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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
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๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
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นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร
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พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ม.ร. เชียงราย (ต่อจากหน้า 1)

	 จากนัน้	 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์	 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 กราบบงัคม-

ทูลถวายรายงานความเป็นมาการจัดต้ังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงรายและการก่อสร้าง

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชว่า	 เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัย	 ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่	 และทรงพระปรีชาสามารถนานัปการ	

ซึง่มหาวทิยาลยัได้อญัเชญิพระนามของพระองค์มาเป็นชือ่ของมหาวทิยาลัย	 และเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ให้นักศึกษา 

เจ้าหน้าที่	 และประชาชนทั่วไปได้สักการะ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช	 ประดษิฐาน	 ณ	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 สาขาวทิยบรกิารเฉลิมพระเกียรตจิงัหวดัเชยีงราย 

อีกแห่งหนึ่ง	ทั้งนี้	ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์	

	 พระบรมราชานุสาวรีย์ที่จัดสร้างมีขนาดเท่าพระองค์จริง	 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้าง 

อนุสาวรีย์แห่งชาติ	 กรมศิลปากร	 ให้ความเห็นชอบหล่อด้วยโลหะทองเหลืองผสมทองแดงรมด�า	 มีน�้าหนัก 

ประมาณ	300	กโิลกรมั	โดยมผีูช้�านาญการพเิศษ	กลุม่ประตมิากรรม	ส�านกัช่างสบิหมู	่และส�านกัสถาปัตยกรรม	 

กรมศิลปากร	ควบคุมดูแลการก่อสร้างพระบรมรูปและแท่นฐานประทับ

 โอกาสนี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	และ 

นายวิทวัส บุญญสถิตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ	 ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

ตามพระราชอธัยาศยั	และเบกินายสมศกัดิ ์ ลสีวสัดิต์ระกลู ดร.มนตร ีกวนีฏัธยานนท์ และนางพชัรภรณ์ ยิม้แย้ม 

เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก

	 ต่อจากนั้น	 เสด็จฯไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

แล้วเสด็จฯสู่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	ทรงวางพานพุ่มดอกไม้	ทรงจุดธูปเทียน 

เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	แล้วเสด็จฯ	ไปห้องฉายพระฉายาลักษณ์	 

ณ	อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ	ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย	์ 

และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก	แล้วเสด็จพระราชด�าเนินกลับ

	 ส�าหรับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	สาขาวิทยบริการฯจังหวัดเชียงราย	จัดตั้งขึ้นตามนโยบายขยายโอกาส

ทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค	 เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลได้ศึกษาหาความรู้เพื่อ 

น�าไปประกอบอาชีพ	 ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาหน้าที่การงาน	 พัฒนาสังคมและท้องถ่ินของตน

ให้เจรญิก้าวหน้าต่อไป	โดยสาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัเชยีงรายเปิดด�าเนนิการรบันกัศกึษาและจดัการเรยีนการสอน

ตั้งแต่ปี	2547	เป็นต้นมา	

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

ปราจีนบุรี	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง					ลงพื้นที่ 

ประชาสัมพันธ ์แนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับ 

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	 และการเรียน

ระบบ	 Pre-degree	 ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรยีนต่างๆ	ได้แก่	โรงเรยีนชติใจชืน่	อ�าเภอบ้านสร้าง 

จังหวัดปราจีนบุรี	 และโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา	

จังหวัดสระแก้ว	 (27	 มกราคม	 2560)	 โรงเรียน-

ตาพระยา	จงัหวดัสระแก้ว	(30	มกราคม	2560)	และ 

โรงเรยีนบ้านนา		จงัหวดันครนายก		(31	มกราคม	2560)

สาขาฯ ปราจีนบุรี แนะแนวการศึกษา

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัดิ ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธาน

ในพิธีท�าบุญตักบาตรพระ	111	รูป	จาก	4	ประเทศ	

ได้แก่	ไทย	อินโดนีเซีย	ลาว	และกัมพูชา	เนื่องใน

สัปดาห์มาฆบูชา	 เมื่อวันที่	 10	 กุมภาพันธ์	 2560	

ณ	ลานพระรูปพ่อขุนฯ	จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์

และวัฒนธรรมไทย	ม.ร.

ตักบาตรพระ 4 แผ่นดิน ถวายเป็นพุทธบูชา
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้	สมเดจ็พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ

แทนพระองค์พระราชทานเลี้ยงอาหารค�่า

แก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 

ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๕๙

	 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	 เป็นรางวัล

ระดับโลกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภมูพิลอดลุยเดช	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้ตั้งข้ึน	 เพื่อถวายเป็น 

พระราชานุสรณ์แด่

 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช-

วิกรม พระบรมราชชนก

	 ผู้ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์เป็นคุณูปการ

อันใหญ่หลวง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรง 

วางรากฐานวงการแพทย์และการสาธารณสุข 

ของไทยให ้ เจริญรุ ่ ง เรืองทัดเทียมนานา

อารยประเทศ

 จนทรงได้รบัการถวายพระสมญัญานามว่า 

 พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน

และการสาธารณสุขของไทย

	 เป ็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณ 

ให้พระเกียรติยศยืนยงอยู่ในแผ่นดินนี้และ

ขจรขจายไปทั่วโลก

	 มูลนิธิรางวัลสมเด็จ เจ ้ าฟ ้ ามหิดล 

ในพระบรมราชูปถัมภ์		ส่งเสริมสนับสนุน

การพัฒนาวงการแพทย์และการสาธารณสุข

ด้วยการมอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือองค์กร

จากทั่วโลกที่มีผลงานดี เด ่นที่จะช ่วยให ้

คุณภาพชีวิตของคนหมู่มากดีขึ้น	

	 รางวลัอนัทรงเกยีรตนิีจ้งึเปรยีบเสมอืน

สัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่น

ในการท�างานร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่

ประชาคมโลก	และ

 ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ น้ี เป็นปีครบรอบ 

๒๕ ปีของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

	 กองงานวทิยาเขตบางนา	มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง	จดัโครงการ	“ชมุชนร่วมใจ มหาวิทยาลยั

ปลอดสิ่งเสพติด”	 โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิทยา สีสด	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต  

เป็นประธานเปิดงาน	และม	ีพ.ต.อ.ปรชีา  เพง็เภา 

ผกก.สน.อุดมสุข		พ.ต.ท.ณัฐ  ตันชารัตน์ 

รอง	ผกก.ป.สน.อดุมสขุ		นายถริวฒัน์  ดอกสวย  

ประธาน	กต.ตร.สน.อดุมสขุ	นายนติภิมู ิ วงษ์ไชยา 

ผู้แทนส�านักงานเขตประเวศ	และนายสนิท  หอมจันทร์	ผู้จัดการหอพัก	นัมเบอร์วัน	อพาร์ทเม้นท์	รวมทั้ง 

ผู้ประกอบการหอพัก	 นักศึกษา	 บุคลากร	 และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ	 ม.ร.และหอพัก	 ร่วมงาน	

เมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2560	ณ	อาคารอ�านวยการ	วิทยาเขตบางนา	

	 โอกาสนี	้ผูช่้วยศาสตราจารย์พทิยา สสีด	 รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยาเขต	 กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

ตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากสิ่งเสพติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ	 โดยมีนโยบายพัฒนาสังคม	 และ

ชี้น�าชุมชนในการแก้ไขปัญหาและการสร้างเสริมคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคม		ตลอดจนร่วมกันสอดส่อง 

ดแูลชมุชนบรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยั	 เพือ่ให้มหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นพืน้ทีส่ขีาวทีป่ลอดจากสิง่เสพตดิ	

และอบายมุข

 “ขอบคณุทกุภาคส่วนทีร่่วมโครงการ “ชมุชนร่วมใจ มหาวทิยาลยัปลอดสิง่เสพตดิ” ในครัง้นี ้ ถอืเป็น 

การกระตุ้นเตือนให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในชุมชนโดยรอบวิทยาเขตบางนา ตระหนักถึง 

พษิภยัและโทษ รวมทัง้วธิป้ีองกนัสิง่เสพตดิอยูเ่สมอ หากชมุชน หรอืหน่วยงานใด ต้องการให้มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง เข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องนี้ มหาวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมืออย่างยิ่ง และขอให้

ความร่วมมือดีๆ เช่นนี้คงอยู่ยืนนานต่อไป”

 จากนัน้	 เป็นการบรรยายพเิศษ	 เกีย่วกบัปัญหา	 โทษ	พษิภยัและการป้องกนัสิง่เสพตดิ	 โดย	 ร้อยตำารวจเอก

อำานาจ  วงศ์สมบัติ รอง	สวป.สน.อุดมสุข		ได้กล่าวถึงสิ่งเสพติดว่า	เป็นสารหรือยาชนิดใดๆ	หรือยาที่อาจ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ	 จากการสังเคราะห์	 ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการ	 กิน	 ดม	 สูบ	

ฉีด	หรอืด้วยวธิกีารอ่ืนๆ	แล้วจะท�าให้เกดิผลต่อร่างกาย	สมองและจติใจ	โดยกฎหมายได้แบ่งประเภทของสิง่เสพตดิ 

ให้โทษออกเป็น 5 ประเภท	 ได้แก่	 1)สิ่งเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเป็นยาที่ไม่มีการน�ามาใช้ในทางการแพทย ์

และท�าให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรในระดับรุนแรง	 เช่น	 เฮโรอีน	 ยาบ้า	 ยาอี	 2)	 สิ่งเสพติด 

ให้โทษทัว่ไปเป็นยาทีม่ปีระโยชน์ในการรกัษาโรคในระดบัน้อยจนถึงมาก	และท�าให้เกดิการเส่ียงต่อการตดิยา 

ของประชากรในระดบัทีต้่องพงึระวงั	 เช่น	 มอร์ฟีน	 โคเคน	 โคเดอนี	 เป็นต้น	 3)	 สิง่เสพตดิให้โทษทีม่สีิง่เสพตดิ 

ให้โทษในประเภท	 2	 เป็นส่วนผสมอยูด้่วยตามทีไ่ด้ขึน้ทะเบยีนต�ารบัไว้เป็นยาทีท่�าให้เกดิการเสีย่งต่อการตดิยา 

ของประชากรน้อย	 แต่ยงัคงมอีนัตราย	 และมปีระโยชน์มากในการรกัษาโรคเช่น	 ยาแก้ไอผสมโคเดอนี	 เป็นต้น	

4)	สารเคมีที่ใช้ในการผลิตสิ่งเสพติดให้โทษในประเภท	1	หรือประเภท	2	เช่น	อาเซติคแอนไฮไดรด์(Acetic	 

Anhydride)	 อาเซติลคลอไรด์	 (Acetyl	 Chloride)	 และ5)	 สิ่งเสพติดให้โทษที่มิได้อยู่ในประเภทที่	 1-4	 เช่น	 

กัญชา	พืชกระท่อม	เห็ดขี้ควาย	เป็นต้น	

 “สิง่เสพตดิให้โทษเป็นปัญหาใหญ่ท่ีท่ัวโลกให้ความส�าคญัในการป้องกนัและปราบปราม โดยปัจจบุนั

รฐับาลได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาสิง่เสพตดิอย่างจรงิจงั เร่งปราบปรามผูผ้ลติ ผูน้�าเข้าและผูจ้�าหน่ายอย่างต่อเนือ่ง

อีกทั้งเพิ่มมาตรการในการควบคุมตัวสารส�าคัญและสารประกอบท่ีใช้ในการผลิตสิ่งเสพติดรวมท้ัง 

เพิ่มบทลงโทษผู้กระท�าผิด นอกจากนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดมากขึ้น ซึ่งสามารถ

บรรเทาปัญหาในประเทศไปได้ในระดับหนึ่ง แต่สิ่งเสพติดเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมานาน การปราบปราม 

เพียงวิธีเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ดังนั้นการสร้างภูมิความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนให้ทราบ 

และตระหนักถึงพิษภัยและโทษของสิ่งเสพติด รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยมให้ต่อต้านสิ่งเสพติดจึงเป็นวิธีการ

ป้องกันปัญหาได้อีกวิธีหนึ่งด้วย”

 ร้อยตำารวจเอกอำานาจ วงศ์สมบตั	ิ กล่าวต่อไปว่าการแก้ไขปัญหาส่ิงเสพตดิ	 จงึต้องด�าเนินการพร้อมกัน 

ทัง้	 3	 ด้าน คอืป้องกนัท�าได้หลายวธิ	ี เช่น	 การสร้างภมูคิุม้กนัทางปัญญา	 ให้ความรูเ้กีย่วกบัสิง่เสพตดิทัง้โทษ 

และอันตราย	 รูปลักษณะ	 ซึ่งจะท�าให้สามารถป้องกันตนเองให้พ้นจากสิ่งเสพติดได้	 ตลอดจนส่งเสริม

สถาบนัครอบครวั	 ให้ทกุคนเหน็ความส�าคญัของสถาบนัครอบครวั	 ความรกั	 ความอบอุน่และความเอาใจใส่ 

ของคนในครอบครัว	

วิทยาเขตบางนา (รามฯ 2) จัดโครงการ
“ชุมชนร่วมใจ มหาวิทยาลัยปลอดสิ่งเสพติด”

(อ่านต่อหน้า 11)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศชี้
ไทยต้องสร้างรากแก้วที่แข็งแรงสู่ Thailand 4.0 

 รองศาสตราจารย์ยนื ภูว่รวรรณ	 ทีป่รกึษาอาวุโสด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	 แนะการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลยัเพือ่สร้างคนเข้าสู ่

Thailand	 4.0	 ในการประชุมทางวิชาการ	 เรื่อง	 “R.U.	 Moving	 Through	 &	 

Beyond	Thailand	4.0”	จัดโดยสถาบันคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

เมื่อวันที่	24	มกราคม	2560	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	5	อาคารเบกพล

 รศ.ยืน	 กล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีรุดหน้าไปไกล	 เป็นยุคท่ีทุกอย่าง 

มารวมอยูใ่นสมาร์ทโฟน	นกัศกึษาอาจจะรูม้ากกว่าอาจารย์และตรวจสอบข้อมลู 

ได้ตลอดเวลา	 ถ้าอาจารย์ยังสอนแบบเก่านักศึกษาก็จะไม่สนใจ	 อยากที่จะ 

ไปหาความรู้เองมากกว่า	 อาจารย์ต้องเปลี่ยน	 เพราะเด็กเป็น	 Digital	 native	 

จะมองอาจารย์เป็น	กะเหรี่ยงดิจิทัล	การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด	คือ	การปฏิรูป	

 “การปฏิรูปต้องวางยุทธศาสตร์ชาติที่เข้าใจบริบททุกด้าน ความส�าคัญ

อยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทยต้องสร้างเมล็ดพันธุ์ยุคใหม่ที่มีรากแก้ว 

คนต้องแข็งแรง พึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมเป็นกลุ่มใหญ่ ใช้หลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนความท้าทายที่จะก้าวสู่ Thailand 4.0 นั้นจะส�าเร็จได้ 

ต้องปรบัตวัให้ไว รวมกนัแบบ Virtual แบ่งปันกนัใช้ข้อมูลความรู ้ เพิม่ความโปร่งใส-

การใช้ข้อมูล ท�างานร่วมกันและใช้พลังร่วม รับรู้และตอบสนองเร็ว เชื่อมโยง

กับภายนอกเข้าถึงความรู้ได้ง่าย และตัวเร่งด้วยนวัตกรรมและความคิดใหม่”

 รศ.ยนื	 กล่าวด้วยว่าชวีติยคุดิจทัิลกบัประเทศไทย	4.0	นัน้	 เป็นสงัคมใช้ปัญญา	

สังคมตัวเลข	โลกไร้พรมแดน	เชื่อมโยงข่าวสารทั่วถึงกันอย่างสะดวกรวดเร็ว	

เปลีย่นแปลงรปูแบบการท�างานใช้เทคโนโลยเีป็นหลกั	 เพิม่ความสะดวกสบาย	

และเกดิความเท่าเทยีมกนัระหว่างสงัคมเมอืงและชนบทดขีึน้	 ฉะน้ันการพัฒนา

คนรุ่นใหม่	รากแก้วที่พร้อมด้วยทักษะเปลี่ยนจากเดิม	3.0	สู่การเรียนการสอน 

ยุค	4.0	คือ	เรียนรู้ตามหลักสูตร>	เรียนรู้สร้างประสบการณ์	ท�าโครงงาน		 

เรียนตามตารางสอน>	 เรียนตามต้องการมากขึ้น	 เรียนเหมือนกันท้ังห้อง> 

เรยีนตามเฉพาะบคุคล	เหมาะกบัคน	การสอบและการแข่งขนั>	มีการช่วยเหลือ

และร่วมมอืกนั	 เรยีนในห้องเรยีน>	 เรยีนในชมุชนโลก	 พืน้ทีจ่รงิ	 เรยีนผ่านหนังสอื> 

เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต	 เรียนออนไลน์	สอบเพื่อวัดผล>	ประเมินเพื่อปรับปรุง	

เรียนเพื่อกระดาษหนึ่งใบ>	เรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้กับชีวิต				

	 นอกจากนีแ้ล้ว	โจทย์วจิยัการศกึษาเพือ่รองรบั	Thailand	4.0	 เน้นทกัษะ

สำาคญักว่าเนือ้หา	 เพราะเนือ้หามมีากล้นสามารถหาได้จากกเูกลิ	 กระบวนการ

เรยีนรูส้ำาคญักว่าหลกัสตูร	 เพราะความรูม้มีากกว่าหลักสูตร	บรูณาการความรู้ 

กับชีวิตและการใช้ประโยชน์มีความสำาคัญกว่าใบปริญญา	เพราะขอบเขตวิชา 

ไม่แยกออกจากกัน	 บูรณาการใช้ร่วมกันได้ คิดเอง สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ได้สำาคัญกว่าการท่องจำา	 เพราะความรู้มีมาก	หยิบมาต่อยอดได้เอง	

และเทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้และพัฒนา มีความสำาคัญกว่าการเรียนในห้อง 

เพราะความสามารถของเทคโนโลยดีขีึน้มาก		ท�าให้นักศึกษาเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลา

 ฉะนัน้	 คณุลกัษณะบณัฑติทีม่หาวทิยาลยัต้องสร้างให้ออกไปท�างานได้จรงิ 

ต้องให้นักศกึษามีแกนความรูท้ีพ่ร้อมท�างาน	 มคีวามเป็นมอือาชพี	 มทีกัษะพอเพยีง 

เรียนรู้ของใหม่ได้เอง	 ได้เร็ว	 มีความสามารถในการออกแบบ	สร้างสรรค์	

บูรณาการความรู้ได้	ลงมือท�าด้วยตนเอง	และมีคุณธรรมจริยธรรม

 สถาบันคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จัดบรรยายทางวิชาการ

เรื่อง	“การเตรียมตัวของมหาวิทยาลัย สำาหรับ Thailand 4.0”	โดยมี	นายสำานวน 

หิรัญวงษ์	 ท่ีปรึกษาผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา	

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา	(สกอ.)		เป็นวทิยากรในการประชุมวชิาการ

เรือ่ง “R.U. Moving Through & Beyond Thailand 4.0” 	เมือ่วนัที	่24	มกราคม	2560	 

ณ	ห้องประชุม	ชั้น	5	อาคารเบกพล

 นายสำานวน หิรัญวงษ์	 ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศการศึกษา	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	กล่าวถึง 

การตั้งโมเดลประเทศไทยว่า	 ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจ

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่โมเดล	 “ประเทศไทย	 1.0”	 ท่ีเน้นภาคการเกษตร	 ไปสู่	

“ประเทศไทย	 2.0”	 ทีเ่น้นอตุสาหกรรมเบา	 ซึง่ยคุนีม้เีครือ่งมอืเข้ามาช่วยผลิตเช่น	

เสื้อผ้า	กระเป๋า	 เครื่องดื่ม	 เครื่องเขียน	 เครื่องประดับ	 เป็นต้น	 	และก้าวสู่โมเดล

ปัจจบุนั	“ประเทศไทย	3.0”	ทีเ่น้นอุตสาหกรรมหนกั		เป็นการผลิตและขายส่งออก	

เช่นเหล็กกล้า	 รถยนต์	 ก๊าซธรรมชาติ	 ปูนซีเมนต์	 เป็นต้น	 โดยใช้เทคโนโลยีจาก 

ต่างประเทศเข้ามาช่วยขับเคลื่อน	 เพื่อเน้นการส่งออก	 ซึ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้ต้อง

เผชญิกับดักส�าคัญที่ไม่อาจน�าพาประเทศพัฒนาไปมากกว่านี้ได้	 จึงเป็นประเด็น

ที่รัฐบาลต้องสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและน�าพา

ประชาชนทัง้ประเทศไปสูโ่มเดล	“ประเทศไทย	4.0”	ให้ได้ภายใน	3-5	ปี	โดยโมเดลนี ้

เป็นวสัิยทัศน์เชิงนโยบายท่ีตัง้ใจจะเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิแบบเดิมไปสูเ่ศรษฐกจิ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 และพัฒนาไปสู่	 “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  

ด้วยการสร้างความเข้มแขง็จากภายใน	 ขบัเคลือ่นตามแนวคดิ “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” 

โดยผ่านกลไก “ประชารัฐ”

 ส�าหรบัแนวทางด�าเนนิการเพือ่เดนิหน้าไปสูก่ารเป็น	University	4.0	นัน้	คอื 

ใช้มหาวิทยาลัยเป็นฐาน	 เพราะบุคลากรด้าน	 R$D	 ส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัย	

ให้มกีารท�างานเป็นเครอืข่ายของมหาวทิยาลยั	โดยเบือ้งต้นเริม่จากมหาวทิยาลยักลุม่ 

ทปอ.	 27	 มหาวทิยาลยั	 และมหาวทิยาลยัเอกชนทีม่ศีกัยภาพและสร้างความเข้มแขง็

ให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ	 ในภูมิภาคด้วย	 จากนั้นให้ดึงมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

ที่มีชื่อเสียงในด้านนี้มาร่วม	พร้อมทั้งร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่	โดยใช้กลไก

ท่ีมีอยู่มาสนับสนุน	 จากนั้นดึงสถาบันการเงินและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ	 

มาต่อยอดนวตักรรม	 รวมทัง้ขอความร่วมมอืจากรัฐบาลสนบัสนนุโครงสร้างพืน้ฐาน

และผ่อนคลายมาตรการต่างๆทีจ่�าเป็น	 ท้ังนี	้ ความเชีย่วชาญของแต่ละศนูย์จะต้อง

สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 นายสำานวน หริญัวงษ์	 กล่าวต่อไปว่าการเป็นมหาวทิยาลยั	 4.0	 นัน้	 ต้องควบคู่ 

ไปกบัระบบการศกึษาในรปูแบบ	 4.0	 เช่นกนั	 โดยระบบการศกึษาในปัจจบุนัยงัเป็น 

Education	 3.0	 อยู่	 ก็คือการส่งเสริมให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 

จากสือ่การเรยีนการสอนทกุรปูแบบ	 ท้ังสือ่สิง่พิมพ์และสือ่ดิจทัิล	 ผสมกบัการท�างาน

เป็นกลุ่มและปรับการสอนให้มีรูปแบบเป็น	 Interactive	 learning	รวมทั้งการน�า

สื่อสังคมออนไลน์	 (Social	 Media)	 เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการ

เรียนการสอนมากยิ่งขึ้น (อ่านต่อหน้า 11)

สถาบันคอมฯ จัดบรรยาย 
“เตรียมความพร้อม Thailand 4.0”



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ตอน  รถพลังไฮโดรเจน

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 เมื่อป ีกว ่ ามาแล ้วผมเคยเขียนถึงรถยนต ์ 

ทีข่บัเคลือ่นด้วยพลงัไฮโดรเจนมาครัง้หน่ึงแล้ว 

แต่จนถึงขณะน้ีใครหลาย	ๆ	คนก็ยัง

คิดว่าเป็นแค่เรื่องยกเมฆคือเป็นการ

สร้างข่าวขึ้นหลอกลวง	 ทั้งนี้เพราะ

ยังไม่เคยมีรถไฮโดรเจนมาวิ่งให้ด ู

ในเมืองไทยเลยสักคัน	แต่ที่ส�าคัญกว่านั้นก็คือมีคนไทยเรานี่แหละสร้างข่าว 

หลอกว่าสร้างรถทีข่บัเคลือ่นด้วยพลงัไฮโดรเจนได้จริง	 ข่าวนีฮื้อฮาอยู่พักหนึง่ 

เมื่อ	8	-	9	ปีมาแล้ว	โดยข่าวบอกว่าคนไทยผลิตรถยนต์ท่ีเติมน�้าแล้วแล่นได	้ 

แต่พอคนจับได้ก็เงียบหายเป็นคลื่นกระทบฝั่ง	....คุณหลอกดาว

 รถพลงัไฮโดรเจนเป็นทางเลอืกอกีทางหนึง่ในโลกทีน่�า้มนัหรอืทีเ่รยีกกนัว่า

พลังงานจากฟอสซิลก�าลังจะหมดไป		ผมจ�าได้ว่าเมื่อตอนหนุ่ม	ๆ	ซึ่งก็คือเมื่อ	

40	 ปีมาแล้วตอนทีก่ลุม่โอเปคข้ึนราคาน�า้มันแล้วข่าวกบ็อกว่าทีต้่องขึน้ราคาน�า้มนั 

เป็นเพราะอกีไม่กีส่บิปีโลกนีก้จ็ะไม่มนี�า้มนัใช้แล้ว	ตอนนัน้ใจหายจรงิ	ๆ	เพราะ 

ยังอายุแค่	20	ต้น	ๆ	ที่ใจหายก็เพราะมานึกว่าถ้าโลกไม่มีน�้ามันใช้แล้วเราจะ 

อยู่กันยากล�าบากแค่ไหน	 แต่ตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรแล้วเนื่องจากเวลายาวนาน 

มาจนป่านนีก้ย็งัมีน�า้มนัให้ใช้กนัอยู	่	ขนาดทีม่กีารเผาบ่อน�า้มนัทิง้	ไฟไหม้เป็นเดือน	ๆ  

ตอนเกิดสงครามในตะวันออกกลางนะนี่

	 อีกเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้ผมเบาใจได้ไม่วิตกเรื่องน�้ามันจะหมดโลกก็คือ

พลังงานทดแทนที่คนคิดค้นขึ้นมาในยุคใหม่นี่แหละครับ	 การผลิตไฟฟ้าด้วย

พลังแสงอาทิตย์	และพลังลม	ซึ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปมากจนการใช้พลังงาน

จากน�้ามันและก๊าซธรรมชาติลดลง	 ย่ิงในปัจจุบันมีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า 

ที่แล่นได้เร็วเทียบเท่ารถสปอร์ตราคาแพงด้วยแล้ว	 ก็ท�าให้ความกลัวว่าจะ

ต้องกลับไปฝึกขี่ม้าหรือนั่งเกวียนไปท�างานหมดไป

	 แม้ว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะพัฒนาล�้ายุคไปมากแล้วและขายดีจน

ผลิตแทบไม่ทันในบางประเทศ	 แต่ปัญหาก็คือราคาท่ียังแพงมากและต้องม ี

ที่ชาร์จไฟให้เสียบชาร์จได้มากพอทั่วประเทศ	และที่ส�าคัญพอ	ๆ	กันก็คือ 

เราต้องมาฝึกช่างซ่อมรถยนต์กันใหม่เพราะอุปกรณ์และเครื่องยนต์นั้นต่างจาก

รถยนต์แบบดั้งเดิมที่เราใช้กันอยู่มาก	 นอกจากนั้นยังมีคนแอบเป็นห่วง

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเมืองไทยด้วย	 เพราะว่ากันว่าถ้าโลก

เปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันหมด	ชิ้นส่วนรถยนต์แบบดั้งเดิมก็จะไม่สามารถ

ใช้ได้ในอนาคต

	 ที่เขียนออกนอกทางไปเป็นเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเพราะรถที่ว่านี้ก�าลัง

เป็นคูแ่ข่ง	 (ทีแ่ซงหน้าไปเยอะแล้ว)	 ของรถพลงัไฮโดรเจนทีผ่มตัง้ใจจะเขยีนถงึ 

เอาละครบัมาเข้าเรือ่งรถพลงัไฮโดรเจนเสียท	ี หลงัจากทีบ่รษิทัรถยนต์สญัชาตญิีปุ่น่ 

คอืโตโยต้าได้ผลิตรถยนต์พลงัไฮโดรเจนออกจ�าหน่ายจรงิ	ๆ	ตัง้แต่ปี	2558	โดยใช้ 

ชือ่ว่า	Mirai	 (อ่านว่ามริาอ	ิแปลว่าอนาคต)	ปรากฏว่ายอดจองและยอดจ�าหน่าย 

มีมากพอสมควรในญ่ีปุ่นและสหรัฐฯ	 ซึ่งข้อดีที่เหนือกว่ารถพลังไฟฟ้าก็คือ

การเติมเชื้อเพลิงที่เร็วพอ	ๆ 	กับเติมน�้ามันธรรมดา	และเติมครั้งหนึ่งก็สามารถ

แล่นไปได้	 400	 กว่ากิโลเมตรโดยท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษเลยเพราะเขาบอกว่า

ผลจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์จะได้ออกมาเป็นน�้าบริสุทธิ์		ซึ่งผมเดาว่า

เป็นเพราะน�้าเกิดจากไฮโดรเจนบวกออกซิเจนตามต�าราวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้น

นั่นเอง

	 นอกจากโตโยต้าแล้วก็มีข่าวว่าคู่แข่งตลอดกาลของโตโยต้าคือฮอนด้า 

ก็ผลิตรถพลังไฮโดรเจนออกมาลองตลาดด้วยเหมือนกัน	

     

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

การสอบถามเกี่ยวกับการบิน (ตอนที่ 2) 
Hỏi  về  các  chuyến  bay (หอย เหว่ ก๊าก จเหวียน ไบ)

 บทสนทนาเกี่ยวกับการสอบถามเกี่ยวกับการบิน	 ในบทสนทนาจะ

เป็นการสนทนาระหว่าง	หาย	ดัง	กับ	กว๊ก	 เจียม	 	หาย	ดัง	ก�าลังจะเดินทางไป

เมืองกัวลาลัมเปอร์	เป็นสถานทีท่ีเ่ขาไม่เคยไป	กว๊ก	เจียม	จึงแนะน�าเร่ืองต่าง	ๆ	ให้ 

ตามที่หาย	ดัง	ต้องการจะสอบถาม	

Q:  

	 (โอ	จ่าว	อัญ	หาย	ดัง)	 โอ	สวัสดี	พี่	หาย	ดัง

H: 

 (จ่าว	แอม	ก๊วก	เจยีม	แอม	ด	ีเดวิ	เด๊ย)	สวัสดีน้อง	กว๊ก	เจียม	น้องไปที่ไหน

Q:  

	 (แอม	ดี	เด๊น	หาง	ห่าง	คง)	 น้องไปที่สายการบิน

H:  

	 (โอ่	แอม	ซับ	ไบ	ดี	เดิว	เด๊ย)	 โอ่	น้องจะบินไปที่ไหน

Q: 	 (แอม	ซับ	ดี	มาลายเซีย)		 น้องจะไปที่มาเลเซีย 

H: 	 (เด๋	หล่าม	สี่	เหว่ย)	 	 ไปท�าอะไรที่นั่น

Q:  

	 (สึ	โห่ย	หงิ	กง	จึ๊ง	เวียน	ก๊วก	เต๋	เอ๋อ	กัวลา	ลัมเปอร์)

	 เพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติโรตารี่ที่กัวลาลัมเปอร์

 

	 (อัญ	ก๊อ	เบี๊ยต	จิ	ญั้ญ	หาง	ห่าง	คง	มาลายเซีย	เอ๋อ	เดิว	คง)

	 พี่ทราบไหมว่าสาขาสายการบินมาเลเซียอยู่ที่ไหน

H: 	 (ไง	กั่ญ	หญ่า	อัญ)	 ถัดจากบ้านพี่ไป

  

 (น้อ	 เอ๋อ	 เต่ิง	 โหมด	 กัว๋	 คกั	 ส่าน	 เมโทรโปล)	 มนัอยูช่ัน้	 1	 ของโรงแรมเมโทรโปล 

Q:  

	 (โอ่	อญั	ด	ีมาลายเซยี	โส่ย	อัญ	ก๊อ	เบ๊ียต	โหมต	ต่วน	ก๊อ	เม้ย	จเหวยีน	ไบ	คง)

	 โอ่	พี่ไปมาเลเซียแล้ว	พี่พอจะทราบไหมว่าหนึ่งสัปดาห์มีกี่เที่ยวบิน

H:  

	 (ฮาย	จเหวียน	ถือ	ฮาย	หว่า	ถือ	ไบ๋)		สองเที่ยว	วันจันทร์	และวันเสาร์

  

	 (ถือ	ไบ๋	ไหม	ไบ	เกิ๊ต	กั๊ญ	เสิ้ม	เฮิน)		 วันเสาร์เครื่องบินขึ้นเช้ากว่า

Q:  

	 (หว่าว	ลุ้ก	เม้ย	เส่อ	หา	อัญ)	 	 ตอนกี่โมงเหรอพี่

H: 				(โหมต	เสือย	เจี่ยว)	 บ่ายโมงครึ่ง

Q:    

	 (เหมย	เส่อ	ไหม	ไบ	แส	หะ	กั๊ญ	เอ๋อ	เซิน	ไบ	กัวลา	ลัมเปอร์)

	 กี่โมงเครื่องบินจะลงจอดที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์

H:  

	 (ขวาง	โบ๊น	เสือย	เส่อ	เดี่ย	เฟือง)	 ประมาณสี่โมงครึ่ง	เวลาท้องถิ่น

Q: 

	 (เตี่ยน	แว้	บาว	เญียว	หา	อัญ)	 ราคาตั๋วเท่าไรเหรอพี่

H: 

 (นัม	จัม	ฮาย	เมือย	โด	หมี	จอ	แว้	ฮาย	เจีย่ว)	520	ดอลลาร์สหรฐัฯ	ส�าหรบัตัว๋สองเทีย่ว

 	(เด๊ย	หล่า	แว้	ห่าง	หาย)	 นีค่อืต๋ัวชัน้สอง

Q:  	 (ก๋าม	เอิน	อัญ)	 ขอบคุณพี่(อ่านต่อหน้า 11)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 เมื่อสมเด็จพระพันวษาเสด็จประพาสป่า

เพือ่จะไปแทงกระบอืป่า	บงัเอญิคบไฟทีท่หารอาสา

พวกของขนุไกรถอืใช้ส่องสตัว์	 เกดิลกุไหม้ขึน้	

แล้วลามป่าเป็นวงกว้าง	 กระบือที่ต้อนมา 

พากันแตกตื่นวิ่งขวิดกันไปมาอลหม่าน	

สมเด็จพระพันวษาทรงเห็นดังนั้นก็มีรับสั่ง

ให้ต้อนกระบือเข้าในค่าย	 แต่ขุนไกรไม่อาจ 

ต้านแรงของกระบือป่าที่วิ่งไล่ขวิดผู ้คน 

ล้มเจ็บได้		จึงแทงกระบือตายไปกว่าร้อย	

สมเด็จพระพันวษาทรงบันดาลโทสะจึงมี

รับสั่งให้ประหารชีวิตขุนไกรและริบทรัพย์

สมบัติทั้งหมดทันที	 ขุนไกรแม้จะตกใจจน

ตัวสัน่ขวญัหาย	 แต่กย็งัมสีตขิอให้เพชฌฆาตไปบอกนางทองประศรกีบัลกูให้ทราบ 

เรื่องโดยด่วน

	 นางทองประศรีเมื่อทราบเหตุก็ร้องไห้ปิ้มว่าจะขาดใจ	แต่ด้วยความรักลูก

และรักตัวกลัวตาย	 จึงรีบพาลูกหนีไปตายเอาดาบหน้าโดยจะพากันไปอาศัยญาติ

ที่เมืองกาญจนบุรี		ดังค�ากลอนที่ว่า

	 	 	 ครั้นรุ่งกระจ่างสว่างแล้ว	 จะกล่าวถึงพลายแก้วกับทองประศรี

	 นางจะพาลูกไปกาญจน์บุรี	 ก็รีบรี่ลงจากต้นไม้พลัน

	 มือกระเดียดกระบุงแล้วจูงลูก	 จิตผูกเกรงภัยให้นึกพรั่น

	 เดินเลียบชายละเมาะเสาะส�าคัญ	 ด้นดั้นลัดป่าพนาลี

	 เห็นลูกมะละกอสมอไข่	 ตกดาษกลางไปอยู่กับที่

	 พลายแก้วเห็นแล้วก็ยินดี	 ชี้บอกทองประศรีไปทันใด

	 โน่นแน่แม่เอ๋ยลูกไม้ป่า	 แม่ไปเก็บเอามาเถิดข้าไหว้

	 ลูกอยากนักจักกินให้สิ้นใบ	 แม่ก็เก็บส่งให้มิได้ช้า

	 ครั้นถึงหนองน�้าหยุดอาศัย	 ค่อยสบายคลายใจขึ้นหนักหนา

	 เอาข้าวเย็นที่เหลือเมื่อค�่ามา	 คดใส่ห่อผ้าให้ลูกกิน

	 พลายแก้วบิเอาแล้วเข้าเคี้ยว	 แห้งเหนียวพ้นใจร้องไห้ดิ้น

	 แกงอยู่ไหนแม่ขาขอทาลิ้น	 ข้าวติดคอตาปลิ้นไม่กินแล้ว

	 ทองประศรีฟังว่าน�้าตาไหล	 จะเอาแกงที่ไหนพ่อพลายแก้ว

	 วิ่งหนีเขามาตาบ้องแบว	 แว่วแว่วเหมือนจะเหลือแต่เนื้อปลา

	 พลายแก้วว่าข้าวเย็นกับปลาแห้ง	 เรี่ยวแรงมันจะมีหรือแม่ขา

	 ไม่ได้แกงก็แบ่งแต่ปลาร้า	 ละลายน�้าให้ข้าจงไวไว

	 ทองประศรีกอดลูกเข้าโศกา	 แม่มิรู้จะเอามาแต่ไหนได้

	 ลูกเอ๋ยตกล�าบากยากไร้	 จนใจสิ้นคิดของมารดา

	 เหตุการณ์ตอนนี้	 กล่าวถึงสภาพของแม่และลูกที่เคยอยู่พร้อมหน้ากันกับ 

ผู้เป็นพ่อ	 กลับต้องหนีราชทัณฑ์	 ไปตายเอาดาบหน้า	 ทั้งสองตกระก�าล�าบาก 

ระหกระเหินไปขออาศัยอยู่กับญาติที่กาญจนบุรี	 ขณะที่ทั้งสองดั้นด้นมาตามทาง

นัน้	พลายแก้วเห็นมะละกอตกอยู่	ก็ร้องจะกิน	จึงบอกให้แม่เก็บให้	ครั้นได้กินแล้ว 

ก็เดินทางต่อไปจนใกล้ค�่า	นางทองประศรีสงสารลูกก็เอาข้าวให้กิน	แต่ท่ามกลาง

ป่าเช่นนี	้ ไม่มกีบัข้าวอร่อยๆ	 เหมือนอย่างทีบ้่านพลายแก้วจงึงอแง	 และเอาแต่ใจยิง่นกั 

ค�ากลอนข้างต้นนี้จึงสร้างความรันทดใจยิ่งนักโดยเฉพาะหัวอกของผู้เป็นแม่	

	 ค�ากลอนนี้		กล่าวถึงพืชสมุนไพรสองชนิด	ได้แก่	มะละกอ	และสมอ	

	 มะละกอเป็นพชืพืน้บ้าน	มทีกุภาค		ภาคเหนอืเรยีกว่ามะก้วยเตด		อสีานเรยีก-

บักหุ่ง	หรือหมักหุ่ง		ภาคใต้เรียกลอกอ		ที่สตูลเรียกแตงต้น		

 สรรพคุณทางยาของมะละกอมีมากมาย		ใบสดน�ามาต้มเอาน�้ากินเป็นยาแกไ้ข ้ (อ่านต่อหน้า 7)

แก้หอบหืด		แก้โรคเหน็บชา	และแก้บวมเจ็บปวด	ใช้ใบแห้งน�ามาต�าให้เป็น

ผงละเอียด	ชงกับน�้ากินเป็นยาแก้โรคเกี่ยวกับกระเพาะหรือน�าใบสดมาย่างไฟ	

หรือลวกกับน�้าร้อน	 แล้วใช้ประคบในขณะอุ่นๆตามบริเวณที่ปวด	 แก้ปวดเจ็บ	 

แก้ปวดวิถีประสาท	ขับน�้านม	และแก้อาการบวมของโรคเท้าช้างได้		

 ส่วนผล		ใช้ทัง้ผลดบิและสกุ		น�ามาต้มคัน้เอาน�า้กนิเป็นยาบ�ารงุน�า้นม	ขบัพยาธ ิ

แก้บิด	แก้เลือดออกตามไรฟัน	ริดสีดวงทวาร	ช่วยย่อยอาหาร		ขับน�้าดี	น�้าเหลือง	

ผลสุกเหมาะส�าหรับผู้ที่ท้องผูกเป็นประจ�า

	 ยาง		ใช้ยางสดน�ามาผสมกับน�้าตาลหรือน�้าผึ้ง	กินเป็นยาแก้โรคเกี่ยวกับ 

กระเพาะอาหาร	 ช่วยย่อยอาหาร	ขบัพยาธ	ิ ขบัประจ�าเดอืน	หรอืใช้ยางสดทาภายนอก 

ช่วยกนัหดู	 ติง่	 ตาปลา	 เนือ้งอกอืน่ๆ	 กดัรอยด่างด�า	 และท�าให้ผวิหนงัอ่อนนุม่ได้ 

แม่ครัวมักใช้ยางจากผลมะละกอดิบหยดลงในหม้อต้มเนื้อ		หรือเอาใบมะละกอ 

สดห่อเนือ้		จะช่วยให้เนือ้เป่ือยนุม่เร็วข้ึน		ยางมะละกอยังน�ามาใช้ในอุตสาหกรรมเบียร์	

โดยท�าให้เบียร์ใส	แม้จะเก็บไว้นาน		

 ราก	 ใช้รากสด	หรอืแห้ง	น�ามาต้มเอาน�า้	 กนิเป็นยาขบัปัสสาวะ	ขบัประจ�าเดอืน 

แก้โรคหนองใน		โรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะและไต		และใช้ผสมเป็นยา 

แก้คุดทะราดและริดสีดวงทวาร	

	 มะละกอสุกเป็นผลไม้ที่มีวิตามินเอ	 วิตามินบี	 มีธาตุเหล็กและแคลเซียม 

มะละกอจงึเป็นผลไม้ทีม่คีณุค่าทางอาหารสงู	 น�าไปท�าอาหารแปรรปู

ได้หลายอย่าง	 เช่น	 ท�าตังฉ่าย	 ซีเซ็กฉ่าย	 ผลดิบ- 

หั่นเป็นเส้นยาว		กวน		 เติมน�้าตาล	มะนาว	หรือ

ใส่มะดนัท�าให้มีรสเปรีย้ว	ผลสกุยงัใช้	เป็นตวัปลอมปน 

ในการท�าซอสมะเขือเทศ	และซอสพริกอีกด้วย	

 มะละกอนับว่าเป็นพืชท่ีมีคุณค่ามากจนกลายเป็น

พชืเศรษฐกจิในปัจจบุนั	 มะละกอมคีวามส�าคญัท้ังในด้านการประกอบเป็นอาหาร	

โดยเฉพาะท�าส้มต�า		อาหารพื้นบ้านของภาคอีสานในด้านที่เป็นผลไม้สุก			ในด้าน 

ทีเ่ป็นผลไม้แปรรปู		และเป็นยา		อย่างไรกด็	ี	มะละกอกเ็ป็นพชืทีค่วรระวงัเมือ่ต้อง

ใช้ยางจากผลดบิ	 กล่าวคอือาจท�าให้เกดิการแพ้ได้	 คอือาจมอีาการเป็นผืน่คนัตามผวิหนงั 

และหญิงมีครรภ์ห้ามรับประทานราก	ยาง	และเมล็ด	เพราะอาจท�าให้แท้งได้		

 ล�าต้นและก้านใบของมะละกอยงัใช้แทนสบู	่	หรือน�ามาต้มกบัผ้าร่วมกบัสบู ่

จะช่วยลดรอยคราบสกปรกและไขมันได้อีกด้วย				

	 พืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งคือ	 ลูกสมอ	

ที่ตกเรี่ยรายอยู่ตามทาง	 สมอ	 หรือสมอไทย	

เป็นไม้ยนืต้น		ล�าต้นตรง	ยอดเป็นพุ่มทรงกลม		

เปลอืกสนี�า้ตาลปนเทา	ผวิเรยีบเป็นเกลด็บางๆ 

ใบรูปไข่กลับหัว	 ปลายมน	 ผลเป็นผลสด

แบบเดียวกันกับผลมะกอก	 เป็นรูปไข่	 หรือ

ลูกรักบี้		จึงได้ชื่อว่าสมอไข่อีกชื่อหนึ่ง

 สรรพคณุทางยาของสมอคือใช้ต้นเป็นยาขับเสมหะ 

แก้อาการเสยีวหน้าอก		แก้ท้องผูก		ดอกใช้เป็นยารกัษาโรคบดิ 

ผลใช้บดให้ละเอยีดแล้วน�าไปโรยแผลเรือ้รงั		ผลอ่อนใช้เป็นยาระบาย		ผลแก่จะมรีสฝาด 

ใช้เป็นยาระบาย		แก้ลมจุกเสียด	เป็นยาเจริญอาหาร	หรือยาบ�ารุง		หรืออาจจะ 

ใช้อมแก้เจ็บคอได้		ขับน�้าเหลืองเสีย		เปลือกใช้เป็นยาบ�ารุงหัวใจ		ขับปัสสาวะ		 

เนื้อหุ้มเมล็ดใช้รักษาโรคเกี่ยวกับน�้าดี	 โรคท้องมาน ตับและม้ามโต	 อาการสะอึก		

อาเจียน	 โรคหืด	 และท้องร่วงเร้ือรัง	 	 ผลแก่ของสมอไทยจะนิยมรับประทาน

เป็นสมุนไพร			ในสมัยพุทธกาล		พระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์ฉันสมอ 

เป็นยาสมุนไพรเช่นกัน		

สมุนไพรในขุนช้างขุนแผน   
ผศ.ดร.สายวรุณ  สุนทโรทก คณะมนุษยศาสตร์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 ค ณ า จ า ร ย ์ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า 

คณะสื่อสารมวลชน  ร่วมสืบสาน 

พระราชปณิธานพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 

ด้านหลกัการ  “รูร้กัภาษาไทย”  จดัโครงการ 

เสวนาวชิาการ  พร้อมยกคณะผูป้ระกาศข่าว 

ผู้จัดละครและนักแสดงช่อง  7  มาร่วม 

เสวนาให้ความรู้แก่นักศึกษา  เพื่อดำารง

เอกลักษณ์ของชาติ ทั้งการใช้  การอนุรักษ์  และการเผยแพร่ภาษาไทยไปสู่วงกว้าง

 คณะสื่อสารมวลชน		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ	เรื่อง		๙		เดินตามรอยพ่อ 

สืบสานพระราชด�ารัส	 “รู้รักภาษาไทย”	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 กับการ

ออกเสียงในรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์		โดยมี	อาจารย์จเลิศ  เจษฎาวัลย์ 	คณบดี

คณะสื่อสารมวลชน	เป็นประธาน		และมี	‘ลอร์ด’ สยม  สังวริบุตร	 	ผู้จัดละครช่อง	7	 	‘ปุ้ม’ เปรมสุดา  

สันติวัฒนา		ผู้ประกาศข่าวจากรายการฝนฟ้าอากาศ		สนามข่าว	7	สี		และสนามข่าวบันเทิง		พร้อมด้วยทีม

นักแสดงละครพื้นบ้านเรื่อง	“สี่ยอดกุมาร”		‘ปูเป้’ เกศรินทร์  น้อยผึ้ง  ‘ข้าวตู’ พลพจน์  พูลนิล  ‘โมเดล’ 

ศิฐฑา  ตามโกไสย		และ	‘ต้น’ นรินทร์  พรพิทักษ์วงศ	์	โดยมีคณาจารย์		นักศึกษาเข้าร่วมงานจ�านวนมาก		

เมื่อวันที่	3	กุมภาพันธ์	2560		ณ	ห้อง	702		ชั้น	7	อาคารสุโขทัย

									โอกาสนี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนาพร  พิทยาบูรณ์ 	อาจารย์ประจ�าคณะสื่อสารมวลชน		ได้น้อมน�า

พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2505		 

ความว่า		“...เราโชคดีท่ีมีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล  จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้  ปัญหาเฉพาะ 

ในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ  อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือ ให้ออกเสียง 

ให้ถูกต้องชดัเจน  อีกอย่างหน่ึงต้องรกัษาให้บรสุิทธิใ์นวธิใีช้  หมายความว่าวธีิใช้ค�ามาประกอบเป็นประโยค  

นับเป็นปัญหาท่ีส�าคัญ ปัญหาท่ีสามคือความร�่ารวยในค�าของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร�่ารวยพอ   

จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้...  ส�าหรับค�าใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจ�าเป็นทางวิชาการไม่น้อย  แต่บางค�า 

ทีง่่ายๆ กค็วรจะม ี ควรจะใช้ค�าเก่าๆ ทีเ่รามอียูแ่ล้ว  ไม่ควรจะมาต้ังศพัท์ใหม่ให้ยุง่ยาก”

 ด้าน		คณบดีคณะสื่อสารมวลชน		กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		 

ทรงให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างมาก		เนื่องเพราะภาษาไทยคือเอกลักษณ์ของชาต	ิ	 

และเป็นสมบัติคู่ชาติบ้านเมืองเรามาแต่โบราณกาล		โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้		เพื่อเป็นการน้อมร�าลึก 

ในพระมหากรณุาธคิณุของพระองค์		ทีท่รงมพีระราชปณธิานและพระราชกรณียกจินานปัการ		ซึง่แสดงถึง 

การเอาพระราชหฤทัยใส่ความเป็นอยู่ของพสกนกิรชาวไทยมาตลอด	70	ปีแห่งการทรงครองราชย์		รวมถงึ 

การปลกูฝังให้นกัศกึษาได้ร่วมสบืสานพระราชปณธิานในด้านของภาษาไทย	 เพือ่ด�ารงไว้ซ่ึงเอกลกัษณ์ของชาติ 

ทั้งการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง		การอนุรักษ์ภาษาไทย		และการเผยแพร่ภาษาไทยไปสู่วงกว้างมากขึ้น

 “ขอบคุณวิทยากรที่มาร่วมสร้างสีสันและองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษา  เชื่อว่า

ความรู้ท่ีนักศึกษาได้รับจากกิจกรรมนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง  ทั้งด้านการเรียน และการประกอบอาชีพ 

รวมถึงการได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พระราชด�ารัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 ส�าคัญที่สุดคือการ

ด�ารงไว้ซึ่งภาษาของชาติ เพื่อภาษาไทยจะอยู่ในใจของคนไทยตลอดไป”

 นางสาวนุศรินทร์  เพ็งสะและ 	นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน		กล่าวว่าตน

มคีวามรูเ้กีย่วกบัภาษาไทยอยูบ้่าง	และวนันีไ้ด้มโีอกาสเข้าร่วมเสวนา	“รูร้กัภาษาไทย”  

ท�าให้ได้รบัมมุมองทีห่ลากหลายจากวทิยากรหลายๆ	คน		ซึง่ภาษาไทยมคีวามส�าคญัมาก		

จากพ่อขุนรามค�าแหงที่ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย	 (ลายสือไทย)	 ตั้งแต่สมัยสุโขทัย		

เป็นเอกลักษณ์ที่ท�าให้เราภูมิใจ

 “ประทับใจกิจกรรมเสวนานี้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและเยาวชนทุกคน  

ในอนาคตนักสื่อสารมวลชนต้องท�างานด้านภาษามากที่สุด  จึงจ�าเป็นต้องเข้าใจ

และเป็นตัวอย่างท่ีดีในการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง  รวมถึงหน้าที่ในการร่วมสืบสานพระราชปณิธาน 

ของในหลวง รัชกาลที่ 9”

ภูมิปัญญาไทยในวรรณคดีฯ (ต่อจากหน้า 6 )

 หลังจากที่สองแม่ลูกเดินทางกันมาจนค่อนคืน 

ก็มาถึงเมืองกาญจนบุรี		นางทองประศรีก็ไปขออาศัย 

อยู ่กับญาติค้าขายจนพอจะมีเงินมีทองซื้อที่ดิน 

ท�าไร่ท�าสวน	 มข้ีาทาสมากมาย	 กลายเป็นเศรษฐีนีย่อยๆ 

คนหนึ่งทีเดียว	ดังที่กวีบรรยายว่า

	 	 แม่ลูกไปถึงบ้านกาญจน์บุรี	

	 ทองประศรีบอกลูกว่าพ่อเอ๋ย

	 ในเมืองนี้มีคนที่คุ้นเคย	

	 แล้วเดินเลยไต่ถามเนื้อความไป

	 ด้วยผัวเคยบอกเล่าแต่เก่าก่อน	

	 ว่าญาติมีที่ดอนเขาชนไก่

	 ครั้นไปพบพวกพ้องของขุนไกร	

	 เขาก็ท�าเรือนให้มิได้ช้า

	 นางค่อยท�ามาหากิน	

	 เงินทองทรัพย์สินค่อยเก็บหา

	 ช่วยคนบ่าวไพร่ท�าไร่นา	

	 ซื้อที่ทางช้างม้าแลวัวควาย

	 มีคนนับหน้าถือตา	

	 ทรัพย์สินได้มาด้วยค้าขาย

	 ค่อยตั้งตัวท�ากินเป็นถิ่นสบาย	

	 อยู่กับลูกชายมาหลายปี	ฯ

	 นับว่านางทองประศรีเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่ง 

ทีเดียว		เมื่อสามีต้องโทษจากไปไม่กลับ	ปล่อยให ้

สองแม่ลูกต้องดิ้นรนด�าเนินชีวิตเพียงล�าพัง		นางก ็

สามารถตั้งตัวเก็บเงินซื้อที่ทางได้		และเป็นหลัก 

ให้ลกูชายได้พึง่พงิ	โดยทีไ่ม่ยอมมสีามใีหม่		พอลกูชาย 

เริม่โตเป็นหนุม่กร็�า่ร้องอยากจะเรยีนวชิา		คอยตดิตาม 

ตอนต่อไปนะคะว่านางทองประศรีจะพาลูกชาย 

หวัแก้วหวัแหวนคนนีไ้ปเรยีนทีไ่หน		แล้วพบกนัใหม่ 

ฉบับหน้าค่ะ			

มาจาก	https://sites.google.com/site/katibwrrnkhdithiy/
wrrnkhdi-thiy/khun-chang-khunphaen

คณะสื่อสารมวลชนจัดเสวนาสืบสาน 
พระราชดำารัส “รู้รักภาษาไทย”



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 คณะวศิวกรรมศาสตร์	 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	 จดัเสวนาทางวชิาการ

เรือ่ง	 “แนวทางการขอทนุวจัิยและการพฒันาต�าแหน่งทางวชิาการ เพือ่ให้สอดคล้อง

กับนโยบายประเทศไทย 4.0”  โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 เป็นประธานเปิดงาน	และมีคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่ 

ร่วมรบัฟัง	เมือ่วนัที	่26	มกราคม	2560	ณ	อาคารลายสอืไท	คณะวศิวกรรมศาสตร์

 โอกาสนี้	ผศ.พิศิษฐ์  แสง-ชูโต	คณบดีคณะ- 

วศิวกรรมศาสตร์	 กล่าวว่าประเทศไทย	 4.0	 คือการขับเคลือ่น  

5	 กลุม่เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมเป้าหมายให้เกดิผลสัมฤทธ์ิ

ภายในระยะเวลา	3-5	ปี	ข้างหน้า	ซึ่งประกอบด้วย	กลุ่ม-

อาหารเกษตรและเทคโนโลยี	กลุ่มสาธารณสุข	สุขภาพ

และเทคโนโลยีทางการแพทย์	 กลุ่มเครื่องอุปกรณ์

อัจฉริยะหุ่นยนต์	 และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  

กลุม่ดจิติอลเทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ทีเ่ชือ่มต่อและบงัคบัอปุกรณ์ต่างๆ	ปัญญาประดษิฐ์ 

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว	 และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม

และการบริการท่ีมีมูลค่าสูงเป็นการเปลี่ยนปัญหาและความท้าทายให้เป็น

ศักยภาพโอกาสในการสร้างความมั่นคง	 มั่งค่ัง	 และยั่งยืนให้กับประเทศ 

อย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	 การเปลี่ยนจากปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 ให้เป็น

สังคมผู้สูงอายุท่ีมีพลัง	(Actove	Aging)	การพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย	์ 

การยกระดับเมืองให้	 Smart	 City	 การเปลี่ยนแปลงสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ	 

ให้กลายเป็นอาหารสุขภาพ	เป็นต้น

	 การท�าวิจัยเพื่อตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย	 4.0	 นั้น	 ต้องเป็นการ

วิจัยท่ีตอบโจทย์รัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมในการยกระดับงานวิจัย

และความยั่งยืนให้กับประเทศพร้อมทั้งท�าให้เกิดนักวิจัยที่มีศักยภาพและ 

แรงผลักดันตามนโยบายของรัฐด้วย	

 “คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

ตระหนกัถงึความส�าคญัในการท�าวจิยั

และการบูรณาการองค ์ความรู ้ 

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย จึงจัดอบรม

ทางวิชาการเรื่อง “แนวทางการขอ

ทุนวิจัยและการพัฒนาต�าแหน่ง

ทางวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0” ขึ้น เพื่อสนับสนุน

ให้คณาจารย์ได้ขอทุนวิจัย และขอต�าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งเพื่อให้ทราบ

แนวทางในการขอทุนวิจัยที่สอดคล้องต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วย ทั้งนี้ 

การวิจัยนั้นถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่าต่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคม

โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นปัจจยัพืน้ฐานในการพฒันาประเทศให้ยัง่ยนื ท้ังทางเศรษฐกจิ

และสงัคม เพราะงานวจิยัมคีณุภาพจะท�าให้เกิดความรู้ ความคดิ และแนวทางใหม่ 

น�าไปสู่การแก้ปัญหา และเกิดผลส�าเร็จไปสู่เป้าหมายที่สังคมต้องการ และ

สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป”

 อธกิารบด ี คาดหวงัเจ้าหน้าทีผู่ด้แูลนกัศกึษาพิการ ให้มคีวามอดทนและเข้าใจ 

ยอมรับนักศึกษาในฐานะเป็นสมาชิกหนึ่งที่ควรได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม 

ปฏิบัติงานด้วยใจ เพ่ือให้ทำางานได้อย่างมีความสุข มุ่งผลักดันนักศึกษาพิการ 

ให้ประสบความสำาเร็จ สามารถก้าวไปสู่จุดที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตได้

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์	 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา	“การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการที่ม ี

ความบกพร่องไม่เด่นชดั”	 โดยมบีคุลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลนกัศกึษาพกิาร 

ทัง้ส่วนกลาง	 และส่วนภมูภิาคจาก	 23	 สาขาวทิยบรกิารฯ	 ทัว่ประเทศจ�านวน	 90	 คน 

เข้าร่วมการอบรม	 เมื่อวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2560	 ณ	 ห้องประมวล	 กุลมาตย	์ 

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี้นางนฤมล มนาปี ผู้อ�านวยการกองกิจการนักศึกษา	 กล่าวว่า	 

งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา	 กองกจิการนกัศกึษา	 ได้ตระหนกัถงึความส�าคญั

เกีย่วกบัการให้บรกิารสนบัสนนุนกัศกึษาพกิารในระดบัอดุมศกึษา	 โดยเป็นนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยที่จะสนับสนุนนักศึกษาพิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ	 พ.ศ.	 2551	 ในการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก	

ได้แก่	 สือ่ส�าหรบัการเรยีน	 และการให้ความช่วยเหลอือืน่ทางการศกึษา	 เพือ่ส่งเสรมิ

ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ	 ตามความสนใจ	 ความถนัด	 และความ

ต้องการจ�าเป็นพเิศษของนกัศกึษาพกิาร	 หน่วยบรกิารนกัศกึษาพกิารเป็นหน่วยงาน 

สนับสนุนนักศึกษาพิการให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยได้เท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป	ลดอุปสรรคและข้อจ�ากัด	สามารถ

บรรลุเป้าหมายของการศึกษาได้	โดยการบริการที่จัดให้นั้นเป็นการจัดประเภท 

ความพิการ	และความต้องการของนักศึกษาพิการ	

 “ปัจจุบัน ม.ร. มีนักศึกษาพิการจ�านวน 383 คน เป็นนักศึกษาพิการ

ด้านการมองเห็นจ�านวน 141 คน พิการทางการได้ยินและสื่อความหมายจ�านวน

34 คน พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจ�านวน 174 คน และพิการไม่เห็นชัด 

จ�านวน 34 คน ซึ่งหมายถึง พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ ทางพฤติกรรม และ

อารมณ์ ออทิสติก และพิการซ�้าซ้อน” 

	 ส�าหรับงานสัมมนาครั้งน้ี	 จัดระหว่างวันที่	 1-3	 กุมภาพันธ์	 2560	 เพื่อให้

บคุลากร	ม.ร.	ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคได้มคีวามรู	้ ความเข้าใจ	 เกีย่วกบัลกัษณะ

การวินิจฉัย	 คัดแยกและการพิจารณาความต้องการของผู้พิการ	 ตลอดจนการให ้

ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการที่มีความบกพร่องที่ไม่เด่นชัด	 เพื่อสามารถน�าไป

ปฏิบัติต่อนักศึกษาพิการได้อย่างถูกต้อง	

	 จากน้ัน	อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าที่ผ่านมา	จะเห็นได้ว่าสังคมไทยละเลย 

ผู้พิการมานาน	 แต่ในขณะนี้	 รัฐบาลเริ่มให้ความส�าคัญโดยจัดสรรงบประมาณ

ผ่านสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่อาคาร	 เช่น	 ทางขึ้นลง	 เพ่ือให้ผู้พิการ

สามารถขึน้ลงได้	 ส�าหรบัความบกพร่องของนกัศกึษาพกิารเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน

ที่ผู้ดูแลควรทราบถึงความบกพร่องว่าควรมีแนวทางในการปฏิบัติดูแลอย่างไร	

ทั้งนี้	 ให้ระลึกเสมอว่าทุกคนเป็นมนุษย์มีความเท่าเทียมกัน	 มีสติปัญญา	 และ

จิตใจท่ีเป็นปกติไม่แตกต่างกัน	 เพียงแต่มีความไม่พร้อมทางร่างกาย	 หรือการ 

รับรู้เท่านั้น

 “ภายหลังการอบรมครั้งนี้ หวังให้ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบแนวปฏิบัติต่อ 

นกัศกึษาพกิารได้อย่างถกูต้อง ทีส่�าคญัคอืมคีวามอดทนและเข้าใจ ยอมรบัในฐานะ

เป็นสมาชกิหนึง่ทีค่วรได้รบัการดแูลอย่างเท่าเทียม อยากให้เข้าใจว่างานนีไ้ม่ใช่ภาระ 

ให้ท�าด้วยความสบายใจและมีความสุข เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพิการนี้ประสบ

ความส�าเร็จ สามารถก้าวไปสู่จุดที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตได้”

อธิการบดีย้ำา ดูแล นศ.พิการเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 

แนะเจ้าหน้าที่ ต้อง “อดทน เข้าใจและยอมรับ”
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดเสวนา “แนวทางการขอทุนวิจัยฯ”



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ถาม 1.	 ขณะนีก้�าลงัเรยีนในรหสันกัศกึษาพรดีกีรี

ลงวชิาเรยีนของคณะรฐัศาสตร์	 ถ้าจะย้ายไปเรยีนวชิา

ของคณะอืน่	การทีจ่ะได้เกยีรตนิยิม	ต้องเรยีนต่อเนือ่ง

หลังจากที่จบ	ม.6	หรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวกัน	

	 2.	 ถ้าย้ายคณะแล้วเทียบโอนหน่วยกิต

จากคณะเก่าเรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าเริ่มต้นปี	1	ใหม่ 

หรือนับรวมกับตอนที่เราเรียนพรีดีกรี

ตอบ	 1.	 จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2551	“ส�าหรับ

ผู้ท่ีสมคัรทีม่หีน่วยกติสะสม	 (นกัศกึษา	 Pre-degree) 

เพราะเคยสมคัรเข้าศกึษาเป็นรายกระบวนวชิามาก่อน	

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา 

เป็นรายกระบวนวชิาโดยไม่ได้รบัปรญิญา	พ.ศ.	2537 

ข้อ	 8	 วรรค	 2	 หรือระเบียบมหาวิทยาลัยค�าแหง

ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียม

ศึกษาระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2548	 ข้อ	 8	 วรรค	 2	

ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็นนักศึกษา

ต่อเนื่องตามข้อ	 5	 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสม

จากมหาวิทยาลัยเป็นจ�านวนหน่วยกิตที่ก�าหนดไว้

ในหลักสูตรและอาจพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับ

เกียรตินิยมตามข้อ	20	โดยอนุโลม

	 นักศึกษาต ้องศึกษาภายก�าหนดเวลา 

ในหลักสูตรคือนับจากวันสมัครเป็นนักศึกษา	 

Pre-degree	 รวมกับการสมัครเป็นนักศึกษาปกติ

รวมแล้วระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินระยะเวลา

ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรในสาขาที่จบการศึกษา	

เช่น	 ในกรณีหลักสูตรที่เรียนเป็นหลักสูตร	 4	 ปี	 

ถ้าเรียน	Pre-degree	มา	3	ปี	เมื่อสมัครเป็นนักศึกษา

ปกติต้องเรยีนอีกไม่เกนิ	1	ปีการศกึษา	และจบการศกึษา 

จงึจะมสีทิธิไ์ด้เกยีรตนิยิม	 แต่ทัง้นีน้กัศกึษาต้องสมคัร 

เป็นนกัศกึษาภาคปกตหิลังจากทีล่าออกจากนกัศกึษา	

Pre-degree	ทนัท	ี(ในช่วงทีม่หาวทิยาลยัเปิดรบัสมคัร

นักศึกษาใหม่)

	 2.	 ถ้านักศึกษาจะมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม	 

ต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ในข้อ	 1	 แต่ถ้าจะจบการศกึษา

แบบปกติ	 นักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่	 ถึงจะ 

ใช้สิทธิ์เทียบโอนวิชาก็ถือว่าเป็นนักศึกษาปี	 1	 

ไม่นับรวมกับที่เป็นนักศึกษา	Pre-degree

ถาม	 1.	 เป็นนกัศกึษาเทยีบโอนจบจากมหาวทิยาลยั

อืน่มาเรยีนในเอกภาษาไทย	 อยากทราบว่าต้องลงทะเบยีน

สอบ	e-Testing	หรือไม่

	 2.	 ภาคที่ขอจบลงได้กี่หน่วยกิต กองบรรณาธิการ

	 ส�านักพิมพ์	ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์	2560	จ�านวน 10	วิชา	ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

	 59157	 ACC	2202	 67/25	 การบัญชีชั้นกลาง	2	 รศ.สุปริญญา		ชุกะวัฒน์

	 	 (AC	202)

	 59297	 ATH	2203	 241/25	 หลักสัตวศาสตร์	 รศ.ดร.สวุรรณา	พรหมทอง

	 	 	 	 (ต�าราทีเ่รยีนได้ด้วยตนเอง)

	 59206	 CMS	2201	(H)	 132/25	 คูม่อือนิทรย์ี	1	 รศ.ระววีรร	ณ		สทิธิโอสถ

	 59246	 CMS	3407	(L)	 38/25	 ปฏบิตักิารเคมเีชงิฟิสกิส์	1	 รศ.วชิยั		ธรานนท์		และคณะ

	 	 CH	243	(H)

	 59285	 ECT	2201	 90/25	 การถ่ายภาพ	1	 รศ.ศุภชัย		ตันศิริ

	 	 (ET	221)

	 59223	 HIS	3501	 78/25	 ประวัติศาสตร์ยุโรป	1	 ผศ.มยุรี		เจริญ

	 	 (HI	351)	 	 (ต�าราที่เรียนได้ด้วยตนเอง)

	 59262	 JPN	1001	 98/25	 ภาษาญี่ปุ่น	1	 ผศ.ปรีดา		เมธีภาคยางกูร

	 59231	 GEO	2101	 73/25	 ภูมิศาสตร์กายภาค	 คณาจารย์ภาควชิาภมูศิาสตร์

	 	 (GE	213)

	 59307	 MGT	3401	 95/25	 การจัดการความรู้	 รศ.ดร.ปิยะฉตัร		จารธุรีศานต์	

  (GM	322)

	 59226	 POL	3301	 92/25	 นโยบายสาธารณะ	 รศ.ดร.ปิยะนุช		เงินคล้าย	

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

0-2310-8757-9	ต่อ	1306	(ฝ่ายขาย)	

ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

ตอบ	 1.	 การลงทะเบียนสอบ	e-Testing	 เป็นการ

จัดสอบโดยส�านักทดสอบทางอิ เ ล็กทรอนิกส ์	

เ พ่ือเป ิดโอกาสให้กับนักศึกษาท่ีมีความพร้อม 

ในการสอบก่อนที่จะถึงเวลาที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ 

ในปลายภาค	ซึง่วชิาทีจ่ะจดัให้สอบ	e-Testing	ส�านกัฯ 

จะประกาศให้ทราบก่อนการลงทะเบียนในภาคนั้นๆ 

ซึง่การทีจ่ะสมคัรสอบหรอืไม่	 นกัศกึษาเป็นผูพ้จิารณาเอง 

และวิชาท่ีจะสอบต้องมีอยู่ในประกาศของส�านักฯ 

ในภาคการศึกษานั้นด้วย	

	 ถ้านกัศกึษาสมคัรสอบวชิาทีเ่ปิดให้สอบใน 

e-Testing	และสอบผ่านในวิชานั้นนักศึกษาไม่ต้อง

เข้าสอบในปลายภาคเพราะถือเอาเกรดในการสอบ 

e-Testing		เป็นเกรดทีน่กัศกึษาสอบได้แล้วในวชิานัน้

	 2.	 คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและ

การสอนหลักสูตร	 5	 ปี	 และภาควชิาทีเ่ป็นหลักสูตร  

5	 ปี	 ถ้าขอจบลงทะเบียนได้ไม่เกิน	 22	 หน่วยกิต	 

ในภาคปกต	ิ (ภาค	1,	 2)	 ถ้าขอจบในภาคฤดรู้อนลงทะเบยีน

ได้ไม่เกิน	9	หน่วยกิต

 ขอเชญินกัศกึษาและบคุคลทัว่ไปเข้าร่วมอบรม 

“ทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

ด้วยคอมพิวเตอร์”	 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐาน 

การพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ	 และการใช ้

เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง	โดยผู้เข้ารับ 

การอบรมจะได้รับวุฒิบัตร		ผู้สนใจสมัครเข้าอบรม 

ได ้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศิลาบาตร	(ชั้นลอย)	โทร.	0-2310-8126	ตั้งแต ่

บดันีเ้ป็นต้นไป	จ�านวน	3	รุน่

 ✤	รุน่ท่ี		4	รบัสมคัรต้ังแต่บัดนี	้-		24		ก.พ.	60	

 ✤	รุน่ที	่	5	รบัสมคัร	27	ก.พ.	-	21	เม.ย.	60	

 ✤	รุ่นที่	6	รับสมัคร	24	เม.ย.	-	2	มิ.ย.	60

หลกัฐานการสมคัร:	 รูปถ่ายขนาด	 1	 นิว้	 หรือ	 2	นิว้ 

1	รูป	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	 (บุคคลทั่วไปใช้

บัตรประจ�าตัวประชาชน)

อบรม:	10	วัน	วันละ	1	ชั่วโมง

การแต่งกาย:	 ชุดนักศึกษา	 หรือชุดสุภาพเข้าอบรม 

สถานทีอ่บรม	:	 ห้องอบรมพิมพ์สมัผสัคอมพิวเตอร์	 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา	(ชั้น	2)

อบรมทักษะการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี	ได้แก่	

 ✣ คณะนิติศาสตร์	

    ✣ คณะบริหารธุรกิจ					

 ✣ คณะมนุษยศาสตร์				

 ✣ คณะศึกษาศาสตร์	

 ✣ คณะวิทยาศาสตร์			

 ✣ คณะรัฐศาสตร์		

 ✣ คณะเศรษฐศาสตร์				

 ✣ คณะสื่อสารมวลชน		

 ✣ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		

	 ประจ�าภาค	1	ปีการศึกษา	2560	ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 1. กำาหนดการจำาหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

  1.1 จำาหน่ายทางไปรษณีย์	 (เฉพาะผู้ที่ 

ไม่ใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต)	 ต้ังแต่วันท่ี 18 เมษายน 2560 

ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ราคาชุดละ 140.- บาท  

โดยส่งเงินเป็นธนาณัติธรรมดา	 สั่งจ่ายเงินที่	 ปณฝ. 

รามค�าแหง	10241	ผู้รับเงิน	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		 

จ่าหน้าซองถึง	 หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร	 ตู้	 ปณ.	 1002	 ปณฝ.รามค�าแหง	 กรุงเทพฯ 

10241	(ชุดสมัครทางไปรษณีย์)	หากไปซ้ือด้วยตนเอง 

ที่มหาวิทยาลัย		ราคาชุดละ	140	บาท		จ�าหน่ายทีฝ่่าย 

รับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร	อาคาร	สวป.	ช้ัน	3

  1.2 จำาหน่ายที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

(รามฯ 1)	 ชุดสมัครด้วยตนเอง	 จ�าหน่ายตั้งแต่วันที่	 

15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ	เว้นวันท่ี	19-22	มิถุนายน	2560) 

ท่ีอาคาร	สวป.		ช้ัน	1	 ราคาชุดละ 120 บาท

  1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์ เน็ต 

ไม่ต้องซื้อระเบียบการรับสมัคร สามารถ	Download	 

ได้ที่	www.iregis2.ru.ac.th 

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้สมัคร	 ผู้มีสิทธ์ิสมัคร 

ต้องมีคุณวุฒขิ้อใดข้อหนึ่ง		ดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(มัธยมศึกษาตอนปลาย)	หรือเทียบเท่าขึ้นไป	(ม.ศ.5 

หรือ	ม.6)		หรือ

	 	 2.2			จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 (มัธยมศึกษาตอนต้น)	 หรือเทียบเท่า	 

(ม.3	หรือ	ม.ศ.3	หรือ	ม.6	เดิม)		และต้องมีคุณสมบัติ		 

ดังนี้

	 	 	 2.2.1	 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	 

ซ่ึงมีต�าแหน่งและเงินเดือน	ต้ังแต่ระดับ	2	หรือเทียบเท่า 

ขึ้นไป		หรือ

	 	 	 2.2.2	 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ 

หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 หรือเป็นลูกจ้างของรัฐ 

ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือ										

   2.2.3	 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	 สมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด		สมาชิกสภาเขต  

สมาชิกสภาเมืองพัทยา	 สมาชิกสภาเทศบาล	 สมาชิก- 

สภาต�าบล	 สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 หรือ 

กรรมการสุขาภิบาล	 หรือก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 หรือ 

	 	 2.3	 เป็นผู้ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา 

แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  3.1 รับสมัครผ่ านทางอิน เทอร์ เน็ต  

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)	 ระหว่าง 

วันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 

สมัครได้ที่เว็บไซต์		www.iregis2.ru.ac.th

  3.2 รับสมัครทางไปรษณีย์	 (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้ 

สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)	 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 

2560 ถึงวันท่ี 23 มิถุนายน 2560	ให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร 

และเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษา	(ม.ร.1)	ให้ครบถ้วน

 นอกจากน้ัน	มหาวิทยาลัยได้ให้สิทธ์ิรับเทียบโอน- 

หน่วยกิต	 ส�าหรับผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง		หรือจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น		โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะ- 

กรรมการประจ�าคณะที่รับเข้าศึกษาก�าหนด	 ทั้งนี้จะ 

ต้องไปสมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเท่าน้ัน

  3.3 รับสมัครท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

(รามฯ 1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่	 2	 มิถุนายน	 2560 

ถึงวันที่	 5	มิถุนายน	2560	 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ครั้งที่ 2	 ระหว่างวันที่	 28	 มิถุนายน	 2560	 ถึงวันที่ 

2	กรกฎาคม	2560	(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	ต้ังแต่เวลา	 

08.30	-	15.30	น.	ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหง- 

มหาราช	โดยด�าเนินการสมัครได้	2	กรณี	ดังนี้

	 	 	 3.3.1	 กรณีซ้ือเล่มระเบียบการรับสมัคร	

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร	 (อยู่ในเล่มระเบียบ 

การรับสมัครฯ)	แล้วน�ามาสมัคร

   3.3.2	 กรณี	ไม่เสียค่าใบสมัคร	ให้กรอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต	 ผ่านเว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย	 www.iregis2.ru.ac.th	 ผู้สมัครต้องพิมพ์ 

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิก 

ข่าวรามค�าแหงออกมา	แล้วน�ามาสมัคร

 4. หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร  (ถ่ายส�าเนาขนาด	 

A4	เท่านั้น)

  4.1	 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

(ม.ร.2)

  4.2	 ส�าเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตร	 จ�านวน 

2	 ฉบับ	 (กรณีใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิตระดับอนุปริญญา 

หรือเทียบเท่าข้ึนไป	ต้องถ่ายส�าเนาคุณวุฒิ		จ�านวน	4	ฉบับ	)	 

	 	 	 4.2.1	 กรณีคุณวุฒิที่ จบหลักสูตร 

เป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้ 

จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร	 โดย 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ติดต่อสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำานักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษา 

(อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ติดต่อสำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สำานักมาตรฐานและ 

ประเมินผลอุดมศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องชำาระค่าธรรมเนียม 

การจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด 

รายละ 500 บาท ในวันที่สมัครด้วย

   4.2.2	 ผู้สมัครท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษา- 

ตอนต้น	(ม.3)	หรือเทียบเท่ามาสมัครเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี			ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับ 

หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

  4.3	 ส�าเนาหลักฐานต่างๆ	 หากมีการเปล่ียนแปลง	 

ชื่อตัว	หรือนามสกุล	หรือกรณีสมรส	หรือกรณีหย่า	 

ให้ถ่ายส�าเนาเท่ากับส�าเนาคุณวุฒิ	นั้น

	 	 4.4	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	จ�านวน	2	ฉบับ	 

และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน		(หน้า-หลัง)			จ�านวน			3		ฉบับ 

          สำาหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ใช้สำาเนา

บัตรประจำาตัวคนพิการ  จำานวน 2 ฉบับ

						 	 4.5	 รูปถ่ายสีหน้าตรง	 ขนาด	 2	 นิ้ว	 

จ�านวน	1	รูป

        4.6	 แผ่นระบาย	(ม.ร.	25	)	จ�านวน	1		แผ่น 

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ)							 	

	 	 4.7	 ใบรับรองแพทย์	จ�านวน	1	ฉบับ	(ขอได้ 

ท่ีงานแพทย์และอนามัย		ค่าธรรมเนียม	ฉบับละ	20	บาท)

	 	 4.8	 ใบสมัครสมาชิกข่าวรามค�าแหง	 (อยู่ใน

เล่มระเบียบการรับสมัครฯ)

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ-สามเณรและ 

ไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตให้ดำาเนินการสมัคร 

ทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่  

www.iregis2.ru.ac.th 

 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมี 

สถานภาพนักศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดียวกัน 

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงอยู่อีกไม่ได้  

											ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร		ส�านักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล	(อาคาร	สวป.	ชั้น	3)	มหาวิทยาลัย 

รามค�าแหง		แขวงหัวหมาก		เขตบางกะปิ		กรุงเทพฯ	

10240		โทร.	0-2310-8615,	0-2310-8623



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ 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

วิทยาเขตบางนาฯ (ต่อจากหน้า 3)

ซึ่งจะมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการเสพสิ่งเสพติด 

ได้เป็นอย่างมาก	และควรสนับสนุนให้สมาชิก 

ในครอบครวัหนัไปสนใจในเร่ืองกฬีาและออกก�าลังกาย

ในยามว่าง	 จะได้มีสุขภาพดี	 อารมณ์แจ่มใส	 และ 

ไม่ไปสนใจกับยาเสพติด	รวมท้ังการป้องกันมิให้ม ี

การลักลอบผลิตและจ�าหน่ายยาเสพติด	 ควบคุม 

สารส�าคญัและสารประกอบทีใ่ช้ในการผลติยาเสพตดิ

ให้โทษอย่างเข้มงวด	 และมีการก�าหนดบทลงโทษ

แก่ผูก้ระท�าผดิอย่างรนุแรง	ปราบปราม	 ต้องท�าอย่าง-

จริงจังและต่อเนื่อง	 เช่นการตั้งสินบนรางวัลน�าจับ 

แก่ผู้ให้เบาะแสและผู้จับกุมผู้กระท�าผิด	 ตลอดจน

ก�าหนดบทลงโทษแก่ผู ้กระท�าผิดอย ่างรุนแรง	 

และบำาบดัรกัษา	ผูท้ีเ่สพยาเสพตดิทีต้่องการจะเลกิเสพ 

ทางการแพทย์และทางราชการให้ถอืว่าบคุคลเหล่าน้ัน

เป็นผูป่้วย	 สามารถเข้ารบัการบ�าบดัรกัษาในสถานพยาบาล

รกัษาผูต้ดิยาเสพตดิทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่อียูท่ัว่ประเทศ 

ซึ่งเมื่อบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพจนหายแล้ว	

ก็จะสามารถกลับไปด�าเนินชีวิตได้ตามปกติและ 

เป็นคนดีของสังคมต่อไป

 “สิง่เสพตดิทีแ่พร่ระบาดในประเทศไทยอย่างรุนแรง 

อยูใ่นปัจจบุนั ได้แก่ ยาบ้าหรอืเมทแอมเฟตามีน เฮโรอนี 

และอนุพันธ์ของฝิ่นชนิดอื่นๆ โคเคน ยาอี ยาแก้ไอ- 

ผสมโคเดอีน และ กัญชา ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้เสพ 

โดยตรงและส่งผลกระทบต่อครอบครัว ผู้ใกล้ชิด 

และประเทศชาติอย่างมากมายทั้งด้านเศรษฐกิจ

และสังคม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการลักขโมย  

และปัญหาครอบครัว ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกัน

แก้ไขปัญหาสิง่เสพตดิอย่างจรงิจงั เพือ่ให้เยาวชน สังคม 

และประเทศชาติพ้นจากภัยร้ายจากสิ่งเสพติด”

 ส�าหรบัการก้าวไปสู	่ Education 4.0	 คอืการเรยีน 

การสอนที่ให้นักศึกษาสามารถน�าเอาองค์ความรู้ 

ทีมี่อยูท่กุหนทกุแห่งในโลกน้ี	 มาบรูณาการเชิงสร้างสรรค์

เพือ่พฒันานวตักรรมต่างๆ	 มาตอบสนองความต้องการ 

ของสังคม	 โดยมีปัจจัยหลัก	 3	 ด้านคือ	 1) Internet 

เครือ่งมือส�าคญัส�าหรบัการค้นหาความรู	้ เป็นแหล่งข้อมูล

ทีส่�าคญั		ดงันัน้ทางสถาบนัการศกึษาคงต้องสนบัสนนุ 

ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าถึง	 Internet	 ได้ง่ายยิ่งขึ้น	 2) 

ความคดิสร้างสรรค์	 เปิดโอกาสให้นกัเรยีนนกัศกึษา 

กล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจากต�ารา	และ	3)	

การปฏิสัมพันธ์กับสังคม	 เพื่อสามารถตอบสนอง

ความต้องการของสังคมและท�างานร่วมกันในสังคม

ได้และทางสถาบันการศึกษาเองควรมีกิจกรรมให้

นกัเรยีนนกัศกึษาได้เข้าร่วมเป็นประจ�า	 มกีารสนบัสนนุ

การท�างานแบบเป็นกลุ่มมากกว่างานเดี่ยว

 “ถ้ามหาวทิยาลยัสามารถท�าให้ปัจจยัทัง้ 3 ข้อนี ้

บูรณาการร่วมกันได้ดีก็จะสามารถสร้างและพัฒนา

นักศึกษา ให้สามารถค้นหาความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช ้

ในการเรียน การท�างานกลุ่ม และสามารถต่อยอด 

และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ รวมทั้งยังมีเพื่อน 

หรอืเครอืข่ายทีเ่ป็นประโยชน์ร่วมกนัด้วย ซึง่ทัง้หมด 

ก็คือคุณสมบัติหลักๆของบุคลากรท่ีตลาดแรงงาน 

ในยคุ Industry 4.0 ต้องการ อกีทัง้สิง่เหล่านีย้งัสามารถ 

ท�าให้นักศึกษาคิดและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าไป

แข่งขันกับนานาชาติได้อีกด้วย”

สถาบันคอมฯ จัดบรรยายฯ (ต่อจากหน้า 4 )

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

แต่ปัญหาของรถไฮโดรเจนไม่ว่าจะย่ีห้อไหนก็คือ 

สายการผลิตที่ยังผลิตได้ช้ากว่ารถยนต์ใช้น�้ามัน 

ธรรมดามากและสถานที่ เ ติมเชื้อพลังที่ ยังไม ่มี 

เครือข่ายครอบคลุมกว้างขวางท�าให้ในสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งเป็นตลาดส�าคัญของรถยนต์ไฮโดรเจนนั้นยังมีปั๊ม 

ส�าหรับเติมพลังงานให้รถยนต์แบบนี้อยู่แพร่หลาย

ในเพียงไม่กี่เมืองเท่านั้น

	 การที่ยังไม่มีรถไฮโดรเจนวิ่งในเมืองไทยก็คง 

เป็นเพราะยังไม่มีปั๊มไฮโดรเจนให้เติมนี่แหละครับ 

เพราะถ้าเป็นเรื่องราคา	 (เขาว่าถ้ารวมภาษีจะตกราว 

7	-	8	ล้าน)	เศรษฐีไทยไม่เกี่ยงอยู่แล้ว		ข้อส�าคัญ 

อย่าไปหลงเช่ือข่าวลวงที่ว่ารถไฮโดรเจนใช้น�้าเติม 

แทนน�า้มันเชยีวนะครบั		รถพลงัไฮโดรเจนไม่ใช่พลงัน�า้

	 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวทิยบรกิาร- 

เฉลิมพระเกยีรติจงัหวดัหนองบัวล�าภู	 จดัโครงการ

บริการวิชาการวิชาชีพแก ่สังคมและชุมชน	 

“การใช้สมนุไพรไทยดแูลรกัษาสขุภาพ”	 เมือ่วนัที ่

23	มกราคม	2560	 โดยอาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย 

รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัหนองบัวล�าภู

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ	 และนางลัดดา 

นาใคร	ประธานชมรมสมนุไพรจงัหวดัหนองบวัล�าภ	ู 

เป็นวิทยากร	 ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน	

พร้อมสาธิตการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษา 

โรคต่างๆ	 และถ่ายทอดวิธีการผลิตยาหม่อง	 

ยาดมสมนุไพรส�าหรบัใช้ในครวัเรอืน	โดยมนีกัเรยีน 

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์	 ประชาชนจาก

ต�าบลนาค�าไฮ	 ต�าบลหนองสวรรค์	 อ�าเภอเมือง-

หนองบัวล�าภู	 และต�าบลกุดดินจี่	 อ�าเภอนากลาง	

จงัหวดัหนองบวัล�าภ	ู	เข้าร่วมโครงการจ�านวน	80	คน

 ส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง-	

สาขาวทิยบรกิารฯ	จงัหวดัอดุรธานี	จดัโครงการส่งเสรมิ 

สุขภาพต้านยาเสพติดสานสัมพันธ์น้องพ่ีรามอุดรธานี 

ประจ�าปี	 2560	 เมื่อวันที่	 22	 มกราคม	 2560	 โดยมี

การแข่งขนั	ฟตุบอล	วอลเลย์บอล	และกฬีาพืน้บ้าน 

มีนักศึกษา		และศิษย์เก่าเข้าร่วมกจิกรรมเป็นจ�านวนมาก 

บริการวิชาการวิชาชีพแก่สังคม

 รองศาสตราจารย์  ดร.สมพล  ทุ่งหว้า  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา	 

เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูแนะแนว

เรื่อง	 “การจัดการเรียนการสอนส่วนภูมิภาค”	

และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา	 ระบบการเรียน- 

การสอนส่วนภมูภิาค	ทัง้ระบบ	Pre-degree	ปรญิญาตรี 

และปรญิญาโท	 รวมท้ังระบบการรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ 

โดยมีอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในพื้นที่	ร่วมสัมมนา	เมื่อวันที่	12	มกราคม	2560	

ณ	สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดสงขลา

ม.รามฯ สงขลาจัดประชุมอาจารย์แนะแนว



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๕) วันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	และคณะผู้บริหาร- 

มหาวิทยาลัย	 ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรม

สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เพื่อน้อมร�าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิ คุณและถวายเป ็นพระราชกุศล  

ณ	 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง	

เมื่อวันที่		11		กุมภาพันธ์		2560

ม.รามคำาแหงร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

 งานแนะแนวจดัหางานและทนุการศกึษา	 

กองกจิการนกัศกึษา	 ขอเชญินกัศกึษาและศษิย์เก่า 

เข้าร่วมอบรม	“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู ่อาชีพ” 

ในวนัท่ี	7-8	มนีาคม	2560	ณ	ห้องศักดิ	์ผาสขุนรินัต์ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

	 โดยมีหัวข้อการบรรยาย	ดังนี้	

	 ♣	การท�างานอย่างไรให้มีความสุข

 ♣	การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวตัย่ิอ

 ♣	เทคนิคการสัมภาษณ์งาน

 ♣ การแต่งหน้าและท�าผมเพือ่พฒันาบคุลกิภาพ

	 อบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	 ทั้งสิ้น 

ซึ่งผู ้ เข ้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเป็น 

รายบุคคล

	 นักศึกษาที่สนใจสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมและสมัครได้ที่งานแนะแนวจัดหางาน

และทุนการศึกษา	 อาคารศิลาบาตร	 (ชั้นลอย)	

โทร.	0-2310-8126

 รองศาสตราจารย์บญุธรรม ราชรกัษ์	คณบดี 

คณะเศรษฐศาสตร์	เปิดเผยว่า	คณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ได้เข้าเป็นสมาชกิประเภท

Institutional	 Member	 ของ	 ARTNeT	 ซึ่งเป็น

หน่วยงานภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ 

สงัคมแห่งสหประชาชาติส�าหรบัเอเชยีและแปซฟิิก

(United	Nations	Economic	and	Social	Commission 

for	Asia	and	Pacific)	โดยถือเป็นสถาบนัล�าดบัที	่7

ของประเทศไทย	ที่สามารถเข้าเป็นพันธมิตรทาง 

ด้านวิชาการดังกล่าวได้

 ส�าหรบัความร่วมมอืทางวชิาการ	ประกอบด้วย 

โอกาสของคณาจารย์ในการเข้าร่วมกิจกรรม	

(Forum)	 ด้านการค้า	 การลงทุน	 และการพัฒนา-

เศรษฐกิจ	 การอบรมความรู้ด้านการท�าวิจัยและ

เครือ่งมอืท�าวจิยัต่างๆ	 จาก	 ARTNeT	 และ	 UNESCAP 

ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี	 กิจกรรม	 Capacity	 Building 

ซึง่เป็นเหมอืนการพฒันาโครงร่างวจิยั	 (Proposal) 

ผ่านกิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ	 การเผยแพร่ 

ผลงานวจิยัของคณาจารย์ในระดบัสากลบนวารสาร

และสือ่ของ	ARTNeT	รวมถงึโอกาสในการร่วมท�าวจิยั 

(Joint	research)	ในระดบันานาชาตใินอนาคต	ซ่ึงจะ 

ช่วยเพิ่มพูนความรู้	 ความสามารถของอาจารย ์

ในการท�าวิจัย	 และน�าองค์ความรู้นั้นมาประยุกต์

กับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น

 ส�าหรบัโครงการในอนาคตอนัใกล้	 ประกอบด้วย 

การเข้าร่วมอบรมในหวัข้อ	 “ARTNeT-ITD	 Training 

on	 Environmental	 Goods	 and	 Services	 Negotiations” 

รวมถงึการเชญิผู้แทนจาก	UNESCAP	 เป็นวิทยากร

ร่วมในงานประชมุวชิาการระดบัชาติ	 สาขาเศรษฐศาสตร์ 

ประจ�าปี	2560	ท่ีก�าหนดจัดข้ึนในเดอืนพฤษภาคมนี”้

คณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วม ARTNeT
สร้างพันธมิตรด้านวิชาการระดับนานาชาติ

อบรมการเตรียมความพร้อม
เพื่อการเข้าสู่อาชีพ


