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 ฉบับที่ ๔๑ปีที่ ๔๖

วันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

รามคำาแหงจัดบริการวิชาการ
แก่ชุมชน จ.อุทัยธานี ปีที่ 4

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เชญิชวนประชาชนจงัหวดัอทุยัธานี

และจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมบริการทางวิชาการและวิชาชีพ

แก่ชุมชนชาวอทุยัธาน ี เพือ่ต่อยอดความรูท้ีส่อดคล้องกบัวถิชีมุชน 

เป็นปีที่ 4 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 รองศาสตราจารย์นพคณุ  คณุาชีวะ  

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน-

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เปิดเผยว่าโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน

ชาวจงัหวดัอทุยัธาน ีจดัขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

ปีนีเ้ป็นปีที ่4 โดยทีผ่่านมาได้รบัความร่วมมอื 

เป็นอย่างดจีากองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั-

อทุยัธาน ีสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัอทุยัธานี 

หอการค้าจงัหวดัอทุยัธาน ี และสมาคมธรุกจิท่องเทีย่ว โดยมีประชาชน

ชาวจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดใกล้เคียงสนใจเข้าร่วมอบรม

เป็นจ�านวนมาก เพราะสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม

ไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ เสรมิสร้างและเพิม่พนูรายได้ให้กบั

ครอบครัวมากขึ้น ส�าหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนด

จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 

31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดยระดมความร่วมมือจาก

คณาจารย์คณะต่างๆ น�าความรู้ในสาขาวิชาของตนไปถ่ายทอด

และเผยแพร่ให้เกดิประโยชน์กบัชมุชนและท้องถิน่ ซึง่หวงัอย่างยิง่ 

ว่าจะสามารถต่อยอดความรูท้ีส่อดคล้องกบัวถิชีมุชนให้กบัประชาชน 

ทีเ่ข้าร่วมอบรมได้มากขึน้ด้วย ทัง้นี ้ ได้รบัความร่วมมอืจากทกุคณะ 

ของมหาวิทยาลัยในการจัดอาจารย์และวิทยากรผู ้ เชี่ยวชาญ  

เดินทางไปให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อถ่ายทอด 

   
 
 
คณะทัศนมาตรศาสตร์รับสมัคร นศ.ใหม่

 
 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล 

เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร-

บัณฑิต ประจ�าปีการศึกษา 2560 หลักสูตร 6 ปี 

จ�านวน 238 หน่วยกิต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่

บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2560

 คุณสมบัติผู้สมัคร ก�าลังศึกษาอยู่ช้ัน 

มัธยมศึกษาปีที ่ 6 หรอืเทยีบเท่า (สายวทิย์ - คณติ) 

มีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) รวม 5 ภาค 

ไม่ต�่ากว่า 2.50 หรือเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่าในหลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 

   
 ม.ร.จัดอบรมภาษารัสเซีย
 ภาควชิาภาษาตะวนัตก คณะมนษุยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจดัอบรมภาษารสัเซยี 

ส�าหรบับุคคลทัว่ไป รุ่นท่ี 52 ระหว่างวนัท่ี 18 

กมุภาพนัธ์ - 8 เมษายน 2560 โดยเปิดรบัสมคัร 

ทกุวนัในเวลาราชการ ตัง้แต่วนัที ่23 มกราคม  

- 8 กมุภาพนัธ์ 2560 (เว้นวนัอาทิตย์) ทีส่าขา

วชิาภาษารสัเซยี อาคาร 2 ชัน้ 3 ภาควชิาภาษา-

ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ หรือสอบถาม

รายละเอยีดได้ที ่0-2310-8268, 0-2318-0054-5 

ต่อ 1099 หรอื 081-647-1200, 081-854-3340, 

081-551-7219

   
 
             
อธิการบดี ม.รามฯ หนุนเอาผิดกลุ่มทุจริตการสอบนายสิบอย่างเด็ดขาด

 อธิการบดีรามค�าแหง สนับสนุนให้ลงโทษผู้เกี่ยวข้องการทุจริตการสอบนายสิบต�ารวจ

อย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคม รวมทั้งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจด�าเนินการ

เอาผิดกับผู้แอบอ้างปลอมแปลงวุฒิการศึกษาของสถาบันต่างๆ ด้วย

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศัิกดิ ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธกิารบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวถึงกรณีการทุจริตการสอบ 

โรงเรยีนนายสบิต�ารวจในพืน้ทีข่องกองบญัชาการต�ารวจนครบาล 

และกองบัญชาการต�ารวจภูธรภาค 7 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

การสอบสวนว่า จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าทีต่�ารวจเกีย่วกบั 

ลักษณะการกระท�าผิดท่ีจ้างนักศึกษาหัวดีเข้าสอบ และ

เขียนค�าตอบขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้ว่าจ้างที่เข้าสอบเห็นค�าตอบ

ด้วยน้ัน แสดงถึงการทจุรติทีก่ระท�าโดยกลุ่มคนจ�านวนมาก 

และท�าเป็นขบวนการ ซึ่งน่าจะท�ามาหลายครั้ง จนกระทั่ง

รูท้างหนทีไีล่ อกีทัง้ยงัมผีูเ้กีย่วข้องทัง้เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงาน- 

ภาครัฐ นักศึกษามหาวิทยาลัย 

(อ่านต่อหน้า 9)

ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯ ใน “วันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช”

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราชในโอกาส “วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช” เมื่อวันที่ 

17 มกราคม 2560 โดยมี นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะและมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 

และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช 

     ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติก�าหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี

เป็นวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช วันส�าคัญทางประวัติศาสตร์และเป็น

วันรัฐพิธี ซึ่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ

และน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

ในโอกาสดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

     “วนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช” ในปีนีย้งัได้รบัเกยีรตจิาก ฯพณฯนายกรฐัมนตร ี มอบให้พลเอกสกนธ์ ชื่นตระกูล 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนมาวางพานพุ่มถวายราชสักการะด้วย พร้อมทั้งมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และชุมชน ร่วมงานวางพานพุ่มถวายราชสักการะประกอบด้วย ส�านักงาน

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การกีฬา- 

แห่งประเทศไทย ส�านักงานเขตบางกะปิ สน.หัวหมาก สน.อุดมสุข บริษัทคังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ�ากัด ที่ท�าการไปรษณีย์รามค�าแหง ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จ�านวนมากบดินทรเดชา ธนาคารออมสิน สาขา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

 ในงานวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชปีนี้ ยังมีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นท่ีได้รับการคัดเลือก

ในโอกาสวันสถาปนา ม.ร. 45 ปี (26 พฤศจิกายน 2559) อีก 1 รายคือ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร  

นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ม.ร. 

 โอกาสนี ้ อธิการบดี ม.ร. ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และกล่าวขอบคุณ 

ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้เกียรติวางพานพุ่มในงานวันพ่อขุนรามค�าแหงที่ ม.ร.ในปีนี้ด้วย

รามค�าแหงจัดบริการวิชาการฯ (ต่อจากหน้า 1)ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯ ใน “วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช” (ต่อจากหน้า 1)

องค์ความรู ้ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ 

ของชุมชนและบุคคลทั่วไป และเป็นแนวทางในการ

จัดการศึกษาที่บูรณาการกับวิชาที่สอนด้วย

 ส�าหรบั กจิกรรมในปีนีม้ ี 20 โครงการ แบ่งออกเป็น 

2 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี ้ การสร้างองค์ความรู้แก่เกษตรกร

และ SMEs ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ โครงการหลัก

การตลาดใหม่และบรรจุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

โครงการการเตรยีมนาโนไคโตซานส�าหรบัการเกษตร 

และการต้านทานศตัรพูชื รุน่ที ่ 3 โครงการการประยกุต์-

ใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านการเกษตร รุ่นที่ 4 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการผลิตเครื่องดื่ม 

จากว่านหางจระเข้ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลย ี เรือ่ง- 

การผลติไข่เคม็สมนุไพรสกัดไขมนั  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

โครงการการน�าพลังงานแสงแดดมาใช้ในการเกษตร 

คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการการเสริมศักยภาพ-

วิสาหกิจชุมชน : มาตรฐานสินค้า 

 ส่วน การสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป 

ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ โครงการจิตวิทยาและ

เทคนิคการสอนส�าหรับผู้สูงอายุ คณะมนุษยศาสตร์ 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนส�าหรับครู

และนักเรียน คณะรัฐศาสตร์ โครงการจัดท�าแผน

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการวิเคราะห์โครงการ  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ โครงการการจดัการขยะในครวัเรอืน 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการการพัฒนา-

ทรัพยากรมนษุย์เพือ่พฒันาท้องถิน่ คณะธรุกจิการบรกิาร 

โครงการเผยแพร่ความรู้ยุวมัคคุเทศก์กับการจัดการ

ท่องเท่ียวโดยชมุชนอย่างยัง่ยนื คณะทศันมาตรศาสตร์ 

โครงการการให้ความรูด้้านปัญหาสายตาและการดแูล

สุขภาพสายตาเบื้องต้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

โครงการพัฒนาทักษะการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ 

คณะนติศิาสตร์ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน “พ.ร.บ. ความรบัผดิ-

ชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” คณะสื่อสารมวลชน 

อบรมพิธีกรมืออาชีพส�าหรับนักเรียนและเยาวชน 

คณะศึกษาศาสตร ์ โครงการการพัฒนาศักยภาพครู 

ผู ้ดูแลเด็กด ้านภาษาและสื่อการเรียนการสอน  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการศิลปกรรมศาสตร์

เพื่อชุมชน : อบรมเทคนิคการปรับวงดนตรีไทย และ

โครงการศิลปกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน : เทคนิคการ

ขับร้องประสานเสียง 

 ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดอุทัยธานีและ 

จังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่เสีย- 

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกียรต ิ

จงัหวดัอุทัยธาน ี ผูส้นใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

โทร.0-2310-8116 หรอืท่ีสาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัอทัุยธาน ี

โทร.056-980-567-8 



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 เมื่อปลายปีพุทธศักราช ๒๕๕๙  

มีข ่าวเกี่ยวกับวรรณกรรมระดับโลก

ข่าวหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหม่ที่เรียกว่า  

“ฮือฮา” กันไปทั่วโลก

 นัน่คอื ข่าวทีค่ณะกรรมการพจิารณา

รางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรม ประกาศให้

 บ๊อบ ดีแลน ได้รับรางวัลโนเบล

สาขาวรรณกรรมประจ�าปี ๒๐๑๖

 ที่บอกว่าเป็นข่าวใหญ่และ “ฮือฮา” 

ก็เนื่องเพราะ หลังประกาศผลรางวัลก็มี 

เสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสนับสนุนและ 

โต้แย้ง เพราะ

 เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์

รางวลัโนเบลทีน่กัร้อง นกัแต่งเพลง ได้รบั 

รางวลัทางด้านวรรณกรรม

 ดังที่บอกแล้วว ่าเรื่องนี้มีทั้งคน 

ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

 แล้ว “ข่าวรามค�าแหง” เห็นอย่างไร 

มีผู้ตั้งค�าถาม

 เผอิญค�าถามนี้พ้องกับค�าถามของ

ลูกศิษย์ “ข่าวรามค�าแหง” คนหนึ่งที่เคย 

ถามว่าท�าไมนักเขียนคนนี้จึงยังไม่ได้

รางวัลซีไรต์เสียที

 “ข่าวรามค�าแหง” ตอบลกูศษิย์คนนัน้

ไปว่าการมอบรางวัลใดๆนั้นขึ้นอยู่กับ

 คณะกรรมการพิจารณารางวัล 

และหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

 กล่าวจ�าเพาะรางวัลโนเบลที่มอบ

ให้แกบ่๊อบ ดีแลน นั้น

 “ข่าวรามค�าแหง” เห็นด้วย

 ส ่วนเหตุผลนั้นขอยกไปพูดถึง 

ในฉบับหน้า

 ส�านกัประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพ

การศึกษา CUPT QA” ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน 

โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นประธานเปิดงาน มรีองศาสตราจารย์ 

ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่  11  มกราคม 2560  ณ  ห้อง 322  ชั้น  3  อาคารสุโขทัย

 โอกาสน้ี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวว่า  

ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา มีประกาศให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการ

เลือกระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด�าเนินการ

ของสถาบนัการศกึษาทีส่ามารถเลือกใช้ระบบทีม่หาวทิยาลยัพัฒนาข้ึนเองหรือเป็นระบบท่ียอมรบัในระดบัสากล

ทีส่ามารถประกันคุณภาพได้ตัง้แต่ระบบหลกัสตูร  คณะ  และสถาบนั  โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยั 

 ท้ังนี ้ ทีป่ระชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มกีารประชมุและมมีตอินมุตัใิห้สถาบนัอดุมศกึษาใน ทปอ. 

และทีป่ระชมุอธกิารบดมีหาวทิยาลัยในก�ากับของรัฐ (ทอมก) สามารถเลอืกใช้ระบบประกนัคณุภาพการศึกษา 

CUPT QA ทีค่ณะท�างานได้พฒันาขึน้ โดยหวงัให้เกดิการบรูณาการการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในและ 

เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกันภายใต้บทบาทที่ต่างกันของสถาบันการศึกษา  

เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ลดภาระที่เกิดจากการท�างานซ�้าซ้อน และได้ใช้เกณฑ์ที่ค�านึงถึงแนวทางของ 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx)  

มุ่งสู่การด�าเนินการตามแนว EdPEx อย่างเต็มรูปแบบ

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวถึงระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ว่ามีชื่อย่อมาจาก  

The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance เป็นระบบประกันที่เกิดขึ้นจาก

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ (ทอมก) 

โดยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหลายแห่งใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไม่เหมาะสมกับเอกลักษณ์หรือ

อตัลกัษณ์ของตนเอง ท�าให้มหาวทิยาลยัหนัมามองว่าจะใช้ระบบประกนัคณุภาพแบบใดทีส่อดคล้องกบับรบิท

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเองได้ เพื่อให้สถาบันมีการด�าเนินกิจการได้อย่างอิสระ สามารถพัฒนาระบบ

การบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ การประเมินผลการ

จัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่การด�าเนินการตามแนว EdPEx ได้อย่างเต็มที่ด้วย 

 “ในปีการศกึษา 2560 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงมแีนวโน้มจะปรบัระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

โดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ที่พัฒนาขึ้นจาก ทปอ.ซึ่งได้มอบหมายให้ส�านักประกัน-

คุณภาพการศึกษา จัดอบรมระบบประกันคุณภาพนี้ให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

จากหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถน�าข้อมูลมาตัดสินใจในการ

เลือกใช้ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงต่อไป”

 ขณะที่ รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า 

ระบบ CUPT QA เป็นระบบทีใ่ห้เสรภีาพทางวชิาการและความมีอิสระในการด�าเนินการของสถาบนัการศึกษา 

ซึง่อาจเป็นระบบทีม่หาวทิยาลัยพฒันาขึน้เองหรอืเป็นระบบทีย่อมรบัในระดบัสากลทีส่ามารถประกนัคณุภาพ

ได้ตั้งแต่ระบบหลักสูตร คณะ และสถาบัน ทั้งยังเป็นระบบที่ท�าให้มหาวิทยาลัยพิจารณาบริบทของตนเอง

ได้มากขึ้น โดยเฉพาะเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู่ ซึ่งต่างจากระบบ QA ที่ใช้ระบบเดียวกัน 

ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศแม้ว่าแต่ละแห่งจะมีบริบทแตกต่างกันก็ตาม 

บุคลากร ม.ร.ทำาความเข้าใจ
ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA

(อ่านต่อหน้า 9)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

 รศ.ช�านาญ  เต็มเมืองปัก รองอธิการบดี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัปราจนีบรุ ีน�าเจ้าหน้าทีส่าขาฯ 

เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย ์

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดบางคาง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 

ธันวาคม 2559

 

 เจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารฯ จังหวดัปราจนีบรุ ี

ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการเรียนการสอน 

ระดบัปรญิญาตร ี และ การเรยีนระบบ Pre-degree 

ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก  

เมือ่วนัที ่29 ธันวาคม  2559  และโรงเรยีนท่าเกษมพทิยา 

จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560

กิจกรรมรามฯ-ปราจีนบุรี

 ร่วมเป็นเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติจั งหวัด-

นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวด

พระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 

มกราคม 2560 ณ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ต้อนรับ นางสาวจงรักษ์ อธิวัฒนชัย เจ้าหน้าท่ี

บริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ รักษาการแทนหัวหน้า 

ส�านักงานสาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง และ

บุคลากรสาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง ต้อนรับ 

ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผศ.ดร.

ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ

วิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ปรารถนา หลีกภัย 

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ 

ตัวแทนบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัย-

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่มาเยี่ยมชมและ 

อวยพรปีใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559  

ณ ห้องส�านักงาน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีนโยบาย

ขยายโอกาสทางการศึกษาส่วนภูมิภาค โดยเปิดสาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี   

เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และใช้สถาบัน-

พลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี เป็นสถานที่สอบของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ระดับปริญญาตรี  น้ัน

 เพ่ือให้การสอบด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

เหมาะสม และลดปัญหาในการเดินทางมาสอบ 

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงเปล่ียนแปลงสถานท่ีสอบ 

ของศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี จากสถาบันพลศึกษา

วิทยาเขตอุดรธานี เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

สถานที่ตั้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

โทร. 042-246-690 ต่อ 114, 115 โทรสาร 042-243-236 

สถานที่ใกล้เคียง ตรงข้ามโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

 ท้ังน้ี ต้ังแต่การสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2559 

เป็นต้นไป

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ 

ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี

•	  
ขอเชิญนักศึกษาทำาประกัน-

อุบัติเหตุทางไปรษณีย์

 ง า น บ ริ ก า ร แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า  

กองกจิการนกัศกึษา ขอเชญินกัศกึษาท�าประกนัภยั 

อบัุติเหตุส่วนบุคคลโดยเสยี ค่าเบ้ียประกนัในอตัรา 

150 บาทต่อปี คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง กรณ ี

ได้รับอุบัติเหตุเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครั้งละ 

ไม่เกนิ 10,000 บาท และกรณเีสยีชวีติหรอืบาดเจบ็

ทุพพลภาพจะได้รับเงินชดเชย 150,000  บาท

 ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจ�านวน 150 บาท 

สัง่จ่ายในนาม (หัวหน้างานบรกิารและสวัสดกิาร- 

นักศึกษา ขึ้นเงินที่ ปณฝ. รามค�าแหง 10240)  

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะได้

รับความคุ้มครอง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 

2561 พร้อมหลักฐานดังนี้

 1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ 

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการพร้อมรับรองส�าเนา

ถูกต้อง 1 ฉบับ

 2. ส�าเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคล่าสดุ 1 ฉบบั

 3. ซองเปล่าตดิแสตมป์จ่าหน้าซองถงึตนเอง 

2 ซอง (ส�าหรบัส่งใบเสรจ็รบัเงนิและบัตรประกนั) 

 ส่งมาที:่ งานบรกิารและสวสัดิการนกัศกึษา 

กองกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง หัวหมาก 

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 งานวันเด็ก คณะเจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดหนองบัวล�าภู ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก 

ประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560  

ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลนาค�าไฮ อ�าเภอเมือง- 

หนองบัวล�าภู จังหวัดหนองบัวล�าภู โดยน�า 

เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน ของขวัญ และ 

ขนม ไปแจกเด็กๆด้วย



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

ตอน รถไฟแล่นด้วยลม

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 เหน็ชือ่ตอนแล้วหลายท่านคงจนิตนาการเหน็ภาพรถไฟท่ีมใีบเรอืใหญ่ ๆ 

ติดอยู่แล้วแล่นฉิวเหมือนในหนังการ์ตูน แต่ผมขอบอกว่าให้ลบภาพนั้น

ไปจากสมองได้เลยเพราะรถไฟท่ีผมจะเขยีนถึงนัน้เมือ่ดไูปแล้วก็เป็นรถไฟธรรมดา 

แถมรปูลักษณ์กค่็อนข้างเก่า ไม่ได้ดทูนัสมยัเหมอืนรถไฟความเรว็สงูด้วยซ�า้ไป 

ที่ผมบอกว่าแล่นด้วยแรงลมนั้นไม่ได้แปลว่ารถไฟจะใช้เทคโนโลยีล�้ายุค 

ทีน่�าเอาลมมาเดนิเครือ่งจกัรรถไฟโดยตรงหรอกครบั แต่เป็นการน�าแรงลมมาใช้ 

ทางอ้อมคือมาผลิตไฟฟ้า แล้วใช้ไฟฟ้ามาเดินรถไฟ (ฟ้า) อีกที ก็แค่นั้นเอง 

เพราะฉะนั้นรถไฟท่ีจะน�ามาแล่นด้วยแรงลมที่ว ่านี้ก็คือรถไฟธรรมดา 

นัน่แหละครบั จะเก่ายังไงกไ็ด้เพยีงแต่ต้องเป็นรถทีเ่ดนิเครือ่งด้วยไฟฟ้าเท่านัน้ 

จะใช้หัวรถจักรดีเซลเหมือนรถไฟส่วนใหญ่ของบ้านเราไม่ได้

 ประเทศที่เพิ่งป่าวประกาศว่าจะเดินรถไฟด้วยแรงลม 100 เปอร์เซ็นต์

หรือจะพูดให้ละเอียดก็คือด้วยไฟฟ้าจากแรงลมก็คือเนเธอร์แลนด์ดินแดน

แห่งกงัหันลมนัน่เอง ท่านผู้อ่านทีต่ดิตามข่าวฟตุบอลต่างประเทศคงรูจ้กัฉายา 

ท่ีนักข่าวกีฬาบ้านเราเขาตั้งให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ว่าทีม “กังหันสีส้ม” 

หรอื ทมี “กงัหนัลม” ได้ดเีพราะสญัลกัษณ์ทีค่นมองปุบ๊รูป๊ั้บทนัทว่ีาเป็นเนเธอร์แลนด์

ก็คือกังหันลม

 มนุษย์เรารู้จักใช้ประโยชน์จากแรงลมด้วยการประดิษฐ์กังหันลมขึ้น 

มานานแล้ว ว่ากันว่าย้อนไปถงึยคุอยีปิต์โบราณทเีดยีว แต่ประเทศทีน่�ากงัหนัลม 

ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นล�า่เป็นสนัมากกว่าใครกค็อืฮอลแลนด์หรอืเนเธอร์แลนด์นีเ่อง 

และใช้มานานกว่า 700 ปีมาแล้วเพราะลกัษณะภมูปิระเทศทีเ่ป็นทีร่าบลมพดัแรง 

จึงมีการน�าเอาแรงลมไปเดินเครื่องโม่แป้ง เครื่องสูบน�้า และอื่น ๆ อีกมากมาย 

 ในยุคน�้ามันแพงที่เริ่มเมื่อราว 40 กว่าปีมานี้ ท�าให้มีการคิดหาพลังงาน

มาทดแทนพลงังานทีไ่ด้จากน�า้มนั จนมกีารคดิผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

ซึ่งประดิษฐ์กรรมส�าคัญในกรณีนี้ก็คือแผงรับแสงอาทิตย์ที่เรียกว่า โซลาร์เซล 

(solar cell) การจะผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ก็จะต้องมีสถานที่ติดตั้งแผงเหล่านี ้

จ�านวนมาก เขาเรียกโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบนี้ว่า  solar farm 

โดยที่ solar แปลว่า “เกี่ยวกับดวงอาทิตย์” นะครับไม่ได้หมายถึงน�้ามันโซล่า

แต่อย่างใดแม้จะเขียนเหมือนกันก็ตาม

     

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

ประเทศคุณมีกี่ฤดู
 Nước anh cό mấy mùa?  (เนื้อก อัญ ก๊อ เม้ย หมั่ว)

(จอง บาว เลิว) มีความหมายว่า นานเท่าไร หรือ เป็นระยะเวลาเท่าไร ใช้เพื่อถาม

เวลาประมาณการในการท�ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น

  

(อัญ แส ห่อก เตี๊ยง เหวียต จอง บาว เลิว) คุณจะเรียนภาษาเวียดนามนานเท่าไร

  

(โตย แส ห่อก เตี๊ยง เหวียต จอง ฮาย นัม) ฉันจะเรียนภาษาเวียดนามสองปี

 ส�าหรบัประเทศไทยตอนนี ้  (เบย เส่อ หล่า หมัว่ ล่ัญ) 

ตอนนี้เป็นฤดูหนาว

          

 ในแต่ละประเทศจะมฤีดกูาลทีแ่ตกต่างกนัไป ในบทสนทนา เป็นการพดูคยุกนั

ระหว่าง Nazri ชาวมาเลเซีย กับ David ชาวอังกฤษ เกี่ยวกับฤดูกาลต่าง ๆ 

N:  

 (อัญ ดา หวิต เอย เอ๋อ อัญ โหมต นัม ก๊อ เหมย หมั่ว)

 คุณเดวิดคะ ที่ประเทศอังกฤษหนึ่งปีมีกี่ฤดู

D:   

 (ก๊อ โบ๊น หมั่ว ญือ เอ๋อ เดย)  มีสี่ฤดูเหมือนที่นี่

N: 

 (หมั่ว ดง ก๊อ ลั่ญ ลั้ม คง)  ฤดูหนาวเย็นมากไหม

D:    (เสิ้ต ลั่ญ)  เย็นมาก

N:  (ก๊อ เตวี๊ยต คง) มีหิมะไหม

D:  (เสิ้ต เหญี่ยว) เยอะมาก

  

 (ก่อน เอ๋อ มาลายเซีย ก๊อ เม้ย หมั่ว หา นาซรี) 

 แล้วที่มาเลเซีย มีกี่ฤดูเหรอนาซรี

N: 

 (เอ๋อ เนื้อก โตย จี๋ ก๊อ ฮาย หมั่ว ญือ ส่าย ก่อน) 

 ที่ประเทศฉันมีแค่สองฤดูเหมือนไซ่ง่อน

  (เจ่ย คง บาว เส่อ ลั่ญ) อากาศไม่เคยหนาว

D:  (ก๊อ น้อง คง) ร้อนไหม

N:  (คง น้อง ลั้ม) ไม่ร้อนมากนัก

 ค�าศัพท์ที่เราใช้เรียกฤดูกาลต่าง ๆ มีดังนี้

mùa xuân (หมั่ว ซวน) ฤดูใบไม้ผลิ mùa hè (หมั่ว แห่) ฤดูร้อน

mùa thu (หมั่ว ทู) ฤดูใบไม้ร่วง mùa laฺnh (หมั่ว ลั่ญ) ฤดูหนาว

mùa khô (หมั่ว โค) ฤดูแล้ง mùa mưa (หมั่ว เมือ) ฤดูฝน

 เมือ่เวลาเราต้องการจะถามว่าตอนนีเ้ป็นฤดอูะไร สามารถใช้ประโยคค�าถาม

ได้หลายรูปแบบดังนี้

   (เบย เส่อ หล่า หมั่ว สี่)

   (หมั่ว ไหน่ หล่า หมั่ว สี่)

 เมื่อตอบเราสามารถตอบได้ว่า

   (เบย เส่อ หล่า หมั่ว แห่)

 ไวยากรณ์ ที่เราพบในบทสนทนาข้างต้นนี้ 

 ประการแรก เราพบการใช้ค�าว่า  (ขวาง) หมายถึง ประมาณ  

ใช้เหมือนกนักบัอีก 2 ค�า คอืค�าว่า  (จึง่) และค�าว่า  (โดะ) ยกตวัอย่างเช่น

  (เบย เส่อ ขวาง ต๊าม เส่อ)   

   ตอนนี้ประมาณแปดนาฬิกา

  (โตย แส เอ๋อ โต เกียว จึ่ง ฮาย นัม) 

   ฉันจะไปที่โตเกียวประมาณสองปี

  (จิ เอ๊ย โดะ บา เมือย ต๋วย)  

   พี่คนนั้นอายุประมาณสามสิบปี

 ประการที่สอง การใช้ค�าว่า  (บาว เลิว) หรือ 

(อ่านต่อหน้า 10)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

(อ่านต่อหน้า 7)

 หากจะกล่าวถึงวรรณคดีไทยที่สะท้อน 

ให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านแล้ว  คงจะไม่ม ี

เรื่องไหนเด่นเท่าเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นแน ่

แม้ว่าวรรณคดีเร่ืองน้ีจะเต็มไปด้วยเรื่องราว

ชิงรักหักสวาทของหนึ่งหญิงสองชาย  คือ 

นางพิมพิลาไลย พลายแก้วและขุนช้าง ซึ่ง

กลายเป็นต�านานรักที่ได้รับการกล่าวถึง 

มาตลอดจวบจนปัจจุบันก็ตาม  แต่วรรณคดี

เรื่องนี้ก็เป็นแหล่งให้คนรุ ่นหลังได้ศึกษา 

วิถีชีวิตของคนสมัยก ่อนได ้ เป ็นอย ่างดี   

โดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร 

       โดยทั่วไปแล้ว นักอ่านวรรณคดีมักสนใจเรื่องราวรักสามเส้าทั้งรุ่นพ่อ

รุน่แม่ต่อเนือ่งไปจนถงึรุน่ลกู เพลดิเพลนิไปกบัการแสดงอารมณ์รกั  โกรธ  อจิฉา  

เศร้าโศกเสียใจ  และความตลกขบขันน่าสมเพชของขุนช้าง  ขณะเดียวกัน

เราย่อมเห็นการด�าเนินชีวิตของคนเหล่านั้นที่ผูกพันใกล้ชิดอยู่กับธรรมชาติ   

มต้ีนหมากรากไม้เป็นเครือ่งปลอบประโลมใจในยามเศร้าหมอง  มสีภาพแวดล้อม 

เป็นเพื่อนในยามต้องเดินป่า  ที่ส�าคัญต้นไม้เหล่านี้ยังช่วยเป็นยารักษาในยาม 

เจ็บไข้อีกด้วย

 หากพิจารณาไม้นานาพรรณที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องน้ีแล้ว  เราจะ 

เหน็ว่ามต้ีนไม้มากมายท่ีเป็นสมุนไพร  ท่ีไม่เพยีงแต่จะเป็นอาหารในแต่ละมือ้แล้ว 

ยังเป็นยารักษาโรคอีกด้วย การใช้สมุนไพรของตัวละครในเรื่องนี้ นับเป็น

ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับการสั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ  

ซึ่งเราจะเห็นได้ในตอนที่ตัวละครเจ็บป่วย  นอกจากน้ี  กวีผู้ประพันธ ์

ยังได้พรรณนาธรรมชาติแวดล้อม ที่ล้วนแล้วแต่เป็นพืชที่มีประโยชน ์

ต่อชีวิตประจ�าวันทั้งสิ้น   

 สมุนไพร เป็นส่วนผสมที่ได้จากพฤกษชาติ  บ้างก็ได้จากสัตว์ และ 

ธาตุบางชนดิ  น�ามาเป็นยาใช้รกัษาอาการเจบ็ป่วยหรอืบ�ารงุร่างกายให้แขง็แรง 

สมุนไพรแสดงให้เห็นภูมิป ัญญาการแพทย์พื้นบ้านของชุมชนน้ันๆ   

ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่การแพทย์สมัยใหม่ยังไม่เจริญเช่นในปัจจุบัน   การใช ้

สมุนไพรจึงสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่  การรู้จักแก้ปัญหาโดยได้รับ

การถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นปู่ย่าตายาย สู่รุ่นพ่อแม่  และสั่งสมความรู้

เหล่านี้ถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานต่อไป

 ในวรรณคดเีรือ่งขนุช้างขนุแผนนี ้ มพีนัธุไ์ม้นานาชนดิท่ีกวไีด้พรรณนาไว้ 

บ้างกเ็ป็นไม้ป่า  ทีปั่จจบุนัไม่ค่อยได้พบเหน็แล้ว   บ้างกเ็ป็นไม้ทีเ่ราคุน้เคยกนัด ี

เพราะน�ามาเป็นอาหารได้  ดังในตอนแรกนี้  จะน�าเสนอตอนที่สมเด็จ- 

พระพันวษาเสด็จประพาสป่า   เป็นตอนต้นเรื่อง

 พระเสด็จโดยทางพนมมาศ ชมเถินเนินสะอาดร่มระหง

ชื้อชิดมิดแสงพระสุริยง  วิหคหงส์ร่อนร้องระวังไพร

นกแก้วจับต้นตุมกาพลอด นกกรอดจับเถาต�าลึงใหญ่

สาลิกาจับเกดเข้าบังใบ    เขาไฟจับต้นรกฟ้าคู

วายุภักษ์จับกิ่งแสลงพัน  เบญจวรรณจับหว้าอยู่เคียงคู่

เค้าโมงจับโมกแล้วเมียงดู  กระลุมพูจับบนต้นโพบาย

นกเขาจับข่อยขันก้อง  ดุเหว่าร้องจับหว้าแล้วผันผาย

ค้อนหอยจับเหียงเรียงราย  กระสาจบักระสงัส่ายหมายมองปลา

กระทาจับต้นโคนดินสอ  ปักก้อพองขนแล้วขันจ้า

อัญชันจับเชิงบรรพตา  สร้อยอิร้าคาบลูกพุมเรียงบิน  

 ค�ากลอนที่ยกมาน้ี เป็นตอนที่สมเด็จพระพันวษาทรงทราบข่าวว่าม ี

กระบือเถื่อนมากมายที่สุพรรณบุรี  พระองค์จึงเสด็จประพาสป่าเพื่อจะไป 

ล่ากระบือ  แล้วทรงมีรับสั่งให้พระยาเดโชหาผู้คนล้อมไล่กระบือไว้  ขุนไกร

บดิาของพลายแก้วกไ็ด้รบั “หมาย” ให้ท�าหน้าท่ีไล่ต้อนฝงูกระบือมารวมกนัไว้    

 ในค�ากลอนข้างต้น  กวีได้พรรณนาลักษณะนิเวศวิทยาคือ บอกชื่อนก 

ที่แสดงอากัปกิริยาต่างๆ บนต้นไม้  

 “นกแก้วจับต้นตมุกาพลอด”    นกแก้วไปจบัต้นตมุกาแสดงอาการพลอด 

คือส่งเสียงเจื้อยแจ้วน่าฟังดังการพูดพลอดรักของคน  

 ต้นตมุกานีมี้หลายชือ่ ภาคกลาง- 

เรียก กระจี้ กะกลิ้ง  ดีหมี  แสลงใจ  

แสลงเบื่อ  ภาคอีสาน (ที่นครราชสีมา)  

เรียกว่าแสลงทม  แสลงโทน  แสงโทน 

เป็นไม้ไม่ใหญ่นัก  ใบเดี่ยวดกหนาทึบ   

สีเขียวเข้มเป็นมัน  ออกดอกเป็นช่อ 

ขนาดเล็ก สีนวล  ผลเป็นลูกกลมใหญ่  ก้านยาว  ผลอ่อนมีสีเขียว  เมื่อสุก 

มีสีเหลือง  และเนื้อเละๆ มีรสขม  

 ประโยชน์ของต้นตมุกาอยูท่ีเ่มลด็ เอามาท�าเป็นยาบ�ารงุหวัใจ ท�าเป็นทงิเจอร์ 

รับประทาน 5-15 หยด เป็นยาบ�ารุงประสาทท�าเป็นสตริกนินขนาดน้อย 

เป็นยาเจริญอาหารและมีฤทธิ์กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ หากเพิ่มปริมาณ 

กจ็ะมฤีทธิก์ระตุน้ประสาทส่วนกลาง  ใช้รกัษาโรคอมัพาต  หากใช้ในปรมิาณมาก 

ก็จะเป็นพิษ  กลายเป็นยาเบื่อหนูหรือสุนัขได้

 “นกกรอดจับเถาต�าลึงใหญ่” นกกรอด

ก็คือนกปรอดมากินลูกต�าลึงเป็นอาหาร ต�าลึง

เป็นไม้เถาล้มลกุ ภาคอสีานเรยีกผกัต�านนิ ภาคเหนอื

เรียกผักแคบ ลักษณะใบมี 2 แบบ ต�าลึงตัวผู้ใบ

จะเว้าลึกเข้าไปเกือบถึงโคนใบ แต่ต�าลึงตัวเมีย

ใบจะเว้าเล็กน้อย คล้ายรูปสามเหลี่ยม ดอกเป็น

ดอกเดี่ยวสีขาวมี 5  แฉก งอกออกมาจากซอกใบ 

ส่วนผลมีลักษณะกลม  รี  คล้ายผลแตงขนาดเล็ก  ผลดิบสีเขียว สุกแล้ว- 

มีสีแดง  จึงมีผู้กล่าวเปรียบเป็นค�าชมแก้มสาวว่าแดงเหมือนลูกต�าลึงสุก

 ประโยชน์ของต�าลงึมมีาก  ใบและยอดรบัประทานเป็นผกั  น�ามาแกงจืด 

หรือผัดไฟแดงอร่อยนัก  มีเคล็ดลับว่า  ให้เด็ดเอาหนวดที่ติดอยู่ตามข้อออกเสียก่อน 

จะได้ไม่พนัตดิกนัเป็นก้อนๆ  ผลสกุนกชอบกนิ  ต�าลึงใช้ดบัพษิร้อน ถอนพษิ 

แก้แสบคัน  แก้เจ็บตา ตาแดง  ตาแฉะ  ส่วนรากมีสรรพคุณใช้ดับพิษ  

เถารักษาโรคตาเจ็บ  ทั้งต้นสรรพคุณแก้โรคผิวหนัง  ลดน�้าตาลในเลือดได้

ภูมิปัญญาไทยในวรรณคดี
 สมุนไพรในขุนช้างขุนแผน

ผศ.ดร.สายวรุณ  สุนทโรทก คณะมนุษยศาสตร์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

   

 “สาลกิาจบัเกดเข้าบงัใบ”  เกดเป็นต้นไม้วงศ์เดยีวกนักบัต้นพกิลุ เป็นไม้ใหญ่ 

เนื้อแข็ง  ใบยาวปลายแหลมมีสีเขียวแก่  มีดอกสีเขียวนวลๆ  มีกลิ่นหอมอ่อนๆ 

ออกดอกราวเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม  เป็นต้นไม้ส�าคัญในพุทธประวัต ิ

ตอนที่พระพุทธเจ้าส�าเร็จพระสัมโพธิญาณภายใต้ต้นศรีมหาโพธิประทับอยู่  

7 วนั แล้วมาประทบัใต้ต้นไทร  ต้นจิก และต้นเกด 

 “วายภุกัษ์จบักิง่แสลงพนั”  นกวายภุกัษ์ 

เป็นนกในวรรณคดี ตามชื่อแปลว่านกกินลม 

ปัจจุบันเราจะเห็นนกวายุภักษ ์ในสัญลักษณ์ 

ของธนาคารกรุงไทย  ในท่ีนี้ วายุภักษ์หมายถึง 

นกการเวก หรือกรวิก เป็นนกทีม่เีสยีงหวาน 

ไพเราะจับใจ  

 แสลงพนั เป็นไม้เลือ้ยท่ีพันอยู่กบัต้นไม้ใหญ่   

ใบสเีขยีวปลายใบแหลม  เถามลัีกษณะบดิงอแบนๆ 

เมื่อตัดตามขวางจะเห็นเส้นสีน�้าตาล 

เป็นวงๆ คล้ายก�าแพงเจด็ชัน้ มสีรรพคณุ

ขับฟอกโลหิต  เป็นยาบ�ารุงโลหิต

แก้โรคน�้าเหลืองเสียและแก้ผื่นคัน

ตามผิวหนัง

 “เบญจวรรณจับหว้าอยูเ่คยีงคู”่   ต้นหว้า หรอื มะห้า   เป็นไม้ขนาดกลาง 

ถงึใหญ่  ใบดกหนาทบึ  ขนาดของใบค่อนข้างใหญ่  ใบเหนยีวหนา  ผวิใบเป็นมัน

และมีกลิ่นหอม  ดอกสีขาวนวล ออกเป็นกระจุกๆ บริเวณซอกใบ ผลรูปไข่ร ี

ตอนดิบสีเขียวผิวเป็นมัน  เมื่อสุกมีสีม่วงแดงเกือบด�า  มีรสหวานหอม   

มีสรรพคุณแก้ท้องเดินของเด็ก โดยใช้น�้าจากเปลือกผลสุกน�ามาผสมกับนม 

เมล็ดใช้รักษาโรคเบาหวาน  แก้ท้องร่วง แก้บิดและใช้ถอนพิษ    เปลือกล�าต้น 

ใช้ต้มน�า้อมรกัษาปากคอเป่ือย  ผลใช้เป็นอาหาร  ท�าเป็นน�า้ผลไม้มสีสีวย  รสชาตอิร่อย

 “เค้าโมงจับโมกแล้วเมียงดู”   ต้นโมก หรือ มูก  เป็นไม้ยืนต้น มีข้อ- 

เป็นปล้องและมนี�า้ยางสขีาว  ใบมลีกัษณะรปูไข่ปลายใบแหลม  ผวิใบมขีนขึน้ 

ประปราย  ออกดอกเป็นช่อตามบริเวณปลายกิ่ง  ดอกมีสีขาวนวล  มีลักษณะ

เป็นหลอดส่วนปลายดอกจะบานออกเป็น 5 แฉก กลางดอกมีเกสร  โมกมี

ผลเป็นฝัก เปลือกสีด�า  ในฝักมีเมล็ดจ�านวนมาก  เป็นรูปกระสวย  น�้ายาง-

ของต้นโมกมีสรรพคุณเป็นยาแก้โรคบิด  ใช้แก้พิษงูหรือทาแก้แมลงกัดต่อย

 “นกเขาจับข่อยขนัก้อง”  ข่อย เป็นไม้ยนืต้นขนาดกลาง  ใบเลก็ หนา แขง็ 

ผวิใบสากคล้ายกระดาษทราย  ขอบใบหยกัแบบซีฟั่น  ดอกตวัผูจ้ะรวมกนัเป็นช่อ 

แบบหัวกลม  มสีเีหลอืงอมเขยีว  มก้ีานดอกสัน้  ส่วนดอกตวัเมยีมก้ีานดอกยาว 

มักจะออกเป็นคู่สีเขียว  ผลนั้นสุกจะมีสีเหลืองอ่อน  เปลือกชั้นนอกจะนิ่ม 

และฉ�่าน�้า  เมล็ดมีลักษณะกลมคล้ายเม็ดพริกไทย

 เมล็ดของข่อยมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ  เจริญอาหาร ขับผายลม  

บ�ารุงธาตุรักษาท้องข้ึน  ท้องอืด  ท้องเฟื้อ  ใบน�ามาคั่วชงน�้าดื่มก่อนมี 

ประจ�าเดือน จะบรรเทาอาการปวดได้  เปลือกใช้ดับพิษในกระดูกและเส้น  

ใช้รักษาพยาธิผิวหนัง หรือใช้ต้มเกลือให้เค็มเป็นยาอม  รักษาร�ามะนาด 

หากน�าเปลือกข่อยมาท�าเป็นกระดาษ  ใช้ม้วนสูบรักษาริดสีดวงจมูกได้

 “กระทาจับต้นโคนดินสอ”  

ต้นโคนดินสอ  หรือ โคนทีสอขาว 

เป็นไม้พุม่ขนาดกลาง  ผวิของล�าต้น 

จะเป็นสีเทาๆ  ผวิใบเป็นสเีขยีวใบจะม ี

ขนาดเท่าหัวแม่มอื ออกดอกเป็นช่อ 

ตรงปลายกิ่ง  ดอกมีสีม่วงอมน�้าเงิน

มผีลกลมๆ มีสรรพคุณใช้รักษาลมและฆ่าพยาธิ  ดอกใช้รักษาอาการไข้และ

ถ่ายพยาธ ิ ผลใช้รกัษาไข้ในครรภ์ รักษาอาการคลืน่เหยีน  อาเจยีน  รักษาระดูพิการ

และเมลด็ใช้ระงบัอาการปวดได้

 “สร้อยอิร้าคาบลูกพุมเรียงบิน” 

ต้นพุมเรียง หรือช�ามะเลียง เป็นไม ้

ขนาดย่อม ใบเลก็ สัน้  ดอกเป็นช่อสแีดง  

ผลกลม เนื้อในสีม่วงเข้ม มีรสหวาน  

มีสรรพคุณแก้ไข้  ไข้สันนิบาต และ

ปรุงเป็นยาแก้ร้อนใน 

 คงพอจะรู้จักต้นไม้ในวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนตอนชมดงนี้ 

ไปบ้างแล้วนะคะ  ต้นไม้บางต้นกเ็ป็นยา  บางต้นกใ็ช้เป็นไม้ในการสร้างบ้านเรอืน 

นับว่าผู้แต่งวรรณคดีเรื่องนี้รู้จักต้นไม้นานาพรรณยิ่งนัก พร้อมกันนี ้

ก็รู้จักนกนานาชนิดด้วย   เราอาจสังเกตได้ว่าการพรรณนาถึงนิเวศวิทยาเหล่านี ้

ก็มีลักษณะที่น่าสนใจ  กล่าวคือกวีมิได้กล่าวถึงชื่อนกคล้องจองกับชื่อไม ้

หรือเป็นการเล่นค�าดังในวรรณคดีเรื่องอื่นๆ เช่น เพกากาเกาะทุกก้านกิ่ง 

กรรณกิาร์กาชงิกนัชมหลง   แต่เป็นการพรรณนาตามธรรมชาตขิองนกชนดินัน้ๆ 

เลือกที่จะไปเกาะกิ่งไม้ต่างๆ     และถ้าหากท่านผู้อ่านที่มีความรู้เรื่องนก 

จะมีใจกรุณาให้ความรู้แก่ผู้เขียนบ้าง ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ได้ดี

มิใช่น้อย   แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ   

ภูมิปัญญาไทยในวรรณคดี   (ต่อจากหน้า 6)

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จะจัด

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเครอืข่ายพฒันาการให้บรกิารนกัศกึษาพกิาร 

เรือ่ง “การให้ความช่วยเหลอืนกัศกึษาพกิารทีม่คีวามบกพร่องทีไ่ม่เด่นชดั” 

ให้แก่บคุลากรของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ระหว่างวนัที ่1-3 กมุภาพนัธ์ 2560     

ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 การจัดงานครั้งนี้มีอาจารย์วิมลมาลย์ สมคะเน และคณะ จาก

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และอาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ 

โปร่งสนัเทยีะ และคณะ จากมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา เป็นวิทยากร

ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและลักษณะของบุคคลผู้พิการ 

ที่มีความบกพร่องไม่เด่นชัด ปัญหาและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ 

รวมทัง้ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประสบการณ์และความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทาง

การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการที่มีความบกพร่องไม่เด่นชัด  

 ขอเชิญชวนอาจารย์ และบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานได้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการและ

สวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร. 0-2310-8076

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดบรรยายธรรม

‘ธรรมะกับการพัฒนาองค์กร’

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จะจัดโครงการ

บรรยายธรรม เรื่อง ‘ธรรมะกับการพัฒนาองค์กร’ โดยท่านเจ้าคุณ  

พระเมธาวินัยรส วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม รองอธิการบดี 

ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั เพือ่ให้บคุลากรเกดิทศันคติ

และความรกัต่อองค์กร ในวนัที ่14 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. 

ณ ห้อง 301 อาคาร ECB 2 คณะเศรษฐศาสตร์   

 ขอเชญิคณาจารย์ และบคุลากรของมหาวิทยาลยัทีส่นใจ เข้าร่วมงาน 

ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

อาจารย์วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ โทร.089-266-9600

  
ม.ร. จัดอบรมการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการแก่บุคลากร



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

 เนือ่งจากในปี 2560 เป็นวาระครบรอบ 50 ปี 

การก่อตัง้สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

(ASEAN) จึงออกแคมเปญ Visit ASEAN @50: 

Golden Celebration มีการรวบรวม 50 เทศกาล 

และ 50 ประสบการณ์เดินทางท่องเทีย่วทีน่่าประทบัใจ 

ในประเทศสมาชิก นักท่องเที่ยวจะได้รับความสขุ 

ผ่านการเดินทางท่องเที่ยวที่หลากหลาย อิ่มอร่อยกับอาหารประจ�าถิ่น รวมถึง

มีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเช่น นักท่องเที่ยว 

กลุ่มตลาดจีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย อังกฤษ เยอรมนี รัสเซีย  

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ สหรฐัอเมรกิาและแคนาดา และตัง้เป้าจ�านวนนกัท่องเทีย่ว

ต่างประเทศที่จะเข้ามาในภูมิภาคภายในสิ้นปี 2017 ไว้ที่ 121 ล้านคน คาดว่า 

จะสร้างรายได้ทางการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ 83 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ และเพิม่วนัพกั

เป็น 6-7 วันและเดินทางมากกว่า 2 ประเทศในอาเซียน

 ในวาระครบรอบ 50 ปี อาเซียนนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสส�าคัญที่ประเทศ

สมาชิกได้ร่วมแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการด�าเนินงานด้านต่างๆ 

ในส่วนของการท่องเที่ยวยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์การเป็นจุดหมายปลายทาง 

เดียวกันของอาเซียนในการน�าเสนอสินค้าทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  

ทัง้เรือ่งวฒันธรรม ธรรมชาตแิละความมีมิตรไมตรขีองผูค้นในภมูภิาคนีผ่้านกจิกรรม

เทศกาลรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในประเทศสมาชิกและกิจกรรมระดับนานาชาติ 

 ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานหลักในการ

ด�าเนินโครงการ ASEAN FOR ALL และ ASEAN FOR ASEAN ซึ่งเป็นการ

ด�าเนนิงานร่วมกนัระหว่างภาครฐัและเอกชนในระดับภมูภิาค ส่งเสรมิให้นกัท่องเทีย่ว

จากทัว่โลกเดินทางมาในภมูภิาคอาเซยีนและผูค้นในภมูภิาคอาเซยีนเดนิทางท่องเทีย่ว

ไปมาระหว่างกันโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Thailand and Beyond) 

 ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมประเทศในกลุ่มอาเซียน  

โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ในเรื่องการท่องเที่ยว 

ได้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ์ท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีประเด็น

น่าสนใจ คอื ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยนอกจากจะเป็นผูน้�าในด้านการท่องเทีย่ว

ของอาเซียนแล้ว จะเน้นย�้าความเป็นผู้น�าการท่องเที่ยวด้วยการเป็น 5 ศูนย์กลาง

การเดนิทางท่องเทีย่วในอาเซยีน ได้แก่ 1.) การท่องเทีย่วเชงิกฬีา (Sports Tourism) 

2.) การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ (Medical Tourism) 3.) การจดังานแต่งงาน (Wedding) 

4.) การท่องเที่ยวทางน�้า (Maritime Tourism) และ 5.) การท่องเที่ยวเชื่อมโยง 

(ASEAN Connect) โดยใช้กลยุทธ์ Local Experience ที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยว

ได้เรียนรู้วิถีถิ่นแบบไทยๆ โดยจะมุ่งเน้นไปยัง 5 กิจกรรมการท่องเที่ยวหลักเรื่อง 

70 เส้นทางตามรอยพระบาท (Royal Project) การท่องเที่ยวทางรถไฟ (Train 

Tourism), การท่องเทีย่วเพือ่คนทัง้มวล (Sports for ALL), การท่องเทีย่วภาคค�า่ 

(Night Tourism), และการจัดประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel,  

Conventions, Exhibitions:  MICE)  เป็นต้น เพื่อเน้นสัมผัสประสบการณ์ 

ท้องถิ่น เพิ่มวันพัก สร้างรายได้ 2.5 ล้านล้านบาท 

 ช่วงต้นปี 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงท�าการเชิญชวน 

ให้คนไทยและชาวต่างชาตท่ิองเทีย่วได้รปูแบบใหม่ๆ ท่ีเรยีกว่า การท่องเทีย่วเชิงกฬีา  

การท่องเที่ยวแบบนี้ให้อะไรมากกว่าที่คิดเพราะมีประโยชน์หลายด้านและ

กระทรวงการท่องเท่ียวก�าลงัเร่งส่งเสรมิทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชนให้จดักจิกรรม 

เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องสุขภาพคือการได้ออกก�าลังกาย เป็นประโยชน์ในการ 

ฝึกน�้าใจนักกีฬา หากเป็นการวิ่งพร้อมหน้าทั้งครอบครัว ก็จะเป็นการปลูกฝัง 

ความรักความสัมพันธ์ให้กับคนในครอบครัวอีกด้วย 

รวมทั้ งมีแนวโน ้มว ่านักท ่องเที่ยวต ่างชาต ิ

จะมาพักเมืองไทยนานขึ้นหากมาด้วยโปรแกรม 

Sports Tourism เพราะขณะนีก้�าลังได้รบัความสนใจ 

เพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ ทัง้จากกลุม่นกัท่องเทีย่วต่างชาติและ 

ชาวไทย โดยดไูด้จากข้อมลูล่าสุดในการจัดการแข่งขนั 

เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอนที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 ซึ่งพบว่า 

จ�านวนผู้สมัครรวมทั้งหมดทุกระยะทางกว่า 11,000 คน เทียบกับปีที่แล้วเพียง 

6,200 คน เพ่ิมขึน้คดิเป็นร้อยละ 78 มนีกัวิง่นานาชาติทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัในปีนี้

รวม 53 ประเทศ จ�านวน 2,811 คน 5 อันดับชาวต่างชาติ อันดับท่ี 1 จนี 1,461 คน 

อันดับที่ 2 มาเลเซีย 418 คน อันดับที่ 3 สิงคโปร์ 225 คน อันดับที่ 4 ญี่ปุ่น  

119 คน และอันดับที่ 5 อินโดนีเซีย 107 คน มีนักวิ่งชาวไทย 8,189 คน ซึ่งมี 

นักวิ่งชาวไทยต่างถิ่น จ�านวน 6,759 คน ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวข้ามภาคอีกด้วย

 แต่อย่างไรก็ตาม ส�าหรับกระแสของชาวจีนนั้น มีข้อมูลจากส�านักงาน

การท่องเที่ยว (ททท.) ในจีนได้ร่วมกับบริษัทน�าเที่ยวในจีนขายแพ็กเกจเชียงใหม่

มาราธอน โดยในครัง้นีม้นีกัวิง่ชาวจนีซือ้แพ็กเกจมาวิง่จ�านวน 1,754 คน นอกจากนี ้

ยงัมคีรอบครวัเป็นผูต้ดิตามมาเชยีร์และเท่ียวด้วย ซึง่รวมผูติ้ดตามด้วยแล้วเป็นจ�านวน

ประมาณ 2,000 คน

 โดยในปี 2560 นี้ มีโปรแกรมการวิ่งมาราธอนที่อยากเชิญชวนให้คนไทย

และต่างชาติมาร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนที่จัดขึ้นในสนามต่างๆ ทั่วประเทศ 

ใน 3 เดือนแรกของปีมีก�าหนดการแล้วเกือบ 100 รายการ ตั้งแต่เดือน มกราคม 

(47 รายการ), กุมภาพันธ์ (43 รายการ), และ มีนาคม (9 รายการ) มีรายการ 

ที่นักกีฬาต่างชาติมาร่วมแข่งขันเป็นประจ�า เช่น The 19th Amari Watergate 

Bangkok Midnight Run 21 มกราคม 2560 ณ โรงแรม Amari กรุงเทพฯ  

The North Face 100 Thailand 2017 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ปากช่อง  

และ กรุงเทพมาราธอน BDMS BANGKOK MARATHON 2016 ถนนอุทยาน 

(อักษะ) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้น

 จากรายงานสถานการณ์ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา พบว่านักท่องเที่ยว

ขยายตัว ในวันที่ 1-18 ธันวาคม 2559 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทาง 

มาประเทศไทยจ�านวน 1,649,901 คน ขยายตัวร้อยละ 0.63 จากช่วงเวลาเดียวกัน 

ของปีท่ีผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดรายได้จากนักท่องเที่ยว 87,052.23 ล้านบาท  

ขยายตัวร้อยละ 4.70 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่  

1 มกราคม จนถึงปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวสะสม จ�านวน 31.18 ล้านคน ก่อให้เกิด

รายได้ 1.56 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.26 และ 12.98 จากช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมา ตามล�าดับ  

 ในช่วงวนัหยดุยาวเดอืนธนัวาคมนี ้ ปรากฏว่ามนีกัท่องเทีย่วเดนิทางไปเท่ียว 

โครงการพระราชด�าริ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท ทั้งที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ และ 

ต่างจงัหวดั เป็นจ�านวนมาก เช่น ทีโ่ครงการประตนู�า้คลองลดัโพธิ ์ จงัหวดัสมทุรปราการ 

ศนูย์ภมูริกัษ์ธรรมชาต ิ จงัหวดันครนายก มคีนไปเทีย่วจ�านวนมากกว่าเดมิ 2-3 เท่าตวั 

โครงการชั่งหัวมัน อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในช่วง 1 -20 ธันวาคม นี ้

มีคนเดินทางมากว่า 25,000 คน แล้ว และที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีคน 

มาเยีย่มชมในเดอืนตลุาคม และ พฤศจกิายน จ�านวน 14, 136 คน และ 23,023 คน 

ตามล�าดบั คาดว่าในเดอืนธนัวาคมจะมผีูเ้ยีย่มชมไม่ต�า่กว่า 30,000 คน โดยเฉพาะ 

โครงการในภาคเหนือ (อ่านต่อหน้า 9)

การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทยรับปี 60

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

ถาม 1. ถ้าลงเรียนวิชาเดิมซ�้า จะนับเกรด 

แค่ครั้งแรกใช่ไหม

 2. ผมเชค็เกรดแล้วปรากฏว่าวชิาศกึษาทัว่ไป

มีเกินมา 2 หน่วยกิต อย่างนี้จะมีผลอะไร

 3. ผมได ้สมัครเป ็นนักศึกษาคณะ-

มนษุยศาสตร์ แต่ยงัไม่ได้ช�าระค่าเทยีบโอนทัง้หมด 

ผมต้องด�าเนินการอย่างไร

ตอบ  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ว่าด้วยการศึกษาชัน้ปริญญาตรี (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2555

 16.5.3 นักศึกษามีสิทธิ์ปรับอักษรระดับ

คะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบ 

ต�า่กว่าอกัษรระดบัคะแนน C ทัง้นีใ้ห้นบัวชิาทีส่อบ

ได้อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว

 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเดิมซ�้าได้ 

ถ้าวชิานัน้ได้เกรด D หรอื D+ เท่านัน้ตามข้อบงัคบัฯ

ข้างต้น เกรดอืน่ไม่สามารถลงได้ เพราะการรเีกรด

ท�าได้เฉพาะ 2 เกรดนี้เท่านั้น เมื่อผลสอบใหม่ 

ได้เกรดดีกว่าหรือเท่าเดิมเกรดจะปรับให้เป็น 

เกรดครัง้หลงั เกรดครัง้แรกจะถกูตดัออกโดยอตัโนมตั ิ

แต่ถ้าเกรดครัง้หลงัต�า่กว่าเกรดคร้ังแรก เกรดคร้ังหลงั

จะไม่มีผล มหาวิทยาลัยจะคงเกรดครั้งแรกของ

นักศึกษา

 2. เมื่อนักศึกษาเรียนครบหลักสูตร 

ที่นักศึกษาสมัครเรียน นักศึกษาต้องไปแจ้งจบ

หลกัสตูรทีค่ณะของนกัศกึษา คณะจะเป็นผูต้รวจสอบ 

ว่านักศึกษาเรียนครบหลักสูตรจริงหรือไม่เพื่อ

ตรวจสอบแล้วว่าครบหลกัสตูรจรงิและเข้าหลกัเกณฑ์

การเสนอช่ือต่อสภามหาวทิยาลัยให้อนมุตัปิรญิญา

ให้กบันกัศกึษา คณะจะด�าเนนิการตามหลกัปฏบิตั ิ

ของคณะ ดงันัน้กระบวนวชิาใดทีเ่รยีนเกินหลกัสตูร

จึงไม่มีผลกับการจบการศึกษาของนักศึกษา

 3. การเทียบโอนเมื่อนักศึกษาได้ช�าระ

ค่าเทียบโอนล่วงหน้าไว้ 100 บาท ในวันที่สมัคร

นกัศกึษาใหม่แล้ว นกัศกึษาสามารถไปด�าเนนิการ-

เทียบโอนต่อที่คณะมนุษยศาสตร์โดยน�าหลักฐาน

การเทียบโอนที่นักศึกษาได้ยื่นไว้ในวันที่สมัคร

นักศึกษาใหม่ไปยื่นต่อคณะได้ทุกวันเวลาราชการ

ถาม	 1. นักศึกษาพรีดีกรีใช้เวลาเรียนกี่ป ี 

จึงจะจบการศึกษา

 2. นกัศกึษาพรดีกีรลีงทะเบยีนได้เทอมละ

ไม่เกินกี่หน่วยกิต

 3. นักศึกษาพรีดีกรีจะกากบาทขอจบ

ได้ต้องสอบได้กี่หน่วยกิต

 4. นักศึกษาพรีดีกรีจะขอสอบซ�้าซ้อน

ได้หรือไม่ กองบรรณาธิการ

ตอบ 1. นักศึกษาพรีดีกรีเป็นนักศึกษาท่ีเรียน 

สะสมหน่วยกติหรือสะสมกระบวนวชิาในหลักสูตร

ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ดังนั้นจึงเป็นการเรียนสะสมหน่วยกิต

วชิาล่วงหน้าเท่านัน้ นกัศกึษาทีส่มคัรเรยีนแบบพรดีกีร ี

จงึไม่มสีทิธิจ์บการศกึษา ถ้าจะจบการศกึษานกัศกึษา 

พรดีกีรต้ีองสมคัรเป็นนกัศึกษาใหม่โดยใช้วฒุกิารศึกษา

ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

มาสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่อกีครัง้หนึง่ และเทยีบโอน 

วิชาหน่วยกิตท่ีสะสมไว้และลงทะเบียนเรียนต่อวิชา 

ทีเ่หลอืในหลกัสตูรทีส่มคัรเรยีน เมือ่เรยีนครบหลกัสตูร

จึงจะจบการศึกษาได้วุฒิปริญญาตรี

 2. นกัศกึษาพรดีกีรลีงทะเบยีนในเทอมปกติ

ได้ไม่เกนิ 24 หน่วยกติ และในภาคฤดรู้อนลงได้ไม่เกนิ 

12 หน่วยกิต 

 3. นักศึกษาพรีดีกรีไม่มีสิทธิ์กากบาทขอจบ 

ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเกิน 24 หน่วยกิต  

ในภาคปกติและไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน

 4. นกัศกึษาพรดีกีรไีม่มสีทิธิข์อสอบซ�า้ซ้อน

เพราะนักศึกษาพรีดีกรีไม่มีสิทธิ์กากบาทขอจบ

เนื่องจากการที่จะขอสอบซ�้าซ้อนไม่ว่าภาคปกติ,  

ฤดูร้อนหรือสอบซ่อม นักศึกษาต้องมีการกากบาท

ขอจบในใบเสรจ็ลงทะเบยีนในภาคทีจ่ะใช้สทิธิข์อสอบ 

ซ�้าซ้อนนั้นด้วย

  ขณะนี้มีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้เริ่ม

ใช้ระบบนี้แล้ว   ตั้งแต่ปีการศึกษา  2557  มีสถาบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั (สจล.) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(มจพ.) และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ี

(มจธ.) ที่มีธรรมชาติที่ใกล้เคียงกันน�าร่อง ภายหลังมี 

มหาวทิยาลยัพะเยา และมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

เข้าร่วมเพิ่มเป็น 5 สถาบัน และในปีการศึกษา 2558 

มีมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบนี้เพิ่ม คือ มหาวิทยาลัย-

เทคโนโลยสีรุนาร ีมหาวทิยาลัยทักษิณ มหาวทิยาลัย-

นราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา 

 รศ.ดร.กมลวลัย์ ยนืยนัว่า “ระบบประกนัคณุภาพ 

CUPT QA เป็นทางเลอืกทีต่รงกบับรบิทของมหาวทิยาลยั 

จะช่วยลดภาระการท�างานซ�า้ซ้อนและบ่งชีถึ้งอตัลักษณ์

ของมหาวทิยาลยัได้ชดัเจน และได้ใช้เกณฑ์ทีเ่หมาะสม

หรือบูรณาการกับการพัฒนาตามแนวทาง EdPEx 

มุง่สูก่ารด�าเนินการตามแนว  EdPEx อย่างเต็มรปูแบบด้วย”

บุคลากร ม.ร. (ต่อจากหน้า 3)

 อย่างไรก็ตาม โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ 

Luxury Tourism เพ่ือสร้างการท่องเที่ยวคุณภาพ

ให้ประเทศไทยเป็น Quality Leisure Destination 

สานความฝันให้ประเทศไทยเป็นแครบิเบียนแห่งท่ีสอง 

และ Marina Hub ส�าหรบัเรอื Yacht และ Super Yacht 

(เรือที่มีขนาดใหญ่กว่า 30 เมตรขึ้นไป) จากการจัด

มหกรรมเรอืส�าราญและมารน่ีา ไทยแลนด์ ยอชท์ โชว์ 

ครั้งที่ 2 ที่ภูเก็ต เมื่อวันที่ 15-18 ธันวาคม ที่ผ่านมา 

พบว่ามีเรือขนาดใหญ่มาร่วมงานมากขึ้นกว่า 15 ล�า 

โดยเป็นครั้งแรกที่มีเรือ Super Yacht ขนาดใหญ่  

90 เมตรเข้ามาจอดท่ีภูเก็ต ซึ่งเป็นสัญญาณท่ีด ี

ในการยกระดบัการท่องเทีย่วไทยให้เป็น Quality Leisure 

Destination อีกด้วย ตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน 

มผีูเ้ข้าชมงานกว่า 6,000 คน คาดว่าเมด็เงนิหมนุเวยีน

ในระบบเศรษฐกิจประมาณ 60 - 100 ล้านบาท

 ส่วนมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนั้น 

จะมีการพัฒนามาตรฐานการให้บริการเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว  

โดยเน้นผู้ประกอบการที่มี 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่  

ถูกกฎหมาย สะอาด ปลอดภัย และราคาที่เป็นธรรม

คุ้มค่าของเงิน

 ดังนั้น ท่านผู้อ่านอย่าลืมเตรียมฟิตร่างกายอุ่น

รบัลมหนาวข้ามปี และเตรยีมให้พร้อมกบัการท่องเทีย่ว

เชิงกีฬาที่มีอยู่ตลอดปี เพราะผู้เขียนเมื่อมองไป

จากหน้าต่างกเ็หน็มผีูค้นมาวิง่วนอยูร่อบลานพ่อขนุฯ 

ทุกเย็นอยู่เสมอๆ

การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทยฯ (ต่อจากหน้า 8)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

หรอืปรญิญาตรสีาขาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง โดยมคีะแนนเฉลีย่ 

สะสมไม่ต�่ากว่า 2.50  ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนน 

การทดสอบจากสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ 

(สทศ.) GAT, PAT2 และวิชาสามัญ 5 วิชา เพื่อ 

คัดเลือกเข้าสอบจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์

 หลกัฐานการสมคัร ประกอบด้วย รปูถ่ายขนาด 

2 นิว้ 2 รปู ส�าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) 

ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน ส�าเนาทะเบยีนบ้าน 

ส�าเนาใบเปล่ียนชื่อ - สกุล (เฉพาะกรณีท่ีชื่อ-สกุล  

ในหลกัฐานไม่ตรงกนั) อย่างละ 3 ฉบับ และใบรบัรองแพทย์ 

1 ฉบับ กรณีผู้ส�าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือ 

จากโรงเรยีนนานาชาตใินประเทศไทย ให้ย่ืนใบรายงาน

คะแนน (Transcript) และใบประกาศนยีบตัร (Certificate) 

ท่ีได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจากส�านักทดสอบ

ทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

 ผู ้สนใจสมัครทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี ้

- 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยดาวน์โหลดใบสั่งซื้อคู่มือ- 

ใบสมัคร และค�าช้ีแจงการสมัคร ได้ที ่ www.opto.ru.ac.th  

หรอืสมคัรด้วยตนเองตัง้แต่บดันี ้ - 10 กมุภาพนัธ์ 2560 

(เว ้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่ คณะทศันมาตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 2  

โทร. 0-2310-8906-8, E-mail: opto@ru.ac.th หรือที่  

http://www.opto.ru.ac.th

คณะทัศนมาตรศาสตร์ฯ (ต่อจากหน้า 1)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

 THA 3203

 วรรณกรรมนิราศ (Niras)

ภาค 2/2559 

 ✎ อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สิริศิระ โชคทวีกิจ 

คณะมนุษยศาสตร์

 ✎ ลักษณะเนื้อหาและแนวทางการเรียน

การสอน ศึกษานิยาม อัตลักษณ์ และประเภทของ

วรรณกรรมนิราศ วิเคราะห์ลักษณะและการใช ้

ภาษาวรรณศิลป์ ภาพพจน์ กลวิธีการประพันธ์  

การถ่ายทอดเรื่องราว อารมณ์ เนื้อหา ความหมาย 

และคุณค่า ผ่านวรรณกรรมนิราศ 

 To study the definition, identity and genre  

of literature in Niras (Travelogue) with regard to 

analyze characteristic and usage of literary language, 

figure of speech, composing technique, the story, 

emotion, content, meaning, and value through the 

literature ‘Niras’

 อีกท้ังยังศึกษาพัฒนาการและอิทธิพลท่ีสืบทอด

มาถึงปัจจุบัน เช่น นิราศสมัยอยุธยาแสดงขนบหรือ

สัญนิยมใดที่ส่งผ่านถึงนิราศร่วมสมัย 

 ✎ นิราศท่ีเน้นประจ�าภาคการศึกษา 2 / 2559

นิราศลอนดอน ของหม่อมราโชทัย นิราศนครศรีธรรมราช

หรือบางกอกแก้วก�าสรวล ของอังคาร กัลยาณพงศ์ 

ส�าหรับนิราศอ่ืนๆ เป็นแหล่งข้อมูลส�าหรับการวิเคราะห์ 

เป็นลักษณะการน�าบทตัดตอนมาอธิบาย

 ✎ หนังสือต�าราเรียน

  1 ถ่ายเอกสาร หนังสือรายวิชา TH 333

วรรณกรรมนิราศ โดยยืมจากหอสมุดกลาง ม.รามค�าแหง 

(ไม่ได้พิมพ์จ�าหน่ายแล้ว)

  2 เอกสารประกอบการสอน วรรณกรรมนิราศ: 

การวิเคราะห์เชิงภาษาศาสตร์และวรรณกรรมศึกษา 

ของอาจารย์สิริศิระ โชคทวีกิจ (ติดต่ออาจารย์ผู้สอน)

 ✎ วันเวลาและสถานที่บรรยาย

  วันอังคาร เวลา 11.30-13.20 น. อาคารเรียน 

SWB 701

 ✎ การติดต่อ

  1  ติดต่อผู้สอนโดยตรงในห้องสอน

ตามที่แจ้ง

       2 ติดต่อที่ห้องพักอาจารย์ ห้อง 2510 

อาคาร 2 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์

  3 การติดต่อทางส่ือออนไลน์ อาจไม่สะดวก 

เพราะมิใช่การสื่อสารทางตรง

  4 การติดต่อทุกคร้ังต้องสุภาพ เหมาะสม 

และมีบันทึกข้อความในเรื่องที่ติดต่อ

 ✎ วัน  เวลา  สถานที่เรียน   

   จันทร์ 09.30-11.20 น.   ตึก ECB 2 ห้อง 401

 ✎  ต�าราเรียน  ECO3501 เขียนโดย 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร หอมขจร

   อาจารย์ผู้บรรยาย  อาจารย์อภิวีร์  อันตรเสน

 ✎ ขอบเขตเนื้อหาวิชา  ศึกษาทฤษฎีและระบบ

การค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 

ดุลการช�าระเงินการปรับดุลการช�าระเงิน การแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศและระบบการเงินระหว่างประเทศ 

เพ่ือให้เข้าใจแนวคิดทฤษฎีและนโยบายทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ

 ✎ การวัดผล  ข้อสอบอัตนัยจ�านวน 5 ข้อ  

เวลาสอบ 2 ชั่วโมงครึ่ง 

 ✎ ข้อแนะน�า เศรษฐกิจโลกเป็นเร่ืองน่าพิศวง 

มีการขับเคลื่อนโดยระบบกลไกที่เรามองไม่เห็น

ผ่านแนวคิดทฤษฎีทางการค้าและการเงินระหว่างประเทศ

ท่ีมีการวิวัฒน์มาอย่างต่อเน่ือง หากเข้าใจส่ิงเหล่าน้ีได้ 

ก็จะพบกับโลกใบใหม่แห่งเงินตราและพาณิชย์ท่ีน่าหลงใหล 

หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าฟังบรรยายได้ หรือต้องการ

ทบทวนเพ่ิมเติมด้วยตัวเอง ก็สามารถเข้าชมวิดีโอบรรยาย

ย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์

ECO3501 (EC351)

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

(International Economics)

  5 วันเวลาให้ค�าปรึกษาติดต่อที่ภาค

วิชาภาษาไทยฯ อาคาร 2 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์

 ✎  ค�าแนะน�า

  1 นักศึกษาต้องหม่ันติดตามข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับรายวิชา และขยันอ่าน

   2  นักศึกษาควรเตรียมค�าถาม หากมี

ข้อสงสัยเกี่ยวกับรายวิชา

  3  นักศึกษาควรเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง 

หากท�างานหรือไม่สะดวกประการใด กรุณาสละเวลา 

มาติดต่อสอบถามอาจารย์ผู้สอนบ้างเพ่ือรับแนวทาง 

การเรียนการสอน

 ✎ แนวข้อสอบเบื้องต้น

  1 ข้อสอบเป็นอัตนัย (โปรดติดตาม

การเรียนการสอน)

  2 ข้อสอบเป็นไปตามรายวิชา เช่น ลักษณะ

วรรณกรรมนิราศ ความหมาย ที่มา องค์ประกอบ 

การน�าเสนอรูปแบบ การใช้ภาษา ภาพพจน์ วรรณศิลป์ 

สุนทรียศาสตร์ เนื้อหา และคุณค่า เป็นต้น

อาจารย์อภิวีร์  อันตรเสน

อาจารย์สิริศิระ  โชคทวีกิจ 

 ด้วยคณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะ-

สือ่สารมวลชน มคีวามจ�าเป็นบางประการ ไม่สามารถ

เปิดสอนกระบวนวิชา APR3207, APR3306, 

APR4210, EDF3110, EDF3115, EDS4209, 

GRK1001,GRK2001,GRK3001,GRK3002, 

GRK4002, HEC3301, HED4601, MCS3183, 

MCS3301, MTH3307, MTH3603, PED3301, 

POL3166, POL3177, POL4167, POL4284, 

POL4286 และ RUS4103 ที่ประกาศเปิดสอน 

ใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 นี้ได้ 

 ดงัน้ัน มหาวทิยาลยัจงึให้งดสอนกระบวนวชิา

ดังกล่าวในภาค 2 ปีการศึกษา 2559 นี้

การงดสอนกระบวนวิชา 
ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

 นอกจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงาน 

ที่ไม่รู้จักหมดจะถูกน�ามาใช้แทนน�้ามันซึ่งอีกไม่นาน 

จะหมดไปแล้ว นกัประดิษฐ์ยงัเล็งเหน็แหล่งพลังงาน

จากธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีไม่รู้จักหมดเช่นกัน

และท่ีจริงคนเราก็รู้จักใช้มานานแล้วคือพลังงานลม 

แต่กังหันลมแบบโบราณคงไม่เพียงพอจะผลิตไฟฟ้าได้ 

จึงมีการประดิษฐ์กังหันแบบใหม่ส�าหรับใช้เพื่อ 

การผลติไฟฟ้าโดยเฉพาะขึน้ การผลติไฟฟ้าเชงิพาณชิย์

ด้วยกังหันลมนั้นจะต้องติดตั้งกังหันลมในบริเวณ

เดียวกนัเป็นจ�านวนมาก และแหล่งทีต้ั่งของกงัหนัลม

เหล่านี้ก็จะเรียกว่า wind farm (wind แปลว่าลม) ก็

เหมือนกับแหล่งผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เรียกว่า 

solar farm นั่นแหละครับ ไม่รู้ว่าท�าไมถึงเรียกเป็น 

“ฟาร์ม” ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ท�าการเกษตรอะไรสักหน่อย

 ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาก้าวหน้าล้วนแต  ่

ผลิตไฟฟ้าจากแรงลมกนัอย่างกว้างขวาง โดยประเทศ

ผู้น�าการใช้พลังงานทางเลือกแบบนี้ในทวีปอเมริกา

กค็อืสหรฐัฯ ส่วนในยโุรป ประเทศทีผ่ลติไฟฟ้าจากแรงลม 

เป็นอันดับหนึ่งคือเยอรมนี และถ้าเป็นเอเชีย ผู้น�า 

ก็หนีไม่พ้นจีน และตามมาด้วยอินเดียซ่ึงล้วนเป็น

ประเทศขนาดใหญ่ท้ังสิน้ การผลติไฟฟ้าจากแรงลมนี ้

ต้นทุนค่อนข้างสูง เพราะแค่กังหันลมต้นเล็ก ๆ  จะมี 

ต้นทุนในการสร้างประมาณ 200,000  บาท กงัหนัลม 

ยิง่ใหญ่กย็ิง่จะมรีาคาสงู และไม่ใช่ว่าทุกท่ีจะท�าฟาร์ม

กงัหนัลมได้ จะต้องมกีารเกบ็ข้อมลูแรงลม ทศิทางลม

และความสม�่าเสมอของลมอย่างละเอียดเสียก่อน

เพ่ือให้การลงทุนคุม้ค่า  และท่ีส�าคญัคอืการผลิตไฟฟ้า 

เชิงพาณิชย์นั้นต้องใช้กังหันลมเป็นหมื่นต้นจึงจะ

ผลิตไฟฟ้าได้มากพอ

 ประเทศเนเธอร์แลนด์แม้ว่าจะไม่ได้มีกังหันลม

ผลิตไฟฟ้ามากเท่าประเทศอ่ืนในยุโรปอีกหลาย

ประเทศเพราะมีขนาดเล็กกว่า แต่ก็ไม่ยอมเสียชื่อ

ว่าเป็นดินแดนแห่งกังหันลม โดยประกาศว่าจะเป็น

ประเทศแรกในโลกที่รถไฟเดินเครื่องด้วยพลังงาน

จากแรงลม (ที่มาใช้ผลิตไฟฟ้า) 100 เปอร์เซ็นต์

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

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

และผู้เข้าสอบ รวมหลายร้อยราย หากการสอบสวน

ได้ข้อยุติแล้วว่าผู ้ใดกระท�าความผิดตามกฎหมาย 

ขอเรียกร้องให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติด�าเนินการ

กับผู้กระท�าความผิดอย่างเด็ดขาดจริงจัง เพื่อไม่ให ้

เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคม เนื่องจากการทุจริตการสอบ 

เป ็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องในหลายๆ  

สนามสอบทีเ่คยปรากฏเป็นข่าว แต่ไม่สามารถเอาผดิ 

ผูใ้ดได้  ท�าให้ขบวนการทจุรติย่ามใจและยงัท�าผดิต่อเนือ่ง

 “การกระท�าเช่นนี้ นับเป็นการท�าร้ายสังคม 

เพราะหากผู้ทุจริตการสอบสามารถเข้าเรียนหรือ

เข้าท�างานได้ตามต้องการ สถาบันการศึกษาหรือ

หน่วยงานที่สอบก็จะไม่ได้นักศึกษาหรือบุคลากร 

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถตรงตามทีต้่องการ อาจส่งผล 

ถึงผลงานและคุณภาพของสถาบันการศึกษาหรือ

หน่วยงานนัน้ๆ ในอนาคต ขณะเดยีวกนัคนทีม่คีวามรู ้

ความสามารถตัวจริงก็ต้องพลาดหวังทั้งที่ตั้งใจ  

มุ่งมั่นอย่างยิ่ง แต่กลับมาแพ้คนที่ทุจริต กลายเป็น

มาตรฐานใหม่ของสังคม คือ ท�าดีไม่ได้ดี แต่ท�าชั่ว

กลับได้ดี ดังน้ัน ต้องด�าเนินการอย่างเด็ดขาดหาก

สบืสาวถงึใคร ต้องลงโทษคนกระท�าผดิตามกฎหมาย 

หากสงสารหรือเห็นใจคนท�าผิดก็จะเป็นการสนับสนุน

อธิการบดี ม.รามฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ตกับาตรช่วยผูป้ระสบอทุกภยั 
ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 

ร่วมกบัองค์การนักศกึษา มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง บรหิารงานโดยพรรคพลงัราม

จัดท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 

จงัหวดัภาคใต้ ณ ลานพระรูปพ่อขุนรามค�าแหง-

มหาราช เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

เกดิขวญัก�าลงัใจร่วมกนัปฏบิตังิาน ด้วยความมุง่มัน่ เสยีสละ และท่ีส�าคญัพนกังานมหาวทิยาลัยกจ็ะสามารถ 

วางแผนการด�าเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น

 สภาคณาจารย์ ตระหนักถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาบุคลากร และต้องการให้พนักงาน

มหาวิทยาลัยทุกคน รับรู้ถึงสิทธิตามขอบเขตของกฎระเบียบต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการ 

หรอืสายสนบัสนนุ จงึจดัโครงการเสวนาทางวชิาการครัง้นีข้ึน้เพือ่ให้พนกังานมหาวทิยาลยัได้รูเ้กีย่วกบัสวสัดกิาร

และสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ทีพ่งึได้รบัจากหน่วยงานต้นสงักดัและจากหน่วยงานของภาคเอกชน ท้ังยงัส่งเสรมิ 

ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือสร้างขวัญก�าลังใจในการท�างานและ

พัฒนาองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและมหาวิทยาลัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่าในอดีต 

มีการก�าหนดให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถาบันอุดมศึกษา มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือน

ในสถาบนัอดุมศกึษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 คณะรฐัมนตรไีด้มมีติให้จดัจ้างพนกังานทดแทนอัตราข้าราชการ-

พลเรือนในมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการออกนอกระบบ โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่มากกว่าข้าราชการ 

คอื เพิม่ขึน้ 1.7 ส�าหรบัพนกังานสายวชิาการ และเพิม่ขึน้ 1.5 ส�าหรบัพนกังานสายสนบัสนนุ ตามข้อเสนอ

ของคณะกรรมการก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังคนของภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันการศึกษามีอิสระ 

ในด้านการบรหิารจดัการและผลักดนัให้เกิดการเป็นอิสระทางวชิาการ คอืการบริหารจัดการภายในมหาวทิยาลยั 

ให้มหาวิทยาลัยนั้นๆ ด�าเนินการเองท้ังด้านการบริหารและวิชาการอย่างอิสระมากขึ้น เมื่อเป็นระบบแท่ง 

อตัราเงนิเดอืนเพิม่ขึน้แต่บ�าเหนจ็ บ�านาญไม่ม ีจงึจ�าเป็นต้องจดัตัง้กองทนุขึน้ 3 กองทนุ คอื กองทนุประกนัสงัคม 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวัสดิการ เพื่อให้การบริหารจัดการการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 อธิการบดี กล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นหน่วยงานราชการ มีระเบียบกฎหมายรองรับ และ

ด�าเนินการในทุกๆ ด้านเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในด้าน 

การเงินการคลัง การบริหารจัดการ และหลักสูตรการศึกษา ตลอดจนให้บุคลากรทุกสายปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมคีวามสขุและมัน่คง โดยเฉพาะด้านการเงนิการคลัง ต้องปฏบัิติตามระเบียบกฎเกณฑ์ อย่างเคร่งครดั 

เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงขอให้พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและ 

สายสนบัสนนุศกึษากฎระเบยีบ กฎหมายต่างๆทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้สทิธปิระโยชน์ทีไ่ด้รบัและประพฤตปิฏบิตัติน 

ให้ถูกต้อง อีกทั้งขอความร่วมมือพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้เข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย

อธิการบดี ม.ร. ฝากพนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาระเบียบ กฎหมายและร่วมกิจกรรม (ต่อจากหน้า 12)

การกระท�าความผิด ท�าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

ในสังคมต่อไป”

 นอกจากนี ้ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ยังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจด�าเนินการสอบสวน

กรณีมีผู้รับจ้างปลอมแปลงปริญญาบัตรและวุฒิการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ซึ่งมีกระบวนการ 

ท�าอย่างต่อเนื่องอย่างเปิดเผย โดยโฆษณาในสื่อ-

ออนไลน์ต่างๆ อย่างกว้างขวาง ท�าให้มีผู้หลงเชื่อว่า 

สามารถด�าเนินการได้จริง จนส่งผลกระทบต่อ

มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ซึ่งเรื่องนี้ทางม.ร.ได้มีการแจ้งความด�าเนินคดีกับ 

ผูเ้กีย่วข้องทุกกรณีแล้ว จงึขอให้ทางเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ

ใช้กฎหมายลงโทษผูก้ระท�าผดิอย่างเดด็ขาด เพือ่ไม่ให้

กระท�าผิดในลักษณะนี้อีก 

 ถวายเป็นพระราชกศุล พรรคสานแสงทอง 

จดัสวดพระพทุธมนต์และเจรญิจติภาวนาถวายเป็น 

พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. บญุชาล  ทองประยรู  รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ 

และประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์คมิ ไชยแสนสขุ 

อดีตอธิการบดี พร้อมด้วย บคุลากร นกัศกึษา และ 

ประชาชนทัว่ไป มาร่วมงาน เม่ือวนัที ่ 11 มกราคม 2560 

ณ ลานพระรูปพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๑) วันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

(อ่านต่อหน้า 11)

 ท�าบญุตกับาตร กลุม่พทุธธรรมกรรมฐาน 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจดัท�าบญุตกับาตรอาหารแห้ง 

พระธดุงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มัน่ ภรูทิตัโต 

จ�านวน 12 รูป เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ บริเวณ

ลานพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช   โดยมีหลวงปู่น้อย 

ปัญญาวุโธ วัดป่านานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

แสดงพระธรรมเทศนา ณ ห้องบรรยายชัน้ 4 อาคาร

สวรรคโลก 

ม.ร.กำ�หนดเลือกตั้ง 

ส.ม.ร.-อ.ศ.ม.ร. 9 ก.พ.นี้

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนด 

การเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) และ

คณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) ประจ�า

ปีการศกึษา 2560 ในวนัพฤหสับดทีี ่ 9 กมุภาพนัธ์ 2560        

ณ ม.ร.หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา นั้น 

 มหาวทิยาลยัก�าหนดรบัสมัครพรรคนักศกึษา

เข้ารับการเลือกตั้งในวันที่ 23-24 มกราคม 2560 

เวลา 09.30 - 15.00 น. ก�าหนดจับฉลากหมายเลข

ประจ�าพรรค และหรือหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัคร

สมาชิกสภานักศึกษา ในวันที่ 24 มกราคม 2560  

เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 อาคาร

กิจกรรมนักศึกษา  ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่งาน-

กิจกรรมนกัศกึษา และด�าเนนิการตามขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้ 

โดยให้ส่งหลกัฐานการสมคัรให้ครบถ้วนด้วยตนเอง

 ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เป็นสมาชิกพรรคนกัศกึษาตามประกาศกองกจิการ-

นกัศกึษา ว่าด้วยพรรคนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

พ.ศ. 2550 ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ก่อนวันรับสมัคร และ 

คุณสมบัติอื่นๆตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ส�าหรับการลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที ่

9 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.  

สถานทีเ่ลอืกตัง้ ณ วทิยาเขตบางนา เฉพาะนกัศกึษา 

ชั้นปีที่ 1 เวลา 08.30 - 11.30 น.  ณ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง (หัวหมาก) เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

เวลา 13.00-16.00 น. และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 

เวลา 08.30-16.00 น. 

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงขอเชญิชวนนกัศกึษา

ระดบัปรญิญาตรทีกุคณะ ทกุโครงการ ใช้สิทธเิลอืกต้ัง 

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้น�า

บัตรประจ�าตัวนักศึกษา มาแสดงตนเพื่อใช้สิทธ ิ

ลงคะแนนด้วย  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น  2 โทร.0-2310-8071, 

0-2310-8073 หรือ www.stdaffairs.ru.ac.th

 ส�านักพิมพ์ ม.ร. จัดท�าสมุดจดค�าบรรยาย

ด้วยกระดาษอย่างด ีจ�านวน 40  หน้า ปกสีส่สีวยงาม 

มีให้เลือก 4 แบบ ราคาเพียงเล่มละ 12 บาท  

หาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสืออาคารส�านักพิมพ์ ชั้น 3 

www.rupress.ru.ac.th

 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง ฝากพนกังาน 

มหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ให้ศึกษากฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมทัง้สทิธปิระโยชน์ทีไ่ด้รบั และปฏบิตัตินให้ถกูต้อง 

ตลอดจนขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัยด้วย

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน

เปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สิทธิประโยชน์

ส�าหรบัพนกังานมหาวทิยาลยั”  จัดโดย สภาคณาจารย์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง โดยมพีนกังานมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

จ�านวน 120 คนร่วมรบัฟัง เมือ่วนัท่ี 11 มกราคม 2560 

ณ ห้องประมวล กุลมาตย์  อาคารหอประชุม-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ ่

ประธานสภาคณาจารย์ กล่าวว่าพนักงานมหาวทิยาลยั

ทั้งสายวิชาการและสนับสนุน มีความส�าคัญ 

ในการขบัเคลือ่นการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของชาติ 

การส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับรู ้ 

ถงึสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ทีต่นเองได้รบั และสามารถ

เข้าถึงบริการในด้านต่างๆได้อย่างทั่วถึง ท�าให ้

อธิการบดี ม.ร. ฝากพนักงานมหาวิทยาลัย

ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และร่วมกิจกรรม

 ผูช่้วยศาสตราจารย์พทิยา สสีด รองอธกิารบดี

ฝ่ายวิทยาเขต เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบ�า เ พ็ญกุศล 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการ 

“เสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรม” จดัโดย กองงาน-

วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยม ี

นางส�าอางค์ ปอกกันทา ผู้อ�านวยการกองงาน-

วิทยาเขตบางนา พนักงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 

และนักศึกษา ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 10 มกราคม  

ที่ผ่านมา ณ ห้องอ่านหนังสือและห้องนิทรรศการ 

อาคาร PBB (พระบาง) ชั้นล่าง 

วิทยาเขตบางนา 

จัดนิทรรศการ - พิธีบำาเพ็ญกุศล


