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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๙

วันที่	๑๒	-	๑๘	มิถุนายน	๒๕๖๐	

(อ่านต่อหน้า 11)

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์	

เปิดสอบ	e-Testing	ภาค	1/2560	จำานวน	73	กระบวนวิชา

   
 
 
ม.ร.	เปิดรับนักศึกษา	ป.ตรี	(ภาคพิเศษ)	

สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี	ภาคเรียนที่		1			ปีการศึกษา		2560 

โครงการบัญชีบัณฑิต	ภาคพิเศษ	สาขาวิชาการบัญชี

และการเงิน	 รุ่นที่	 10	 หลักสูตร	 132	 หน่วยกิต	

เรียนนอกเวลาราชการ	วันจันทร์	-	วันพฤหัสบดี	

เวลา	17.30	-	21.30	น.	คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

ท้ังน้ีนักศึกษามีสิทธ์ิกู้ยืมเงินตามเง่ือนไขกองทุนฯ	(กรอ.)

	 ผู ้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่

บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2560	สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่	

   
 รับสมัครนักศึกษาวิชา RAM 3000 
	 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	

กองกิจการนักศึกษา	 เปิดรับสมัครนักศึกษา

กระบวนวิชา	 RAM	 3000	 สหกิจศึกษา	

(9	หน่วยกิต)	ประจำาปีการศึกษา	 2560	

ณ	 องค์กรผู้ใช้บัณฑิต	 ทั้งภาครัฐและ 

ภาคเอกชน	 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	 2560 

ถึงเดือนกุมภาพันธ์	 2561	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสบการณ์

ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

	 ขอเชิญนักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสม

ตั้งแต่	75	หน่วยกิตขึ้นไป

   
 
             

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สาธษิฐ์ นากกระแสร์ 

 รกัษาราชการแทนผูอ้ำานวยการสถาบนับรกิาร-

วิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์	 เปิดเผยว่าสถาบัน

บรกิารวชิาการทางอเิลก็ทรอนกิส์	 ม.ร.	 จะเปิดสอบ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Testing)	 ประจำา

ภาค1/2560	จำานวน	73	กระบวนวิชา	นักศึกษา

สามารถเลือกวัน	และคาบสอบได้ด้วยตนเอง	เมื่อสอบเสร็จทราบ

ผลสอบทันที	โดยช�าระค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ 

200 บาท นักศึกษาที่ต้องการสอบด้วยระบบ e-Testing สามารถ

ลงทะเบยีนสอบได้ระหว่างวนัที ่4 - 7 กรกฎาคม 2560  ณ อาคารเวยีงค�า 

(VKB)  ชั้น 1 และตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป หรือ

จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม ณ อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 8	 กำาหนด 

วนัเริม่สอบต้ังแต่วนัที	่19	กรกฎาคม	-	20	กนัยายน	2560	(เว้นวนัท่ี	

28	-	31	กรกฎาคม	และ	12	-	23	สิงหาคม	2560)	ทั้งนี้ในการสอบ

แต่ละวันจะมีคาบเวลาให้นักศึกษาเลือกสอบได้	4	คาบ	ได้แก่	

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

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

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สาธษิฐ์ นากกระแสร์ 	กล่าวว่าการสอบ 

ด้วยระบบ	 e-Testing	 มีจุดเด่นท่ีเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา 

หลายประการ	 เช่น	 นักศึกษาสามารถเลือกวันเวลาสอบได้เอง

ตามที่ตนเองต้องการ	และสามารถทราบผลสอบทันทีที่สอบเสร็จ	

รวมทั้งหากสอบ	e-Testing	ไม่ผ่าน	ก็สามารถเข้าสอบวิชานั้นตาม

ตารางสอบปกติของมหาวิทยาลัยในภาคนั้น	ๆ 	ได้	สำาหรับขั้นตอน

การลงทะเบียนสอบ	 e-Testing	 นัน้	 นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรยีนก่อน 

และลงทะเบียนสอบ	e-Testing	ตามวันเวลาที่กำาหนดในแต่ละภาค 

ซ่ึงนักศึกษาสามารถเลือกวันเวลาหรือคาบการสอบได้ตามความพร้อม 

ของตนเอง	 (อ่านต่อหน้า 10)

   
 
             

	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 จดัประชมุวชิาการระดับชาติ	

สาขาเศรษฐศาสตร์	ประจำาปี	2560	ในหัวข้อ “ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

ต่อความยัง่ยนืของอาเซียน”	โดยมี	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยรู 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ	และมีคณาจารย์	เจ้าหน้าที	่ตลอดจน

นักวิชาการ	 นักวิจัย	 และนักศึกษา	 ร่วมประชุม	 เมื่อวันที่	 25	 พฤษภาคม	 2560	 

ณ	ห้องประชุม	401	ชั้น	4	อาคารคณะเศรษฐศาสตร์

   
 
             

	 สภาคณาจารย์	 จดัสัมมนาฯ	 เพือ่สร้างงานวจิยัออกสูน่านาชาติ	 อธิการบดี

ให้กำาลังใจ		คาดหวังอนาคตรามคำาแหงก้าวสู่สากล		ด้านวิทยากรเผยเคล็ดลับ	

“สร้างองค์ความรูใ้หม่คอืกญุแจส�าคัญ” 	ยำา้นศ.รามฯ	อนาคตนักวจัิยไทย		ให้ต้ังใจศึกษา  

ประพฤติตนตามกฎระเบียบสังคมและศีลธรรมอันดีงาม

คณะเศรษฐศาสตร์จัดประชุมระดับชาติ

(อ่านต่อหน้า 2)

อธิการบดีให้ก�าลังใจคณาจารย์สร้างงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ

 รณรงค์ ไม่สูบบุหรี่	 เครือข่ายเยาวชนสนองคุณเเผ่นดิน	 จัดโครงการ	 “คนรุ่นใหม่	 

ไม่สูบบุหรี่”เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก	 31	 พฤษภาคม	 2560	 เดินรณรงค์ให้งดสูบบุหรี ่

โดยเเจกสื่อให้ความรู้เเละสติ๊กเกอร์	 เเก่นักศึกษา	 เจ้าหน้าที่	 นักเรียนเเละบุคคลทั่วไปในพื้นที่ 

โดยรอบมหาวิทยาลัย	 เพื่อเชิญชวนร่วมติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ในหอพักเเละที่บ้าน	 เมื่อวันที่ 

30	พฤษภาคม	2560	ณ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	หัวหมาก



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

คณะเศรษฐศาสตร์ฯ (ต่อจากหน้า 1)

	 โอกาสน้ี	รองศาสตราจารย์บุญธรรม  ราชรกัษ์ 

คณบดคีณะเศรษฐศาสตร์	กล่าวว่าปัจจบัุนท้ัง	10	ประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร ่วมกลุ ่ม

ทางเศรษฐกิจกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(ASEAN	Economic	 Community)	 อย่างสมบูรณ์	

โดยส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงต่อเศรษฐกจิ	 สังคม	

และการเมือง	รวมท้ังเกดิการพึง่พาอาศัยทางด้านเศรษฐกจิ

ในภูมิภาคอื่นทำาให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งด้านการผลิต 

บริโภค	 และการลงทนุ	 เม่ือเศรษฐกจิโลกมีการเปล่ียนแปลง 

ก็ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกอย่างหลีกเลี่ยง 

ไม่ได้จึงต้องเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 

อย่างทันท่วงที

 “การท�าวิจัยถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ

คณะเศรษฐศาสตร์ที่ต้องสนับสนุนและส่งเสริม 

ให้เกิดงานวิจัยที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

และประเทศชาติ รวมท้ังจดัเวทีให้นกัวจิยั นกัวชิาการ 

ตลอดจนนกัศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานออกสูส่าธารณชน 

เกดิการแลกเปลีย่นทัศนคติกบัผูท้ีมี่ความรู ้ความช�านาญ 

เกิดเป็นผลงานท่ีสมบูรณ์มากยิง่ข้ึนต่อไป คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจงึได้จัดประชมุวชิาการระดับชาติ 

สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจ�าปี 2560 เพือ่เป็นเวทใีนการ 

น�าเสนอผลงานวิจัยและวิชาการในสาขาเศรษฐศาสตร ์

และแลกเปล่ียนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย 

ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังเพือ่เผยแพร่

ข้อมูลทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แก่สาธารณชน 

โดยมีผู้น�าเสนอบทความทั้งสิ้น 45 คน นอกจากนี ้

ยังมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความหลากหลายของ

งานวจัิยทางเศรษฐศาสตร์” โดย  ศาสตราจารย์ ดร.พิรยิะ 

ผลพิรุฬห์ จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบัน-

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และการเสวนาวิชาการ

เรื่อง “ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกต่ออาเซียน” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม จาก

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักวิจัย 

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ด้วย”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

กล่าวว่าการประชุมวชิาการระดับชาติ	 ด้านเศรษฐศาสตร์ 

จดัข้ึนเพือ่ให้คณาจารย์	 นักวชิาการ	 นักวจิยั	 ตลอดจน 

นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป	ได้มีเวทีนำาเสนอผลงาน 

และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการ	 บทความวิจัย 

และบทความวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์	รวมทั้ง 

แลกเปลีย่นทศันคติและนำาความรูท่ี้ได้รบัไปประยกุต์ใช้

ในทางวิชาการต่อไป

	 “ผู้ทำาวิจัยเป็นผู้ที่ใฝ่รู้	 ช่างสังเกต	 จดจำา	 และ

รูจ้กัคิดอย่างเป็นระบบ	 รวมท้ังสร้างสรรค์องค์ความรู้ 

และนวตักรรมใหม่ๆ	ท่ีเป็นประโยชน์		ซ่ึงผลงานวจัิย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์	 	อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 	 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ	 

“แนวทางการออกแบบงานวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ”		จัดโดย 

สภาคณาจารย์	 	 โดยมี	อาจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่	 	ประธานสภา-

คณาจารย์	 	 และมีศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช	 	 อาจารย์ประจำา

คณะวิทยาศาสตร์		มหาวิทยาลัยขอนแก่น		เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู ้

กับคณาจารย์	 ม.ร.	 จำานวน	 150	 คน	 	 เม่ือวันที่	 22	 พฤษภาคม	 2560			 

ณ	ห้อง	802	ชั้น	8	อาคารท่าชัย

	 โอกาสนี ้ อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ	 พยายามผลักดันผลงานวิจัยของตัวเองให้ก้าวสู ่

ระดับสากล		ซ่ึงมีความสำาคัญต่อการยอมรบัในคณุภาพมาตรฐานของงานวจิยั		โดยผลงานวจิยัของ	ม.รามคำาแหง 

ยังได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติค่อนข้างน้อย		มีบางคณะท่ีมีผลงานโดดเด่น		เช่นคณะวิทยาศาสตร์		โดย

ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก บุญเกิด		ที่มุ่งมั่นทำางานวิจัยอย่างเอาจริงเอาจัง		จนมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

จำานวนมาก		และล่าสุดมีผลงานวิจัยของ	ดร.จริยา  ร่มสายหยุด		ที่ร่วมคิดค้นกับอาจารย์ประจำาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์นานาชาติ		สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		และอาจารย์ประจำา- 

คณะแพทยศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		โดยได้รับรางวัลเหรียญทองด้านนวัตกรรมจากเวทีการประกวด 

ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์		ซ่ึงถือเป็นความสำาเร็จของรามคำาแหง		และคาดหวังว่าในอนาคตรามคำาแหง 

จะมีงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในสังคม

 “การออกแบบงานวจิยัเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ผสมผสานกนั  และเป็นหวัใจส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่ความส�าเรจ็ 

ได้ค�าตอบที่มีความรัดกุม  ตลอดจนค้นพบประเด็นค�าตอบใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ขอขอบคุณ 

ศ.ดร.อรณุรตัน์  ทีส่ละเวลามาให้ความรู ้ เพราะการวจิยัคือภารกจิหลักของรามค�าแหง  เพือ่สร้างคุณประโยชน์

ให้กับสังคม  และขอเป็นก�าลังใจให้คณาจารย์ทุกท่าน  ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในการผลิตผลงานวิจัย   

หวงัว่ารามค�าแหงจะได้รบัประโยชน์สูงสดุ  และจะมีการจดัโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัยเช่นน้ีต่อไป”  

	 	 	 	 	 	 ด้าน	 ศ.ดร.อรุณรัตน์	 	 กล่าวว่าการวิจัยหมายถึงการตั้งคำาถาม		

สมมติฐาน		และการหาคำาตอบ		โดยมกีารออกแบบงานวจิยัเพือ่ให้ได้ความรูใ้หม่ 

และเพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ	 	 ได้รับการยอมรับในสังคม	 	 จะต้อง

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือแหล่งตีพิมพ์ท่ีมีการอ้างอิงระดับสูง		

รวมถึงการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	 	ปัจจุบันผลงานวิจัยของไทย 

ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติค่อนข้างน้อย	 	 เพราะยังไม่เกิดเป็น

องค์ความรูใ้หม่	 	 ดังนัน้ก่อนทำาการวจิยัต้องทบทวนวรรณกรรมให้มาก		

เพื่อสร้างผลงานที่แตกต่างจากงานวิจัยเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว	 	อีกทั้งนักวิจัยบางท่านไม่ได้เขียนผลงานวิจัยเพื่อ

ตีพิมพ์เผยแพร่		เมื่อไม่มีการเผยแพร่		สังคมก็ไม่ได้รับประโยชน์จากงานวิจัยนั้นๆ	

 “หลังจากการสัมมนาครั้งนี้แล้ว	 คาดหวังว่า 

คณาจารย์จะทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการทำางานวิจัย

เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่	 นำาไปสู่การตีพิมพ์ระดับ- 

นานาชาติ		และขอให้คณาจารย์ทุกท่านมีความกล้าหาญ 

ในการเริม่สร้างผลงานวจิยั		และกล้าทีจ่ะได้รบัการติติง 

เพราะไม่มีงานใดๆ	 ที่สมบูรณ์แบบ	 แต่อย่างน้อยก ็

เชือ่ม่ันได้ว่าผลงานของเราได้รบัการออกแบบมาอย่างดี 

ด้วยคำาแนะนำาจากผู้มีความรู้		และจะสามารถเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้

 ฝากนกัศึกษารามคำาแหง		ซ่ึงเป็นอนาคตของนักวจิยัไทยให้ศึกษาอย่างถ่องแท้	ตีโจทย์ให้แตก		ประพฤติตน 

ตามบทบาทหน้าท่ีตัวเองบนพื้นฐานความถูกต้องของกฎระเบียบ	 	และต้ังตนอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม 

จรรยาบรรณที่ดี	 	 เพื่อทุกอย่างท่ีคาดหวังในส่ิงดีจะเกิดข้ึนตามมา		รวมถึงปัญญาที่พานักศึกษาก้าวสู ่

ความสำาเร็จในชีวิต”

ด้านเศรษฐศาสตร์	 นับเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถ

นำามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติ	 ดังน้ัน	 การเผยแพร่ผลงานวจิยัต่อสาธารณชน

จงึเป็นสิง่สำาคญัยิง่และถอืเป็นช่องทางหน่ึงทีเ่ปิดโอกาส

ให้ผูว้จิยัได้แลกเปลีย่นทัศนคติทางวชิาการระหว่างกนั 

และพฒันาองค์ความรูต่้างๆ	นำาไปสูก่ารปฏบัิติท่ียัง่ยืน	

และหวังอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้เห็นผลงานวิจัย

นำาไปใช้จริงมากขึ้น	และเกิดการสนับสนุนให้เกิด

การเชื่อมโยงระหว่างผู้วิจัยและองค์กรต่างๆ	รวมทั้ง 

นำาไปสูค่วามร่วมมอืต่อยอดบูรณาการและใช้ประโยชน์

จากงานวจิยั	เพือ่พฒันาเศรษฐกจิ	สังคม	และประเทศชาติ 

ให้ทันเทียมกับนานาประเทศต่อไป”	

อธิการบดีให้ก�าลังใจคณาจารย์สร้างงานวิจัย สู่ระดับนานาชาต ิ (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 เดือนมิถุนายน	 มีวันอยู่วันหนึ่ง

ซ่ึงถ้าถามคนไทยแล้ว	ส่วนใหญ่จะ

ตอบได้ว่าเป็นวันทีเ่ท่าไร	และเป็นวันเกดิ

ของผู้ใด

 เน่ืองเพราะ	ท่านผู้นี้เป็นกวีไทย

ที่สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ 

เคยกล่าวว่า

	 ในบรรดากวีไทยทั้งหลาย	 ถ้าจะ

ให้คนไทยเอ่ยถึง	 ท่านจะเป็นกวี	 ๑	 ใน 

๕	คนที่คนไทยจะนึกถึงเสมอ

	 กวคีนน้ีเคยกล่าวถึงตนเองไว้ส้ันๆ	

แต่ให้ภาพไว้อย่างดีเหลือเกินว่า

	 “อย่างหม่อมฉันอันที่ดีหรือชั่ว

	 ถึงลับตัวแต่ชื่อเขาลือฉาว

	 เป็นอาลักษณ์นักเลงทำาเพลงยาว

	 เขมรลาวลือเลื่องถึงเมืองนคร”

	 ใช่แล้ว	กวีผู้นั้นคือ	“สุนทรภู่”

 สุนทรภู่	 เป็นนามบรรดาศักดิ์คือ	

พระสุนทรโวหาร	ผสมกับชื่อจริงว่า	ภู่

	 เป็นกวีสมัยรัตนโกสินทร์	 เกิดใน 

สมยัรชักาลที	่ ๑	 รบัราชการสมัยรชักาลที	่๒ 

บวชในรชักาลท่ี	 ๓	 และรบัราชการอกีครัง้

จนกระท่ังถงึแก่กรรมในสมัยรัชกาลที	่๔

	 ตลอดชีวิตของท่านประมาณ	 

๗๐	 ปี	 ได้สร้างผลงานที่เป็นกวีนิพนธ์

ไว้มากมายหลายสิบเรื่อง	ท่านเกิดเมื่อ	

 ๒๖ มถุินายน พุทธศักราช ๒๓๒๙

 อาจารย์ ม.รามค�าแหง  ร่วมสองอาจารย์หมอ

จาก สจล.และ จุฬาฯ คดิค้นสูตรสมนุไพรรกัษาผูป่้วย 

โรคเบาหวาน  ผลงานชิน้เอกต้อนรบัสังคมผูสู้งอายุ 

โดยได้รบัเหรยีญทองการนัตีจากเจนวีา  เลง็พัฒนา 

สูตรเตรยีมเผยแพร่สู่สังคม  ย�า้ต้องเข้าถึงได้ทกุคน

 ดร.จรยิา  ร่มสายหยดุ		อาจารย์ประจำาภาควชิาเคมี  

คณะวิทยาศาสตร์		ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นพ.ดร.อมรพันธุ ์ เสรมีาศพันธุ ์	อาจารย์ประจำาคณะแพทยศาสตร์		จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั		และ	ดร.เกรยีงศกัด์ิ  

ขาวเนียม 	อาจารย์ประจำาวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ		สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง		

คิดค้นผลงานวิจัย	เรื่อง		A	Time-Release	Formulation	of	Medicinal	Plant	Extracts	for	Diabetic	Adjunctive	

Treatment	 สมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน	 โดยได้รับรางวัลเหรียญทองด้านนวัตกรรมจากเวทีนานาชาติ	 45th	 

International	Exhibition	of	Inventions	of	Geneva	ณ	กรุงเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส

  ดร.จริยา 	เจ้าของผลงานวิจัย		เปิดเผยถึงความเป็นมาของผลงานวิจัยชิ้นน้ีว่า 

สังคมไทยกำาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีกประมาณ	 16-17	 ปีข้างหน้า 

โดยมีผูสู้งอายจุำานวนไม่น้อยทีป่่วยเป็นโรคเบาหวาน		ซ่ึงจำาเป็นต้องได้รับยาเข้าสู่ร่างกาย

ในปรมิาณท่ีมากขึน้เรือ่ยๆ		และตัวยาท้ังหลายมักจะมีผลกระทบต่อร่างกาย		 เช่น	โรคตับ	

โรคไต	อาการเลอืดเป็นพษิ	เป็นต้น		จนอาจนำาไปสู่ขัน้ร้ายแรงคือเสียชวีติในทีสุ่ด		งานวจิยันี ้

จงึเน้นให้ความสำาคญักบัการรกัษาด้วยธรรมชาติ	100%		โดยสร้างสูตรตำารบัจากเส้นใยบุก 

 และสารสกัดจากมะขามป้อม	 เก๋ากี๊	 และราสเบอร์รี่	 ซ่ึงเป็นผลไม้ท่ีเรารับประทาน 

ในชีวิตประจำาวัน		จึงมีความปลอดภัยสูงสำาหรับบริโภค

 “ผลงานวิจัยชิ้นนี้ใช้เวลาคิดค้นร่วม 3 ปี  โดยใช้วัตถุดิบจากสมุนไพรไทยท่ีมีองค์ประกอบของสาร 

Polyphenol มีฤทธ์ิต้านการอักเสบและอนุมูลอิสระ  ด้วยกระบวนวิธีท�าให้เกิดการปลดปล่อยสารส�าคัญ 

ในตัวยาอย่างช้าๆ พร้อมสร้างกระบวนการดูดซึมสารส�าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นผลให้สามารถ

รักษาสมดุลของระดับน�้าตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี  และเห็นผลการเปลี่ยนแปลงใน 8 สัปดาห์  นอกจากนี้

คนท่ัวไปยงัสามารถใช้สูตรต�ารบัน้ีเพือ่ดูแลป้องกนัตนเองจากโรคเบาหวานได้อกีด้วย  เพราะสาร Polyphenol 

จะช่วยยับย้ังการอักเสบในระดับเซลล์  ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เซลล์ท่ีท�าหน้าท่ีผลิตอินซูลินถูกท�าลาย 

จนกระทั่งน�าไปสู่สภาวะของโรคเบาหวานในท้ายที่สุด”

 ดร.จริยา 	กล่าวต่อไปว่าก่อนส่งผลงานเข้าประกวดได้นำาผลิตภัณฑ์ไปศึกษากับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง		รวมถึงเซลล์หลอดเลือดท่ีพบว่ามีการรักษาตัวดีข้ึน		และขณะท่ีนำาเสนอผลงาน		 

มีหน่วยงานจากนานาประเทศ		ทั้งแพทย์และนักลงทุนมาติดต่อให้นำาผลิตภัณฑ์ไปจัดจำาหน่ายที่หน่วยงาน

ในประเทศของเขา		แต่ผลิตภัณฑ์ชิ้นน้ีถูกคิดค้นโดยคนไทย		จึงต้องการให้เป็นสินค้าท่ีสร้างขึ้นโดยคนไทย

เพือ่คนไทย		ขณะน้ีจดสิทธิบตัรเรียบร้อยแล้ว		พร้อมต้ังใจจะนำาเข้าสู่กระบวนการผลติ	และการพฒันาสูตรเพิม่เติม  

เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิต		สามารถเข้าถึงได้ทุกคน	

 “รูสึ้กดีใจและภาคภมิูใจท่ีได้เหน็สญัลกัษณ์มหาวิทยาลัยรามค�าแหงไปปรากฏอยูบ่นเวทีระดับนานาชาติ  

พร้อมยังได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย  ในช่วงขณะที่ก�าลังคิดค้นและจัดนิทรรศการน�าเสนอผลงานวิจัย 

เป็นช่วงเวลาทีเ่หนือ่ยมาก  แต่กไ็ด้ผลตอบรบัทีเ่กนิคุม้  อาจกล่าวได้ว่าผลงานของนกัวจิยัและนกัประดิษฐ์ไทย 

มีค่ามากกว่ารางวัลที่ได้รับ เพราะคุณค่ามหาศาลในด้านชื่อเสียงของประเทศ และส�าคัญที่สุดคือประโยชน ์

ทีค่วรค่าแก่การน�ามาพัฒนาต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตของมนุษยชน

 หลังจากนี้ตั้งใจจะไม่หยุดสร้างประโยชน์ให้กับสังคม  โดยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในกิจกรรม

วันนักประดิษฐ์ ของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดจากขม้ิน  

โดยใช้วิธีการสกัดแบบใหม่  ฉีกจากกฎเดิมๆ  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากที่สุดในด้าน 

การต้านโรคภาวะความจ�าเส่ือม หรอือลัไซเมอร์  ซ่ึงแน่นอนว่าเป็นโรคท่ีพบได้มากเช่นเคยในประชากรผูสู้งอาย”ุ

	 นอกจากนี ้ อาจารย์นักวิจัยคนเก่ง	 ยังได้เปิดเผยถึงหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ที่กำาลังจะเปิด

การเรียนการสอนในเร็วๆ	นี้ว่า		สมัยนี้มีการนำาความรู้จากวิชาเคมีไปประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	มากขึ้น 

ซ่ึงส่วนมากเป็นสารเคมีทีถ่กูสงัเคราะห์ข้ึนมา	 แต่การนำาวชิาเคมีไปประยกุต์ใช้กบัผลติภณัฑ์ทีม่าจากธรรมชาติ 

ยังไม่ค่อยมีหลักสูตรการเรียนการสอนรองรับ		ดังน้ันผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชิ้นน้ี		ถือเป็นการรองรับ 

หลักสูตรใหม่ของภาควิชาเคมีที่กำาลังจะเปิดสอน	

นักวิจัย ม.ร. สุดเจ๋ง!! คว้าเหรียญทองด้านนวัตกรรม

รักษาโรคเบาหวานด้วยสมุนไพร - เตรียมเผยสู่สาธารณะ

(อ่านต่อหน้า 10)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

RU Road Show มอบโอกาสให้ถึงมือนักศึกษาใหม่
 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มหาวิทยาลัยแห่งตลาดวิชา”	 ยกทัพวิชาการ	 

จัดกิจกรรม	 RU	 Road	 Show	 2017	 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล	 สาขาพระราม	 2	 

เม่ือวันที่	 26	 -	 28	 พฤษภาคมที่ผ่านมา	 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม	 และรับฟัง 

การแนะแนวการศึกษาเป็นจำานวนมาก	ทั้งยังตัดสินใจสมัครเรียนหลักสูตร

ปริญญาตรีและระบบ	Pre-degree	กับ	ม.รามคำาแหงหลายคน	รวมไปถึงการ 

เข้าร่วมกิจกรรมบนเวทีและชมิอาหารจากนักศึกษา	ภาควชิาคหกรรม	ท่ีต่างเอ่ยชม

เป็นเสียงเดียวกันว่า	อร่อยมากๆ	

 โอกาสน้ี	 “ข่าวรามคำาแหง”	 ได้พดูคุยกบัผูส้มัครเป็นนกัศึกษาใหม่	 ถงึความรูสึ้ก

และความประทับใจ	 รวมถึงเหตุผลการตัดสินใจสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในงาน	

RU	Road	Show	ครั้งนี้

 นายราชิต โสบุญตา	 นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ	

สาขาวิชาการจัดการ	 เข้าร่วมงานพร้อมคุณแม่ในช่วงแรก 

ของกิจกรรม	ก่อนตัดสินใจลงสมัครเป็นนักศึกษาใหม ่

พร้อมเอ่ยด้วยความมั่นใจว่า	ม.รามคำาแหงนี่แหละ	คือ

มหาวิทยาลัยที่ใช่สำาหรับตนเอง

 “หลงัจากเหน็การประชาสัมพนัธ์กจิกรรม RU Road Show 

ผ่านทางเฟซบุ๊ก ผมปรึกษากับคุณแม่เรื่องการเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ควร

ตัดสินใจได้แล้ว โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ของ ม.รามค�าแหง ท�าให้ผมตัดสินใจ 

ง่ายขึ้น และยังสมัครได้ง่ายๆเพียงบัตรประจ�าตัวประชาชนใบเดียว ระหว่างที่รอ

เปิดภาคเรยีน ผมคงจะวางแผนกับคุณแม่เรือ่งเวลา และจะเข้าเรยีนตามแผนการสอน

ของมหาวิทยาลัย”

        น.ส.ณกรณ์ ฤทธิ์นภาดุล	 นักศึกษาใหม่	 Pre-degree	

คณะมนษุยศาสตร์	 ขณะนีก้ำาลงัศึกษาอยูช่ัน้มัธยมศึกษา	 ปีท่ี	 4 

 ตัดสินใจเลอืก	ม.รามคำาแหงเป็นท่ีหน่ึงในดวงใจ	ด้วยตัวอย่าง

ความสำาเร็จจากคนใกล้ตัวคือคุณพ่อและคุณแม่	 เธอต้ังใจ

จะเก็บหน่วยกิตไปตลอดการเรียนมัธยมปลาย	 และคว้าฝัน

ปริญญาในสาขาวิชาภาษาเยอรมัน

 “ม.รามค�าแหงเป็นสถาบันท่ีคุณพ่อและคุณแม่ภาคภูมิใจ เราเองได้เห็น 

ความส�าเร็จของท่านจึงตัดสินใจไม่ยากที่จะเรียน อีกทั้งระบบ Pre-degree จะ

ช่วยให้การเรียนง่ายข้ึน ร่นเวลาเรียนในอนาคต เมื่อเห็นกิจกรรมรับสมัคร

นักศึกษานอกสถานท่ี และยังจัดกิจกรรมท่ีห้างใกล้บ้าน จึงขอให้คุณพ่อและ 

คุณแม่พามาสมัครเรียน ซ่ึงท่านทัง้สองยนิดีและเป็นก�าลงัใจให้ พร้อมท่ีจะเคียงข้าง

เป็นที่ปรึกษา จนกว่าความฝันนี้จะส�าเร็จ”

        น.ส.เพชรเกล้า แพรพรม นักศึกษาใหม่คณะนติิศาสตร์	 

สมัครเข้าเรยีนกบั	 ม.รามคำาแหงตามความต้ังใจทีว่างไว้อยูแ่ล้ว	 

เธอเล่าว่าได้ฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การเรยีนจากรุน่น้อง 

ทีบ่รษัิท	และรูสึ้กชืน่ชอบในการเรยีนท่ีมอีสิระด้านเวลาทำางาน	

เป็นความหวังให้ได้สานต่อการศึกษา	โดยติดตามเพจ	PR	

Ramkhamhaeng	University	และได้เห็นการประชาสัมพันธ์

กิจกรรม	RU	Road	Show	ที่เซ็นทรัลพระราม	2	จึงตัดสินใจมาฟังแนะแนว	และ

สมัครเรียนในงานทันที

	 “วันนี้ตั้งใจมาเข้าร่วมกิจกรรมที่เซ็นทรัลพระราม	 2	 เพราะใกล้บ้านและ

สนใจที่จะเรียนต่อกับ	ม.รามคำาแหง	จากที่ได้ฟังรุ่นน้องในบริษัทเล่าถึงการเรียน 

และได้รับคำาแนะนำาจากพี่ที่แนะแนวการศึกษา	 ก็มั่นใจว่าตัวเองสามารถเรียนได ้

โดยไม่ต้องทิ้งการทำางาน	 อีกท้ังยังสามารถจ่ายค่าเทอมด้วยกำาลังของตัวเองได้

อย่างไม่ติดขัด คราวนี้ก็คงจะใช้เวลาที่ว่างหลังเลิกงานเพื่ออ่านหนังสือ เพราะ

คณะนิติศาสตร์ ไม่ได้ง่าย แต่ก็คงไม่ยากถ้าฉันพยายาม”

 น.ส.สิรกิญัญา สุวรรณศร	ี นักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์  

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ	 สมัครเข้าเรยีนรามคำาแหงเพราะอยาก 

มีเวลาในการทำางาน	 ซ่ึงก่อนหน้านีไ้ด้พดูคยุกบัคณุครท่ีูโรงเรยีน 

ซ่ึงคุณครทู่านนัน้กจ็บรามคำาแหงเช่นกัน	 จงึแนะนำารามคำาแหง

เป็นตัวเลอืก	และตรงกบัความต้องการของเธออย่างครบถ้วน

 “ในช่วงท่ีตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าเรียน

ปริญญาตรี ฉันคิดอยากท�างานเก็บประสบการณ์ไปด้วย เมื่อได้พูดคุยกับคุณครู

ท่านหนึ่ง ท่านแนะน�ารามค�าแหงให้ได้รู้จักมากข้ึน โดยฉันสามารถเรียนและ 

ท�างานไปพร้อมๆกนัได้ และยงัเป็นการฝึกวนิยั ฝึกความรบัผดิชอบ ซึง่เป็นช่วงท่ี

มหาวทิยาลยัจดักจิกรรมนีพ้อดี ฉนัจงึเตรยีมเอกสารและหลกัฐานมาเพือ่สมัครเรยีน

ในงาน สะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกล”

 นายสิรภพ  ข�าเปีย 	นักศึกษาใหม่คณะรฐัศาสตร์		กล่าวว่า 

ต้ังใจจะไปสมัครเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย		แต่เมื่อ 

ทราบข่าวงาน	 RU	 Road	 Show	 จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ	 PR	

Ramkhamhaeng	 University	 จึงแวะมาสมัครให้เรียบร้อย

ก่อนไปทำางาน		ประทับใจกบัการต้อนรบัท่ีดี		และข้อแนะนำา

การเรียนการสอนจากเจ้าหน้าที่

 “เลอืก ม.รามค�าแหงเป็นเส้นทางสู่ความส�าเรจ็  เพราะเปิดโอกาสให้ท�างานไปด้วย 

เรยีนไปด้วย  นอกจากจะได้ความรูแ้ล้ว  ยงัได้ทักษะชวีติจากการค้นคว้าด้วยตนเอง 

ต้ังใจจะน�าความรูด้้านรฐัศาสตร์ไปประยกุต์ใช้เพือ่พฒันาเทศบาลบ้านเกดิให้เจรญิรุง่เรอืง 

ขอเชญิชวนเพือ่นๆ มาเรยีนรามค�าแหงด้วยกนั ถ้าต้ังใจดีรบัรองว่าจบแล้วมีงานท�า 

แน่นอน  และอย่าเพิง่เชือ่หรอืฟังค�าพดูใคร  ถ้ายงัไม่ได้ลองดูด้วยตัวเอง”

 นายพสธร  บุญล้อม  สมคัรเรยีน	Pre-degree	คณะนติิศาสตร์	 

กล่าวว่าตนต้ังใจจะเรียนด้านนิติศาสตร์อยู่แล้ว		คุณพ่อจึง 

แนะนำาให้เรียนท่ี	ม.รามคำาแหง		เพราะเชื่อม่ันในคุณภาพ		

มาตรฐานของการเรียนการสอน		จากสถิติผู้สอบผ่านเป็น- 

ผู้พิพากษาศาลเป็นศิษย์เก่ารามคำาแหงจำานวนมาก

 “เรยีนท่ี ม.รามค�าแหง นอกจากจะมีคณุภาพได้ทัง้ความรู ้

และประสบการณ์สร้างทักษะวินัยในตัวเองแล้ว  ยังได้เรียนระบบ Pre-degree 

เกบ็หน่วยกติล่วงหน้าก่อนจบ ม.6  สามารถจบปรญิญาตรไีด้เรว็กว่าเพือ่นรุน่เดียวกนั  

และยังสามารถคว้าโอกาสแอดมิชชันเพื่อเรียนปริญญาตรีอีกใบท่ีมหาวิทยาลัย

อื่นควบคู่ไปด้วย”

       น.ส.เมธาพร นทนนท	นักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์	

ต้ังใจสมัครเข้าเรียน	ม.รามคำาแหงเพื่อคว้าปริญญาใบที่		2	

เพราะอยากเพิ่มความรู้ให้มากขึ้น	 ซึ่งรามคำาแหงเปิดโอกาส

ให้ประชาชนท่ีทำางานสามารถเรยีนควบคู่กนัไปได้	 จงึไม่พลาด

ที่จะคว้าโอกาสนี้มาไว้ในมือ

 “ฉันเรียนจบมัธยมปลายและศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

กระทัง่ท�างานไปสักพกัหน่ึง ฉนัต้องการเพิม่ความรูใ้ห้ตัวเอง จงึเลอืกเรยีนนิติศาสตร์

ของรามค�าแหง ท่ีน่ีจะช่วยให้ฉนัเรยีนหนังสือควบคู่กบัการท�างาน โดยไม่ต้องละท้ิง

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และคงไม่ช้าเกินไปที่ฉันจะสนใจเรียนในเวลานี้ เพราะ

อย่างที่หลายคนรู้จัก รามค�าแหงไม่ได้เป็นเพียงมหาวิทยาลัย แต่ยังเป็นตลาดวิชา 

ที่รอให้ทุกคนมาไขว้คว้าอยู่เสมอ” (อ่านต่อหน้า 10)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ตอน เรื่องเก่าเราลืม (3)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 จาก	 2	 ตอนก่อนซึ่งผมเน้นแก้ความเข้าใจผิดเรื่องค่าเงินบาทในอดีต	 

ในตอนนี้ผมจะขอขยายความอีกเรื่องหนึ่งท่ีมีหลายคนพูดถึงคือการท่ีอังกฤษ

บีบบังคับให้เราส่งมอบข้าวให้	 3	 ล้านตันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ี	 2	 

โดยอ้างเหตุว่าเราเข้าร่วมกับญ่ีปุ่นจึงต้องเป็นประเทศฝ่ายแพ้สงครามและ

ต้องจ่ายชดเชยความเสียหายที่ก่อไว้

	 เรือ่งการบีบให้ไทยต้องส่งมอบข้าว	3	ล้านตันท่ีจรงิแล้วมี	2	กรณทีีแ่ตกต่างกนั

คือในการเจรจาตอนแรกในปี	 พ.ศ.	 2488	 นั้นอังกฤษต้องการให้ไทยส่งมอบ

ข้าวให้	1.5	ล้านตันโดยไม่คิดมูลค่าภายในปี	2489	แต่เมื่อไทยหาข้าวมาส่งมอบ

ให้ได้เพียง	 10%	คือ	 1	 แสน	 5	หมื่นตัน	 อังกฤษจึงเปลี่ยนมาเป็นยอมจ่ายเงิน

ซื้อข้าว	1.5	ล้านตันในราคาตันละ	12	ปอนด์	ซึ่งแปลว่าข้าว	3	ล้านตันที่บังคับ

ให้ส่งมอบน้ันไม่ใช่ส่งฟรีทั้งหมด	แต่ถึงอย่างไรฝ่ายไทยก็เสียประโยชน์มาก

เพราะราคาข้าวในตลาดโลกขณะนั้นตันละตั้ง	 600	 ปอนด์	 การบังคับให้ขาย 

ที่ราคาตันละ	12	ปอนด์จึงไม่ต่างจากให้ส่งมอบฟรี	ๆ	สักเท่าไหร่

	 การถูกบังคับให้ส่งออกข้าวน้ีเองที่ทำาให้รัฐบาลไทยต้องเข้าไปผูกขาด

การค้าข้าว	 เพราะถ้ายงัปล่อยให้ค้าข้าวเสร	ี รฐับาลจะเอาข้าวจากไหนมาส่งมอบ

อังกฤษได้เนื่องจากชาวนาและโรงสีคงขายให้พ่อค้าส่งออกไปเสียหมดเพราะ

ให้ราคาดีกว่า	และที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อราคาข้าวในตลาดโลกสูงมาก

หลังสงคราม	คนไทยก็จะต้องซื้อข้าวกินในราคาแพงมากทั้ง	ๆ	ที่ประเทศไทย

เป็นแหล่งผลิตข้าวสำาคัญแท้	ๆ	การผูกขาดการค้าข้าวโดยรัฐจึงมีผลทางอ้อม

ช่วยไม่ให้เกิดภาวะ	“ข้าวยากหมากแพง”	ขึ้นในประเทศ

	 เพือ่จะจดัหาข้าวไปส่งมอบให้องักฤษได้	 รฐับาลสมยันัน้จงึมีการสำารวจ

ปรมิาณผลติและความต้องการบรโิภคข้าวในแต่ละจังหวดั	 ข้าวท่ีเกนิความต้องการ

บริโภคภายในประเทศจะต้องขายให้รัฐบาลทั้งหมด	โดยกำาหนดราคารับซื้อไว้

ค่อนข้างตำา่เนือ่งจากต้องนำาไปส่งมอบให้องักฤษฟร	ีๆ	ในช่วงแรก	เม่ือราคารบัซือ้

ของรัฐบาลค่อนข้างตำ่าจึงทำาให้ราคาข้าวในประเทศตำ่ากว่าราคาตลาดโลกมาก

และเป็นผลดีต่อผู้บริโภคตามที่กล่าวไปแล้ว

 ผมขอสรุปเสียก่อนเรื่องการถูกบังคับส่งมอบข้าวให้อังกฤษ	 2	 คร้ัง 

รวม	 3	 ล้านตันว่ารัฐบาลในยุคนั้นส่งมอบให้ไปแค่ราว	 10%	 ของท่ีอังกฤษ

ต้องการคือราว	 3	 แสนตันเท่าน้ัน	 โดยอ้างว่าหาได้เพยีงเท่าน้ันเอง	 เพราะฉะน้ัน 

ท่ีจรงิเรากค็งไม่เดือดร้อนจากการถกูบีบบงัคบัน้ีจรงิจังสักเท่าไหร่	ท่ีผมต้องเขียน

ถึงเรื่องนี้ก็เพราะคนชอบพูดถึงแต่ตัวเลข	3	ล้านตันนั่นแหละครับ

	 หลังจากปี	 2499	 ไปแล้วแม้ว่าจะไม่ต้องถูกบังคับให้ส่งมอบข้าวหรือ

ขายข้าวให้อังกฤษ	แต่รัฐบาลก็ยังคงผูกขาดการค้าข้าวต่อมาอีกระยะหนึ่งด้วย

เหตุผลสำาคัญคือเพื่อเพิ่มทุนสำารองเงินตราต่างประเทศเนื่องจากทุนสำารอง

กว่าครึ่งของเราท่ีฝากไว้	 ณ	 ธนาคารในอังกฤษและสหรัฐฯ	 ถูกยึดไปตอน 

เกดิสงครามดังทีไ่ด้เขียนถงึไปแล้วในตอนก่อน	 เม่ือสงครามส้ินสุดไทยต้องการ

เงินตราต่างประเทศเพือ่ซือ้สนิค้าท่ีขาดแคลนและบูรณะฟ้ืนฟปูระเทศท่ีเสยีหาย

จากสงคราม	 ความจำาเป็นต้องมีทุนสำารองเงินตราต่างประเทศจึงมีมาก	ทางที่

จะได้มาซ่ึงเงินตราต่างประเทศมีทางเดียวคือส่งออก	 และในเม่ือข้าวในตลาดโลก 

ราคาดีและมีความต้องการสูง	ถ้ารัฐบาลผูกขาดค้าข้าวเสียเองก็ย่อมทำาให้ได ้

เงินตราต่างประเทศเข้ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วย	เพราะแต่เดิมพ่อค้าส่งออกข้าว 

ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติทั้งนั้นเม่ือได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาก็นำากลับไป 

เป็นกำาไรในประเทศของเขา	 การปล่อยให้ค้าข้าวเสรจึีงไม่ช่วยให้เรามีทุนสำารอง 

เงินตราเพิ่มขึ้นมากได้

 โอกาสจากวิกฤตคราวน้ันก็คือคนไทยไม่ต้องซื้อข้าวแพง	 และเรามี

ทุนสำารองเงนิตราต่างประเทศสะสมเพิม่ข้ึนได้มากอย่างรวดเรว็	 เม่ือประกอบกบั 

ซื้อตั๋วรถไฟ Mua vé tàu? (มัว แว้ เต่า)
ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล aseanlang_ram@yahoo.co.th

     

 การถามคูส่นทนาว่าเขาจะเดินทางไปอย่างไร	 ด้วยยานพาหนะประเภทใด 

สามารถถามด้วยคำาถามที่ว่า

	 (ดี	บั่ง	สี่)	 ไปด้วยอะไร

	 ยานพาหนะที่สามารถใช้เดินทางได้ทั่วไปในระยะไกล	ๆ	ได้แก่

	 (ดี	บั่ง	ไหม	ไบ)	 ไปด้วยเครื่องบิน

	 (ดี	บั่ง	เต่า	ฮหวา)	 ไปด้วยรถไฟ

	 (ดี	บั่ง	เต่า	ถุย)	 ไปด้วยเรือ

	 (ดี	บั่ง	โอโต)	 ไปด้วยรถยนต์

	 หากเป็นการเดินทางระยะใกล้	ๆ	ภายในจังหวัด	ภายในตัวเมือง	เช่น

	 (ดี	บั่ง	แซ	ไหม)	 ไปด้วยรถจักรยานยนต์

	 (ดี	บั่ง	แซ	ด่าป)	 ไปด้วยรถจักรยาน

	 (ดี	บั่ง	แซ	บวี๊ต)	 ไปด้วยรถประจำาทาง

	 (ดี	บั่ง	แซ	โอม)	 ไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

	 (ดี	บั่ง	แซ	ตั๊ก	ซี)	 ไปด้วยรถแท็กซี่

 ในสถานการณ์นี้เกิดขึ้น	 ณ	 สถานีรถไฟ	 เม่ือมีผู้โดยสารต้องการจอง 

ตั๋วรถไฟ	กับเจ้าหน้าที่

D:	 	 (จ่าว	จิ	อะ)	 สวัสดีค่ะ	คุณ

E:	  

	 (จ่าว	จิ	จิ	เกิ่น	สี่	อะ)		 สวสัดคีณุ	คณุต้องการอะไรคะ

D:	

	 (เต่า	ดี	ส่าย	ก่อน	โหมย	ไหง่	ก๊อ	เม้ย	เจวี๊ยน	หา	จิ)	

	 รถไฟไปไซ่ง่อนแต่ละวันมีกี่เที่ยวคะคุณ

E:	

	 (โหมย	ไหง่	ฮาย	เจวี๊ยน	จิ	อะ)	 แต่ละวันมีสองเที่ยวค่ะคุณ

D:	  

	 (เต่า	เขย	ฮั่ญ	ลุ้ก	เหมย	เส่อ	หา	จิ)	 รถไฟออกตอนกี่โมงคะคุณ

E:	

	 (ต๊าม	เส่อ	สาง	หว่า	นัม	เส่อ	เจี่ยว)	 แปดโมงเช้า	และห้าโมงเยน็ค่ะ

D:	

	 (ซิน	จิ	จอ	โหมต	แว้	ดี	ไหง่	มาย)	 กรณุาออกต๋ัวให้ฉนัหนึง่ใบวนัพรุง่นี้

E:	  

	 (จิ	ม้วน	ดี	จเหวียน	สาง	ไฮ	เจวี๊ยน	เจี่ยว)	 	

	 คุณต้องการไปเที่ยวเช้าหรือเที่ยวบ่าย

D:	 	 (จเหวยีน	ต๊าม	เส่อ	สาง)	 เท่ียวแปดโมงเช้า

E:	 	 (แว้	ลหว่าย	หน่าว	อะ)	 ตั๋วชนิดใดคะ

D:	 	 (ลหว่าย	โหมต	จิ	อะ)	 ชั้นหนึ่งค่ะคุณ

E:	  

	 (จิ	ม้วน	มัว	แว้	ขือ	โห่ย	คง)			คุณต้องการซื้อตั๋วขากลับไหม

D:	

	 (คง	แว้	โหมต	เจี่ยว	โทย)	 ไม่	ตั๋วเที่ยวเดียวเท่านั้น

 	 	 (เตี่ยน	เดย	อะ)	 	 นี่เงินค่ะ

E:	 	 	 (แว้	กั๋ว	จิ	เดย)	 	 นี่ตั๋วของคุณค่ะ

D:	 	 	 (ก๋าม	เอิน	จิ)	 	 ขอบคุณคุณ

การทีส่หรฐัฯ	 ยอมคืนทุนสำารองทีย่ดึไว้ทัง้หมดและยงับบีให้องักฤษคนืให้บางส่วน 

ภายในเวลาไม่ก่ีปีหลังสงครามประเทศไทยก็มีสถานะทางการเงินระหว่างประเทศ 

ที่เข้มแข็งขึ้นมาได้	



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 นายมนตรี เภาสี	 จบการศึกษาหลักสูตรศึกษา-

ศาสตรบัณฑิต	 วิชาเอกสังคมศึกษา	 ภาควิชาหลักสูตร

และการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

(หลักสูตร	5	ปี)	เกียรตินิยมอันดับ	1	เหรียญทอง

 สำาหรับเส้นทางชีวิตในร้ัวรามคำาแหง	นายมนตรี เปิดเผยว่า 

ตนตัดสินใจเข้ามาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงแห่งน้ี 

เน่ืองจากครอบครัวมีปัญหาด้านการเงิน	ไม่สามารถส่งเรียน 

ในมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงได้	ตนจึงมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหงเพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว	 เน่ืองจากมีค่าหน่วยกิตท่ีถูกเพียง 

25	บาท	แต่ได้ความรู้และวิชาเท่ากันกับมหาวิทยาลัยอื่น	ๆ 	อีกทั้งยังเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาสามารถทำางานด้วยเรียนด้วยได้	 ตลอดระยะเวลา	 5	ปี	 ที่ได้ศึกษา 

ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	วิชาเอกสังคมศึกษา	ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหงนั้น	ตนไม่ผิดหวัง	เพราะได้ทั้งด้าน

วิชาความรู้จากอาจารย์	 และได้เพ่ือนหลากหลาย	 ท้ังต่างวัย	 ต่างศาสนา	 ท่ีคอยแนะนำา

และช่วยเหลือกันจนจบการศึกษาในวันนี้

 นายมนตรี กล่าวต่อไปว่าตนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากกับความสำาเร็จในคร้ังน้ี 

จากเด็กบ้านนอกคนหน่ึงมาจากครอบครัวฐานะค่อนข้างยากจน	 เรียนหนังสือไม่เก่ง	 

เข้ามาเรียนและทำางานไปด้วยในกรุงเทพฯ	 ศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ	1	เหรียญทอง	ซ่ึงเป็นคนแรกของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์	

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน	 คณะศึกษาศาสตร์อีกด้วย	 และเป็นคนแรกของครอบครัว

ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	สิ่งที่ภาคภูมิใจมากกว่านั้น	คือ	ตนสามารถสอบ

บรรจุเป็นข้าราชการครูได้	 ทันทีที่จบการศึกษา	 ได้เป็นข้าราชการ	 ด้วยอายุเพียง 

24	ปีเท่านั้น	โดยเฉพาะได้รับราชการเป็นครู	ซึ่งเป็นอาชีพที่มุ่งมั่นและรักมาก	 

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

 “ในฐานะรุ่นพี่รามค�าแหง ขอให้น้องๆทุกคนมีความรักเชิดชูเกียรติและ 

เชื่อมั่นในสถาบันการศึกษาของเรา ถ้าเราไม่รักหรือมีทัศนคติไม่ดีต่อสถาบัน  

ก็จะท�าให้น้องๆไม่มีแรงบันดาลใจหรือความมุ่งมั่นในด้านการเรียน รวมถึงต้องมี

ความซื่อสัตย์ มีวินัย และความอดทน โดยเฉพาะนักศึกษาทุกคนจะต้องมีความรู้

คู่คุณธรรม ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของเด็กรามฯ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะท�าให้ทุกคนประสบความส�าเร็จ 

ในด้านการเรียนและการงานได้ทั้งสิ้น”

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต 

หมายความว่ามหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้กับทุกคน	 ทุกอาชีพ	 ทุกระดับฐานะ	 ได้มีโอกาส

เข้ามาศึกษา	 โดยเฉพาะผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาหรือยากจนอย่างผม 

ได้มีโอกาสได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	 อันเป็นผลให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา

ในสังคมไทย	 และเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม	 ดังที่

มหาวิทยาลัยปลูกฝังคุณธรรมให้นักศึกษายึดถือปฏิบัติทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น

 มหาวิทยาลัยใช้หลักธรรมอิทธิบาท	 4	มาใช้ในการจัดการศึกษา	 ได้แก่	 ฉันทะ 

คือ ความชอบ	 หมายความว่าเปิดโอกาสเลือกเรียนในสาขาท่ีชอบ/ถนัดโดยไม่ต้อง 

สอบคัดเลือก	 วิริยะ คือ ความพยายาม	 หมายความว่านักศึกษาทุกคนต้องขยัน	

พยายาม	ตั้งใจเรียน	จิตตะ คือ ความเอาใจใส	่หมายความว่านักศึกษาทุกคนต้อง

เอาใจใส่กับการเรียน	และวิมังสา คือ การพิจาณาไตร่ตรอง	หมายความว่าในการ

จากเด็กบ้านนอกยากจน...คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง

ด้วยความรักและศรัทธาในพ่อขุนฯ และมุ่งมั่นอยากเป็นครู

อ.	4	ก.ค.	60	-	พฤ.	5	ต.ค.	60 บรรยายในชั้นเรียน

อ.	4	ก.ค.	60	-	ศ.	7	ก.ค.	60 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า	ภาค	1/2560

  ที่มหาวิทยาลัย	

อ.	4	ก.ค.	60	-	อ.	19	ก.ย.	60	 ลงทะเบียนสอบ	e-Testing

ศ.	14	ก.ค.	60	-	ศ.	4	ส.ค.	60	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าทางไปรษณีย์

	 	 ภาค	1/2560	

จ.	24	ก.ค.	60	-	อ.	8	ส.ค.	60	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค	1/2560	

	 	 ทาง	INTERNET

จ.	17	ก.ค.	60	-	พ.	16	ส.ค.	60	 สอบ	e-Testing	รายละเอียดการสอบดูตาม

พ.	23	ส.ค.	60	-	ศ.	22	ก.ย.	60	 ประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

ส.	15	ก.ค.	60	-	อ.	18	ก.ค.	60	 ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค	2	และ

	 	 ภาคฤดูร้อน/2559

พ.	16	ส.ค.	60	 เตรียมสอบซ่อม	(งดบรรยาย)

พฤ.	17	ส.ค.	60	-	อ.	22	ส.ค.	60	 สอบซ่อมภาค	2	และภาคฤดูร้อน/2559

ศ.	6	ต.ค.	60	 เตรียมสอบไล่	(งดบรรยาย)

ส.	7	ต.ค.	60	-	ส.	28	ต.ค.	60	 สอบไล่ภาค	1/2560	

	 	 (เว้นวันท่ี	15	และ	23	ตุลาคม	2560)

อา.	29	ต.ค.	60	 วันสำาเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลาง

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

}

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค

ส.	17	มิ.ย.	60	-	จ.	19	มิ.ย.	60	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค

	 	 ที่สาขาวิทยบริการฯ	

ศ.	23	มิ.ย.	60	-	ศ.	28	ก.ค.	60	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค

	 	 ทางไปรษณีย์

พฤ.	17	ส.ค.	60	-	พฤ.	31	ส.ค.	60	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค	1/2560	

	 	 ทาง	INTERNET

อ.	4	ก.ค.	60	-	จ.	25	ก.ย.	60	 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.	8	ก.ค.	60	-	อา.	15	ต.ค.	60	 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.	29	ก.ค.	60	-	อา.	30	ก.ค.	60	 ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค	2	และ	 	

	 	 ภาคฤดูร้อน/2559	ท่ีสาขาวิทยบริการฯ

ส.	26	ส.ค.	60	-	อา.	27	ส.ค.	60	

ส.	2	ก.ย.	60	-	อา.	3	ก.ย.	60

ส.	4	พ.ย.	60	-	อา.	5	พ.ย.	60

ส.	11	พ.ย.	60	-	อา.	12	พ.ย.	60

จ.	13	พ.ย.	60	 วันสำาเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

วันสอบซ่อมภาค	2	และภาคฤดูร้อน/2559}
วันสอบไล่ภาค	1/2560}

สอบทุกคร้ังนักศึกษาทุกคนจะต้องหวังอย่างเดียวกัน	คือ	ต้องสอบผ่านเกณฑ์ทุกวิชา 

หรือได้ผลการเรียนตามที่เราตั้งเป้าไว้ (อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

	 ช้าๆ	ได้พร้าเล่มงาม		เป็นสุภาษิตทีก่ล่าวแต่โบราณ		การทำาอะไรท่ีรวดเรว็		รวมถงึการกนิอย่างรวดเรว็	

เรียกว่า	สวาปาม		เป็นนิสัยการกินที่จะนำาไปสู่ชีวิตที่ตึงเครียด		และสุขภาพอันยำ่าแย่

 การกินอาหารอย่างช้าๆ	เริ่มจากกินคำาเล็กๆ	ตักอาหารไม่มากในแต่ละคำา		ไม่อ้าปากคอยตั้งแต ่

ตักอาหารจากจาน		เคี้ยวให้นานขึ้นประมาณ	30	ครั้งต่อคำา		ทำาให้เพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารนั้นนานขึ้น 

เช่นการกินเมื่อออกเดทใหม่ๆ	การกินช้าๆ	มีข้อดีต่อตัวเรา	ดังนี้

	 1.	ลดนำ้าหนัก		การกินช้าลง		ทำาให้ร่างกายได้รับอาหารลดลง		ส่งผลให้ได้รับพลังงานลดลงเพราะ 

ร่างกายจะรับรู้ว่าอิ่มเมื่อกินอาหารนานถึง	20	นาที		แต่ถ้าเรากินเร็ว		ยังไม่ถึง	20	นาที		กินหมดจานหรือยัง

ไม่รู้สึกอิ่มก็กินอีก		ทำาให้กินมากเกินความต้องการของร่างกาย

	 2.	 ได้เพลิดเพลินกับอาหาร		การกินช้าๆ	ทำาให้มีเวลาพิจารณาคุณภาพ		ลักษณะของอาหารก่อนตักเข้าปาก 

ในขณะเคี้ยวช้าๆ	ก็ได้รับรู้รสเปรี้ยว		หวาน		เค็ม		อร่อย		ความกรอบ		ความนุ่มหยุ่นของอาหารแต่ละอย่าง 

ทำาให้มีความสุขกับการกินและการพูดคุยในขณะกินด้วย

	 3.	ดีต่อระบบย่อยอาหาร	 	การกินช้าๆ	คือการเคี้ยวอาหารนานๆ	ก่อนจะกลืน	 	ทำาให้อาหารถูกบด 

ตัดจากช้ินใหญ่ให้เล็กลงๆ	เม่ือกลืนลงไปผ่านกระเพาะ		ทำาให้กระเพาะทำางานอย่างสบายๆ		ไม่ต้องออกแรงมาก 

จากนั้นร่างกายก็จะดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์และนำาไปใช้เพื่อการสร้างและสะสมต่อไป		 

ส่วนที่ไม่ย่อยขับถ่ายออก

	 4.	ลดความตึงเครียด		การกินอย่างช้าๆ	ทำาให้มีสติในการกิน		จิตใจปลอดโปร่ง	โล่งสบาย	ไม่ครุ่นคิด 

ถึงภาระงานที่คั่งค้างหรือต้องรับผิดชอบ		ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย		สบายมากขึ้น

	 5.	ห่างไกลอาหารจานด่วน		และการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ		การใช้ชีวิตที่รีบเร่ง		ต้องรีบทำาอะไรทุกอย่าง 

ให้เสียเวลาน้อย		มักเลือกกินอาหารที่สะดวก		กินได้รวดเร็วไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาก		มักจะเลือกกินอาหาร

จานด่วน		ซ่ึงเป็นท่ียืนยันแล้วว่าอาหารจานด่วนหรืออาหารขยะ		มีคุณค่าทางโภชนาการไม่ครบถ้วน		มีไขมัน

และแป้งมาก		มีผักน้อย		มีใยอาหารน้อย		ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน		การกินอย่างช้าๆ		จะต้อง 

มีเวลาในการเคี้ยวช้าๆ		ไม่ต้องรีบ		มีเวลาพิจารณาเลือกสิ่งที่มีประโยชน์		มีความจำาเป็นกับร่างกาย

 การกนิอย่างช้าๆ	ควรเริม่ต้ังแต่การเลอืกชนิดของอาหาร	การคำานงึถงึรสชาติของอาหาร	ความปลอดภยั 

วธีิการปรงุทีถ่กูสุขลกัษณะ	 กนิอย่างเพลดิเพลนิ	 มีสติและผ่อนคลาย	 ชวีติได้รบัการพกัผ่อน	 ลดความตึงเครยีด 

ข้อดีๆ	อย่างน้ีต้องรีบฝึกนิสัยกินช้าๆ	 ต้ังแต่เด็กๆ	จึงควรให้เวลาเด็กๆ	ในการกิน	อย่าให้เด็กรีบกินเร็วๆ 

เพื่อมีเวลาไปวิ่งเล่น	แล้วเด็กไทยจะมนีำ้าหนักสมส่วน		ห่างไกลโรคและมีความสุขกับชีวิต

ข้อควรรู้จาก สวป.

✎ นักศึกษาส่วนกลางและภูมิภาค

	 	 ยืน่หลกัฐานต่อไปนีท้ีฝ่่ายทะเบยีนประวติั-

นักศึกษา		สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบ- 

ประเมินผล	(สวป.)	ชั้น	2		มหาวิทยาลัยรามคำาแหง		

แขวงหวัหมาก		เขตบางกะปิ		กรงุเทพฯ		10240

 	 1.	ในกรณีเปลีย่นคำานำาหน้านาม,	ชือ่	(ภาษาไทย), 

นามสกลุ(ภาษาไทย),	ชือ่(ภาษาอังกฤษ),	นามสกลุ 

(ภาษาอังกฤษ),	วัน	เดือน	ปีเกิด		ต้องนำาบัตร-

ประจำาตัวนักศึกษาและบัตรประจำาตัวประชาชน

ไปแสดงด้วย

 	 2.	 ในกรณีท่ีเปลีย่นเลขบัตรประจำาตัวประชาชน  

และเลขพาสปอร์ต	 ต้องนำาบตัรประจำาตัวประชาชน	

หรือพาสปอร์ตไปแสดง

	 	 3.	 ในกรณีเปลีย่นท่ีอยู	่	ให้นำาสำาเนาทะเบยีนบ้าน

ไปแสดง

	 	 	 3.1	 ถ้าแก้ไขท่ีอยูเ่พือ่ส่งข่าวรามฯ	ให้นำา 

บัตรประจำาตัวนักศึกษาไปเป็นหลักฐานด้วย

  นักศึกษาส่วนภูมิภาคสามารถยื่นค�าขอ

ทางไปรษณีย์ได้ 	โดยส่งเอกสารดังต่อไปนี้

 	 1.		 ในกรณเีปลีย่นคำานำาหน้านาม,	ชือ่(ภาษาไทย), 

นามสกลุ(ภาษาไทย),	ชือ่(ภาษาอังกฤษ),	นามสกลุ

(ภาษาอังกฤษ),	วัน	เดือน	ปีเกิด		ต้องแนบสำาเนา-

บตัรประจำาตัวนกัศึกษาและสำาเนาบัตรประจำาตัว-

ประชาชน		พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้องด้วย

	 	 2.	 ในกรณีเปลีย่นเลขบัตรประจำาตัวประชาชน  

และเลขพาสปอร์ต		ต้องแนบสำาเนาบตัรประจำาตัว- 

ประชาชน		หรอืสำาเนาพาสปอร์ต		พร้อมรบัรองสำาเนา

ถูกต้อง

  3.	 ในกรณเีปลีย่นทีอ่ยู	่	ให้แนบสำาเนาทะเบยีนบ้าน 

พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง

   3.1		 ถ้าแก้ไขท่ีอยู่เพือ่ส่งข่าวรามฯ	ให้แนบ 

สำาเนาบัตรประจำาตัวนกัศึกษาไปเป็นหลกัฐาน	1	ฉบับ

	 	 4.	 เขียนแจ้งด้วยว่าของเดิมเป็นอะไร		และ

จะแก้ไขของใหม่ให้เป็นอะไร

 	 ส่งการแก้ไขแล้วแต่กรณีไปที่	 “หัวหน้า-

ฝ่ายทะเบียนประวติันักศึกษา”		สำานกับรกิารทางวชิาการ 

และทดสอบประเมินผล	(สวป.)	ชัน้	2		มหาวทิยาลัย- 

รามคำาแหง		แขวงหวัหมาก		เขตบางกะปิ		กรงุเทพฯ 

10240

  หมายเหตุ 		นักศึกษาส่วนกลางยื่นคำาขอ 

ทางไปรษณีย์ไม่ได้

การยื่นคำาขอแก้ไข คำานำาหน้านาม ชื่อ นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิด เลขบัตรประจำาตัวประชาชน 

เลขพาสปอร์ต และที่อยู่

	 ในฐานะรุ่นพ่ีท่ีประสบความสำาเร็จด้านการเรียน	นายมนตรี	ให้คำาแนะนำาเก่ียวกับหลักการเรียนท่ีทำาให้ 

ประสบความสำาเร็จไว้ว่า	ประการแรก คือต้องเลือกเรียนคณะท่ีใช่สาขาท่ีชอบ	พร้อมคิดถึงอนาคตว่าเรียนเพ่ือ 

ท่ีจะประกอบอาชีพการงานอะไรเป็นหลัก	ประการท่ีสอง ต้องศึกษาหลักสูตรการศึกษาว่าจะเรียนวิชาอะไรก่อนหลัง  

ซ่ึงจะทำาให้เราได้เรียนรู้แบบต่อเน่ืองเข้าใจในเน้ือหาไม่สะเปะสะปะไปมา	ทำาให้ได้บูรณาการองค์ความรู้ครบถ้วน

มีความรู้ต่อยอดในการเรียนวิชาอื่น	ๆ	ที่สูงขึ้นในแขนงเดียวกัน

 ประการที่สาม แบ่งเวลาให้ถูกต้องโดยเฉพาะในชั่วโมงแรกอาจารย์ผู้สอนจะมีแนวทางการเรียน 

ท่ีจะเป็นแนวทางให้เราประสบความสำาเร็จในการเรียนได้แต่สำาหรับคนทำางานก็ควรหาเวลาเข้าเรียน

และฟังบรรยายบ้างอาจจะเป็นในคาบแรกหรือในคาบสุดท้ายเพื่อเอาแนวทางในการสอบมาศึกษา	 

หรือศึกษาหาความรู้ได้จากวิดีโอการเรียนย้อนหลังได้	และที่สำาคัญควรแบ่งเวลาเข้าห้องสมุดบ้างเพื่อ 

หาอ่านหนังสือทบทวน	โดยศึกษาค้นคว้าเนื้อหาในตำาราเล่มอื่น	ๆ	ไม่อิงแค่ตำาราเรียนเท่านั้น

 ประการทีส่ี่ ควรอ่านหนงัสือเตรยีมตัวก่อนสอบอย่างน้อย	 2	 -	 3	 เดอืน	 หรอืจดัติวแลกเปลีย่นความรู ้

ให้กันในกลุ่มนักศึกษาที่เรียนด้วยกัน	 สำาหรับตนเองน้ันจะไม่ค่อยสนใจแนวข้อสอบเก่าๆแต่จะเน้นเนื้อหา 

ที่เรียนเป็นหลัก	และประการสุดท้าย	สำาคัญที่สุดคือ	 เรื่องสุขภาพ	 เพราะเป็นสิ่งที่จำาเป็นที่สุด	ผมไม่แนะนำา 

ให้อ่านหนังสือหามรุ่งหามคำ่าในช่วงสอบ	 ควรทำาให้ร่างกายสดชื่นมีชีวิตชีวา	 สมองปลอดโปร่งจะทำาให้เรา

ทำาข้อสอบได้ดี

	 ปัจจุบัน	นายมนตรี	รับราชการเป็นข้าราชการครู	ตำาแหน่งครูผู้ช่วย	โรงเรียนสุเหร่าเขียว	สำานักงาน-

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี	เขต	2	กระทรวงศึกษาธิการ	จังหวัดนนทบุรี

ข้อดีของการกินช้า ๆ

จากเด็กบ้านนอกยากจน...คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองฯ (ต่อจากหน้า 6)

  รศ.อนุกูล พลศิริ     คณะศึกษาศาสตร์



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ศิษย์เก่าวิศวะปลื้มใจ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

เผยรามคำาแหงเป็นพื้นฐานต่อยอดสู่ความสำาเร็จ

 ศษิย์เก่าคณะวศิวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ปลื้มใจ 

เข้ารบัรางวลัศษิย์เก่าดีเด่น  ในโอกาส

วันสถาปนาครบรอบ 2 ทศวรรษ  

คณะวศิวกรรมศาสตร์  เผยรามค�าแหง

เป็นพ้ืนฐานของความส�าเรจ็  ทัง้หน้าที ่

การงานและการด�าเนินชีวิต  ฝากรุ่นน้อง..โลกหลังจบการศึกษาคือการเริ่มต้น

คว้าความส�าเร็จ  ย�้าอย่าหยุดเรียนรู้และตั้งใจท�าวันนี้ให้ดีที่สุด

 นายปิติฉันท์  ค�าผา		ประธานสมาคมศิษย์เก่าคณะ-

วิศวกรรมศาสตร์	ม.ร.		ศิษย์เก่ารุ่นท่ี	1	สาขาวิศวกรรมโยธา		

กล่าวว่าดีใจท่ีได้รบัเกยีรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น		และภมิูใจท่ีได้กลบัมา 

ท่ีรามคำาแหงอกีครัง้		ท่ีน่ีให้ความรูห้ลายอย่าง		เป็นพืน้ฐานในการ 

ต่อยอดความรู้เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้กับการทำางาน		หวังว่าพิธี 

มอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิศกรรมศาสตร์ครั้งนี	้	 

จะเป็นศูนย์กลางในการดึงบรรดาศิษย์เก่ากลบับ้านพร้อมร่วมกนัสร้างประโยชน์

ให้สถาบัน

 “การศึกษาคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ความส�าเร็จ  เราต้องตั้งใจ

แน่วแน่  แสวงหาความรู้ให้มากท่ีสุด  ทุกวันนี้ความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน  

หากมีอยู่ท่ัวทุกมุมแม้แต่ในอากาศ  สามารถดึงมาเสริมกับส่ิงท่ีอาจารย์สอนได ้

เพื่อเตรียมความพร้อมให้ตัวเองก่อนออกไปประกอบอาชีพบนโลกภายนอก  

เพราะถ้าไม่มีพละก�าลังหรือความรู้เพียงพอ  ก็อาจจะท�าให้พลาดจากเป้าหมาย

และความส�าเร็จ  แนะน�ารุ่นน้องให้ศึกษาหลายๆ ด้านนอกเหนือจากการเรียน  

เพราะยิง่มคีวามรูห้ลายด้าน  โอกาสประสบความส�าเรจ็ในการท�างานและการใช้ชวีติ 

ในสังคมก็จะสูงตามไปด้วย”

 นายประสิทธิ์  จันทร์เมือง	 	ศิษย์เก่าปริญญาโทรุ่นที่	 1		

สาขาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม		กล่าวว่าภูมิใจ 

ท่ีได้รบัเกยีรติบตัรศิษย์เก่าดีเด่นจากคณะวศิวกรรมศาสตร์		คิดว่า 

ส่ิงท่ีทำาให้ได้รบัเกยีรติบัตรครัง้น้ี	 คือ	 การนำาความรูค้วามสามารถ 

ทีไ่ด้ศึกษาจากมหาวทิยาลยัรามคำาแหงไปปฏบัิติหน้าท่ีรบัใช้สังคม		

พฒันาและดูแลสาธารณูปโภคในพืน้ท่ีตำาบลบางเสาธง		ซึง่เป็นพืน้ที่

ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 “ชวีติในวยัเรยีนเป็นช่วงเวลาทีน่่าจดจ�า  มหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นมหาวทิยาลยั

ทีเ่ปิดกว้างทางโอกาส  เม่ือก้าวเข้ามาในรัว้น�า้เงินทองแห่งนีแ้ล้วรูส้กึอบอุน่  ได้กลบัมา 

อกีครัง้เพือ่รบัรางวลัศิษย์เก่าดีเด่นกย็ิง่อบอุน่  เหมอืนได้กลบับ้าน  รุน่น้องรามค�าแหง

ที่อยู่ในช่วงวัยเรียนยังมีเวลาให้ท�าสิ่งท่ีต้องการ  ดังนั้นขอให้ต้ังใจท�าให้ดีที่สุด 

ในทุกๆ ด้าน  เพราะเมื่อจบการศึกษาแล้วไม่อาจย้อนกลับมาท�าได้อีก”

 นางสาวดวงพร  พ่ึงจิตร 	ศิษย์เก่ารุ่นท่ี	4		สาขาวิชา-

วศิวกรรมอตุสาหการ		กล่าวว่าชวีติในวยัเรยีนมีหลายสิง่ท่ีประทบัใจ 

และน่าจดจำา		ตั้งแต่วันแรกที่มาสมัคร		จนถึงวันที่จบการศึกษา 

ขณะนัน้ตนเป็นรุน่บุกเบิกของคณะ		ทำาให้ต้องคว้าโอกาสหาความรู ้

และประสบการณ์ด้วยตัวเอง		ไม่ต้องรอให้ใครมาคอยป้อน 

พร้อมถูกสอนเสมอว่าต้องสู้	และต้องรอด		ซึ่งกลายเป็นทักษะ 

สำาคัญในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น		

 “ขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใส่ใจลูกศิษย์  แม้จะจบการศึกษาไปแล้ว  

ทุกอย่างทีร่ามค�าแหงสอนสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในวชิาชพี และชวีติประจ�าวนั 

ท้ังความอดทน  และส�าคัญท่ีสดุคือไม่ดูถกูตัวเอง  ต้องสร้างทัศนคติท่ีดีต่อตัวเราก่อน 

ซ่ือสัตย์และภูมิใจในสิ่งท่ีเราเป็น  มองคนรอบข้างที่เก่งกว่าเป็นแรงบันดาลใจ 

ผลักดันตัวเองให้ดีขึ้น  คนท่ีแย่กว่าเราก็ขอให้ย่ืนมือช่วย  ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่

มีความอดทนน้อยลง  ด้วยเทคโนโลยท่ีีท�าให้อะไรๆ กง่็ายข้ึนไปหมด  แต่ในชวิีตจรงิ

หลังจบการศึกษาจะเป็นอีกแบบหนึ่ง  ขอให้น้องๆ ไม่ละความพยายาม  อดทน

ต่อทุกสถานการณ์  เพราะชีวิตยังต้องเดินต่อ ยังต้องสู้ต่อไป”

 นายนิตินันท์  เจียมพิริยะกุล		ศิษย์เก่ารุ่นท่ี	1		สาขา-

วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม		กล่าวว่าขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์

ท่ีคัดเลือกให้ตนเป็นหนึ่งในผู้รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น		

มหาวทิยาลยัรามคำาแหงเป็นมหาวทิยาลัยคณุภาพ		เป็นพืน้หลงั 

ความสำาเร็จของศิษย์เก่าหลายคน		เม่ือเรียนจบออกจากรั้ว- 

มหาวิทยาลัยไปแล้ว		ต้องพบเจอกับโลกภายนอกโดยไม่มี- 

ครอูาจารย์คอยชีแ้นะแนวทาง	 	ทำาให้เกิดการปรบัตัวและปรับปรุงส่วนท่ียังไม่สมบูรณ์	 

ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง

 “คิดถงึสมัยเป็นนักศึกษาเป็นช่วงเวลาท่ีสนุกสนาน  รุน่พี ่ครอูาจารย์ก็น่ารกั 

พื้นฐานความรู้ที่ได้คุณภาพคับแก้ว  พอถึงเวลาต้องเผชิญชีวิตด้วยตัวเอง  ทัศนคต ิ

ในการคิดส�าคญัทีสุ่ด  พยายามคิดบวกให้กบัตัวเอง  เพือ่จะไม่ยอมแพ้หรอืท้อถอย  

แนะน�าน้องๆ ให้ค้นหาสิ่งที่ต้องการ  สิ่งที่ยังขาด  แล้วมุ่งหน้าเติมเต็มให้กับชีวิต  

อีกทั้งภาษาอังกฤษก็ควรให้ความส�าคัญ  เพื่อเป็นการเปิดโลกให้ตัวเอง  เพราะยัง

มีแหล่งความรู้อีกมากมายอยู่ภายนอกประเทศของเรา”

 นายพลกฤต  ศรสีมทุร		ศิษย์เก่ารุน่ที	่1		สาขาวศิวกรรม-

คอมพวิเตอร์		กล่าวว่าขณะเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์		

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง		ตนเป็นลูกศิษย์รุ่นบุกเบิก		มีอาจารย์

จากหลายมหาวทิยาลยัเข้ามาสอนให้ความรู	้	ซ่ึงคณะนีจ้ะแตกต่าง

จากคณะอ่ืนๆ	ของรามคำาแหง		 เพราะคณะอืน่ไม่บังคบัเข้าเรียน  

แค่หาเวลามาสอบ		แต่คณะวิศวะบังคับเข้าเรียน		จนรู้สึกว่า 

เป็นการเรยีนการสอนทีเ่คีย่วเขญ็		แต่การสอนท่ีเค่ียวเข็ญกเ็พือ่เป้าหมายให้นกัศึกษา

ประสบความสำาเร็จในการเรียน		สามารถนำาวิชาความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้

 “ทุกส่ิงท่ีได้รบัจากรามค�าแหงเป็นประสบการณ์ชวีติท่ีดี  การเรยีนการสอน 

ที่ไม่มีเส้นแบ่งอายุ  เปิดโอกาสให้ทุกเพศ ทุกวัยเข้ามาศึกษา  ส่วนตัวคิดว่าถ้าท�า 

ทุกอย่างในส่ิงทีร่กัอย่างเต็มท่ี  ผลท่ีเกดิขึน้ย่อมอยูไ่ม่ไกลจากความส�าเรจ็  มีสุภาษิต

ของคนจีนกล่าวไว้ว่า ‘ให้ตื่นเช้ากว่าคนอื่น 1 ชั่วโมง  เพื่อจะมีเวลาท�างานมากกว่า 

คนอืน่ 1 ช่ัวโมง’  พร้อมกบัหาความสุขให้ตัวเองอยูเ่สมอ  ขอบคุณคณะวศิวกรรมศาสตร์

ที่มอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่นอันเป็นขวัญและก�าลังใจในการท�างานต่อไป  

ฝากน้องๆ รามค�าแหงค้นหาฝันและตัวตนของตัวเองให้เจอ  แล้วลงมือท�าอย่าง

สุดก�าลังเพื่อพิชิตความฝันนั้น”

 นายฐิตกิร  บุญชวูงศ์	 	 ศิษย์เก่ารุน่ท่ี	1	 	สาขาวศิวกรรมพลงังาน 

กล่าวว่าปล้ืมใจอย่างยิง่ทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร์เหน็ความสำาคัญ 

ของศิษย์เก่าทีป่ระสบความสำาเร็จในวชิาชพีและทำาคณุประโยชน์

ต่อสังคมและประเทศชาติ	 มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้เป็น

กำาลังใจในการทำางานต่อไป

 “ผมส�านึกในความเป็นศิษย์ของคณะ น�าความรู้ที่ได้รับ

ไปปฏบิติัหน้าทีอ่ย่างเต็มความสามารถ ท้ังต่อยอดในการศึกษา วเิคราะห์ ปฏบัิติหน้าที ่

ในสายงานท่ีได้รบัมอบหมาย รวมทัง้ดูแลเพือ่นร่วมงาน ตลอดจนลกูน้องเสมือนลกูค้า 

ให้พวกเขารูสึ้กประทบัใจและอยากท�างานเป็นทีมเวร์ิค และทีส่�าคญัจะมีองค์พ่อขนุ-

รามค�าแหงมหาราช เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจในการด�ารงชีวิตและการปฏิบัติ

หน้าที่เสมอมา”



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

      

“พระท่ีน่ังไอศวรรย์ทิพยอาสน์ สถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์”

ธีระวัฒน์  นิลละออ

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	มีสถาปัตยกรรมสำาคัญ	ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมากมาย	สิ่งหนึ่งที่เป็น

จุดเด่นตั้งเห็นเป็นสง่า	 คือพระบรมรูปพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	 นอกจากนั้น	 ยังมีศาลาทรงไทยที่ตั้งอยู่

กลางสระนำ้าอย่างเห็นได้ชัด	นั่นคือ “พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์”	ที่ตั้งอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

มาเป็นเวลายาวนาน

	 พระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์	 สร้างข้ึนในคราวท่ีมีงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชียครั้งท่ี	 1 

(ก่อนท่ีสถานท่ีแห่งนี้ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยรามคำาแหงจนถึงปัจจุบัน)	มีการจัดแสดงสินค้าในวันที ่

17	พ.ย.	-10	ธ.ค.	พ.ศ.	2509	เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและแสดงเอกลักษณ์ของ

ความเป็นชาติไทย	กรมศิลปากรได้จำาลองแบบพระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์มาเป็นศาลาไทยพร้อมด้วย

เรือสุพรรณหงส์		อยู่กลางสระนำ้าในบริเวณงาน		ผู้ท่ีได้ออกแบบศาลาไทย	คืออาจารย์ประเวศ	ลิมปรังษี 

ต่อมาในพ.ศ.	 2532	 ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ	 สาขาทัศนศิลป์	 (สถาปัตยกรรม)	 สมัยที่

รองศาสตราจารย์สุขุม	 นวลสกุล	 เป็นอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงประสบอุทกภัย	 ศาลาทรงไทย-

กลางนำา้ชำารดุ	ก็ยบุของเดิมแล้วสร้างใหม่ในรปูแบบเก่า		(เรวดี		เรืองประพนัธ์,	2557,	หน้า	7)	พระทีน่ั่งองค์น้ี 

ก็อยู่คู่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

	 ดังท่ีทราบกนัว่าพระทีน่ั่งองค์น้ีเป็นแบบจำาลอง	 ซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลงึกนักบัท่ีพระราชวงับางปะอิน	

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	 พระทีน่ั่งไอศวรรย์ทพิยอาสน์เป็นพระท่ีน่ังปราสาทโถงทรงจตุรมขุอยูก่ลางสระนำา้ 

รูปแบบสถาปัตยกรรมไทย	ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ 

ให้สร้างขึน้เม่ือ	พ.ศ.	2415	แล้วเสรจ็ในปี	พ.ศ.	2419	แล้วพระราชทานนามว่า	“พระทีน่ัง่ไอศวรรย์ทพิยอาสน์” 

ตามพระที่นั่งพระองค์แรกซ่ึงพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯ		 

ให้สร้างขึ้นนั้นเอง	 หากพิจารณาถึงสถาปัตกรรมในการสร้างพระที่นั่ง

ไอศวรรย์ทิพยอาสน์	สร้างในแบบปราสาทจตุรมุข	ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	ให้จำาลองแบบมาจาก	“พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท” 

ในพระบรมมหาราชวัง	 ลักษณะเป็นพระที่นั่งโถง	 สร้างด้วยเครื่องไม ้

หลังคาซ้อนชั้นแบบไทยประเพณี	 มีจตุรมุขยื่นทั้ง	 4	 ด้าน	หลังคามี

เครื่องยอดเป็นทรงปราสาท	ประดับด้วยครุฑยุดนาคทั้ง	4	มุม	บริเวณ

หน้าบันท้ังสีด้่านของจตุรมขุเป็นรปูตราอาร์มหรอืตราแผ่นดิน	กล่าวได้ว่า 

พระทีน่ั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์เป็นพระท่ีนัง่ท่ีสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมไทย 

ท่ีสบืมาแต่ครัง้กรงุศรอียธุยา	 ซ่ึงมีความงดงามเป็นเลศิของสถาปัตยกรรมไทยท่ียงัคงเหลอืไม่มากนักในปัจจบุนั 

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	ทรงใช้เป็น 

ท่ีประทบัสำาราญพระราชอริยิาบถ	และบำาเพญ็พระราชกศุลพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศรีวลัิยลักษณ์ 

กรมขุนสุพรรณภาควดี	พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	และเจ้าคณุพระประยรูวงศ์	

(เจ้าจอมมารดาแพ	บุนนาค)	เม่ือปีพทุธศักราช	2447	(กญัญาภคั	ลกัษณีย,	ม.ล.,	2546,	หน้า	48) (อ่านต่อหน้า 10)

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์

พระราชวังบางปะอิน

พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท

ถาม ผมเรียนระบบพรีดีกรีส่วนภูมิภาคครับ	

แล้วบางวชิาไม่ติด	F	แต่เกรดไม่ดี	ถ้าผมลงเรยีนวชิา 

นั้นใหม่ได้ไหม	 ถ้าลงได้แล้วเกรดไม่ซำ้ากันเหรอครับ 

แล้วถ้าสมมติว่าผมลงเรียนในวิชานั้นใหม่แล้ว 

ได้เกรดดีกว่าเดิม	 เม่ือเรียนครบหน่วยกิตแล้วทาง

มหาวทิยาลยัจะเอาเกรดตัวเก่าหรอืตัวใหม่ในรายวชิา

ดังกล่าวมาคิดเกรดเฉลี่ยครับ	 แล้วในกรณีดังกล่าว

ถ้าเกรดผมถึงเกียรตินิยมจะได้เกียรตินิยมไหมครับ

แล้วถือว่าเป็นการรีเกรดหรือไม่

ตอบ	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วย 

การศึกษาชัน้ปรญิญาตร	ีพ.ศ.	2560	ข้อ	16.5.3	นักศึกษา 

มีสิทธ์ิปรับอักษรระดับคะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาที่

ได้ผลการสอบตำ่ากว่าอักษรระดับคะแนน	 C	 ทั้งนี้

ให้นับกระบวนวิชาท่ีสอบได้อักษรระดับคะแนน

สูงสุดเพียงคร้ังเดียว	หากกระบวนวิชานั้นมีอักษร

ระดับคะแนนที่เท่ากัน	 ให้นับอักษรระดับคะแนน

ครั้งสุดท้ายเป็นหน่วยกิตสะสม

 นกัศึกษาพรดีีกรถ้ีากระบวนวชิาใดสอบได้เกรด	D 

หรือ	D+	ซึ่งเป็นเกรดที่ตำ่ากว่าเกรด	C	 ตามข้อบังคับ- 

ข้างต้น	 สามารถนำาวิชานั้นมาลงทะเบียนเรียนใหม ่

และสอบใหม่ได้	 ถ้าได้เกรดท่ีสอบผ่านจะถอืเป็นการรเีกรด	 

แต่เป็นการรเีกรดในขณะทีมี่สถานภาพการเป็นนกัศึกษา-

พรดีีกร	ี ถ้าได้เกรดเท่าเดิมหรอืสูงกว่าเม่ือใช้สิทธ์ิเทียบโอน

มหาวิทยาลัยจะเทียบโอนเกรดที่สูงท่ีสุดให้เพียง

เกรดเดียวไม่เป็นการโอนเกรดซำ้ากัน

	 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วย

การศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา

ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2557

 ข้อ	 8	 ผลการศึกษานำาไปใช้เทียบโอนหน่วยกติ

ตามหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือหลักสูตร 

การศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้ 

แต่ต้องเป็นผลการศึกษาท่ีสอบไล่ได้ก่อนการรับสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงว่าด้วยการศึกษาชัน้ปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2551 

และต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

	 ตามระเบียบฯดังกล่าวนักศึกษาพรีดีกรี

ต้องนำาวิชาท่ีสอบได้ไปเทียบโอนวิชาจึงจะสามารถ

จบการศึกษาได้	 ดังนั้น	 ถึงแม้ว่านักศึกษาพรีดีกรี

จะเรียนครบหลักสูตรจึงไม่มีสิทธ์ิจบการศึกษา 

ในระดับปรญิญาตรต้ีองมีการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

และใช ้สิทธ์ิเทียบโอนแต่โดยหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยแล้วไม่สามารถเทียบโอนวิชาที่เรียน

ครบหลกัสตูรแล้วจบการศึกษาได้เพราะตามประกาศ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเรื่องการขอสำาเร็จการศึกษา 

ของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียม กองบรรณาธิการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี	 (Pre-degree)	 กำาหนดให้ผู้ที่

เรียนครบหลักสูตรแล้วต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มอีก

ไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิตและต้องมีผลสอบผ่านด้วย

และเกรดเฉลี่ยรวมแล้วต้องไม่ตำ่ากว่า	 2.00	 จึงจะมี

สิทธิ์สำาเร็จการศึกษาได้

	 ส่วนการได้เกียรตินิยมถ้านักศึกษาพรีดีกรี

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่และเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดแล้วนักศึกษาสามารถมีสิทธ์ิ

ได้เกียรตินิยม



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ร้อยเรื่องรามฯ (ต่อจากหน้า 9)

บรรณานุกรม

RU Road Show มอบโอกาสให้ถึงมือนักศึกษาใหม่ (ต่อจากหน้า 4)

        น.ส.จุฑามาศ ธนชินันพร	 นักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์	 ภาควิชาจิตวิทยา	 

อีกหนึ่งสาววัยทำางานที่มีความฝันจะคว้าปริญญามาไว้ในมือสักใบ	 เธอกล่าวว่าระหว่าง

ชมสินค้าภายในห้าง	ได้แวะชมกิจกรรม	RU	Road	Show	ที่	ม.รามคำาแหงจัดขึ้น	ซึ่งสิ่ง

ที่ดึงดูดใจเธอ	 คือการเรียนการสอนที่เปิดกว้างให้กับประชาชนทุกคน	 และยังสามารถ

เรียนหนังสือควบคู่กับการทำางานปัจจุบันได้อีกด้วย	จึงลองคิดและตัดสินใจ

        “กจิกรรม RU Road Show ท�าให้ฉันอยากกลับมาเรยีนอกีครัง้หลังจากพกัการเรยีน

ไปนานพอสมควร และสิ่งที่ท�าให้ฉันตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาด คือการแบ่งเวลาในการท�างานและการเรียน

อย่างลงตัว ซึ่งในเวลาว่างก็เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย หากไม่ว่างก็สามารถเข้าชมการสอนย้อนหลังได้ ซึ่งเป็น 

ตัวช่วยส�าหรับคนท�างานได้ดีทีเดียว นอกจากฉันแล้ว เพื่อนของฉันอีกคนก็สนใจเช่นกัน เราจึงสมัคร 

เรียนคณะศึกษาศาสตร์ และคงจะเป็นที่ปรึกษากันในระหว่างเรียนด้วย”

	 	จะเห็นได้ว่า	ม.รามคำาแหง	เปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย	ทั้งนักเรียน

ระดับมัธยมปลาย	 ตลอดจนประชาชนทุกคน	 รวมถึงสองหนุ่มที่เดินทางมาสมัครเรียน 

ด้วยเกรดเฉลี่ยสองกว่าๆ	โดย นายปณิธาน ชมภูราช	 เลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร	์ 

เพราะความชอบในวิทยาศาสตร์	และการทดลอง	เขาเล่าว่าต้ังใจเลือก	ม.รามคำาแหง 

เป็นเส้นทางให้ตัวเอง	และทางมหาวทิยาลยักพ็ร้อมจะให้ความรูเ้ขาเพิม่ขึน้	 ถ้ามีเวลากค็งจะ 

ทำางานไปด้วย	จะได้มีทั้งความรู้และประสบการณ์	

 “ผมเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ เพราะความชอบและการเปิดโอกาสทางการศึกษาของ ม.รามค�าแหง 

การแนะแนวในกิจกรรม RU Road Show ท�าให้ผมเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น และถ้าจบออกมาก็เป็นที่ยอมรับ

ของการท�างาน หลังจากตัดสินใจได้ว่าจะสมัครเข้าเรียนที่นี่ ผมจึงชวนเพื่อนมาสมัครเรียน ซึ่งเขาก็สนใจ

และลงสมัครเป็นนักศึกษาใหม่พร้อมกัน”

 นายณัฐดนัย แซ่อึ้ง	นักศึกษาใหม่คณะสื่อสารมวลชน	คือคนที่	ปณิธาน	เอ่ยถึง

 ณัฐดนัย	 เล่าว่าหลังจากตัดสินใจท่ีจะเรียนต่อในคณะที่ชอบ	 ก็มีบางเกณฑ์ที่ตัว-

เขาไม่ผ่าน	ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ลงสมัครสอบ	GAT	PAT	แต่หลังจากได้รับการ

แนะนำาจากเพื่อน	ก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง	 โดย	ม.รามคำาแหง	คือคำาตอบสุดท้าย	

ของคำาถามที่ค้นหามาทั้งหมด	

 “ผมจบมัธยมปลายด้วยเกรดเฉลี่ยที่ผ่านพอดี และยังพลาดสอบ GAT PAT ด้วย  

ผมนกึว่าตัวเองจะเสียเวลาเรียนไปหนึง่ปี หรอืไม่ได้เรียนต่อเลย แต่ ม.รามค�าแหงท�าให้ผมได้เรยีนต่อในระดับ 

ปริญญาตรี และเป็นคณะที่ผมอยากเรียนตั้งแต่แรก ต้องขอบคุณโอกาสดีๆเช่นนี้ ที่สร้างความตั้งใจของผม

ขึ้นมาอีกรอบ และผมจะตั้งใจเรียนให้มากที่สุด”

 ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลท่ี	6	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บูรณะซ่อมแซม 

โดยเปลี่ยนเป็นเสาคอนกรีตแทนและให้สร้างรูปหล่อสัมฤทธ์ิของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ฉลองพระองค์เต็มยศจอมพลทหารบก	 และทรงโปรดเกล้าฯ	 ให้นำามาประดิษฐานทีพ่ระท่ีนัง่ไอศวรรย์ทพิยอาสน์ 

ทุกวันนี้ยังหาชมพระท่ีนั่งองค์นี้ซ่ึงยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยในรูปแบบศาลาทรงไทยได้ที่

พระราชวงับางปะอนิ	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	และท่ีมหาวทิยาลยัรามคำาแหง	ซ่ึงต้ังอยูก่ลางสระนำา้		เป็นจุดเด่น

คู่กับเรือสุพรรณหงส์จวบจนปัจจุบัน

	 สถาปัตยกรรมไทย	 ไม่ว่าจะอยูใ่นยคุสมัยใดกต็ามยงัคงบอกเล่าเรือ่งราวของการก่อสร้าง	 ประวติัศาสตร์ 

ความเป็นมา	 และรายละเอยีดต่างๆของสถาปัตยกรรมนัน้ๆได้เป็นอย่างดี	 ส่ิงหนึง่ท่ีทำาให้สถาปัตยกรรมไทย 

ยังคงอยู่คือ	การอนุรักษ์และดูแลรักษา	รวมถึงการซ่อมแซมบูรณะเมื่อระยะเวลาผ่านไป	

กัญญาภัค	 ลักษณีย,	 ม.ล.	 และคนอื่นๆ.	 (2546).	 พระราชวังบางปะอิน.	 กรุงเทพฯ	 :	 พระที่นั่งวิมานเมฆ	 

	 พระราชวังดุสิต	สำานักพระราชวัง.

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์.	 (2557).	 สืบค้นเมื่อ	 20	 เมษายน	 2560,	 จาก	 https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 พระที่นั่ง	ไอศวรรย์ทิพยอาสน์.

พระราชวงับางปะอนิ	(พระนครศรอียธุยา).	(2557).	สืบค้นเม่ือ		20		เมษายน		2560,	จาก	 http://m.donmueangairportthai.com 

 /th/popular-destinations/1721/bang-pa-in-royal-palace-phra-nakhon-si-ayutthaya

เรวดี		เรอืงประพนัธ์.	(2557).	เรือ่งเล่าข่าวรามฯ	:	งานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชยีครัง้ท่ี	1.	ข่าวรามคำาแหง,	44(7),	6-7.

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเคมีเครื่องสำาอาง	 เช่นการผลิต

เครื่องสำาอาง	 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอสเมติก	 และ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม		โดยสนับสนุนให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสคดิค้นสตูรและกรรมวธีิในการสร้างผลติภณัฑ์

ด้วยอปุกรณ์ครบครนัจากทางคณะ

 “ไม่มีเด็กไทยคนไหนไม่รูจ้กัวชิาเคมี  เม่ือพดูถงึ

แล้วบางคนอาจมีสีหน้าแปลกๆ และรู้สึกว่าเป็นวิชา

ท่ีเข้าถงึแก่นแท้ได้ยาก  แต่หลกัสตูรใหม่ท่ีภาควชิาเคมี 

ก�าลงัจะเปิดสอนนีมี้ผูส้นใจค่อนข้างมาก  ท้ังนักเรยีน 

นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพราะเป็นวิชาท่ีเน้น

การประยุกต์ใช้  และไม่เข้าใจยากเกินไป  ย่ิงสมัยน้ี

คนรุ่นใหม่รักสวย รักงาม ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นด้วย  

หลกัสูตรใหม่นีจ้งึค่อนข้างตอบโจทย์เพราะน�าความรู้

จากวชิาเคมีประยกุต์เข้ากบัธรรมชาติ  และคดิว่าน่าจะ 

เป็นตัวเลอืกใหม่ท่ีดีให้กบันกัศึกษา หรอืผูส้นใจทัว่ไป  

พร้อมมหีน่วยงานรองรบั  เมือ่เรยีนจบแล้วไม่ตกงานชวัร์”

นักวิจัย ม.ร.ฯ (ต่อจากหน้า 3)

หลกัฐานท่ีนกัศึกษาต้องนำามาในวนัสอบ	คอื	บตัรประจำาตัว- 

นกัศึกษา	 บตัรประจำาตัวประชาชน	 หรอืบัตรท่ีหน่วยงาน

ราชการออกให้	 ใบเสร็จลงทะเบียนสอบ	 e-Testing	

และมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย	15	นาที 

สำาหรบักระบวนวชิาท่ีเปิดสอบด้วยระบบ	 e-Testing	

ภาค	1/2560	จำานวน	73	วิชา	ประกอบด้วย

ANT1013	 ANT2013	 ANT2078	 ANT3053

APR2101	 APR3102	 BIO1001	 BIO1105

CEC2201	 CHI1001	 CHI1002	 CMS1103

ECO1003	 ECO1101	 ECO1102	 EDF1104

ENG1001	 ENG1002	 ENG2001	 ENG2002

FRE1011	 GER1011	 HIS1001	 HIS1002

HIS1003	 HIS1201	 HIS3504	 HIS4500

HRD2108	 HRD3227	 INT1004	 JPN1011

KOR1001	 KOR1002	 KOR2001	 KOR2002

LAW1004	 LIS1001	 LIS1003	 MCS1101

MCS1151	 MCS2108	 MCS2390	 MGT4004

MKT2101	 MKT3202	 MKT3204	 MTH1003

MTH1101	 PED4203	 PHI1003	 POL1100

POL2301	 POL3301	 PSY1001	 PSY2006

RAM1000	 RUS1011	 RUS1012	 RUS2011

RUS2012	 SCI1003	 SOC1003	 SOC2065

SOC4077	 SOC4083	 SPN1011	 SPN1012

STA1003	 STA2003	 STA2016	 THA1002

THA1003

 หมายเหตุ	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สถาบันบรกิารวชิาการทางอเิลก็ทรอนกิส์	 อาคารสุโขทัย 

ชั้น	 10	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 หัวหมาก	 หรือ	

www.easi.ru.ac.th โทรศัพท์	0-2310-8790,	0-2310-

8951,		0-2310-8901

สถาบันบริการวิชาการฯ (ต่อจากหน้า 1)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มิถุนายน 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

	 ตามท่ีมหาวทิยาลัยรามคำาแหงมีนโยบายขยาย

โอกาสทางการศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค	โดยเปิดสาขา-

วทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัพงังา	 เป็นสถานท่ี 

จดัการเรยีนการสอน	 และใช้โรงเรยีนท้ายเหมืองวทิยา 

เป็นสถานท่ีสอบของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ระดับปรญิญาตร	ีน้ัน	

	 เพือ่ให้การสอบดำาเนนิไปด้วยความเรยีบร้อย	

เหมาะสม	 และลดปัญหาในการเดินทางมาสอบของ

นักศึกษา	 มหาวทิยาลยัจงึเปลีย่นแปลงสถานท่ีสอบ 

ของศนูย์สอบจงัหวดัพงังา	 จากโรงเรยีนท้ายเหมืองวทิยา	

เป็นโรงเรยีนดีบุกพังงาวทิยายน	 สถานทีต้ั่ง	 เลขท่ี	 132 

ถนนเพชรเกษม	ตำาบลท้ายช้าง	 อำาเภอเมือง	 จงัหวดัพงังา 

82000	 โทรศัพท์	076-412-065	 โทรสาร	076-411-579	

สถานทีใ่กล้เคยีง	 สำานกังานเทศบาลเมืองพงังา	 และ

สถานีขนส่งจงัหวดัพงังา

	 ทั้งนี้ตั้งแต่การสอบภาค	1	ปีการศึกษา	2560	 

เป็นต้นไป

	 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีนโยบาย

ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค	เพื่อ-

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

ให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ถึง	โดยมีการเปิดศูนย์สอบ

ส่วนภูมิภาค	จำานวน	39	ศูนย์สอบแล้ว	นั้น	

	 มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การ-

ดำาเนินงานด้านการจดัสอบนักศึกษา	สาขาวทิยบรกิาร-

เฉลมิพระเกยีรติจังหวดัสงขลา	เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 

มีประสิทธิภาพ	 สถานท่ีสอบมีความเหมาะสม

กับจำานวนนักศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน	 มหาวิทยาลัยจึงให้

เปิดศูนย์สอบจังหวัดสงขลา	 สำาหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาคเพิ่มอีก	 1	 แห่ง	 

รหสัศูนย์สอบท่ี	41	โดยใช้โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยั 

(YW)	 เป็นสถานที่สอบ	 สถานที่ตั้ง	 เลขที่	 468	

ถนนเพชรเกษม	 ตำาบลหาดใหญ่	 อำาเภอหาดใหญ่	

จังหวัดสงขลา	90110	 โทรศัพท์	 074-243-599	

074-220-404	โทรสาร	074-245-288	สถานทีใ่กล้เคียง 

สำานักงานเทศบาลนครหาดใหญ่	

	 ท้ังนีต้ั้งแต่การสอบภาค	1	ปีการศึกษา	2560	เป็นต้นไป

สำานกังานโครงการฯ	ห้อง	402	ชัน้	4	คณะบรหิารธุรกจิ 

โทร.	0-2310-8237	 ,	 0-2310-8214-7	ต่อ	2401	และ	

2404,	0-2310-8226-8	ต่อ	2401	และ	2404	,	086-306-5174, 

086-521-0033	หรือที่	www.acctfin.ru.ac.th

ม.ร.เปิดรับนักศึกษา ป.ตรีฯ (ต่อจากหน้า 1)

เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ	กระบวนวิชา	

RAM	 3000	 สหกิจศึกษา	 ประจำาปีการศึกษา	 2560	 

ซ่ึงสามารถทดแทนในหมวดวชิาเลือกเสร	ี9	หน่วยกติ	

กบัองค์กรผูใ้ช้บณัฑิตทัง้ภาครฐัแลเอกชน	 ตามกำาหนดการ

ดังกล่าว	โดยรบัสมัครต้ังแต่บัดนี ้- 30 สิงหาคม 2560 

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่	ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พฒันาอาชพี	 กองกจิการนกัศึกษา	 อาคารกจิกรรมนกัศึกษา 

ชัน้	1	หรอื	www.ram3000.ru.ac.th	โทร.	0-2310-8503

รับสมัครนักศึกษาวิชา RAM 3000 (ต่อจากหน้า 1)

•	  
ขอเชิญนักศึกษาทำาประกัน-

อุบัติเหตุทางไปรษณีย์

	 ง านบริการและสวัส ดิการนัก ศึกษา	 

กองกจิการนักศึกษา	ขอเชญินกัศึกษาทำาประกนัภยั 

อบัุติเหตุส่วนบุคคล	โดยเสยีค่าเบ้ียประกนัในอตัรา 

150 บาทต่อป	ี คุ้มครองตลอด	 24	 ชั่วโมง	 กรณ ี

ได้รับอุบัติเหตุเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครั้งละ 

ไม่เกิน	 10,000	 บาท	 และกรณีเสียชวีติหรอืบาดเจบ็

ทุพพลภาพจะได้รับเงินชดเชย	150,000		บาท

	 ผู้สนใจ	 ส่งธนาณัติเงินจ�านวน 150 บาท 

ส่ังจ่ายในนาม (หัวหน้างานบรกิารและสวสัดิการ- 

นักศึกษา ขึ้นเงินที่ ปณฝ. รามค�าแหง 10240)  

ได้ต้ังแต่วันท่ี	1	-	20	กรกฎาคม	2560	โดยจะได้

รับความคุ้มครอง	 วันท่ี	 31	 กรกฎาคม	 2560	 ถึง	

2561	พร้อมหลักฐานดังนี้

	 1.	 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	 หรือ 

สำาเนาบัตรประจำาตัวข้าราชการพร้อมรับรองสำาเนา

ถูกต้อง	1	ฉบับ

	 2.	 สำาเนาใบเสรจ็ลงทะเบียนภาคล่าสดุ	1	ฉบบั

 3.	 ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถงึตนเอง 

2	ซอง	(สำาหรบัส่งใบเสรจ็รบัเงินและบัตรประกนั)	

 ส่งมาที:่	งานบรกิารและสวสัดิการนักศึกษา	

กองกจิการนกัศึกษา	 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 หัวหมาก	

บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ

ของศูนย์สอบจังหวัดพังงา

เปิดศูนย์สอบจังหวัดสงขลาเพิ่มอีก 1 แห่ง

สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

 รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	อาจารย์ประสิทธิ ์ บุญไทย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำาภู	

และอาจารย์ภทัระ ลมิป์ศริะ	รองประธานสภาคณาจารย์

คนที่	 2	ร่วมให้การต้อนรับ	นายพิทักษ์ วาสทอง 

หวัหน้าฝ่ายพฒันาชมุชนและสวสัดิการสังคม	 เขตบางกะปิ 

และคณะวิทยากร	ในการรับมอบวสัดุและเปิดโครงการ

ส่งเสริมด้านศาสนาและการทำานุบำารุงศิลปะและ

วฒันธรรมไทย	 กจิกรรมดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง	

รัชกาลที่	 9	 สำาหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมิูพล-

อดุลยเดช	 เมื่อวันที่	 2	 มิถุนายน	 2560	 ณ	 อาคาร-

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์	สภาคณาจารย์		

	 โครงการประดิษฐ์ดอกดารารตัน์จากเปลอืกข้าวโพด	น้ี 

เป็นความร่วมมือของสถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ	 

สภาคณาจารย์	ม.ร.	และสำานกังานเขตบางกะปิ	 เพือ่เชญิชวน

ให้คณาจารย์	 บุคลากร	 นักศึกษา	 ของมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง	 และประชาชนได้ร่วมประดิษฐ์	 จำานวน

ทั้งสิ้น	1,000	ดอก	

	 ทัง้นี	้ ดอกดารารตัน์	 หรอืดอกแดฟโฟดิล	 (Daffodil) 

เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 และพระราชทานแด่สมเด็จ-

พระนางเจ้าสิรกิิต์ิ	 พระบรมราชนินีาถ	 อยูเ่สมอ	 เม่ือครัง้ 

ยังทรงศึกษาและประทับอยู่ท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ซึง่ดอกดารารตัน์มีความหมายลกึซึง้	 คำาว่า	 ดารา	 หมายถงึ 

ดวงดาว	คือส่ิงทีอ่ยูส่งูสดุ	คำาว่า	รตัน์	หมายถงึแก้ว	คอืส่ิงมีค่า 

	 ดังนั้น	 การร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เป็น 

ดอกไม้จันทน์	 เพื่อใช้ในการสักการะแสดงความจงรักภักดี		

และระลกึถงึพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพล-

อดลุยเดช	ผูท้รงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย

ทั้งมวล	จึงเป็นการแสดงออกที่มีความหมายอย่างยิ่ง

สำาหรับเหล่าปวงชนชาวไทย	 ขอเชิญชวนคณาจารย์	

บุคลากร	และนักศึกษา	ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

มาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ที่ห้องโถง	ชั้น	1 

สภาคณาจารย์	เวลา	09.00	-	16.00	น.		ต้ังแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป

ม.ร.เชิญชวนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๙) วันที่ ๑๒ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

รามฯ - ตรังซ้อมรับปริญญบัตร

 วางพวงมาลา นางพิมล		สิงห์อุไร	หัวหน้างาน 

การประชุมและพิธีการ	ม.ร.	เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง	 วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรม-

ราชานุสาวรีย์	พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพื่อเป็นการน้อมรำาลึกถึงพระเกียรติคุณ	 เมื่อวันที ่

30	พฤษภาคม	2560	 เน่ืองในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้ าอยู่หัว	 

หน้าอาคารรัฐสภารามฯ-ปราจีนบุรี 
ซ้อมรับปริญญาบัตร

ม.ร.รับสมัครนักศึกษาใหม่

 ปฐมนิเทศ M.B.A.อุตสาหกรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็น 

ประธานเปิดงานและให้โอวาทนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการจัดการ	 และโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 สาขาวิชา- 

การเงินและการธนาคาร	 จำานวน	 500	 คน	 ในพิธีปฐมนิเทศและแนะแนวการศึกษา	ประจำาปี	 2559  

โดยมี	รองศาสตราจารย์เริงรัก  จ�าปาเงิน	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ฮันตระกูล 

ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ	คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	ร่วมในพิธี	 เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2560	 

ณ	ห้องประชุมชั้น	5	อาคารเบกพล

 อาจารย์ ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา	 รองอธิการบด ี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี	 นำาบัณฑิตและ 

มหาบัณฑิตซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร	 รุ่นท่ี	42 

ปีการศึกษา	2558-2559	ณ	สาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี	เม่ือวันท่ี	28	พฤษภาคม		2560

 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ตัณศิริ รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง	พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์  

ดร.สุรเดช ส�าราญจิตต์	 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ผศ.เยาวชล ขุนแก้ว	และ	อาจารย์ ดร.สุรวุฒิ รักเมือง  

นำาบัณฑิตสาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรังฝึกซ้อมรับ 

พระราชทานปริญญาบัตร	 รุ่นที่	 42	 ปีการศึกษา 

2558-2559	 เม่ือวันท่ี	 28	 พฤษภาคม	 2560	 โดยมีบัณฑิต 

และมหาบัณฑิตเข้าร่วมฝึกซ้อม	 จำานวน	 352	 คน 

ณ	หอประชุมสุพรรณิการ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง	

	 พร้อมกันน้ีได้รับเกียรติจากนายศิริพัฒ พัฒกุล 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	 ซ่ึงเป็นศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ 

ได้มาบรรยาย	 “การใช้ชีวิตประจ�าวัน และการน�าความรู้ 

ความสามารถไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตและร่วมถ่ายภาพหมู่ 

กับบัณฑิตด้วย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง		ตรวจเย่ียมการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่	และสนทนากับผู้สมัคร	ในการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่	 ช่วงท่ี 1	 ระหว่างวันท่ี	 2-5	 มิถุนายน	 2560 

ณ	อาคารเวียงคำา	 (VKB)	 ซ่ึงมีผู้สนใจมาสมัครมาเป็น

นักศึกษาจำานวนมาก

 นอกจากน้ี	มหาวิทยาลัยรามคำาแหงยังเปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่	ภาค	1	ปีการศึกษา	2560	ช่วงท่ี 2 ระหว่าง

วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 (ทุกวัน)  

ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช  

และสาขาวิทยบริการฯ	ส่วนภูมิภาค	23	จังหวัด

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต	 คณบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 แสดงความยินดีกับ	ผศ.ดร. 

นันทวรรณ อ�่าเอี่ยม	 ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร	์	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

รุ่นท่ี	2		ที่ได้รับทุนรัฐบาล		จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย	ีให้ศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก	สาขา 

Industrial	Engineering	จาก	Department	of	Industrial	Engineering,	Texas	Tech	University,	Lubbock,Texas 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา	จนสำาเรจ็การศึกษา	โดยมี	ผศ.ดร.ปิยะรตัน์	ปรย์ีมาโนช	 	ผศ.สริลิกัษณ์	แสง-ชโูต 

ผศ.ดร.เลิศเลขา	 ศรีรัตนะ	 และ	นางสาวอภิรดี	 กิจธนะเสรี	 หัวหน้าสำานักงานเลขานุการคณะ	 

ร่วมแสดงความยินดี		เมื่อวันที่		29		พฤษภาคม		2560


