย จติสบัสน

หวาดระแวง บางครัง้มีอาการคลุม้คลัง่ หรอืท�าในส่ิงทีค่นปกตไิม่กล้าท�า 3) ประเภท 

หลอนประสาท ได้แก่แอลเอสดแีละเหด็ขีค้วาย ผูเ้สพตดิจะมอีาการประสาทหลอน 

ฝันเฟื่องเห็นแสงสีวิจิตรพิสดาร หูแว่ว ได้ยินเสียงประหลาด เห็นภาพหลอน 

ที่ควบคุมตนเองไม่ได้ ท�าให้ป่วยเป็นโรคจิต และ4) ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน

คือท้ังกระตุ้นกดและหลอนประสาทร่วมกัน ผู้เสพติดมักมีอาการหวาดระแวง 

ความคดิสบัสนเห็นภาพลวงตา  หแูว่ว  ควบคุมตนเองไม่ได้จนกระทัง่ป่วยเป็นโรคจติ

 “สิ่งเสพติดให้โทษเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญในการป้องกัน

และปราบปราม โดยปัจจบุนัรฐับาลได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาสิง่เสพตดิอย่างจรงิจงั 

เร่งปราบปรามผู้ผลิต ผู้น�าเข้าและผู้จ�าหน่ายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพิ่มมาตรการ

ในการควบคุมตัวสารส�าคัญและสารประกอบที่ใช้ในการผลิตสิ่งเสพติด รวมทั้ง

เพิ่มบทลงโทษผู้กระท�าผิด นอกจากนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้าน

สิง่เสพติดมากขึน้ ซึง่สามารถบรรเทาปัญหาในประเทศไปได้ในระดบัหนึง่ แต่สิง่เสพตดิ

เป็นปัญหาเรื้อรังท่ีมีมานาน การปราบปรามเพียงวิธีเดียวไม่สามารถแก้ปัญหา

ได้ทั้งหมด ดังนั้นการสร้างภูมิความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนให้ทราบและ

ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของสิ่งเสพติด รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยมให้ต่อต้าน

สิ่งเสพติดจึงเป็นวิธีการป้องกันปัญหาได้อีกวิธีหนึ่งด้วย”

 พล.ต.ท.เรวชั กล่าวต่อไปว่าการแก้ไขปัญหาสิง่เสพติด จงึต้องด�าเนนิการ 

พร้อมกนัทัง้ 3 ด้าน คอืป้องกนั ท�าได้หลายวธีิ เช่น การสร้างภูมคิุม้กนัทางปัญญา 

ให้ความรูเ้กีย่วกบัสิง่เสพตดิทัง้โทษและอันตราย รปูลักษณะ ซึง่จะท�าให้สามารถ

ป้องกนัตนเองให้พ้นจากสิง่เสพตดิได้ ตลอดจนส่งเสรมิสถาบนัครอบครวั ให้ทกุคน

เห็นความส�าคัญของสถาบันครอบครัว ความรัก ความอบอุ่นและความเอาใจใส ่

ของคนในครอบครัว ซึ่งจะมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการเสพส่ิงเสพติดได ้

เป็นอย่างมาก และควรสนบัสนนุให้สมาชกิในครอบครวัหนัไปสนใจในเรือ่งกฬีา

และออกก�าลังกายในยามว่าง จะได้มีสุขภาพดี อารมณ์แจ่มใส และไม่ไปสนใจ

กับยาเสพติด รวมท้ังการป้องกันมิให้มีการลักลอบผลิตและจ�าหน่ายยาเสพติด 

ควบคุมสารส�าคัญและสารประกอบที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษอย่างเข้มงวด 

และมีการก�าหนดบทลงโทษแก่ผู้กระท�าผิดอย่างรุนแรง ปราบปราม ต้องท�า 

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่นการตั้งสินบนรางวัลน�าจับแก่ผู้ให้เบาะแสและ 

ผูจ้บักมุผูก้ระท�าผดิ ตลอดจนก�าหนดบทลงโทษแก่ผูก้ระท�าผดิอย่างรนุแรง และ 

บ�าบดัรักษา ผู้ทีเ่สพยาเสพตดิท่ีต้องการจะเลกิเสพ ทางการแพทย์และทางราชการ

ให้ถือว่าบคุคลเหล่าน้ันเป็นผู้ป่วย สามารถเข้ารับการบ�าบดัรักษาในสถานพยาบาล

รักษาผู้ติดยาเสพติดทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อบ�าบัดรักษา

และฟื้นฟูสมรรถภาพจนหายแล้ว ก็จะสามารถกลับไปด�าเนินชีวิตได้ตามปกติ

และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

 “สิ่งเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างรุนแรงอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 

ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน เฮโรอีนและอนุพันธ์ของฝิ่นชนิดอื่นๆ  โคเคน ยาอี 

ยาแก้ไอผสมโคเดอนี และ กญัชา ก่อให้เกดิผลเสยีต่อผูเ้สพโดยตรงและส่งผลกระทบ 

ต่อครอบครวั ผูใ้กล้ชดิ และประเทศชาติอย่างมากมายท้ังด้านเศรษฐกจิและสงัคม 

ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการลักขโมย และปัญหาครอบครัว ทุกภาคส่วน 

จึงต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อให้เยาวชน สังคม และ

ประเทศชาติพ้นจากภัยร้ายจากสิ่งเสพติด”
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บทนำ�

 บทความนี ้ ได้รบัแรงบนัดาลใจจากคณุป้าทีเ่คารพ

ท่านหน่ึง ได้ให้ความกรุณาซื้อกาแฟแคปซูลมาให ้

เพราะทราบว่าผูเ้ขยีนมเีครือ่งชงกาแฟสดในห้องท�างาน 

เลยอยากจะให้ผู้เขียนชงกาแฟแคปซูลให้ดื่ม ผู้เขียน

จงึขอกราบขอบพระคณุและขอเขยีนบทความเรือ่งนี้

อทุศิให้แก่ท่าน โดยบทความเรือ่งนีแ้บ่งออกเป็นสองตอน 

ขอให้ท่านผู้อ่านติดตามทั้งสองตอนด้วยนะครับ

     การชงกาแฟแบบที่ใช้แคปซูลในต่างประเทศ 

จะเป็นรูปแบบหน่ึงที่เรียกว่า การชงแบบครั้งเดียว 

(single-serve coffee) ส�าหรับการชงวิธีนี้เป็นการ

ชงแบบเตรยีมกาแฟแค่พอดกีบัการชงกาแฟหนึง่ช๊อต 

การชงกาแฟสดแบบนีเ้ชือ่กนัว่าจะท�าให้การชงกาแฟ

เป็นเรื่องง่ายขึ้นและประหยัดเวลาในการเตรียมของ

เพื่อชงกาแฟสดรับประทาน เพราะว่าการที่กาแฟ 

ถกูเตรยีมให้พร้อมทานอยูใ่นภาชนะแคปซลูบรรจนุัน้ 

ช่วยประหยดัเวลาและเพิม่ความสะดวกในการทานกาแฟ

ได้หลายๆ อย่าง อาท ิไม่ต้องบดเมลด็กาแฟ กาแฟบด

บรรจลุงในแทมเป้อร์อยูแ่ล้ว ไม่ต้องดแูลรกัษาเมลด็กาแฟ 

ไม่ต้องท�าความสะอาดมากมาย ซึง่คอกาแฟจะเข้าใจว่า 

การล้างมันล�าบากจริงๆ ความง่ายของการใช้เคร่ือง 

ขนาดของเครื่องที่ไม่กินพื้นที่ ไม่ใช้ไฟเยอะ และ 

ไม่กนิเวลาเตรียมเครื่องนาน เป็นต้น 

     ด้วยเหตุผลนานัปการดังกล่าวข้างต้น จึงท�าให้

ตลาดของกาแฟแคปซูลเพิ่มสูงขึ้นอยู ่ตลอดเวลา 

ท�าให้การชงกาแฟสดเป็นเรือ่งง่ายขึน้ ทีใ่ครๆ กท็�าได้ 

     ทั้งหมดนี่เป็นเหตุผลที่การชงกาแฟแบบนี้ถูก

คิดค้นขึ้น คือ เพื่อประหยัดเวลาและสร้างความ

สะดวกสบาย จนท�าให้ข้อเสยีบ้างอย่าง เช่น ราคากาแฟ 

ต่อแคปซูลที่ค่อนข้างสูง และก่อให้เกิดจ�านวนขยะ 

ของภาชนะแบบใช้ครั้งเดียวเป็นเรื่องที่ถูกมองข้าม

เพราะความสะดวกทีผู่ใ้ช้จะได้รบัสร้างความพงึพอใจ

มากกว่าเมื่อเทียบกับการมีเครื่องชงกาแฟแบบเดิมๆ 

นั่นเอง

     ในขณะที่ภาชนะที่ใช้ในการชงแบบครั้งเดียวนี้ 

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นแคปซลูเสมอไป อาจจะเป็นทีเ่รยีกกนัว่า

กาแฟพ้อด (Coffee pod) และกาแฟถงุ (Coffee bags) 

เป็นลักษณะการห่อกาแฟด้วยกระดาษแต่ก็มีข้อเสีย

หลายอย่างเช่น การเก็บกลิ่น การกันความชื้น และ

ขนาดที่ใหญ่ ท�าให้ผู้ผลิตกาแฟแบบชงครั้งเดียวนี้

หันมาใช้แคปซูลกันอย่างแพร่หลายและรูปแบบ

แตกต่างกันไป

ประเภทของก�แฟแคปซูล

 ประวัติศาสตร์ของการชงกาแฟแบบที่ใช้แคปซูล 

เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1976 ที่เปิดตัวเครื่องชงกาแฟ

เครือ่งแรกโดยบรษัิทเนสท์เล่ ทีคิ่ดค้นโดย เอรคิ ฟาฟร์ 

(Eric Favre) ยี่ห้อเนสเพรสโซ่ คือเครื่องชงกาแฟ

ที่ใช้กาแฟบดบรรจุแคปซูลส�าหรับชงดื่มทีละแก้ว 

ซ่ึงแคปซูลประเภทนี้มักท�าจากพลาสติกหรือ

อะลูมิเนียมที่มีฝาปิดท�าจากกระดาษฟอยล์

 แต่ทว่าผลิตภัณฑ์นี้ กลับไม่ได้รับความนิยม

จนกระท่ังในยุค 90 และมีผู ้น�าผลงานออกแบบ

แคปซูลกาแฟนี้ไปพัฒนาต่อยอดอีกมากมาย

 บริษัทท่ีมีอยู่มากมายท่ัวโลกท�ากาแฟแคปซูล 

มีรูปแบบหลักๆ ดังนี้ 

     เนสท์เล่ (Nestlé) ที่มากับระบบเนสเปรซโซ่ 

(Nespresso) และเนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้ (Nescafe 

Dolce Gusto) ซึ่งเป็นระบบท่ีได้รับความนิยมมาก

ที่สุดในประเทศไทย 

 Keurig ที่บริษัท Keurig Green Mountain  

ถอืสทิธบิตัร จงึได้รบัการตอบรบัอย่างสงูจากคอกาแฟ 

นบัตัง้แต่ถกูคดิค้นขึน้ในช่วงทศวรรษที ่90 หวัใจส�าคญั 

คือ ระบบ K-Cup ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ส�าคัญของเนสท์เล่

 อิลลี่ (Illy) ที่เริ่มต้นด้วยระบบ E.S.E. (Easy 

Serving Espresso) ของตนเอง หากแต่ไม่ได้รับ- 

ความนิยม จนต้องพัฒนาเป็นระบบ Iperespresso 

ในปัจจุบัน และยังขยายตลาดด้วยการเพิ่มกาแฟ 

ของตนในระบบ K-Cup อีกด้วย

 ลาวาสซ่า (Lavazza) พัฒนาระบบ A Modo 

Mio ของตนเองขึ้นมา และได้ขยายมาใช้ระบบ Rivo 

ที่พัฒนาโดยบริษัท Keurig ด้วย

 Caffitaly จะเป็นอกีระบบทีม่าจากประเทศอติาล ี

แต่ด้วยกาแฟยี่ห้อนี้กลับถูกลืมหายในประเทศไทย 

แม้ว่า The Coffee Bean & Tea Leaf จะน�าเข้ามา

ท�าการตลาดด้วยการเปิดตวัของระบบ CBTL Capsule 

System ก็ตาม

 ดังนัน้ ท่านผูอ่้านถ้าจะซือ้กาแฟแคปซลูมาด่ืม 

ทีห้่องเพือ่น ควรจะถามเพือ่นก่อนว่าเครือ่งชงกาแฟของเขา 

ใช้กาแฟแคปซลูระบบอะไร หรือมแีต่เคร่ืองชงกาแฟสด 

ปกติเท่านั้น

สถ�นก�รณ์ท�งก�รตล�ด 

ของก�แฟแคปซูล

 รอสส์ โคลเบิร์ต (Ross Colbert) นักวิเคราะห์

จากราโบแบงค์ (Rabobank) กล่าวว่าปัจจุบันกาแฟ

แบบแคปซูลครองส่วนแบ่งการตลาด 1 ใน 3  

ของตลาดกาแฟในแถบยุโรปตะวันตกที่มีมูลค่า  

18,000 ล้านยูโร (ราว 720,000 ล้านบาท) และแม้

ตลาดกาแฟจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 1.6% แต่กาแฟ 

แบบแคปซูลกลับมียอดขายแซงหน้า คือเติบโตปีละ 

9% นับแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

 โคลเบิร์ต ชี้ว่าสินค้าประเภทนี้ได้รับความนิยม 

เพิ่มขึ้นเนื่องจากช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตุนกาแฟ

แบบต่าง ๆ ไว้ส�าหรบัเพ่ือนฝงู ญาติพ่ีน้องท่ีมรีสนยิม

การดื่มกาแฟแตกต่างกันไป ทั้งยังช่วยให้คนขี้เบื่อ

ได้ลิ้มลองกาแฟรสชาติใหม่ได้เรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม 

โคลเบิร์ต บอกว่าความกังวลเกี่ยวกับความไม่ยั่งยืน

ทางด้านสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโต

ของตลาดกาแฟแบบแคปซูล ซ่ึงแม้แต่ จอห์น ซิลแวน 

(John Sylvan) ผู้คิดค้นกาแฟ K-cup กาแฟแคปซูล

ยอดขายอนัดบัหนึง่ในสหรฐัฯ กเ็คยยอมรบักบัผูส้ือ่ข่าว 

The Atlantic ว่ารู้สึกผิดที่คิดค้นสินค้าตัวนี้ขึ้นมา

 ซลิแวนรูส้กึผดิทีส่ร้างปีศาจตวันีข้ึน้มา “ในบางเวลา

ผมรู้สึกแย่เอามาก เมื่อคิดถึงสิ่งที่ตัวเองท�าลงไป” 

ซิลแวนพร้อมด้วยเพื่อนชื่อ Peter Dragone คิดค้น 

Keurig ขึ้นเมื่อปี 1992 เพื่อช่วยให้คอกาแฟสามารถ

ชงกาแฟแต่ละแก้ว ด้วยเวลาไม่กีน่าท ี เพยีงแค่จบั K-Cup 

ยัดใส่เครื่องชงกาแฟเท่านั้น และขณะนั้นเขาเชื่อว่า

วิธีนี้จะถูกใช้ในส�านักงานเท่านั้น

 ส�าหรับเนื้อหาบทความตอนนี้คงต้องจบลง

เพียงเท่านี ้ ตอนต่อไปซึง่เป็นตอนจบของบทความนี ้

จะมากล่าวถงึประเดน็ทางด้านสิง่แวดล้อมและอนาคต  

“ดำ�เหมือนปีศ�จ ร้อนเหมือนนรก บริสุทธิ์เหมือนสวรรค์ หว�นเหมือนคว�มรัก”

ช�ร์ลส์ มอริส เดอ ตัลเรย์รองด์ (Charles Maurice de Talleyrand-Périgord) เป็นนักก�รทูตช�วฝร่ังเศส

ก�แฟบรรจุแคปซูลกับสิ่งแวดล้อม (ตอนแรก)
อ�จ�รย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ

http://www.denbydalcoffee.co.uk/UserFiles
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รามคำาแหงขยายโอกาสทางการศึกษา

พร้อมอำานวยความสะดวกนักศึกษาพิการ

 กองกิจการนักศึกษา  โดยหน่วยบริการนักศึกษาพิการ  งานบริการและ 

สวัสดิการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  จัดโครงการ “ปฐมนิเทศและ 

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพิการ”  โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล 

ทองประยรู  รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกนัคณุภาพ  เป็นประธานเปิดโครงการ

ให้โอวาทแก่นักศึกษาพิการที่เข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อมผู้ปกครองและอาสาสมคัร

ดแูลเพือ่นนกัศกึษาพกิารจ�านวนมาก  ณ ห้องศกัดิ ์ผาสขุนรินัต์  อาคารหอประชมุ

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  

 ทั้งนี้ มีการบรรยายเรื่อง “สิทธิในการขอรับบริการสนับสนุนและ

ความรบัผดิชอบของนกัศกึษาพกิาร” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พชัร ี จิว๋พฒันกลุ 

ประธานหลักสตูรคณะครศุาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาการศกึษาพเิศษ  มหาวทิยาลยั- 

ราชภัฏสงขลา  การบรรยายเรือ่ง “การลงทะเบยีน/การสอบไล่และการใช้เทคโนโลยี

สิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบันกัศกึษาพิการ”  โดยนางนฤมล  มนาปี  ผูอ้�านวยการ- 

กองกิจการนักศึกษา  และการบรรยายเรื่อง “กิจกรรมระหว่างศึกษาและ 

กลุ่มสัมพันธ์รุ่นพี่พบรุ่นน้อง”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์  ระเบียบโลก  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์  พร้อมน�านักศึกษาพิการ 

ชมสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย  

         โอกาสนี้ นางศรีสุข  สุจิระกุล  หัวหน้าหน่วยบริการ- 

นักศึกษาพิการ กล่าวว่าหน่วยบริการนักศึกษาพิการจดัขึน้ 

เพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียน 

ของมหาวิทยาลัยได้อย ่างเท่าเทียมกับนักศึกษาท่ัวไป   

โดยลดอปุสรรคทีจ่�ากดัโอกาสของนักศกึษาพกิาร  และจดับรกิาร 

สนับสนุนเพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการสามารถบรรลุเป้าหมาย

ทางการศกึษา  โดยการบรกิารทีจ่ดัให้นัน้จะพจิารณาลกัษณะ

เฉพาะของแต่ละประเภทความพกิาร และความต้องการจ�าเป็นของนกัศกึษาพกิาร 

และมีนโยบายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพิการ ให้เป็น

ไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามพระราชบัญญัต ิ

การจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  มุ่งเน้นให้ความส�าคัญเกี่ยวกับสิทธ ิ

รวมถึงโอกาสการได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ

ทางการศึกษาเป็นพิเศษส�าหรับนักศึกษา

 “การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาพิการปรับตัวได้อย่างเหมาะสมเป็น

ภารกิจหลักของกองกิจการนักศึกษา  ซึ่งจะดูแลนักศึกษาพิการให้สามารถเข้าถึง 

การศึกษาได้  โครงการที่มหาวิทยาลัยจะจัดท�าในอนาคตเพื่ออ�านวยความสะดวก 

ให้กับนักศึกษาพิการเพิ่มขึ้น  คือ การผลิตสื่อการเรียนการสอนส�าหรับนักศึกษา

ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  เช่น ค�าบรรยายใต้ภาพ  เทปวิดีโอภาษามือของ

แต่ละกระบวนวชิา  และการผลติสือ่อกัษรเบลล์ส�าหรบัผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ 

เป็นต้น”

         ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล  กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เปิดรับสมัครนักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาพิการอย่างเท่า-

เทียมกันโดยไม่จ�ากัดจ�านวนและประเภทของความพิการ  

เป็นการจัดการเรียนการสอนสู ่ทุกภาคส่วนของสังคม

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หลักของส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา คอื การสร้างโอกาสทางการศึกษา  

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้พิการ  พัฒนาองค์ความรู้  

และส่งเสริมการมีงานท�าของผู้พิการ  เสริมสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 

โดยจดัระบบสนบัสนนุให้นกัศกึษาพกิารสามารถเข้าถงึการเรยีนรูไ้ด้ตามมาตรฐาน

การศึกษาเดียวกับนักศึกษาทั่วไป  การปลูกจิตส�านึก  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  

ดังค�ากล่าว “ความรู้คู่คุณธรรม”

 “ฝากนกัศกึษาพกิารทกุคนให้มคีวามมุง่มัน่และพยายาม  ไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค 

จนจบเป็นบัณฑิตตามท่ีตั้งใจไว้  และหวังว่าการปฐมนิเทศครั้งนี้ช่วยให้เกิดผล 

ในทางบวกแก่นักศึกษา  ทั้งได้เรียนรู้และมองข้ามปัญหา  ให้ประสบความส�าเร็จ 

ตามความต้องการ  เป็นจดุเริม่ต้นสร้างความผกูพนัระหว่างนกัศึกษาและมหาวทิยาลยั  

มหาวิทยาลัยดูแลนักศึกษา  นักศึกษาดูแลมหาวิทยาลัย  ด้วยการให้ความรัก 

ความสนใจ ความผูกพัน พูดถึงมหาวิทยาลัยในทางที่ดี”

 รศ.ดร.พชัร ี กล่าวว่าปัจจบัุนคนพกิารได้รบัสทิธมิากมาย 

ท้ังสทิธติามรฐัธรรมนญู                  สทิธคินพกิารตามอนสุญัญาว่าด้วย 

สิทธิคนพิการ  สิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 

และพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550  โดยมเีจตนารมณ์

เพือ่ดแูลคนทีอ่่อนแอในสังคมให้มคีวามเป็นอยูท่ีด่ ี ซ่ึงคนพกิาร 

สามารถพัฒนาได้และต้องได้รับโอกาสพัฒนาเช่นเดียวกบั

คนทัว่ไป  โดยเปลีย่นจากภาระของสงัคมเป็นพลงัของสงัคมได้  

มีสทิธเิข้าถงึโอกาสอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัตติามหลักศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ 

นอกจากนี้ยังมีสิทธิทางการแพทย์  สิทธิทางการศึกษา  สิทธิการมีสิ่งอ�านวย-

ความสะดวก  และมีการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการการเรียนร่วมในระดับ 

อุดมศกึษา  (Disabilities Support Services : DSS)  โดยบรกิารสนบัสนนุนกัศกึษาพกิาร

แต่ละประเภท  เช่น  พกิารทางสายตา  พิการบกพร่องทางการได้ยนิ/สือ่ความหมาย  

พิการบกพร่องทางกาย/การเคลื่อนไหว  เป็นต้น  

 ด้าน นางนฤมล  กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหงสนบัสนนุ 

การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพิการ  มุ่งเน้นให ้

ความส�าคัญเกี่ยวกับสิทธิและโอกาสการได้รับสิ่งอ�านวย-

ความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลือทางการศึกษา 

เป็นพิเศษส�าหรับนักศึกษาพิการ  และจัดต้ังศูนย์บริการ

นกัศกึษาพกิาร (DSS)  มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบด้านบรกิาร 

ทางการศกึษาส�าหรบันกัศกึษาพกิารและมบีคุลากรรบัผดิชอบ-

โดยตรง  ปัจจบุนัมนีกัศกึษาพกิารสมคัรเรยีนจ�านวน 346 คน ซึง่สมคัรเรยีนเพิม่ขึน้

อย่างต่อเนือ่งทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค  มกีารจดัการเรยีนการสอน 2 ระบบ 

คอื การจดัชัน้เรยีนส�าหรบันกัศกึษาท่ีต้องการเข้ารบัฟังการบรรยายจากคณาจารย์  

และการศกึษาด้วยตนเองโดยใช้สือ่การเรยีนการสอน เช่น ต�าราเรยีน VCD/MP3 

บันทึกเสียงค�าบรรยายของอาจารย์  วิดีโอค�าบรรยายย้อนหลัง  หนังสือเสียง- 

อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  (อ่านต่อหน้า 9)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ถาม 1. ผมเป็นนกัศกึษาใหม่ Pre-degree ลงเรียน 

ของคณะรฐัศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกจิ สอบผ่านตาม 

หลกัสตูร เหลอือกี 9 วชิาจะเรยีนครบหลกัสตูรแล้ว 

ผมจะลงทะเบียนและกากบาทขอจบการศึกษาใน

ใบเสร็จลงทะเบียนได้หรือไม่

 2. ผมจะลงทะเบียนเกิน 24 หน่วยกิตได้

หรือไม่

 3. ถ้าผมสมคัรเป็นนกัศึกษาใหม่โดยใช้วฒุ ิ

ม. 6 สมัคร ผมสามารถกากบาทขอจบการศึกษา

ในวันสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได้หรือไม่

 4. ถ้าหากว่ากาในช่องแจ้งจบการศึกษา

แล้วเกิดสอบไม่ผ่านจะมีความผิดหรือไม่

 5. ในการเทยีบโอน ต้องใช้ค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ 

เท่าไหร่และสามารถเทียบโอนในวันที่ไม่ใช่วันรับ-

สมัครนักศึกษาได้หรือไม่ 

ตอบ  1. นกัศกึษา Pre-degree ไม่มสีทิธิก์ากบาท 

ขอจบการศกึษา และท�าเรือ่งจบการศกึษา เป็นเพยีง 

การสะสมวชิาไว้ก่อนเท่านัน้ จะจบการศกึษากต่็อเมือ่ 

สมัครเป็นนกัศึกษาใหม่โดยใช้วฒุ ิ ม.6 หรือเทยีบเท่า 

มาสมัครใหม่และเทียบโอนวิชาที่สอบผ่านจาก

รหสันกัศกึษา Pre - degree  และสอบผ่านวชิาทีเ่หลอื

ในหลักสูตรจึงจะจบการศึกษา

 2. ไม่สามารถลงทะเบยีนเรยีนเกนิ 24 หน่วยกติได้

 3. นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีน และ 

กากบาทขอจบการศึกษาได้

 4. ไม่เป็นการแจ้งเท็จและไม่มีความผิด

 5. ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท และ 

ช�าระค่าเทยีบโอนหลังจากสมคัรเป็นนกัศึกษาใหม่ 

แล้วได้ แต่ถ้าเกิน1 ปี ตั้งแต่วันสมัครนักศึกษาใหม่ 

นกัศกึษาต้องช�าระค่าเทยีบโอนล่าช้าเพิม่อกีภาคละ 

300 บาท (คิดเฉพาะภาคปกติ)

ถาม  1. ลงทะเบยีนเรยีนวชิาทีม่วีนัสอบตรงกนั  

แต่คนละคาบสอบถงึ A กบั B สามารถลงได้หรอืไม่ 

พอดีอ่านแล้วเห็นมีแต่สอบซ่อมที่ไม่ได้ เลยอยาก 

ทราบว่าภาคปกติสามารถท�าได้หรือไม่

 2. มีวิชาที่ต้องลงซ่อม ถ้าวันสอบตรงกัน 

แต่คนละคาบสอบคือ A B สามารถลงได้หรือไม่

ตอบ 1. ลงได้แต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของ 

สถานทีส่อบ เพราะนกัศกึษายงัไม่สามารถทราบได้ 

ว่าทั้ง 2 วิชาที่สอบ คาบ A และ B ในวันเดียวกัน

จะเป็นสถานที่สอบที่เดียวกันหรือไม่ คือ จะเป็น 

ที่รามฯ 1 ทั้ง 2 วิชาหรือที่รามฯ 2 ทั้ง 2 วิชา เพราะ 

ถ้าเป็นทีร่ามฯ 1 และ รามฯ 2 นกัศกึษาจะต้องเดนิทาง 

ไปสอบให้ทันตามก�าหนดเวลาเข้าสอบ ในการ กองบรรณาธิการ

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

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

 59049 GER 1001 (H) 51/25 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 รศ.ดร.ประภาวดี กุศลรอด

 59072 GER 1001 (L) 55/25 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 ผศ.ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์

 59080 HIS 3305 144/25 ประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย รศ.ผุสดี จันทวิมล

    และนิวซีแลนด์

 59055 KOR 1001 (H) 47/25 แบบฝึกหดัภาษาเกาหลี 2 ผศ.บุญมา พิพิธธนา

  [KO 101 (H)] 

 59035 KOR 1002 (H) 46/25 แบบฝึกหดัภาษาเกาหลี 1 ผศ.บุญมา พิพิธธนา

  [KO 102 (H)] 

 59034 KOR 2001 70/25 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 3 ผศ.บุญมา พิพิธธนา

  (KO 201) 

 59052 KOR 2002 87/25 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 4 ผศ.บุญมา พิพิธธนา

 59040 MGT 3204 48/25 การจัดการการเปลี่ยนแปลง รศ.วรรณวมิล อมัรนิทร์นเุคราะห์

    และการพัฒนาองค์การ

 59058 PHY 1001 23/25 ฟิสิกส์ทั่วไป ผศ.ดร.โสรัชต์ เจริญวงศ์

  (PH 103) 

 59037 PHY 4900 (L) 53/25 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 รศ.ดร.พิสิทฐ์ วรสิงห์

  [PH 415 (L)]

 59062 POL 2102 61/25 หลักรัฐธรรมนูญและ รศ.สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์

    สถาบันการเมือง

 59073 POL 6001 (H) 121/25 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว

 59048 SPN 2001 41/25 ภาษาสเปนพื้นฐาน 3 ผศ.ดร.สว่างวนั  ไตรเจรญิววิฒัน์

  (SN 201)

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือ 

ได้ที่ www.rupress.ru.ac.th และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8757-9  

ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย) 

ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

ลงทะเบียนสอบซ่อมก็เช่นกันนักศึกษาสามารถลงได ้

แม้ว่าจะมวีนัสอบวนัเดยีวกนัแต่เป็นคาบ A วชิา และ 

คาบ B วิชา

  ในกรณีท่ีนักศึกษาได้มีการแจ้งขอจบ 

การศึกษา แม้ว่าวิชาท่ีลงทะเบียนมีวันเวลาตรงกัน  

ก็สามารถลงได้ และไปด�าเนินการขอสอบซ�้าซ้อนที่

คณะของนักศึกษาในวันลงทะเบียนเรียนได้

 2. ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ได้มีการแจ้งขอจบ 

การศกึษา และวชิาทีล่งทะเบยีนวนัสอบเป็นวนัเดียวกนั 

แต่เวลาสอบยงัไม่ระบวุ่าเป็นคาบ A หรอื B ถ้าลงทะเบยีน 

ทัง้ 2 วชิา จะมโีอกาสคาบสอบซ�า้กนัได้ดงันัน้นกัศกึษา 

ต้องพจิารณาว่าถ้าลงไปทัง้ 2 วชิา นกัศกึษาจะเข้าสอบ 

ได้เพียงวิชาเดียว แต่ในกรณีที่นักศึกษาได้มีการ 

แจ้งขอจบการศึกษาไว้ในการลงทะเบียนภาคที่ 

ลงสอบซ่อม นักศึกษาสามารถไปท�าเรือ่งสอบซ�า้ซ้อน

ท่ีคณะของนักศึกษาไว้ก่อนได้ แต่ต้องไปท�าในช่วง

ของการลงทะเบียนสอบซ่อม

 นางนฤมล  กล่าวต่อไปว่ามหาวทิยาลยัมบีรกิาร

ทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการด้วย เช่น บริการ

ช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวกในการตรวจสอบ 

และกรอกเอกสารการรับสมัครผู ้พิการเข้าเป็น

นักศึกษาใหม่  บริการลงทะเบียนด้วยโปรแกรม-

คอมพิวเตอร์  ล่ามภาษามือในห้องเรียน  บริการโน้ตบุ๊ก 

และการจัดห้องสอบไล่เป็นกรณีพิเศษ  เป็นต้น  โดย

นักศึกษาพิการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ทีศู่นย์

บรกิารนกัศกึษาพกิาร  นอกจากนีย้งัมกีารจดัเทคโนโลย ี

อ�านวยความสะดวกในรูปแบบที่คนพิการสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  เช่น ทางลาดและห้องน�้า

ส�าหรับคนพิการบริเวณอาคารต่างๆ  ฯลฯ  ซ่ึงเป็น 

เครื่องมือส�าคัญที่จะท�าให ้การเรียนรู ้ส� าหรับ

นักศึกษาพิการได้บรรลุถึงเป้าหมายทางการศึกษาได้

รามค�าแหงขยายโอกาสฯ (ต่อจากหน้า 8)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

อธกิารบดใีห้โอวาทนกัศกึษาฯ (ต่อจากหน้า 3)

 อธิการบดี ม.ร.กล่าวด้วยว่ารามค�าแหงเป็น 

มหาวิทยาลัยตลาดวิชา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2514 ตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค�าแหง พ.ศ. 2514 

ก่อตั้งข้ึนเพื่อรองรับคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รวมถึงคนที ่

ก�าลังท�างาน แต่ยังไม่จบชั้นปริญญาตรี  มุ่งพัฒนาคน 

ท่ีอยู่ในตลาดแรงงาน หรือใครก็ตามที่จบ ม.ปลาย

สามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวนและ

ไม่จ�ากัดอายุ รามฯจึงก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา 

อุดมศึกษาของชาติอย่างแท้จริง 

 “รามค�าแหงให้โอกาสทางการศึกษาครบ 

45 ปีในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันที ่

มหาวทิยาลยัได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากพระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินพร้อม 

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรามค�าแหง 

รุ่นแรก และทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราชในวันเดียวกัน ชาวรามค�าแหง 

มีความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้ จึงถือเอาวันที่ 26 

พฤศจกิายน เป็นวนัสถาปนามหาวทิยาลยัรามค�าแหง” 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวในที่สุดว่าในโอกาสที่

ท่านทั้งหลายมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ขอให้นักศึกษา

มีความตั้งใจ มุ่งมั่นหาความรู้อย่างจริงจัง เข้าเรียน 

ให้ตรงเวลา ฝึกการใช้ชีวิตให้เข้ากับคนหลายชีวิต  

ขอให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งกับอาจารย์ผู้สอนและ 

เพื่อนในชั้นเรียน ใช้โอกาสในการเรียนให้เต็มท่ี  

ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ มุ่งมั่นท�าความดีเพื่อสังคม

และประเทศชาติสืบไป

จะได้ดอกเบี้ย 100 บาท และถ้ายังฝากเงินต่อไปอีก

เป็นปีที ่2 จากเงนิต้นท่ีตอนนีม้ ี1,100 บาท  แล้วกจ็ะได้ 

ดอกเบ้ียอีก 110 บาท รวมเงนิในบัญชเีป็น 1,210 บาท 

   จากตัวเลขที่ค�านวณนี้ ถ้าเรามองค่าเงินย้อน

กลับจาก 1 หรือ 2 ปีข้างหน้ามาหาปัจจุบัน ก็จะเห็น 

ได้ว่าเงนิ 1,100 บาทใน 1 ปีข้างหน้าจะมค่ีาแค่พันเดียว 

เท่านั้นในปัจจุบัน ท�านองเดียวกัน เงิน 1,210 บาท

ในอีก  2  ปีข้างหน้าจะมีค่าเหลือแค่พันเดียวในปีนี้

 การทีค่่าของเงนิในเวลาต่างกนัจะมค่ีาไม่เท่ากนั 

เช่นนี้ท�าให้เวลาจะวิเคราะห์โครงการลงทุนประเภท

ที่ให้ผลตอบแทนต่อเนื่องไปหลายปีในอนาคตว่า 

จะคุม้ค่าหรอืเปล่า จงึต้องค�านวณปรบัค่าทัง้ผลตอบแทน 

และต้นทุนในอนาคตให้เป็นค่าของเงินในช่วงเวลา

เดียวกันเสียก่อน โดยทั่วไปก็จะเป็นค่าของเงิน ณ 

เวลาทีเ่ร่ิมต้นโครงการนัน่เอง เรียกว่า “มลูค่าปัจจุบนั” 

(Present Value)  ถ้าใครเคยอ่านผลการวเิคราะห์โครงการ 

ลงทุนมาบ้างจะเห็นว่าการพิจารณาว่าโครงการนั้น 

สมควรลงทนุหรอืไม่ เขาจะน�า “กระแสเงนิสด” (cash flow 

ซึ่งก็คือผลตอบแทนหักลบด้วยต้นทุน) ในแต่ละป ี

ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดโครงการ มาคิดเป็นมูลค่า-

ปัจจุบัน ถ้ามูลค่าของผลตอบแทนสูงกว่าต้นทุน 

ก็สมควรลงทุนได้

 เขาว่ากันว่า “เวลาเปลี่ยน คนเปลี่ยน” แต่ผม

ขอเติมว่า  เวลาเปลี่ยน ค่าเงินก็เปลี่ยนด้วยนะครับ

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

 คณะวทิยาศาสตร์ มคีวามจ�าเป็นบางประการ

ได้ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของกระบวนวิชา 

COS4602, INT3108 และ INT4350 ในการสอบไล่ 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

เดิม แก้ไขเป็น

INT3108 M 24 OCT 2016 B. คณะจัดสอบเอง

INT4350 M 31 OCT 2016 A. คณะจัดสอบเอง

COS4602 W02 NOV 2016 A. คณะจัดสอบเอง

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภู จัดโครงการ

ปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรต ิ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และ 

เฉลมิพระเกยีรตพิระนางเจ้าสริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ 

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 

โดยมี อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู เป็นประธาน

น�าปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย พระภิกษุ 

สามเณร จากโรงเรียนวัดศิริบุญธรรม นักศึกษา

ระดบัปรญิญาตร ี และคณะเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารฯ 

จงัหวดัหนองบวัล�าภ ูร่วมกนัปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรติ 

จ�านวน 1,984 ต้น

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

 สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง จัดโครงการ 

อบรมคอมพิวเตอร์การใช้งานคอมพิวเตอร์และ 

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ส�าหรับนักศึกษาใหม่ ระดับ 

ปริญญาตรี ประจ�าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 15 

กรกฎาคม 2559 มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

จ�านวนมาก

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 

 สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง รับการ 

ตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 

2558 เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2559 โดยได้

คะแนนเฉลีย่ในการประเมนิคณุภาพการศกึษา 4.58

 ค ณ ะ เ จ ้ า ห น ้ า ที่ ส า ข า วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ 

จังหวัดตรัง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณ

หน้าพระบรมราชานสุาวรย์ี รชักาลที ่ 5 เมือ่วนัที่ 

28 กรกฎาคม 2559 เนื่องในโอกาสวันคล้าย 

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อแสดงความจงรักภักดี 

และแสดงพลงัความสามคัคขีองประชาชนชาวตรงั

ทกุหมูเ่หล่า โดยมนีายเดชรฐั สมิศริ ิ ผูว่้าราชการ-

จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี

 สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง ปฐมนิเทศ

นักศึกษาปริญญาโท ประจ�าปีการศึกษา 2559  

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 มีนักศึกษา 

เข้าร่วมปฐมนิเทศจ�านวนมาก เพื่อรับโอวาทจาก  

ผศ.วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั

รามค�าแหง และรองศาสตราจารย์ประเสรฐิ ตณัศริิ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง และ 

รับทราบค�าแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

การจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ปฐมนิเทศ ป.โท

➻

➻

➻

กิจกรรมรามฯ - ตรัง

ถวายพระพร

อบรมคอมพิวเตอร์
➻



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม 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

อธิการบดี ม.ร.ฯ (ต่อจากหน้า 12) อธิการบดีขอบคุณฯ (ต่อจากหน้า 12)

 โอกาสน้ี ผศ.วฒิุศกัดิ ์  ลาภเจรญิทรพัย์ กล่าวว่า 

คณาจารย์และบคุลากร ทัง้ 219 คน ล้วนมส่ีวนส�าคญั 

ในการวางรากฐานให้กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ท�าให้มหาวิทยาลัยพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน รู้สึกยินด ี

ที่ได ้ เห็นว ่าผู ้ เกษียณอายุราชการทุกท่านต่างมี

สขุภาพแขง็แรง  และหลงัจากนีจ้ะได้พกัผ่อน  สามารถ-

เลือกท�าในส่ิงท่ีเสริมสร้างสุขภาพกายและใจได  ้

เป็นอย่างดี

 “ขอขอบคุณบุคลากรผู ้เกษียณอายุราชการ

ทุกท่าน ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละแรงกาย  

แรงใจช่วยกนัพัฒนาให้รามค�าแหงก้าวหน้ามาจนถงึปัจจบัุน 

และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ใช้ชีวิต 

ในวัยเกษียณอย่างมีความสุขและที่ส�าคัญได้มีโอกาส

ท�าประโยชน์ต่างๆให้ตนเอง ครอบครัว และสังคม 

และขอฝากให้ช่วยกันดูแลและสะท้อนความเป็น

รามค�าแหงออกไปให้บุคคลในสังคมภายนอกได้รับรู้

ในเรื่องราวที่ดีงามของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป” 

 ทั้งนี้ ภายในงานยังมีพิธีแสดงมุทิตาจิตแก ่

คณาจารย์อาวโุสซึง่มีผู้แทนคณาจารย์อาวโุสเข้าร่วมงาน 

4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข 

อดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ศาสตราจารย์พเิศษ 

อัมพร  วิจิตรพันธ์  อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  

และรองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ อดตีคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร. วารี  นาสกุล  

อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์

มีปัญหาท่ีพบเสมอคือในภาคเรียนท่ี 1 จะมีนักศึกษาใหม่ 

เข้ามาฟังการบรรยายจ�านวนมาก แต่พอเรียนไปสักระยะ 

นักศึกษาค่อยๆ หายไปจากห้องเรียน ซ่ึงท�าให้เกิดผล 

กระทบท่ีตามมา คือตัวเลขของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน

ภาค 2 ลดลง ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ารามค�าแหงเป็น

มหาวิทยาลัยตลาดวิชา เม่ือนักศึกษาเข้าห้องเรียนไป 

สักพักจะคุ้นเคยกับสื่อการสอนทางอินเทอร์เน็ต 

และเรียนรู้ ช่องทางที่ไม่ต้องเข้ามาเรียนมากขึ้น 

ท�าให้จ�านวนนักศึกษาลดหายไปได้ ดังนั้น อาจารย ์

ผู้สอนต้องช่วยกันกระตุ้นด้วยการพูดคุยท�าความเข้าใจ

กับนักศึกษาว่าการเข้าห้องเรียนมาฟังค�าบรรยาย 

จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเอง และหากิจกรรมต่างๆ 

ให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับอาจารย์และเพ่ือนในช้ันเรียน 

มากข้ึน รวมท้ังแสดงความห่วงใย และสร้างบรรยากาศ

ความประทับใจในการเรียนให้เกิดความอบอุ่น 

เชื่อว่านักศึกษาจะเกิดความรักและผูกพันกับ

มหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน

 “ทุกภาคการศึกษาวิทยาเขตบางนาจะแจ้ง

ให้คณะระบุชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ชัดเจนในการสอน

แต่ละวชิา ทัง้นีห้ากวชิาใดทีม่อีาจารย์ผูส้อนหลายท่าน 

ขอให้จดัตารางการสอนให้ลงตวัไม่ซ�า้หวัข้อกนั อกีท้ัง 

ขอความร่วมมือให้อาจารย์เข้าสอนให้ตรงเวลา  

อย่าปล่อยให้ห้องเรยีนว่างโดยไม่มีผู้สอน ถ้าคาบเรยีนใด

ที่อาจารย์มีเหตุจ�าเป็นต้องงดบรรยาย ขอให้แจ้งให้

ผูป้ระสานงานของวทิยาเขตบางนาทราบล่วงหน้าด้วย  

เพราะนักศึกษาหลายคนเดินทางไกลเพื่อมาเรียนหนังสือ 

นักศึกษาจะได้รู้และวางแผนการเรียนล่วงหน้าได้”

สน.หัวหมาก  และการบรรยายและฝึกปฏิบัติ “หลักการ 

ออกอากาศสถานีวิทยุ RU Easy Radio” โดย อาจารย์จเลิศ  

เจษฎาวัลย์  คณบดีคณะส่ือสารมวลชน  และ นายสุขเดช  

บุนนท์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะส่ือสารมวลชน  

 โอกาสนี้ อาจารย์จเลิศ  เจษฎาวัลย์  คณบดี

คณะส่ือสารมวลชน  กล่าวว่าโครงการจัดตั้งสถานี

วิทยุอินเทอร์เน็ต  “RU Easy Radio”  เริ่มขึ้นจาก

คณะกรรมการด�าเนนิงานโครงการชีน้�า ป้องกนัและ 

แก้ไขปัญหาของสงัคม ม.ร. ตระหนกัถงึปัญหาการจราจร 

ที่ติดขัดทั้งภายในและรอบนอกมหาวิทยาลัย   

โดยเฉพาะวนัทีม่ฝีนตกหนกั  มนี�า้ท่วมขงั  รวมทัง้ 

ร่วมแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ ภายในและบริเวณชุมชน

โดยรอบมหาวิทยาลัย  ถือเป็นหน้าที่ของรามค�าแหง

ที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสังคม  

 “การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 

กรกฎาคม 2559  ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน  ท้ังผู้จัด- 

รายการจากสถานีวิทยุ จส.100  ซึ่งถือเป็นสถานีแรก

และสถานีหลักท่ีด�าเนินการแก้ไขปัญหาการจราจร  

วิทยากรจาก สน.หัวหมาก  และวิทยากรท่านอื่นๆ 

ท่ีมาให้ความรู้กับนักศึกษา  เน่ืองจากการรายงานข่าววิทยุ 

จะต้องเป็นผู้มีความรู้และต้องมีความระมัดระวัง

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ”

         ด้าน  ผศ.ลีนา  ลิ่มอภิชาต  กล่าวว่าขอแสดง

ความยินดีกับนักศึกษาท้ัง 30 คน  ท่ีได้รับการคัดเลือก

เข้ามาอบรมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวอาสา-

จราจร  โครงการ “RU Easy Radio”  เกิดขึ้นจากการ

เสนอแนวคิดท�ารายการวิทยุเพื่อสังคมของคณบดี

คณะสื่อสารมวลชน  ต่อคณะกรรมการด�าเนินงาน 

โครงการช้ีน�า ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม ม.ร.  ซ่ึงเป็น

คณะกรรมการที่จัดท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงออก

ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  เช่น โครงการหอพักติดดาว 

การรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด เป็นต้น  

จดัอบรม “ผู้ส่ือข่าวอาสาจราจร”ฯ   (ต่อจากหน้า 12)

 ปัจฉิมนเิทศ ผูช่้วยศาสตราจารย์ทพิย์  หาสาสน์ศรี 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศ 

พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 6 โดยมี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ  

ผูอ้�านวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรงุเทพฯ 

บรรยายพเิศษเรือ่ง “การขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 30 

กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสุโขทัย 

ชั้น 3

 “การจัดรายการวิทยุจราจรจะช่วยประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน  เพื่อหลีกเลี่ยง

เส้นทางจราจรท่ีติดขัดโดยใช้เส้นทางอ่ืนแทน  นอกจากนี ้

ยังเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย  และการเผยแพร่ความรู้ของแต่ละคณะ

ไปสู่สาธารณชนอีกด้วย  รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีของ

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนหรือนักศึกษาคณะอ่ืน

ท่ีสนใจการจัดรายการวิทยุได้ใช้เวทีน้ีเป็นการเสริมสร้าง

ความรู้  และได้ฝึกปฏิบัติการจัดรายการ  ซึ่งจะได้รับ 

ประโยชน์ในการไปประกอบอาชีพในอนาคต  ขอฝาก

นักศึกษาต้ังใจรับความรู้จากวิทยากร   ซ่ึงนอกจากเรียนรู้ 

จากการอบรมแล้ว  การฝึกปฏิบัติก็ถือเป็นเร่ืองส�าคัญ  

หลังจากการอบรมนักศึกษาจะต้องท�าหน้าที่ในการ 

รายงานข่าวสารและจัดรายการ  ซึ่งจะต้องทดลอง 

ออกอากาศตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป  ขอให้

นักศึกษาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  และพัฒนาตัวเองอย่าง

ต่อเนื่องต่อไป”   



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๗) วันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

คณะธุรกิจการบริการ
ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงขอบคุณ 

ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�าปี 2559 เสียสละและ

ทุม่เทพฒันามหาวทิยาลัยสูค่วามก้าวหน้า ฝากช่วยดแูล 

และสะท้อนความเป็นรามค�าแหงให้สังคมภายนอก

ได้รับรู้ต่อไป

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  เป็นประธานเปิดงาน “สายใยน�้าเงินทอง 59”  โดยมีคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรชาวรามค�าแหง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559  

ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช  ทัง้นี ้ในปี 2559 มคีณาจารย์ ข้าราชการ และลกูจ้างทีป่ฏบิตังิาน 

มาจนถึงอายุครบ 60 ปีและ 65 ปี รวมทั้งสิ้น 219 คน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงฝากอาจารย์ 

ผู้สอนวิชาช้ันปีท่ี 1 วิทยาเขตบางนา ช่วยกันกระตุ้น

นักศึกษาให้อยากเข้าเรียน พร้อมหากิจกรรมให้นักศึกษา

มีส่วนร่วม และสร้างบรรยากาศความประทับใจ 

ในการเรียนให้เกิดความอบอุ่น ความรักและผูกพัน

กับมหาวิทยาลัยต่อไป

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดประชุมอาจารย์

ผู้สอนวิชาชั้นปีที่ 1 ที่วิทยาเขตบางนา ประจ�าปี- 

การศึกษา 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นประธาน และมีคณาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วม-

ประชุม เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม

ชั้น 5 อาคารใหม่ 12 ชั้น คณะรัฐศาสตร์

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

ม.ร. กล่าวว่าการเรียนการสอนที่วิทยาเขตบางนา 

(อ่านต่อหน้า 11)

คณ�จ�รย์จ�กอินโดนีเซียเยือน ม.ร.

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ต้อนรับคณาจารย์

และนักศึกษาจ�านวน 13 คน จากมหาวิทยาลัย- 

Padjadjaran ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทาง

มาร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ร่วมกับ สาขา

วิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะ- 

มนุษยศาสตร์ ม.ร. พร้อมท้ังเตรียมลงนามความร่วมมือ 

ทางวิชาการ ในเดือนกันยายนน้ี โดยมีรองศาสตราจารย์

ร�าไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

รองศาสตราจารย์ภาคินี อัครมาส หัวหน้าสาขา

วิชาภาษาเยอรมัน ร่วมต้อนรับ เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 

2559  ณ ห้องรับรอง  อาคารวิทยบริการและบริหาร

(อ่านต่อหน้า 11)

อธิการบดี ม.ร. ฝากอาจารย์ผู้สอนที่บางนา

ดูแลนักศึกษา-สร้างบรรยากาศในการเรียน

  คณะสื่อสารมวลชนอบรม “ผู้สื่อข่าวอาสา-

จราจร”  เพื่อท�าหน้าที่รายงานข้อมูลข่าวสารผ่าน

สถานีวิทยุอินเทอร์เน็ต RU Easy Radio ให้บริการ 

แก่ประชาคมรามค�าแหงและสังคม

 คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการช้ีน�า ป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาของสังคม  ร่วมกับคณะส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการ “RU Easy Radio”  หลักสูตรผู้สื่อข่าว- 

อาสาจราจร  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ล่ิมอภิชาต  

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประธานคณะ- 

กรรมการด�าเนินงานโครงการชี้น�า ป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาของสังคม  เป็นประธาน  มีนักศึกษา

เข้ารับอบรมจ�านวน 30 คน  เม่ือวันท่ี  26  กรกฎาคม  2559 

ณ ห้อง 709  อาคารสุโขทัย  

(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะธุรกิจการบริการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยมี 

รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดี

ฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทนคณบดี

คณะธุรกิจการบริการ เป็นประธาน โดยมีคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรม

 ภายในโครงการฯ มีการบรรยายหัวข้อ “หลักการรายงานข่าวจราจร”  โดย นางสาวศิวพร  ญาณวิทยากุล 

ผู้จัดรายการจากสถานีวิทยุ จส.100  การบรรยายเรื่อง “เทคนิคการจัดรายการวิทยุให้โดนใจผู้ฟังยุคใหม่”  

โดย ดร.โสภัทร นาสวัสด์ิ  ผู้จัดรายการวิทยุ “ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ซูเปอร์สเตช่ัน”  MCOT RADIO 

NETWORK  การบรรยายเรื่อง “การอ่านข่าวและการประกาศทางวิทยุกระจายเสียง”  โดย นางเพ็ญสิน 

สงเนียม  และ นายภูสิต  ธวัชวิเชียร  จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  การบรรยายเรื่อง 

“ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรและการจราจรบนถนนรามค�าแหง” โดย ร.ต.อ.วิทยา ภูขะมา  สารวัตรจราจร 

อธิการบดีขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ

ทุ่มเทพัฒนา ม.ร. สู่ความก้าวหน้า

 จัดอบรม “ผู้สื่อข่�วอ�ส�จร�จร”
เพื่อร�ยง�นข่�วใน RU Easy Radio


