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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๓๔

วันที่	๔	-	๑๐	ธันวาคม	๒๕๖๐	

  นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เป็นประธานในพธีิบวงสรวงและวางพานพุม่

ถวายราชสักการะองค์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ในโอกาส 

ครบรอบ 46 ปีแห่งการสถาปนามหาวทิยาลัย เม่ือวนัท่ี 

 26 พฤศจิกายน 2560 ณ บรเิวณลานพระบรมราชานุสาวรย์ี 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วฒุศัิกด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯ ในโอกาส “46 ปีรามคำาแหง”

 นายวิรัช  ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง และผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์วฒิุศกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เป็นประธานในพธีิบวงสรวงและวางพานพุม่ถวายราชสักการะองค์พ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช ในโอกาสครบรอบ 46 ปีแห่งการสถาปนามหาวทิยาลยั 

เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดยมีคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนกังาน 

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธี

 โอกาสนี ้ มหาวทิยาลยัได้มอบรางวลัศษิย์เก่าดีเด่น เพือ่ยกย่องเชดิชเูกยีรติ

ศิษย์เก่าท่ีใช้ความรู้ความสามารถในการรับใช้สังคมในสาขาต่างๆ และ

เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา ได้แก่ 

➣พลเรือเอกปรีชาญ จามเจริญ เจ้ากรมพระธรรมนูญ 

➣พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์  ผูอ้�านวยการส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 

พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูท้รงคุณวฒุ ิ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ

ปัญญา สุทธิบด ี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน  

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมพิธีจ�านวนมาก

  โอกาสนี้ อธิการบดี ม.ร. กล่าวรายงาน

ว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รับการสถาปนา

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เมื่อพุทธศักราช 2514 ถึงวันนี้มหาวิทยาลัย-

ได้ด�าเนนิการมาครบ 46 ปี มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ยังยึดมั่นปณิธาน และปรัชญาเดิม ที่จักด�ารง 

ความเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา เปิดโอกาส

ทางการศึกษาระดับอดุมศึกษา ให้แก่ผูป้รารถนา

แสวงหาวิชาความรู้ เข้ารับการศึกษาวทิยาการในสาขาวชิาต่างๆ อย่างกว้างขวาง 

และสามารถพฒันาศักยภาพของบุคคลให้มีความรูสู้งข้ึน สามารถปฏบัิติหน้าท่ี 

การงานในองค์กรภาครฐั  รฐัวสิาหกิจและภาคเอกชน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปรญิญาเอก นับรวมกบัทีม่หาวทิยาลยัมีโรงเรยีนสาธิต ซ่ึงสอนต้ังแต่ชัน้อนุบาล 

ประถม และมัธยมแล้ว มหาวิทยาลัยแห่งน้ีจึงจัดการศึกษาได้ต้ังแต่ระดับ

ช้ันอนุบาลถึงระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้ขยายโอกาสทางการศึกษา

ไปสู่ส่วนภมิูภาค เพือ่เปิดโอกาสให้ผูท้ีอ่ยูใ่นภมิูภาคและท้องถิน่ต่างๆ ได้มีโอกาส 

เพิม่พนูความรูเ้พือ่ประกอบวชิาชพี และพฒันาคุณภาพชวีติ ถงึปีน้ีมหาวทิยาลยั

ได้ด�าเนินการเปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดต่างๆ 23 แห่ง

ทั่วประเทศ ขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศใน 31 ประเทศ และจัดให้ 

มีศูนย์สอบ 41 แห่งในประเทศเหล่านั้น

	 “ในฐานะอธิการบดี	ผมจะพยายามปฏบัิติภารกิจต่างๆ	เพือ่เพิม่ศักยภาพ

ให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้	สามารถผลิตบัณฑิตในระดับต่างๆ	

ม.ร.มอบรางวัลศิษย์เก่า

ในโอกาส “46 ปี รามคำาแหง”

(อ่านต่อหน้า 2)(อ่านต่อหน้า 2)
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๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

➣	อาจารย์ศุภวัชร์  มาลานนท์ 

 คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

➣	นางอังคณา  ไชยมนัส 

 กรรมการ บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จ�ากัด

➣	นายสมชาย  แสวงการ 

 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

➣	นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย

 ปลัดจังหวัดราชบุรี 

➣	นายโอม  เชื้อแหลม 

 นายอ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และ

ให้มีความรูคู้ค่ณุธรรม	มีจรยิธรรมน้อมน�าชวีติ	มีความสามารถในการปฏบิติัหน้าทีก่ารงานได้อย่างดี	และมีความส�านกึท่ีจะต้องดูแลรบัผดิชอบต่อบ้านเมือง 

และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขและความส�าเร็จ”

  จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่านับต้ังแต่ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ผมเห็น

การเปลีย่นแปลงในทางท่ีดีข้ึนของมหาวทิยาลยัแห่งน้ีในทกุด้านตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการบรรลตุามพนัธกจิหลกั 

ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จนมหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็น 

มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาที่บ่มเพาะบัณฑิตจนสามารถน�าวิชาความรู้ไปปรับใช้ในการท�างานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีคณุธรรมในการด�าเนินชีวติ มีจติส�านึกในหน้าท่ีและมีความรบัผดิชอบต่อบ้านเมอืงจนอาจกล่าวได้ว่า บัณฑิตรามค�าแหง

ทุกคนล้วนแต่เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าในทุกภาคส่วนของสังคม ความส�าเร็จเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าล้วนมาจาก

ความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถของท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ

บุคลากรมหาวทิยาลยัรามค�าแหงทุกคน ในนามของสภามหาวทิยาลยั ผมขอแสดงความชืน่ชมด้วยความจรงิใจ และขอให้ทุกท่านท�างานต่อไปอย่างเต็มก�าลัง

ความสามารถ ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย ผมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

    

    

    

   

   

 “ผมขอแสดงความยินดีแก ่ข ้าราชการที่ ได ้รับพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ	์ ศิษย์เก่าทุกคนท่ีได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	 และ 

ศิษย์ปัจจบัุนทีไ่ด้รบัรางวัลเพชรประดับรามฯ	สิง่เหล่าน้ีล้วนเป็นเครือ่งหมาย

เชดิชเูกยีรติและแสดงให้เหน็ถึงผลงานและความดีท่ีผ่านมา	 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า 

ส่ิงอันเป็นมงคลน้ีจะเป็นขวัญและก�าลังใจให้ท่านปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป

ด้วยความวิริยอุตสาหะ	 สมกับพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทาน-

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้	 และสมกับความภาคภูมิใจของชาวรามค�าแหงทุกคนที่มี 

ต่อทกุท่านด้วย	 จึงขอให้เครือ่งราชฯ	 และรางวลัเหล่าน้ีเป็นส่ิงย�า้เตือนให้ทกุท่านมุ่งม่ันทีจ่ะ

ประกอบคุณงามความดีต่อไป	 เพื่อให้ความส�าเร็จในชีวิตของพวกท่านเป็นสิ่งตอบแทน

สถาบันอนัเป็นทีร่กัของเรา	และให้ความดีทีท่่านสร้างเป็นส่ิงตอบแทนบุญคณุของแผ่นดิน”

ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯ ในโอกาส “46 ปีรามคำาแหง” (ต่อจากหน้า 1)

➣	ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ 

 นายอ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

รวมทั้งยังมีการมอบรางวัล “เพชรประดับรามฯ” 

แก่นักศึกษาปัจจุบันที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่นักศึกษาที่ประกอบ

คุณงามความดีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สงัคม จ�านวน 

1 คน ได้แก่ นางสาวคัทธริน  บัค นักศึกษาคณะ-

มนุยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ซึ่งมีผลงาน 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน

ตอบค�าถามเกีย่วกบัประเทศเยอรมนี และเข้าร่วม- 

โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษาระหว่างมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง และมหาวทิยาลยั Padjadjaran ประเทศ-

อนิโดนเีซยี รวมทัง้ได้รบัรางวลัชนะเลศิระดับประเทศ 

การแข่งขันการพูดสรุปใจความสารคดีเกี่ยวกับ

โครงการในพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช  เป็นภาษาเยอรมนั 

และรางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 2 การแข่งขนัตอบค�าถาม

เกีย่วกบัประเทศเยอรมน ีหวัข้อ “ก้าวสูอ่นาคตไปกบั 

ภาษาเยอรมัน” จากสมาคมครูภาษาเยอรมัน 

ในประเทศไทย ด้วย

ม.ร. มอบรางวัลศิษย์เก่า ในโอกาส “46 ปี รามคำาแหง” (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

  “ข่าวรามค�าแหง” สนใจรางวัล

วรรณกรรมระดับโลกที่ชื่อรางวัลโนเบล 

มาโดยตลอด

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รางวัลโนเบล

สาขาวรรณกรรม ซึ่งมีราชบัณฑิตยสภา-

สวีเดน เป็นเจ้าภาพ

 หมายว่าเป็นผูพ้จิารณาและประกาศผล

เป็นประจ�าทุกปี

 อย่างเช่นเมื่อปีที่แล้ว พุทธศักราช 

๒๕๕๙ ราชบัณฑิตยสภาสวีเดนได้มอบ

รางวัลนีแ้ก่ บ็อบ ดีแลน นกัร้องนกัแต่งเพลง

ชาวอเมริกัน

 ส�าหรับปีนี้ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

รางวัลนี้ตกเป็นของ 

 คาซูโอะ อิชิงุโระ

 นักเขียนชาวอังกฤษ เชื้อสายญี่ปุ่น

 ราชบัณฑติยสภาสวีเดนระบวุ่างาน 

ของอิชิงุโระ

 เป็นงานเขียนที่เปี่ยมพลัง

 สามารถแสดงพลงัทางอารมณ์ได้สูงสุด 

เพื่อเปิดโปงถึงความชั่วร้ายในเบื้องลึก

ลงไปในมายาส�านึกของผู้คน

 ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องเชื่อมโยงกับ

โลกภายนอก

 อชิงุิโระ นักเขยีนชาวองักฤษเชือ้สาย

ชาวญี่ปุ่นวัย ๖๓ ปีผู้นี้ จะได้รับรางวัล

มูลค่า ๙ ล้านโครนสวีเดน หรือประมาณ 

๓๗ ล้านบาท

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความยนิดี

ต่อนกัเขียนรางวลัวรรณกรรมโนเบลคนล่าสุด

 คาซูโอะ  อิชิงุโระ

 ความกตัญญูกตเวที  เป็นเครือ่งหมายของคนดี  ส่วนความมุ่งม่ันต้ังใจ  เป็นเคร่ืองหมายของความส�าเรจ็ 

เฉกเช่นเส้นทางชวีติศิษย์เก่ารามค�าแหง  นายวรวทิย์   เอ่ียมสำาอางค์  ท่ีสู้ชวิีตจนถงึเป้าหมาย	“ทนายแผ่นดิน”	 

และยังคงม่ันใจคุณภาพรามค�าแหง  พาหลานชายสมัครเรียนพรีดีกรี  พร้อมยืนยันถึงโอกาสท่ีน้องๆ 

นักเรียน ม.ปลายจะได้เรียนก่อนจบก่อน คว้าความส�าเร็จก่อนใคร

 นายวรวิทย์ เอี่ยมสำาอางค์ 

อยัการผูช่้วย ส�านักงานอัยการพเิศษ

ฝ่ายคดีอาญา กรุงเทพใต้ 5 เล่าถึง

ความประทับใจสมัยเป็นนักศึกษา

คณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ทีมี่แต่ให้กบันกัศึกษา  เป็นมหาวทิยาลยั

เดียวท่ีเปิดโอกาสให้คนขาดโอกาส 

คนยากจนได้เรยีนระดับอดุมศึกษา 

การเรยีนการสอนท่ีไม่บังคับเข้าห้องเรยีนเอือ้ประโยชน์ต่อผูท่ี้ท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วย  และค่าหน่วยกติ- 

ราคาถกูท่ีท�าให้ตนเรียนจบปรญิญาตรไีด้ด้วยเงินจ�านวนไม่สูงมาก ได้น�าความรูไ้ปประกอบอาชพีจนสามารถ

เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว

 หลงัจากเรยีนจบคณะนิติศาสตร์  ชวีติของอยัการ วรวทิย์  เข้าสู่ช่วงพลกิผนั  เม่ือเสาหลกัของครอบครวั

ล้มป่วยด้วยโรคเบาหวานลงขา  ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  และต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  

อัยการวรวิทย์ตัดสินใจขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  ย่านมหาวิทยาลัยรามค�าแหง วิทยาเขตบางนา  เพราะ

เข้าท�างานประจ�าไม่ได้

 “ขณะน้ันก�าลังเรียนเนติบัณฑิตด้วย		จึงขี่วินมอเตอร์ไซค์ควบคู่กับอ่านหนังสือ		หลังเรียนจบ

เนติบัณฑิต		อาการป่วยของพ่อทรดุหนักจนกลายเป็นเจ้าชายนทิรา		ผมเริม่ลงสนามสอบอยัการครัง้แรก 

แต่สอบไม่ผ่าน		กระทัง่พ่อเสียชวีติลง		ผมขายเสือ้วนิมอเตอร์ไซค์รับจ้าง		แล้วหนัมาประกอบอาชพีทนายความ		 

งานเยอะจนไม่มีเวลาอ่านหนังสือเตรียมสอบ	 แต่ก็ไม่ท้อถอย	 มุ่งม่ันสอบอัยการครั้งที่สอง		 

จนประสบความส�าเร็จ		บรรจุเป็นข้าราชการอัยการ	เริ่มบรรจุเมื่อวันที่	16	กันยายน	2559”

 อัยการศิษย์เก่า ม.ร.  เล่าต่อไปว่าตนเกิดในครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย  มีฐานะยากจน   

พ่อไม่สนับสนุนให้เรียนหนังสือ  หลังจบป.6 ก็ให้มาช่วยครอบครัวท�างาน  เพราะพ่ออยากให ้

ประกอบอาชีพค้าขาย  ซึ่งเป็นอาชีพอิสระ ไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใคร  และไม่หวังว่าจะมีโอกาสสอบ 

เป็นข้าราชการเพราะเจียมตัวที่ครอบครัวของตนเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดา

	 “ผมขัดใจพ่อเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น		แต่เรียนได้แค่	ม.1	ก็ต้องลาออกมาช่วยครอบครัว

หารายได้เพิ่ม		เน่ืองจากปัญหาด้านการเงิน		เม่ือเห็นเพื่อนๆ	ได้เรียน		ได้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน		 

แต่ผมต้องท�างานอย่างหนักเพื่อหาเงิน		จึงแอบสมัครเรียน	กศน.		หลังเรียนจบ	ขออนุญาตพ่อ 

เพื่อเรียนต่อระดับสามัญจนจบ		ครั้นจะขอเรียนระดับปริญญาตรีด้วย		พ่อไม่มีเงินส่งให้เรียน		ผมจึง 

คิดแค่ว่าขอโอกาสได้เรียนก่อน		จึงมาสมัครเรียนคณะนิติศาสตร์		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		เพราะ 

ค่าหน่วยกิตราคาถูก

	 ...รามค�าแหงเป็นตลาดวชิาท่ีฝึกฝนให้ลกูศิษย์มีความเข้มแข็ง		รูจ้กัพึง่พาศึกษาหาความรูด้้วยตนเอง 

จนแขง็แกร่ง		พร้อมเข้าสู่สนามประลองเพือ่สอบบรรจุเป็นอยัการตามฝัน		ซึง่การสอบอยัการเปรยีบเทียบกบั

หนังจีนก็เหมือนการสอบจอหงวน		อ่านหนังสือแล้วไปสอบ		ไม่มีท่ีปรึกษา		ต้องด้ินรนด้วยตัวเอง		

โดยรามฯได้ปพูืน้ฐานด้านการอ่านหนังสืออย่างเข้มข้นแล้ว		จงึน�าไปต่อยอดได้ไม่ล�าบาก		ผมไม่เคยคดิว่า

รามค�าแหงมีส่วนช่วยให้ประสบความส�าเร็จ		แต่คิดว่ามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะรามค�าแหง”

 อยัการวรวทิย์  กล่าวต่อด้วยความม่ันใจในคณุภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลยัรามค�าแหง  การนัตี- 

โดยประธานศาลฎีกาคนปัจจุบันซึ่งเป็นศิษย์เก่ารามค�าแหง  และยังมีศิษย์เก่ารามค�าแหงอีกหลายคน 

ท่ีประสบความส�าเรจ็ในวงการนิติศาสตร์  รวมถงึระบบพรดีีกรทีีเ่ปิดโอกาสให้นกัเรยีน ม.ปลายได้ศึกษา

ระดับปริญญาตรีล่วงหน้าก่อนจบ ม.6  ช่วยให้คว้าโอกาสประสบความส�าเร็จได้เร็วขึ้น

อัยการศิษย์เก่าเผยเบื้องหลังชีวิต
พร้อมแนะเคลด็ (ไม่) ลับสูค่วามส�าเรจ็

(อ่านต่อหน้า 8)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประชุมคร้ังท่ี  

11/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยม ี

นายวิรัช  ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัย

เป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 ✯1. แต่งตั้งรองอธิการบดี

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

รองศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือน ป่ินเงิน ด�ารงต�าแหน่ง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุดรธานี  ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 -30 กันยายน 2561

     ✯2.  แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ   

เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย 

เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะธุรกิจการบริการ  ต้ังแต่วันท่ี 27 พฤศจิกายน  2560 เป็นต้นไป      

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้รักษาราชการแทน 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

 ✯3. แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำานวยการสถาบันคอมพิวเตอร์

  -  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รักษาราชการแทน

ผู้อ�านวยการสถาบันคอมพิวเตอร์  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  2560 เป็นต้นไป

 ✯4. แต่งตั้งรองผู้อำานวยการสถาบันภาษา

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ระพิณ ทรัพย์เอนก ด�ารงต�าแหน่ง  

รองผู้อ�านวยการสถาบันภาษา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

 ✯5. แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหา

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งให้นายสงวน  ตียะไพบูลย์สิน  กรรมการสภา-

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดกลาง และ

เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อ�านวยการสถาบันคอมพิวเตอร์

 ✯6. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วยผู้มีรายนามต่อไปนี้

 1. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 2. นายฐนนท์ศรณ์  เลิศฤทธิ์ศิริกุล     กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 3. นายสมชาย  แสวงการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 4. รองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณาชีวะ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 6. นางพิมล  สิงห์อุไร เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                                         

 ✯7.  แต่งตั้งกรรมการอำานวยการคณะธุรกิจการบริการ

                  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการอ�านวยการ คณะธุรกิจการบริการ  ดังน้ี

 1.  อธิการบดี   ประธานกรรมการ

 2. คณบดีคณะธุรกิจการบริการ   รองประธานกรรมการ

 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ   กรรมการ

 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย   กรรมการ

 5. ผู้อ�านวยการส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล กรรมการ 

 6. นายธีระ  ทองประกอบ   กรรมการ

 7. อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์  มังคะลี   กรรมการ

 8. นายวีรชัน  พันธุ์นรา   กรรมการ

 9. นางศรีอุไร  นิลหยก   กรรมการและเลขานุการ

ภาควิชาเทคโนฯ 
ปฐมนิเทศนศ.ฝึกงาน 

(อ่านต่อหน้า 11)

 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี วายทองคำา หัวหน้า- 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 

ระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

รุ่นที่ 76 ประจ�าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

โดยมีคณาจารย์ประจ�าภาควิชาฯ เข้าร่วมงาน 

โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560  

ณ ห้องประชุมอาคารนครชุม ช้ัน 2 ห้อง NCB 208

 โอกาสน้ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

กล่าวว่าการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 

ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม

ให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปฝึกงานในองค์กร

ภายนอก  เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ต้องฝึกงาน

ในสถานท่ีเดียวกันได้พบปะกันและสร้างความ- 

คุ้นเคยกันก่อนที่จะเริ่มฝึกงาน รวมทั้งเพื่อให ้

นักศึกษาได้ส�ารวจความพร้อมของตนเองก่อน

การฝึกงานจริง แม้ว่าภาควิชาจะได้จัดอบรมทักษะ 

ความรู้ท่ีจ�าเป็นอย่างเข้มข้นให้นักศึกษาแล้วถึง 2 วัน 

แต่ทักษะความรู้ดังกล่าวอาจยังไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ควรต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม

อยู่เสมอ

 “การที่นักศึกษาจะฝึกงาน	 ซึ่งใช้เวลานาน

ถึง	 14	 สัปดาห์	 เช่ือว่าทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกัน	

คือต้องการได้ทักษะ	 ประสบการณ์ตรงในการท�างาน 

ก่อนอ่ืนอยากให้นักศึกษาได้มองตัวเองก่อนว่าตัวเราน้ัน

ยังมีจุดบกพร่องอย่างไรบ้าง	 อะไรท่ียังไม่รู้	 ต้องพยายาม 

ศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนการอบรม

กับอาจารย์แล้ว	นักศึกษายังสามารถค้นคว้าหาความรู้ 

ในอินเทอร์เน็ตเสริมได้อีกด้วย	 นอกจากน้ี	 การฝึกงานน้ัน

เราไม่ได้ท�างานเพียงคนเดียว	 เราต้องท�างาน

ร่วมกับเพื่อน	 การเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

จะช่วยให้ท�างานร่วมกันอย่างมีความสุข”



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ตอน ช็อปช่วยชาติ (2)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ผมเ พ่ิง เ ขียนตอนท่ีชื่อ 

“ชอ็ปช่วยชาติ”		จบไป แต่ยังไม่ครบถ้วน 

กระบวนความเน่ืองจากมีอีก

หลายเรื่องท่ียังมีคนถกเถียงกัน

อยูท่างโซเชยีลมเีดีย ผมจงึเหน็ว่า

สมควรหยบิยกเรือ่งท่ีว่าน้ันมาท�าให้ 

ชัดเจนเสียในที่นี้คงจะดีและนี่คือ 

ทีม่าของ “ชอ็ปช่วยชาติ” ตอนที ่2

 เรื่องท่ีคนชอบน�ามาพูดหรือเขียนเป็นหัวข้อเด่นเกี่ยวกับช็อปช่วยชาติ 

เรือ่งหนึง่กคื็อการท่ีเราสามารถน�ารายจ่ายค่าบรกิารอาบอบนวดและคาราโอเกะ 

มาหักลดหย่อนภาษีตามมาตรการช็อปช่วยชาตินี้ได้ เรื่องคาราโอเกะนี่ไม่มีใคร 

พูดถึงสักเท่าไหร่หรอกครับ คนส่วนใหญ่ติดใจอยู่ตรงอาบอบนวดนี่แหละ 

ซึ่งที่จริงนักข่าวไปเปิดประเด็นถามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีก่อนแล้ว และก็รู้อยู่แล้ว

ว่าเป็นอย่างไร แต่ปีน้ีเพือ่ให้ข่าวมีสสัีนขึน้กเ็ลยถามกนัอกีครัง้หนึง่ และกรมสรรพากร 

ก็ตอบว่าหักลดหย่อนได้โดยมีเง่ือนไขว่าต้องมีใบก�ากับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

มาประกอบการขอลดหย่อนด้วย 

 ก่อนอืน่ต้องย้อนไปดูหลักการของการจะให้หกัลดหย่อนภาษีกันเสียก่อน 

หลักการก็คือเขาจะให้เฉพาะรายจ่ายซื้อสินค้าหรือบริการที่มีการเสียภาษี

มูลค่าเพิ่มเท่าน้ัน และผู้ประกอบการต้องออกใบก�ากับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

ให้แก่ผูซ้ือ้ด้วย  เพราะฉะนัน้ผูป้ระกอบการทีไ่ม่ได้ไปจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ 

ไว้กับกรมสรรพากรก็จะไม่สามารถออกใบก�ากับภาษีให้ได้ ซ่ึงหมายถึงว่า 

ถ้าเราไปซ้ือสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้ไม่ว่าจะซ้ืออะไร 

กไ็ม่สามารถน�ามาใช้หกัลดหย่อนตามเกณฑ์ของการชอ็ปช่วยชาติได้ หรอืพดูง่าย ๆ 

ก็คือการช็อปของท่านไม่มีสิทธิน�าไปอ้างว่าเป็นการช่วยชาติแต่อย่างใด

 ส่วนกรณีของการใช้บริการอาบอบนวดนั้น ทางกรมสรรพากรย�้าไว ้

อย่างชัดเจนว่าถ้ามีใบก�ากับภาษีถูกต้องจึงจะน�ามาหักลดหย่อนภาษีได้  ดังนั้น 

ผู้ไปใช้บริการอาบอบนวดที่ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้จึงไม่มีสิทธิ

น�าค่าใช้บริการไปหักลดหย่อนภาษีนะครับ คนท่ีชอบติดอ่างอย่าเพิ่งดีใจไป 

และตามข่าวเขาบอกว่าผู้ประกอบธุรกิจอาบอบนวดที่ไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น 

เขาระบปุระเภทธุรกจิไว้กว้าง ๆ ครอบคลุมไปถึงภตัตาคาร ร้านอาหารด้วย ใบก�ากับภาษี

ท่ีออกมาจงึอาจจะไม่ได้บอกโจ่งแจ้งว่าเป็นการใช้บรกิารอาบอบนวดแต่อย่างใด

 เมือ่มีการพดูกนัมากถงึการใช้จ่ายส่ิงท่ีไม่สมควรได้รบัการลดหย่อนภาษแีล้ว  

ในอีกด้านหนึ่งก็มีคนพูดถึงสินค้าที่ผู้ซื้อสมควรน�าไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้ 

อย่างเช่น หนังสือ ต�าราเรียน เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ท่ียังไม่ได้แปรรูป หรือ 

ถ้าเป็นบริการก็คือค่ารักษาพยาบาลเป็นต้น มีหลายคนโจมตี (ความจริงด่า) 

หนักเลยว่าทีไปอาบอบนวดละก็ให้หักลดหย่อนได้ ท�าไมจะซ้ือหนังสือ

มาอ่านเพือ่หาความรู ้หรอืไปรกัษาตัวเพราะเจบ็ไข้ได้ป่วยกลบัน�าไปใช้ลดหย่อน

ภาษีไม่ได้ ค�าตอบเรื่องนี้ก็ต้องย้อนไปท่ีหลักการข้างต้นอีกนั่นแหละครับ  

ตามมาตรการช็อปช่วยชาติน้ันกรมสรรพากรจะให้น�ารายจ่ายซ้ือสินค้าหรือ

บริการท่ีช�าระภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ดังนั้นการซ้ือสินค้า

หรือบริการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ต้ังแต่แรกคือสินค้าเกษตรที่ยังไม่ได้

แปรรปู หนังสอื ต�าราต่าง ๆ และบรกิารรกัษาพยาบาลจงึน�ามาใช้ลดหย่อนภาษี

ตามมาตรการนี้ไม่ได้

     

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

ซื้อผลไม้                    (มัว ถิด เซา ฮวา กว๋า)

 บทน้ีเป็นสถานการณ์การซ้ือขายผลไม้ นอกจากจะแสดงให้เห็นสถานการณ์ 

การซื้อขายกล้วย ที่มีลักษณนามเป็น หวี ซึ่งแตกต่างจากผลไม้ชนิดอื่น ๆ  ที่ขาย 

เป็นผลแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการต่อรองราคา ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอีกด้วย 

Lynn:    

  (หนาย จวย ไหน่ สา บาว เญียว บาก) กล้วยหวีนี้ราคาเท่าไรป้า

NBH:  

  (หนาย ไหน่ อ่า ตาม ด่ง จิ อะ) หวีนี้เหรอ แปดพันด่ง ค่ะคุณ

L:    

  (ตาม หงิ่น ดั๊ต กว้า เสา หงิ่น เดือก คง บาก) 

  แปดพันแพงมาก หกพันได้ไหมป้า

NBH:    

  (คง เดือก เดิว จิ แซม หนาย ไหน่ ตอ หว่า งอน ลั้ม)

  ไม่ได้หรอก คุณดู หวีนี้ใหญ่และอร่อยมาก

L:    

  (เท้ บาว เญียว ถิ บาก บาน) อย่างนี้เท่าไรป้าถึงจะขาย

NBH:  

  (ดุง ไบ หงิ่น)  เจ็ดพันถ้วน

L:    

  (เวิง เจา มัว หนาย ไหน่ ซิน กื๋ย เตี่ยน บาก)

  ค่ะ หลานซื้อหวีนี้ นี่เงินค่ะป้า

 ผลไม้ที่สามารถพบเห็นได้ตามร้านขายผลไม้ทั่วไป เช่น 

 (โจม โจม)  เงาะ   (โส่ว เซียง) ทุเรียน 

 (มัง กุด) มังคุด  (กาม) ส้ม 

 (เบื๋อย) ส้มโอ  (จวย) กล้วย 

 (ซว่าย) มะม่วง  (หยาน) ล�าไย 

 (มิต) ขนุน   (เสื่อ) มะพร้าว 

 (แม) มะขาม

 การซ้ือขายของประเภทต่าง ๆ ส่ิงท่ีส�าคัญคือการเรียนรู้ค�าศัพท์ และอาจมี 

การต่อรองราคากับแม่ค้าได้บ้าง การเดินซื้อของตามตลาดจะได้เห็นวิถีชีวิต

ของชาวเวียดนาม และได้พัฒนาภาษาเวียดนามไปด้วยในขณะเดียวกัน

 สินค้าอีกอย่างหน่ึงที่ไม่เข้าข่ายของมาตรการช็อปช่วยชาติคือทองค�าแท่ง 

ดังนั้นใครที่จะถือโอกาสนี้ซื้อทองแท่งสะสมเอาไว้ผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วย 

เหตุผลท่ีไม่สามารถใช้ได้ก็เหมือนกับการซ้ือหนังสือน่ันคือเพราะการซ้ือทองค�า- 

แท่งน้ันได้รบัการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่นัน่เอง ผูข้ายจึงไม่สามารถออกใบก�ากบัภาษี

ให้เราไปใช้หักลดหย่อนได้

 ท่ีส�าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการใช้จ่ายต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการ 

ท่ีเกิดข้ึนในช่วงวันท่ี 11 พฤศจิกายนถึง 3 ธันวาคม 2560 เท่านั้น ถ้าเกิดขึ้น 

นอกกรอบเวลานี้ก็ไม่มีสิทธิน�ามาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ การก�าหนดกรอบเวลา

เช่นนี้ท�าให้รายจ่ายค่าน�้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ที่แม้จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและเราไป

จ่ายช�าระในช่วง 3 พฤศจิกาถึง 3 ธันวาก็จริง แต่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เหมือนกัน 

เพราะเขาถอืว่าเป็นการจ่ายค่าบรกิารของเดือนก่อนคอืเดือนตุลาคมซ่ึงอยูน่อกกรอบเวลา

 คนทีค่ดิจะชอ็ปช่วยชาติกต็รวจสอบดูให้ดีนะครบัว่าสินค้าหรอืบรกิารท่ีเราซือ้นัน้ 

อยูใ่นข่ายทีจ่ะน�าไปใช้หกัลดหย่อนภาษีได้หรอืเปล่า  จ่ายไปแล้วเอาเงินคืนไม่ได้เสยีด้วย



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ภูมิปัญญาไทยในวรรณคดี ตอนที่ 4
ผศ.ดร.สายวรุณ สุนทโรทก       คณะมนุษยศาสตร์

 ในฉบับก่อนได้กล่าวถึงสรรพคุณของขม้ิน ซึ่งมีอย่างมากมายจนน่าจะ 

ปลกูไว้เป็นสมุนไพรประจ�าบ้านไปแล้ว   ในฉบับน้ีจะกล่าวถงึพชืผกัผลไม้ท่ีนอกจาก

เราจะน�ามาท�าอาหารรับประทานกันแล้ว  ยังให้สรรพคุณทางยาอีกมากมาย    

ในขุนช้างขุนแผนตอนชาวบ้านเตรียมข้าวของและ อาหารการกินไปท�าบุญที่วัด

ในวันสงกรานต์ก็ได้กล่าวถึงพืชผักผลไม้เหล่านี้ว่า

   ทีนี้จะกล่าวถึงเรื่องเมืองสุพรรณ ยามสงกรานต์คนน้ันก็พร้อมหน้า

 จะท�าบุญให้ทานการศรัทธา  ต่างมาที่วัดป่าเลไลยก์

 หญิงชายน้อยใหญ่ไปแออัด  ขนทรายเข้าวัดอยู่ขวักไขว่

 ก่อพระเจดีย์ทรายเรี่ยรายไป  จะเลี้ยงพระกะไว้ในพรุ่งนี้

 นิมนต์สงฆ์สวดมนต์เวลาบ่าย  ต่างฉลองพระทรายอยู่อึงมี่

 แล้วกลับบ้านเตรียมการเลี้ยงเจ้าชี  ปิ้งจี่สารพัดจัดแจงไว้

 ท�าน�้ายาแกงขมต้มแกง   ผ่าฟักจักแฟงพะแนงไก่

 บ้างท�าห่อหมกปกปิดไว้   ต้มไข่ผัดปลาแห้งทั้งแกงบวน

 บ้างก็ท�าวุ้นชาสาค ู   ข้าวเหนียวหน้าหมูไว้ถี่ถ้วน

 หน้าเตียงเรียงเล็ดข้าวเม่ากวน  ของสวนส้มสูกทั้งลูกไม้

 มะปรางลางสาดลูกหวายหว้า  ส้มโอส้มซ่าทั้งกล้วยไข่

 ทุกบ้านอลหม่านกันทั่วไป   จนดึกดื่นหลับใหลไปฉับพลัน

 ครั้นรุ่งแจ้งแสงทองส่องฟ้า  ต่างตกแต่งกายาขมีขมัน

 หนุ่มสาวเฒ่าแก่มาแจจัน   พร้อมกันที่วัดป่าเลไลยก์ ฯ

 ค�าประพนัธ์ข้างต้นกล่าวถงึอาหารการกนิมากมายนานาชนดิ  มีท้ังแกง  ต้ม 

ผัด  ปิ้ง  จี่ ห่อหมก   พะแนง  นอกจากนี้  ยังมีขนมที่น่ารับประทานอีกมาก อาทิ 

หน้าเตียงหรอืล่าเตียง ท�าด้วยกุง้สบัผดักบัเคร่ืองปรุงห่อด้วยไข่โรยฝอย แล้วพบัให้ม ี

ขนาดพอดีค�า   เรยีงเลด็หรอืนางเลด็ เป็นขนมท่ีท�าจากข้าวเหนียวน่ึงแผ่เป็นแผ่นกลม 

ตากแห้ง ทอดน�้ามันให้พองแล้วโรยด้วยน�้าตาลเคี่ยว เก็บไว้ได้นานๆ  เป็นต้น

 นอกจากอาหารคาวหวานทีก่ล่าวมาแล้ว ยงัมีพชืผกัผลไม้ท่ีจดัไปวดัอกีด้วย   

พืชผักเหล่านี้มีหลายชนิดที่ส่วนต่างๆ ของล�าต้นใช้เป็นยาได้  พืชบางชนิดใช้เถา  

ดอก  ใบ  ราก หรือบางอย่างใช้เมล็ดเป็นยาก็มี  ได้แก่

 ฟักแฟง  เป็นไม้เถาเลือ้ย  เถาสด 

มีรสขมเย็น  น�ามาต�าแล้วคั้นเอาแต่น�้า 

หรอืต้มน�า้ด่ืม แก้ปอดอกัเสบ  ใบ  น�ามาต้ม 

หรอืคัน้เอาแต่น�า้ดืม่  แก้ร้อนในกระหายน�า้ 

ใบฟักต�าหรือบดผสมกับยาอื่นใช้ทา

แผลบวมอกัเสบมีหนอง   ผลทีแ่ก่น�ามา 

ต้มกบัน�า้เป็นยาขบัปัสสาวะ ขบัเสมหะ  

แก้ไอ  หอบ แก้ร้อนในกระหายน�า้  หลอดลมอักเสบ  และรดิสีดวงทวาร  ไส้ในผล 

มีรสชุม่ ต้มกบัน�า้หรอืคัน้เอาน�า้เมลด็ ใช้เป็นยาละลายเสมหะ ขับปัสสาวะ บ�ารงุปอด  

แก้บวมน�้า  แก้ร้อนในกระหายน�้า   ล�าไส้อักเสบ  และใช้เมล็ดตากแห้งบดเป็นผง

ทาแผลที่อักเสบ เป็นหนอง และใช้ลบรอยด่างด�าบนใบหน้าได้อีกด้วย

     

 สาค ู หรอืสาก ู เป็นไม้ล้มลกุจ�าพวกหวั  ต้นขนาดเลก็  เกดิรวมกนัเป็นกอใหญ่  

ใบรปูหอกใหญ่  หวัเป็นแท่งรปูกรวย  สขีาวมีเปลอืกเหมือนเกลด็ปลาสีขาว มีรสจดื 

หวานเย็น ใช้ท�าแป้งสาคู หรือปรุงเป็นอาหาร หัวของสาคูใช้เป็นยาได้ด้วย

การน�ามาต�าแล้วพอกฝีแก้ปวดบวม

 มะปรางหรือ มะผาง เป็นไม้ยืนต้น   

มีหลายพนัธ์ุ  มีท้ังเปรีย้วและหวาน  นยิมใช้ราก 

มาท�ายา  ด้วยการต้มหรอืฝนกบัน�า้ ใช้ถอนพษิส�าแดง 

แก้ไข้กลับ แก้ไข้ตัวร้อน ส่วนลูกมะปรางน้ัน  

ใช้แก้เสมหะ  กดัเสมหะในคอ  แก้น�า้ลายเหนยีว 

และฟอกโลหิต

 ลางสาด  เป็นไม้ยนืต้น  ลกูทีน่�ามารบัประทาน

เป็นผลไม้นัน้มีฤทธ์ิท�าให้เกดิอาการร้อนในได้  

แต่เปลือกให้คุณทางยา โดยน�ามาต้มเป็นยา 

แก้ท้องร่วง  หรือน�าเปลือกมาเผาไฟไล่ยุงได ้

ส่วนเมล็ดใช้ขับพยาธิ  เปลือกของล�าต้นน�ามา 

ต้มใช้แก้โรคกระเพาะอาหารได้

 ส้มโอ  เป็นไม้กลางแจ้ง 

ใบใช้ต�าพอกแก้ปวดหัว  ปวดข้อ 

ดอกแก้อาการปวดกระเพาะอาหาร  

ปวดกระบังลม  เปลือกผลเป็น

ยาขับลม  หรือต้มน�้าอาบแก้คัน  

รากใช้แก้หวัด  แก้ไอได้

 ลกูหว้า  เป็นไม้ใหญ่  ผลสุกมีสม่ีวงแดง 

ถึงม่วงด�า  มีรสหวานหอม  น�้าจากเปลือก

ผลหว้าที่สุกแล้วใส่นมแก้อาการท้องเดิน

ในเด็ก  เมลด็หว้ารกัษาเบาหวาน  แก้ท้องร่วง  

แก้บิด  เปลือกล�าต้นน�ามาต้มน�้าอมรักษา

อาการปากเป่ือย และผลสุกอาจน�ามาท�าผลไม้

จะให้สีสวยหอมหวาน มีรสชาติอร่อยอีกด้วย

 ลูกหวาย  หวายชนิดที่รู้จักทั่วไปว่า 

เอามาจักสานและลูกรับประทานได้น้ัน  

ก็คือ หวายตะค้า หรือหวายน�้า เป็นไม้เถา 

เลือ้ยพนัต้นไม้อืน่ ล�าต้นกลมเรียวเลก็ ขนาดนิว้มือ 

ส่วนผลมีลักษณะกลมขนาดเท่าปลายก้อย 

เปลือกเป็นเกล็ดเล็กๆ เน้ือรับประทานได้ 

สมุนไพรในขุนช้างขุนแผน

(อ่านต่อหน้า 7)
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มีรสเปรี้ยวอมหวาน  เถาของหวายน�้า มีรสเย็น ใช้แก้พิษร้อน แก้ไข้พิษ แก้ชัก

เพราะพิษไข้สูง  และแก้หอบได้

 พชืผกัข้างต้นน้ี ตามปกติแล้วเรามักรบัประทานผลหรอืน�ามาปรงุเป็นอาหาร  

แต่ถ้าน�ามาใช้เป็นยาสมุนไพรก็มักจะใช้ส่วนอื่น  เช่น เปลือกผล  เปลือกล�าต้น  

เถา หัวและใบ  เป็นต้น  

 เม่ือถึงตรุษสงกรานต์ หนุ่มสาวพากันไปก่อพระทราย หรือพระเจดีย์

ทรายที่วัด  ดังส�านวนที่ว่าขนทรายเข้าวัด  และในงานนี้เองที่เณรแก้วได้พบกับ 

สีกาพิม  ดังที่กวีบรรยายว่า

   ฝ่ายว่านางพิมมีศรัทธา  กล้วยขนมส้มซ่าใส่ถาดใหญ่

 หยิบขันข้าวบาตรเดินนาดไป  ใส่แต่หัวโต่งลงมาพลัน

 ครั้นว่ามาถึงเจ้าเณรแก้ว   แลแล้วเรรวนนึกหวนหัน

 เจ้าเณรนี้ทีเหมือนรู้จักกัน   นางก็ตักจังหันทัพพีโต

 หมูผัดปลาแห้งทั้งแกงไก่   ไข่พอกซีกใหญ่ใส่อักโข

 ไส้กรอกปลาแห้งแตงโม   แกงโถหนึ่งใส่ให้พอแรง

  นางพมิเหน็เณรแก้วกจ็�าได้ นางจงึตักอาหารคาวหวานใส่บาตรเสียมากมาย  

จนเณรแก้วรู้สึกผิดสังเกต  ครั้นเงยหน้าขึ้นมองก็ถึงกับ “ตาแข็ง”

   เณรแก้วก้มหน้าไม่ทันรู้  เห็นของมากเงยดูก็ตาแข็ง

 ปะหน้าสีกาพิมยิ้มตะแคง   สีกานี้มิแกล้งข้าหรือไร

 ตักบาตรเหลือล้นจนโอสิ้น   จะรู้ที่เปิบกินกระไรได้

 หวานเค็มก็เต็มส�ารับไป   ส่วนที่ของชอบใจมิให้เรา

 นางพิมยิ้มไปล่ไฮ้เจ้าเณร   ข้าคิดว่าหลวงเถรเห็นโอเปล่า

 เขาใส่ให้อักโขพาโลเอา   จะให้เขาเสียศรัทธาขืนว่าไป

 เม่ือเณรแก้วเงยหน้าข้ึนมองสกีาพมิกย็งัจ�าไม่ได้  กพ็ดูเป็นเชงิต่อว่าว่าใส่อาหาร 

ให้มากขนาดนีจ้ะกินอย่างไร  และของท่ีชอบนางพมิก็ไม่ยอมใส่บาตรให้  ครัน้นางพมิ 

พดูตอบท�านองน้อยใจเณรว่ามาต่อว่าดังนีก้จ็ะเสียศรทัธาได้  เณรแก้วได้ยนิดังนัน้ 

ก็นึกถึงความหลังได้จึงทักว่า	“เหมือนเคยเล่นกับกูกูจ�าได้		ชื่อว่าสีกาพิมพิลาไลย		 

สาวขึ้นสวยกระไรเพียงบาดตา”	

 เม่ือสองหนุม่สาวได้พบกนัในวนังานสงกรานต์แล้ว  กว่าจะมีโอกาสได้พบกนัอีก 

ก็ล่วงเลยมาถึงงานเทศน์มหาชาติ ในเดือนสิบ   ประเพณีเทศน์มหาชาตินี้ เป็น

ประเพณีโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  และสืบต่อมาจวบจน 

ปัจจุบัน

 การเทศน์มหาชาติเกดิจากความเชือ่ในพระพทุธศาสนาว่า   ผูใ้ดได้ฟังเทศน์

มหาชาติทั้งสิบสามกัณฑ์ย่อมเกิดเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ แต่การฟังเทศน์ต้องใช้

เวลานานมาก  ในภายหลังจึงก�าหนดให้ฟังเทศน์มหาชาติให้จบภายในวันเดียวจึง

จะเกิดอานิสงส์สูงสุด  ได้ไปเกิดในสมัยของพระศรีอาริยเมตไตรย  ผู้ที่จะมาเป็น

พระพุทธเจ้าโปรดสัตว์โลกองค์ต่อไป เมื่อโลกถึงแก่กาลอวสาน

 ในประเพณีเทศน์มหาชาติทีวั่ดป่าเลไลยก์ในปีน้ี  เป็นเหตุให้หนุ่มสาวทัง้สอง 

ได้มีโอกาสเผยความในใจต่อกนั   ในการเทศน์ครัง้นีเ้ณรแก้วได้มีโอกาสเทศน์กณัฑ์มัทร ี

ซ่ึงมีนางศรีประจัน แม่ของนางพิมพิลาไลยเป็นเจ้าของกัณฑ์ ด้วยเสียงเทศน ์

ที่ไพเราะจับใจยิ่งนักของเณรแก้ว  ประกอบกับนางได้รับ “มนต์มหาละลวย” 

ของเณรแก้วเข้าไป  นางพมิถงึกับเปล้ืองผ้าสีทับทิมท่ีห่มทับผ้าสไบสีชมพติูดตัวอยู ่

ถวายเณรเป็นเครือ่งติดกณัฑ์เทศน์   เม่ือขุนช้างเหน็ดังน้ันกเ็ปลือ้งผ้ากรองทีต่นห่มอยู่

ออกใส่พานถวายคู่กันกับผ้าสีทับทิมของนางพิม  และยังอธิษฐานขอให้ได้เคียงคู ่

กับเจ้าของผ้าสีทับทิมนี้อีกด้วย   ครั้นเมื่อนางพิมกลับไปแล้ว  เณรแก้วของเรา 

ก็ได้แต่คร�่าครวญถึงนางในตอนดึกว่า  

   โอ้พิมนิ่มนวลของเณรแก้ว เจ้าไปแล้วจะร�าลึกถึงพี่บ้าง

 หรืองามปลื้มแม่จะลืมน�้าใจจาง แต่ครุน่ครางครวญคดิจนค่อนคนื 

  และนับจากวันนี้เอง  เณรแก้วก็เฝ้าหาทางจะแอบไปพบสีกาพิมให้ได้  ทั้งๆ 

ที่ยังอยู่ในสมณเพศ  แต่จะไปด้วยวิธีใดนั้น  ไว้พบกันฉบับหน้า

อาจารย์คัดนางค์ ประไพทรัพย์ ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์

“ลองดูไหม 3 วันกับการลดน้ำาหนักแบบทหาร (Military Diet)”

Hints for Health

 การลดน�า้หนกัน้ัน มีหลายแบบมากๆ ลดด้วยการออกก�าลงักายหนกัๆบ้าง 

ลดด้วยการใช้ยา ลดด้วยการอดอาหาร ซ่ึง 2 อย่างหลงัเป็นสิง่ท่ีอนัตรายมากทีเดียว 

อีกสิ่งท่ีส�าคัญคือการลดน�้าหนักด้วยการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 

พร้อมทั้งควบคุมแคลอรี่ในการบริโภคแต่ละมื้อนั่นเอง

 วันนี้ผู้เขียนก็จะมาพูดถึง 

วธีิลดน�า้หนกัด้วยการรบัประทาน

อาหารแบบควบคุมแคลอรี ่แต่จะ 

ให้มาควบคุมด้วยสูตรธรรมดา  

กค็งจะไม่ท้าทายชาวรามฯ เท่าไรนกั 

เลยขอเสนอสตูร ลดน�า้หนัก 3 วนั 

แบบทหาร แต่ช้าก่อนแบบทหาร 

หรอื Military Diet ท่ีพดูถึงไม่ได้

ถูกออกแบบในกรมทหาร หรือ

ครูฝึกทหาร มันเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างความโดดเด่นของ 

โปรแกรมเท่าน้ันเอง ผูค้ดิค้นโปรแกรมนี ้ กค็อื เว็บไซต์ http://www.3daymilitarydiet.net 

ซึ่งก�าลังเป็นที่นิยมในโลกโซเชียล ณ เวลานี้

 หลักการง่ายๆของโปรแกรมนี้ คือ รับประทานอาหารตามสูตรที่ให้มา 

อย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 3 วัน โดยแคลอรี่เฉลี่ยอยู่ที่วันละ 1,100 - 1,400 แคลอรี่ 

และอีก 4 วันถัดมา ให้รับประทานเพื่อคงสภาพน�้าหนักนี้เอาไว้

 เริม่จากวนัที ่ 1 รบัประทานเกรปฟรุต ½ ผล ขนมปังทาด้วยเนยถัว่ 1 แผ่น 

ตามด้วยกาแฟด�าหรือชา เป็นมื้อเช้า มื้อกลางวัน รับประทาน ทูน่า ½ กระป๋อง 

ขนมปัง 1 แผ่น ตามด้วยกาแฟด�าหรือชา สุดท้ายมื้อเย็น สามารถรับประทาน

เนื้ออะไรก็ได้ ปริมาณ 3 ออนซ์  ถั่วแขก 1 ถ้วย กล้วย ½ ลูก แอปเปิ้ลลูกเล็ก  

1 ผล และปิดท้ายวันที่ 1 ด้วยไอศกรีมวานิลลา 1 ถ้วย แคลอรี่ที่ได้รับในวันนี้ 

คือ 1,400 แคลอรี่

 วันที่ 2 รับประทานไข่ต้ม 1 ฟอง ขนมปัง 1 แผ่น และกล้วย ½ ลูก  

(อาจจะเหลือจากเมื่อวาน)  เป็นมื้อเช้า มื้อกลางวัน รับประทาน ไข่ต้ม 1 ฟอง 

คอตเทจชีส ที่ผลิตจากนมขาดมันเนย 1 ถ้วย ตามด้วยแครกเกอร์ อีก 5 ชิ้น 

สุดท้ายมื้อเย็น สามารถรับประทานไส้กรอก 2 อัน บรอกโคลี่ 1 ถ้วย  แครอท  

½ ถ้วย กล้วย  ½  ลูก และปิดท้ายวันนี้ด้วยไอศกรีมวานิลลา  ½ ถ้วย  แคลอรี่ 

ที่ได้รับในวันที่ 2 คือ 1,100 แคลอรี่

 วันที่ 3 รับประทานแครกเกอร์ อีก 5 ชิ้น เชดด้าชีส 1 แผ่น และแอปเปิ้ล

ลกูเลก็ 1 ผล เป็นม้ือเช้า ม้ือกลางวนั รบัประทาน ไข่ต้ม 1 ฟอง สามารถปรงุรสได้ 

กับขนมปัง 1 แผ่น สุดท้ายมื้อเย็น สามารถรับประทานทูน่า 1 กระป๋อง กล้วย  

½ ลูก และจบวันสุดท้ายด้วยไอศกรีมวานิลลา  1 ถ้วย แคลอรี่ที่ได้รับในวันที่  3 

คือ 1,100 แคลอรี่ (อ่านต่อหน้า 8)

ภูมิปัญญาไทยในวรรณคดี  ตอนท่ี  4 (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค�าแหง รับฟังผลการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปรานี  พรรณวิเชียร จากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะ 

รายงานผลการประเมินฯ เม่ือวนัที ่16 พฤศจกิายน 2560 ณ ห้องประชมุ 3 ชัน้ 3 อาคารวทิยบรกิารและบรหิาร ม.ร. 

 ส�าหรับผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปีการศึกษา 2559 ภาพรวมได้

คะแนน 3.66 ระดับดี โดยมีรายละเอยีดของคะแนนแต่ละองค์ประกอบดังนี ้องค์ประกอบที ่1 การผลติบัณฑิต 

คะแนน 3.74 ระดับดี องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนน 3.16 ระดับพอใช้ องค์ประกอบที่ 3 การบริการ

วชิาการ คะแนน 5.00 ระดับดีมาก องค์ประกอบที ่4 การทำานบุำารงุศลิปะและวฒันธรรม คะแนน 4.00 ระดับดี 

และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนน 3.46 ระดับพอใช้ 

 โอกาสนี้ ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวว่าจากผลการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายในครัง้นี ้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย ความโดยสรปุว่า มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ควรทบทวนความสอดคล้องของหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษากบัจ�านวนนักศึกษาทีค่งสภาพอยูเ่ป็นจ�านวนมาก

ท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยสร้างความสมดุลระหว่างจ�านวนนักศึกษากับภาระงานอาจารย์- 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพือ่การปฏบัิติงานยงัไม่ตอบสนองการบรหิารจดัการ

ทีส่ร้างประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยัโดยองค์รวม ประกอบกบัระบบสารสนเทศในแต่ละภาคส่วนของมหาวทิยาลยั

เป็นระบบท่ีแยกส่วนตามความต้องการของหน่วยงานและยงัไม่สามารถน�ามาบูรณาการในการปฏบิติังานร่วมกัน 

จึงท�าให้การใช้งานจากระบบสารสนเทศต่างๆ ไม่สามารถสร้างความรวดเรว็และมีประสทิธิภาพในการท�างานได้ 

มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการปฏิบัติ พัฒนา บูรณาการเพื่อใช้ร่วมกัน และควรพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ที่ให้บริการที่มีความทันสมัยรวดเร็วและมีศักยภาพสูงขึ้น

 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านกายภาพและส่ิงสนับสนุนทางด้านวิชาการในบางหลักสูตร 

ยังไม่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

ขณะเดียวกันนักศึกษาปัจจุบันควรมีการเพิ่มองค์ความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีชั้นสูง ทันสมัย ที่ใช้ประโยชน์

ต่อการปฏบิติังานในปัจจุบนัมากยิง่ข้ึน และทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ นอกจากน้ัน 

มหาวทิยาลยัควรให้ความส�าคัญกบัการพฒันาบคุลกิภาพ  การเรียนรูส้ภาพการท�างานจรงิ  ภาวะความเป็นผูน้�า 

ทักษะการน�าเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา

 อกีทัง้มหาวทิยาลยัควรส�ารวจหลกัสูตรทีมี่ผลการประเมินมากกว่า 3.01 สองปีต่อเนือ่งและน�าหลกัสูตร

เหล่าน้ันมาสร้างความพร้อมในการขอการรบัรองมาตรฐานคุณภาพหลกัสตูร (Thailand Quality Register -TQR) 

โดยให้ความส�าคญักบัการพฒันาหลกัสูตรทีเ่ริม่ต้นจาก มคอ.1 และ/หรอื มคอ.2 โดยพจิารณาจากผลลพัธ์การเรยีนรู ้

คุณสมบัติของผู้ส�าเร็จการศึกษาและเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรทั้ง 5 ด้าน

เพือ่พฒันาให้บัณฑติมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ.ก�าหนดและตามเกณฑ์คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์

ของแต่ละหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยรู รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ กล่าวในตอนท้ายว่า 

ขอขอบคุณคณะผูต้รวจประเมินฯ ท่ีได้ทุ่มเทและสละเวลาให้กบัการตรวจประเมินคุณภาพของมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ซ่ึงเป็นเรือ่งท่ีต้องใช้ประสบการณ์จากการท�างานด้านประกนัคุณภาพและความเข้าใจในเอกลกัษณ์

และอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัมาอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้มหาวทิยาลยัได้รบัทราบถงึมุมมองใหม่ แนวทางในการ 

น�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปพัฒนางานและปรับปรุงงานให้มากขึ้น ถือเป็นกระจกสะท้อนการท�างาน 

ให้เกิดมาตรฐาน โดยเฉพาะการท�าความเข้าใจและตระหนักถึงเกณฑ์การประเมินคุณภาพให้สอดคล้องกับ 

การท�างานประจ�าในทุกประเด็น ซ่ึงเชื่อว่าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆนี้จะเป็นประโยชน์ในการ 

น�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาต่อไป

ม.ร.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ได้คะแนน 3.66 ระดับดี

 “ผมเสียดายท่ีไม่มีโอกาสเรียนระบบพรดีีกรี	

ทั้งเคยล�าบากและไม่มีใครแนะน�า		กระท่ังชีวิต

ก้าวสู่ความส�าเร็จ		ก็อยากให้ประสบการณ์ของ

ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี		จึงแนะน�าครอบครัวให ้

คว้าโอกาสที่รามค�าแหงหยิบยื่นให้		จนหลานชาย

ตัดสินใจมาสมัครเรียนระบบพรีดีกรีด้วยตนเอง	

เม่ือวันที่	14	พฤศจิกายนที่ผ่านมา		หลังปรับตัว 

เข้ากับการเรียน	 ม.ปลายแล้วม่ันใจว่าเรียนได	้	

อย่างน้อยเรียนจบปริญญาตรีต่อยอดสู่เส้นทาง

ตามเป้าหมายเรว็ขึน้	 	และยงัสามารถเรยีนควบคู่กบั

มหาวทิยาลยัอืน่เพือ่จะเรยีนจบได้ปรญิญา	2	ใบอกีด้วย”

      อยัการศษิย์เก่า  กล่าวท้ิงท้ายให้ก�าลงัใจรุน่น้อง

รามค�าแหงว่าขอให้มุ่งหน้าไปตามเส้นทางท่ีวาดฝัน  

ต้ังใจอ่านหนังสืออย่างจริงจัง  สักวันจะต้องได ้

ยืนอยู่บนเป้าหมาย  ขอเพียงไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค  

ผมเรียนเนติบัณฑิต 4 ปี  ขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  

พร้อมดูแลพ่อที่ป่วยอยู่  ยังสอบอัยการได้เพราะ

ความไม่ยอมแพ้  และขอให้น�าความรูไ้ปใช้ในทางทีถ่กู  

สร้างประโยชน์ต่อสังคม  เหมือนอย่างท่ีรามฯ สร้างคน

ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ

อัยการศิษย์เก่าเผยเบ้ืองหลังชีวิตฯ (ต่อจากหน้า 3)

 หลังจากนี้อีก 4 วัน ก็ให้คงสภาพน�้าหนัก 

ท่ีลดมาได้ไว้ ด้วยการรบัประทานอาหารทีมี่ประโยชน์ 

งดของทอด ของมัน หรอืของหวานท่ีไม่จ�าเป็นต่อร่างกายออกไป 

ออกก�าลังกายวันละ 30 - 60 นาที จนครบ 1 สัปดาห์

แล้วจึงเริ่มปฏิบัติการ 3 วันอีกครั้ง ให้ลองท�าวนไป

ประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ ด่ืมน�้าเปล่าอุณหภูมิห้อง  

ให้ได้ประมาณ  8  แก้วต่อวนัเพือ่รกัษาสมดุลน�า้ในร่างกาย

 ค�าถามที่พบบ่อย คือ ถ้าหาวัตถุดิบที่จะน�า

มารับประทานไม่ได้ตามน้ี ควรท�าอย่างไร? มีการ

แนะน�าอาหารชนิดใกล้เคียงแต่ละชนิด พร้อมท้ัง 

บอกม้ืออาหารชัดเจนไว้ในเว็บไซต์แล้วสามารถ

เข้าไปดูได้เลย ในกรณีทีไ่ม่สามารถหาซือ้หรอืไม่สามารถ

รับประทานอาหารในรายการข้างต้นได้

 สุดท้ายของบทความในข่าวรามค�าแหงในฉบบันี้  

ผู้เขียนก็อยากจะเห็นชาวรามค�าแหงและนักศึกษา

รามค�าแหงทุกคน มีสุขภาพที่ดี รูปร่างดี ใส่เสื้อผ้าได้

สวยงาม หล่อเหลากันทุกคน

แหล่งอ้างอิง

http://www.3daymilitarydiet.net

บทความนีจ้ดัท�าขึน้เพือ่น�าเสนอเน้ือหาทีเ่ป็นประโยชน์ 

ในด้านสุขภาพเท่านัน้ไม่ได้มีจดุมุ่งหมายเพือ่การค้าใดๆ

Hints for Healthฯ (ต่อจากหน้า 7)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ถาม 1. อยากทราบว่าถ้าเราเคยลงรเีกรดไปแล้ว

แต่เรายงัได้เกรด D อยูส่ามารถลงอกีได้ไหม

 2. หากครบ 8 ปีแล้วยังไม่จบการศึกษา 

เมือ่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่และใช้สทิธ์ิเทียบโอนแล้ว 

วชิาท่ีได้เกรด D กบั D+ ได้ท�าโอนมาด้วย และยงัสามารถ 

น�าวิชาทีโ่อนมาท่ีเกรด D, D+ มาลงทะเบียนเรยีนใหม่

เพือ่รเีกรดได้หรอืไม่

ตอบ 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 16.5.3 

นักศึกษามีสิทธ์ิปรับอักษรระดับคะแนนได้เฉพาะ

กระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบต�่ากว่าอักษรระดับ

คะแนน C ทั้งนี้ให้นับกระบวนวิชาที่สอบได้อักษร 

ระดับคะแนนสูงสุดเพยีงครัง้เดียว หากกระบวนวชิาน้ัน

มีอักษรระดับคะแนนที่เท่ากัน ให้นับอักษรระดับ

คะแนนครั้งสุดท้ายเป็นหน่วยกิตสะสม

 จากข้อบงัคับไม่มีการจ�ากดัครัง้ให้นกัศึกษา

ลงทะเบียนเรียนเพื่อรีเกรด ตราบใดที่วิชาดังกล่าว

ได้เกรดต�่ากว่า C คือ D หรือ D+ อยู่

 2. ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ16.5.6 

นักศึกษาท่ีเทียบโอนเป็นรายกระบวนวิชาได้แก่ 

นักศึกษา Pre-degree นักศึกษาหมดสถานภาพ 

นักศึกษาปริญญาตรีที่ 2 และนักศึกษาเทียบโอน

สองสถาบนั สามารถเลอืกกระบวนวชิาได้เกรดต�า่กว่า C 

มาเทยีบโอนได้ และสามารถน�าวชิาท่ีเทียบโอนแล้วนัน้

มาขอรีเกรดได้

 จากข้อบังคับดังกล่าว เมื่อนักศึกษาหมด-

สถานภาพการเป็นนักศึกษาและใช้สิทธ์ิเทียบโอน 

เม่ือโอนเกรดท่ีสอบได้เกรด D หรอื D+ แล้ว นักศึกษา

จึงมีสิทธ์ิน�าวิชาดังกล่าวมาลงทะเบียนเรียนใหม่

เพื่อรีเกรดได้

ถาม 1. อยากทราบว่ากากบาทขอจบตอน 

ลงสอบซ่อมแล้วขอสอบซ�้าซ้อนได้หรือไม่

 2. กรณี ท่ีลงทะเบียนกากบาทขอจบ 

ตอนซัมเมอร์ ผมสามารถขอสอบซ�า้ซ้อนได้ในวชิา 

ของเทอม 2 ที่ซ่อมตรงกันได้หรือไม่

 3. ข อ จ บ ใ น เ ท อ ม ซั ม เ ม อ ร ์ แ ล ้ ว ต ก  

วันสอบตรงกับเทอม 2  แบบนี้จะขอสอบซ�้าซ้อน

ในเทอมซ่อมได้หรือไม่

ตอบ 1. ในกรณีทีนั่กศึกษามีสิทธ์ิกากบาทขอจบ 

ในภาค 1 ภาค 2 หรือภาคฤดูร้อน นักศึกษาต้อง

กากบาทขอจบด้วย เพราะจะมีผลกับการแจ้งจบ 

การศึกษาของนักศึกษา แต่ในการกากบาทขอจบ 

ในภาคซ่อม มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ไม่ให้นักศึกษา

กากบาทขอจบเพราะมหาวทิยาลยัจะถอืการกากบาท

ขอจบในภาคทีนั่กศึกษาใช้สิทธ์ิสอบซ่อม กองบรรณาธิการ

 ดังนั้นถ้านักศึกษาได้มีการกากบาทขอจบ

ในเทอมท่ีลงซ่อมแล้ว นักศึกษาสามารถไปท่ีคณะ

ของนักศึกษาเพือ่ท�าเรือ่งขอสอบซ�า้ซ้อนในเทอมซ่อมได้ 

โดยน�าใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีนในภาคท่ีใช้สิทธ์ิสอบซ่อม

และใบเสร็จลงทะเบียนเทอมซ่อมไปเป็นหลักฐาน

การขอสอบซ�้าซ้อนด้วย

 2. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยก�าหนดให้การสอบซ่อม

ของภาค 2 และภาคฤดูร้อน เป็นการสอบครัง้เดียวกนั  

ดังน้ันถ้านักศึกษาได้มีการกากบาทขอจบในภาคใด 

ภาคหน่ึงของภาค 2 หรอืภาคฤดูร้อน นักศึกษากส็ามารถ

ใช้สิทธิ์ขอสอบซ่อมในภาคซ่อม 2, ฤดูร้อนได้

 3. กรณนีีก้เ็ช่นกนั นกัศึกษากากบาทขอจบ

ในเทอมฤดูร้อนแม้ว่าวิชาที่ตกในเทอม 2 และที่ตก 

ในเทอมฤดูร้อน จะมีวันเวลาสอบซ่อมตรงกัน 

นักศึกษาก็ท�าเรื่องขอสอบซ�้าซ้อนได้

   

 รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี  รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยบุคลากร 

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เน่ืองใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”	ประจ�าปี 2560 

เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  29  จังหวัดศรีสะเกษ

   คำ�แนะนำ�
ก�รบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิช�
กรณีนักศึกษ�สมัครใหม่ ภ�ค 2 ปีก�รศึกษ� 2560

 การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาค 2 

ปีการศึกษา 2560 สามารถขอแก้ไขข้อมูลการ- 

ลงทะเบียนเรียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยการ 

สับเปล่ียนกระบวนวิชา หรือลงกระบวนวิชาเพ่ิมเติม 

ซ่ึงเม่ือแก้ไขแล้วหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 นางสาวจงรักษ์ อธิวัฒนชัย รักษาการแทน 

หัวหน้าส�านักงาน สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดตรัง พร้อมเจ้าหน้าท่ีสาขาฯ ร่วมวางพวงมาลา 

เน่ืองในวันปิยมหาราช เพ่ือน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย 

โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 

ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 

จังหวัดตรัง

    

  
และหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส�าหรับนักศึกษาทุกคณะมีขั้นตอนด�าเนินการดังนี้

 1. บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

 3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร. 36) พร้อมแถบรหัสกระบวนวิชาท่ีต้องการสับเปล่ียนหรือเพ่ิมกระบวนวิชา  

  หรือพิมพ์บาร์โค้ดจาก www.ru.ac.th

 4. กรณีลงกระบวนวิชาเพ่ิม ต้องช�าระค่าหน่วยกิตท่ีเพ่ิมด้วย ช�าระเงินท่ีกองคลัง ส�านักงานอธิการบดี 

   หรือจุดช�าระเงินที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 (นักศึกษาปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท,  

  นักศึกษา Pre-degree หน่วยกิตละ 50 บาท)

 5. น�าเอกสาร ข้อ 1 - 4 ไปติดต่อท่ีจุดบริการ (การบอกเลิก-บอกเพ่ิมกระบวนวิชา อาคารกงไกรลาศ (KLB) 

   ชั้น 1 เคาน์เตอร์ที่ 11 - 13 โดยด�าเนินการเป็น 2 ช่วงคือ

 ช่วงแรก   วันที่  18 - 22 ธันวาคม  2560  (เว้นวันหยุดราชการ) นักศึกษาที่มาด�าเนินการในช่วงนี้  

  (จะมีที่นั่งสอบตามปกติ)

 ช่วงสอง  วันที่ 6 - 13 กุมภาพันธ์ 2561  (เว้นวันหยุดราชการ) นักศึกษาที่มาด�าเนินการในช่วงนี้  

  (จะต้องสอบที่นั่งสอบเสริม)

 ห้ามนักศึกษาเข้าสอบกระบวนวิชาที่บอกเลิกไปแล้วโดยเด็ดขาด วิชาที่ลงทะเบียน e-Testing  

หากเข้าสอบ หรือเลยวันเวลาเข้าสอบ ไม่สามารถบอกเลิกหรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้

 หมายเหตุ ให้นักศึกษาเข้าเรียนกระบวนวิชาท่ีต้องการสับเปล่ียนหรือลงทะเบียนเรียนเพ่ิมกระบวนวิชา 

ได้ล่วงหน้า ติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล โทร. 0-2310-8610



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

วนั เดือน ปี  เวลาและตัวเลขอืน่ ๆ เช่น ถ้านักศึกษาได้ยนิว่า  

“January	 the	 seventh	 nineteen-eighty” นกัศึกษาต้องเขียน 

January 7, 1980 หรอืถ้าได้ยนิว่า	“two-hundred	 	 thousand 

nine-hundred	 forty” นักศึกษาต้องเขียน 200,940 หรือ

ถ้าได้ยนิว่า “sixty-three	 dollars	 forty-nine	 cents” นกัศึกษา 

ต้องเขียน $63.49 เป็นต้น

 Part 2  Word Differentiation

 Each of the sentences –spoken twice– will  

contain one of the four words in    A to D.  Choose the 

word that you hear.  ข้อสอบ part น้ีมี 15 ข้อ 15 คะแนน 

นักศึกษาจะได้ยินเสียงอ่านประโยคคร้ังละหนึ่งประโยค 

สิ่งที่นักศึกษาต้องท�าใน part นี้คือ หาตัวเลือกที่ถูกต้อง 

จากบรรดาตัวเลือกท่ีออกเสียงคล้าย ๆ กันจากตัวเลือก A 

ถึง D ว่าตัวเลือกใดเป็นค�าที่มีอยู่ในประโยคที่นักศึกษา

ได้ยิน

 Part 3 Contractions.

 Find the contraction in each sentence and  

write the contracted part in its full form, e.g. If you  

hear: “At last I’ve found a boyfriend”-you can  

write either “I have” or just “have.” In the case  

of “won’t” you write “will not.”  ข้อสอบ part นี้มี  

15 ข้อ 15 คะแนน นักศึกษาจะได้ยินประโยคครั้งละ

หนึ่งประโยค โดยที่ประโยคทุกประโยคที่ได้ยินจะมีค�าที่

มีการลดเสียงหรือการย่อให้สั้นลง สิ่งที่นักศึกษาต้องท�า

คือเขียนรูปเต็มของค�าที่มีการลดเสียง เช่น ถ้าประโยค

ที่ได้ยินเป็น	 “He’ll	 go	with	 you	 tomorrow	morning.” 

ค�าที่มีการลดเสียงคือค�าว่า ’ll ให้นักศึกษาเขียนรูปเต็ม

ค�าเสียงที่ลดนี้ คือ will นั่นเอง ถ้าเสียงที่ลดคือ “We 

won’t...”	ให้นักศึกษาเขียน will not ถ้าเป็น “I’m		not	...” 

ให้นักศึกษาเขียน I am เป็นต้น

 Part 4 Read the questions below, then listen 

to the dialogues and answer them. 

 ข้อสอบ part นี้เป็นการตอบค�าถามจากการฟัง 

บทสนทนาสองบท 20 คะแนน นักศึกษามีเวลาอ่านค�าถาม 

ของแต่ละบทสนทนาก ่อนการฟังเพื่อให ้นักศึกษา 

รู้จักจับประเด็นก่อน และนักศึกษาสามารถเขียนตอบ 

แบบสั้น ๆ ให้ได้ใจความไม่จ�าเป็นต้องตอบเป็นประโยค

ที่สมบูรณ์ 

 Part 5 Listening Comprehension

 Look at the questions below, then listen to 

each passage –spoken twice– and write short answers. 

ข้อสอบ part น้ีมี 20 คะแนน นักศึกษาจะมเีวลาอ่านค�าถาม 

ก่อนการฟังเรื่องอ่านที่ยาวข้ึน ซึ่งจะคล้ายกับข้อสอบ 

ใน part 4 ต่างกันที่ข้อสอบ part นี้ไม่ใช่บทสนทนา 

เท่านั้นเอง การตอบก็ตอบแบบส้ัน ๆ ให้ได้ใจความ 

เช่นเดียวกับการตอบค�าถามใน part 4

 Part 6 Cloze Dictation 

 Fill in the blanks in the following passage, 

spoken twice, with the words that you hear.  ข้อสอบ 

part นี้มี 20 คะแนน ให้นักศึกษาฟังแล้วเติมค�าที่หายไป

ในช่องว่างที่เว้นว่างไว้ให้

 ✎	วันเวลา/สถานที่เรียน 

 พุธ 13.50 - 16.20 น.  ห้อง BNB 803

 ✎	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้สอน 

  ผศ. ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์ 

 ✎	คำาอธิบายกระบวนวิชา

 ศึกษาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร โดยฝึกทักษะ 

การฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยค�าศัพท์ ส�านวน และ

ประโยคง่ายๆ A stidy of German language for  

communication through practice in listening,  

speaking, reading and writing skills. Emphasis is 

placed on simple vocabulary, expressions and use  

of sentence patterns. 

 ✎	จุดมุ่งหมายกระบวนวิชา

  1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักพยัญชนะ และสระใน

ภาษาเยอรมัน

  2. เพื่อให้ผู้ เรียนสะกดค�าและออกเสียง 

เป็นภาษาเยอรมันที่ถูกต้อง

  3. เพื่ อ ให้ผู้ เ รี ยนแต่งประโยคพื้นฐาน 

ในภาษาเยอรมัน ได้แก่ ประโยคบอกเล่า และประโยค-

ปฏิเสธ

  4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถต้ังค�าถาม ตอบค�าถาม

เกี่ยวกับเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจ�าวัน

  5. เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาหลักการใช้ไวยากรณ์

ขั้นพื้นฐานในภาษาเยอรมัน

 ✎	เอกสารประกอบการเรียน  

 ต�าราเรียนภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 GER1001 (L) 

โดย ผศ.ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์ 

 Funk, Herrmann u. Kuhn, Christina: Studio 

(21) Das Deutschbuch. Deutsch als Fremdsprache.  

 Berlin: Cornelsen 2013.

 ✎	วิธีประเมินผล    

  สอบปลายภาค ปรนัย 100 ข้อ 100 คะแนน

  วันที่ 7 มีนาคม 2561 คาบเช้า

 หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าชั้นเรียน 

สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนบนโปรแกรม moodle โดยคลิก 

ไปท่ี www.human.ru.ac.th/german/   เพ่ือลงทะเบียนเข้าใช้งาน 

ในระบบต่อไป 

ผศ.ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

ENG 3201 (EN 309)

การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1

English Listening for Comprehension I

 	วัน/เวลา/สถานที่เรียน 

Section 1  วันอังคาร 09:30 - 11:20  ห้อง SWB 603

Section 2  วันพฤหัสบดี 11:30 - 13:20 ห้อง SBB 301

 	อาจารย์ผู้สอน  

Section 1:  อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล

Section 2: อาจารย์ Rick Whisenand

 ตำาราที่ใช้   ENG 3201 (EN 309) การฟังเพื่อ

ความเข้าใจ 1  แต่งโดย รศ. จารุพรรณ เพ็งศรีทอง

	 	คำาอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาวิธีและฝึกฟัง 

โดยการเน้นการจ�าแนกเสียงของค�าที่มีการออกเสียง

คล้ายกนั ค�าท่ีมกีารลงเสียงเน้นหนัก พร้อมท้ังจบัท�านองเสยีง 

ตลอดจนฝึกฟังข้อความสัน้ ๆ ได้แก่ บทสนทนา บทสมัภาษณ์  

ข่าว บทโฆษณา ฝึกเขยีนตามค�าบอก และเขียนบทสรปุ

จากข้อความที่ได้ยิน 

 	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

  1.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการฟังและฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา

  2.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการลงเสียงเน้นหนัก 

และท�านองเสียงซึ่งเป็นลักษณะส�าคัญของภาษาอังกฤษ

  3.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังข้อความสั้น ๆ  เช่น 

 บทสนทนา บทสัมภาษณ์ ข่าว และบทโฆษณา 

  4.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนตามค�าบอก

  5.  เพื่อให้ผู ้เรียนได้ฝึกเขียนบทสรุปจาก

ข้อความที่ได้ยิน

 	แนวทางการเรยีน การบรรยายและฝึกฟังจาก CD 

ซึ่งมีจ�าหน่ายพร้อม script และตัวอย่างข้อสอบ 2 ชุด 

พร้อมค�าเฉลยที่ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

 	เน้ือหาวชิา   ตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ความส�าคัญของเสียงท้ายค�าและเสียงซึ่งเกิดจาการลดพยางค ์

ความส�าคัญในการเน้นพยางค์และท�านองเสียง การเชือ่มเสยีง

ระหว่างค�า การตัดเสียงและการกลมกลืนเสียง ค�าบอก-

ลกัษณะคน สิง่ของ รปูร่าง ทศิทางและ ค�าแนะน�าต่าง ๆ 

บทสนทนาทางโทรศัพท์ Active Voice และ Passive 

Voice และการละคุณศัพท์ กริยา สรรพนาม ที่คู่สนทนา

เคยกล่าว

 	ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ อัตนัยผสมปรนัย 

100 ข้อ ภาควิชาฯจัดสอบเอง เวลาและสถานท่ีสอบ 

จะประกาศให้ทราบในภายหลงัทาง website ของมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหงที ่www.ru.ac.th  ประกาศทีภ่าควชิาภาษาองักฤษ 

และภาษาศาสตร์ และ Fanpage Facebook ของภาควชิาฯ

 : Department of English and Linguistics, Ramkhamhaeng 

University 

 	รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ  ข้อสอบ 

แบ่งออกเป็น 6 part ดังนี้

 Part 1 Write down the numbers, dates, times 

etc. you hear.  ข้อสอบ part นี้มี 10 ข้อ 10 คะแนน 

ข้อสอบ part นี้ เป็นการเขียนจากการบอกตัวเลขต่าง ๆ 

ภาค 2/2560 

GER 1011 (GER 1001) 

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1

German for Communication 1



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ ธันวาคม 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

     ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

และประกันคุณภาพ กล่าวว่าในนามมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ขอขอบคุณคณะสือ่สารมวลชนท่ีจดัการ- 

ประชมุวชิาการควบคู่ไปกบัการจดัเทศกาลภาพยนตร์อาเซยีน 

เน่ืองจากศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่ึงในส่ีเสาหลักของ

ประชาคมอาเซียนท่ีมีข้อตกลงเพื่อเรียนรู้กันและกัน 

แต่ในการเปิดประชาคมอาเซียนเม่ือปี 2016 เป็นต้นมา 

เสาหลักด้านวัฒนธรรมมีการถ่ายทอดและเรียนรู้

กันไม่มากมายนัก  ทั้งที่ความจริงแล้วแต่ละประเทศ

ของอาเซียนมีความร�่ารวยทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต

ทีห่ลากหลาย ยาวนานนับหลายร้อยปี  ภาพยนตร์จึงนบัเป็น

เครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรมท่ีส�าคัญท่ีเราจะ

ได้เข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

ในประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี

 “ผมมีความยินดีท่ีทราบว่าในการประชุม

วิชาการคร้ังน้ี	มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากคุณชลิดา 

เอื้อบ�ารุงจิต	 รองผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์และเป็น

ผู้ ท่ีมีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทยให้เกียรติ 

มาแสดงปาฐกถาน�าเปิดการประชุมวิชาการ	 	และดีใจ 

ท่ีบรรดานักวิชาการด้านภาพยนตร์	นักศึกษาปริญญาโท 

นักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	ได้แสดง 

ความจ�านงท่ีจะน�าเสนอบทความทางวิชาการ 

มาเสนอกันไม่น้อย	 แต่เนื่องจากเรามีเวลาจ�ากัด

จึงสามารถรับบทความเพื่อน�าเสนอในวันนี้ได้เพียง

จ�านวนหนึ่งเท่านั้น				นอกจากนี้การประชุมวิชาการ

ยังจะมีประโยน์ต่อแวดวงวิชาการภาพยนตร์ศึกษา

ในประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย	เพราะบรรดาผู้ก�ากับ 

ภาพยนตร์จากแต่ละประเทศจะมาสัมมนาปิดการประชุม

ในรอบบ่ายเรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์อาเซียน 

ในอนาคต”

     ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยเช่ือว่าการประชุมทางวิชาการ

ครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อคณะสื่อสารมวลชนและ

การเตรียมการเปิดสาขาภาพยนตร์ข้ึนท่ีคณะส่ือสารมวลชน

ในอนาคตและบรรดาองค์ความรู้ต่างๆจากการประชุม

คร้ังน้ียังจะมีประโยน์ต่อแนวทางจัดการศึกษาภาพยนตร์

ของประเทศไทยต่อไป

 หลังจากพิธีเปิดงานมีการบรรยายพิเศษ เร่ือง 

“ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์” โดยคุณชลิดา เอ้ือบำารุงจิต 

รองผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  

มีนักวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา อาจารย์ นักศึกษา-

ปริญญาเอก และนักศึกษาปริญญาโทด้านภาพยนตร์ 

น�าเสนอผลงานทางวิชาการ จ�านวน 6 เรื่อง ได้แก่  

1)โอกาสและข้อจำากัดในการเผยแพร่ผลงาน : ภาพยนตร์ไทย 

กับภาพยนตร์เกาหลี โดยดร.ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์ 

และนายศักด์ิสิทธ์ิ ทวีกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2)อัตลักษณ์ในงานสารคดีไตรภาคข้าวของอุรุพงศ์ 

รักษาสัตย์ โดยนางสาววรลักษณ์ กล้าสุคนธ์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง และนายต่อสกุล  ถิระพัฒน์ มหาวิทยาลัย-

ธุรกิจบัณฑิตย์ 3)ความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 

ในสังคมไทย : มุมมองจากสำานักวัฒนธรรมศึกษา 

โดยอาจารย์ ดร.กิรติ คเชนทวา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

4)ภาพยนตร์นอกกระแสกับการเตรียมความพร้อม

ของกลุ่มนักศึกษา โดยนายวรพจน์ แข็งการขาย 

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 5)การสร้างภาพ

ตัวแทนวีรบุรุษสามัญชนในภาพยนตร์ไทย โดยนาย

บัญยง พูลทรัพย์ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัย-

ธุรกิจบัณฑิตย์ และ 6)เดอะก็อตฟาเธอร์กับระบบเจ้าโคตร 

: ผู้ระงับความขัดแย้งในสังคม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ปรีชา  สาคร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ม.ร. ประชุมวิชาการฯ (ต่อจากหน้า 12)

สอบในแต่ละภาคการศึกษาทางสถาบันบริการ-

วิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์จะประกาศให้นักศึกษา

ได้รับทราบก่อนช่วงเวลาการลงทะเบียนเรียนปกติ 

ในแต่ละภาคการศึกษา  ซ่ึงนักศึกษาสามารถเลือกวันเวลา 

หรือคาบการสอบได้ตามความพร้อมของตนเอง  

ซึ่งมีช่วงเวลาหรือคาบสอบให้นักศึกษาได้เลือกสอบ 

4 ช่วงเวลาในแต่ละวัน ได้แก่ 

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

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

หลักฐานท่ีต้องน�ามาในวันสอบคือ บัตรประจ�าตัวนักศึกษา 

หรือบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรท่ีหน่วยงานราชการ-

ออกให้ ใบเสร็จลงทะเบียนสอบ e-Testing  และมาถึง

ห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที ส�าหรับ

กระบวนวิชาท่ีเปิดสอบด้วยระบบ e-Testing ภาค 2/2560 

มีจ�านวน 76 กระบวนวิชา ประกอบด้วย

ANT1013  ANT2078 ANT3013 ANT3053

APR2101 APR3102 BIO1001 BIO1105

CEC2201 CHI1001 CHI1002 CMS1103

ECO1003 ECO1101 ECO1121 EDF1104

ENG1001 ENG1002 ENG2001 ENG2002

FRE1011 GER1011 GER1012 HIS1001

HIS1002 HIS1003 HIS1201 HIS3504

HIS4500 HRD2108 HRD3227 INT1004

INT1005 JPN1011 KOR1001 KOR1002

KOR2001  KOR2002 LIS1001 LIS1003

MCS1101 MCS1151 MCS2108 MCS2390

MGT1001 MGT4004 MKT2101 MKT3202

MKT3204 MTH1003 MTH1101 PED4203

PHI1002 PHI1003 POL1100 POL2301

POL3301 POL4100 PSY1001 RAM1000

RUS1011 RUS1012 RUS2011 RUS2012 

SCI1003 SOC1003 SOC2065 SOC4077 

SOC4083 SPN1011 SPN1012 STA1003 

STA2003 STA2016 THA1002 THA1003

หากนักศึกษาหรือผู้สนใจมีข้อสงสัยประการใดสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สถาบันบริการวิชาการ- 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารสุโขทัย ช้ัน 10 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง หัวหมาก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8790, 

0-2310-8951, 0-2310-8901, WebSite : http://www.

easi.ru.ac.th, Facebook :  http://www.facebook.

com/ElectronicallIyAcademicInstitutionsRU

สถาบันบริการวิชาการฯ (ต่อจากหน้า 12)

 ✯8.  ลาออกจากตำาแหน่ง

   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์โอฬาร พฤติศรัณยนนท์ ลาออกจากต�าแหน่ง 

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

 ✯9.  แผนปฏิบัติราชการ

   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผน-

ปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง น�าไปใช้เป็นกรอบและแนวทาง 

ในการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

 ✯10. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

   - ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559   

(ครั้งที่ 6) ดังนี้

 ✯	 สถาบันการศึกษานานาชาติ

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ (แบบ 1)

 - นางสาวขวัญฤทัย  บุญเลิศ  รหัสประจ�าตัว 

5319140006  ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ผลการประชุมสภาฯ (ต่อจากหน้า 4)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๔) วันที่ ๔ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติและเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน 

คร้ังท่ี 2 เร่ือง “อุตสาหกรรมภาพยนตร์	 ส่ือมวลชน	 และส่ือสังคมในภูมิภาคอาเซียน” และน�าเสนอ

ภาพยนตร์คุณภาพจาก 5 ประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้แนวคิด “จิตวิญญาณของวัยรุ่นในอาเซียน” 

โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 315 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

     โอกาสน้ี อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะส่ือสารมวลชน กล่าวว่าคณะกรรมการบริหาร

แผนอาเซียน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ตระหนักถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 

โดยเฉพาะเสาหลักด้านวัฒนธรรมท่ียังไม่มีการด�าเนินการมากนัก ซ่ึงคณะส่ือสารมวลชนได้รับมอบหมาย 

ให้จัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้ภาพยนตร ์

ในประชาคมอาเซียนเผยแพร่วัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนต่อกัน 

 ดังนั้น ในปี 2560 จึงจัดประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “อุตสาหกรรมภาพยนตร์	สื่อมวลชน	

และสื่อสังคมในภูมิภาคอาเซียน” และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์”	 โดย 

คุณชลิดา เอื้อบำารุงจิต รองผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน พัฒนา และ 

ต่อยอดองค์ความรู้ด้านรูปแบบ และเนื้อหาของการสื่อสารในประชาคมอาเซียน ระหว่างชุมชน 

นักวิชาการด้วยกัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิชาการท่ีมีคุณค่าได้น�าไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ในวงวิชาการ

อย่างกว้างขวาง ทั้งยังสามารถใช้ประกอบในการส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจน

สร้างความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยน พัฒนา และต่อยอด

องค์ความรู้ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติต่อไปในอนาคต

ม.ร.ประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์

ฉายหนังอาเซียน 5 ประเทศสมาชิก

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวิทย์  

เหลืองอร่าม ผู้อ�านวยการสถาบัน- 

บริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เปิดเผยว่าสถาบันบริการวิชาการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ม.ร. จะเปิดรับ

ลงทะเบียนสอบ e-Testing 

ประจ�าภาค 2/2560 ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 - 

31 มกราคม 2561 หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม  

ณ อาคารสุโขทัย (SKB)  ช้ัน 8 ก�าหนดวันเร่ิมสอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 15 กุมภาพันธ์  2561 

(เว้นวันสอบและลงทะเบียนวันที่   5, 8 - 11, 28 - 31 

ธันวาคม 2560 และ 1 - 3, 10 - 17 มกราคม 2561) 

จ�านวน 76 กระบวนวิชา โดยชำาระค่าธรรมเนียม

การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์กระบวนวิชาละ 

200 บาท ทุกรหัส ทุกช้ันปี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบ�ารุงการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ในการสอบครั้งนี้ขอฝาก 

ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมและศึกษากฎระเบียบ

ในการเข้าสอบ e-Testing  เพ่ือผลสัมฤทธ์ิในการสอบ

ของนักศึกษา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม 

กล่าวว่าการสอบด้วยระบบ e-Testing เป็นระบบ

ที่ทางมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้พัฒนาขึ้นเพื่อ

เพิ่มช่องทางการบริการและอ�านวยความสะดวก

ให้แก่นักศึกษา ซึ่งจะน�าไปสู่การขยายโอกาสและ

ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาแก่สังคม  

ระบบ e-Testing มีจุดเด่นหลายประการ อาทิเช่น 

นักศึกษาสามารถเลือกวันเวลาสอบได้เองตามที่

ตนเองต้องการ และสามารถทราบผลสอบทันที

ที่สอบเสร็จ รวมทั้งหากสอบ e-Testing ไม่ผ่าน  

ก็สามารถเข้าสอบกระบวนวิชาน้ันตามตารางสอบ

ปกติของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้น ๆ ได้ 

 ส�าหรับข้ันตอนในการลงทะเบียนเพ่ือเข้าสอบ 

e-Testing น้ัน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนปกติ 

กับทางมหาวิทยาลัยก่อน จึงจะสามารถมาลงทะเบียน

เพื่อเข้าสอบ e-Testing ได้ โดยกระบวนวิชา 

ท่ีสามารถสอบ e-Testing ได้ จะต้องเป็นกระบวนวิชา 

ท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนปกติกับทางมหาวิทยาลัย 

ไปแล้วและเป็นกระบวนวิชาท่ีเปิดให้มีการสอบ 

e-Testing ในภาคการศึกษาน้ัน ๆ  ส�าหรับกระบวนวิชา 

วันและช่วงเวลาในการ

 

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

เข้าเยี่ยมชมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามค�าแหง จังหวัดสุโขทัย พร้อมดูกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได ้

จากงานวิจัยสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เช่น เขากวางอ่อน  

เน้ือกวาง ปุ๋ยมูลกวาง การผลิตอาหารส�าเร็จรูป หญ้าหมัก ปุ๋ยไส้เดือนจากมูลกวาง หญ้าพืชอาหารสัตว์ 

รวมทั้งการต้อนกวางเข้าโรงเรือนจัดการกวางเพื่อขึ้นรถส่งที่ถูกดัดแปลงเป็นกล่องเพื่อการขนย้าย

ให้กับเกษตรกรผู้มาซื้อกวาง

 ทั้งนี้ อธิการบดี ม.ร.ได้มอบใบพันธุ์ประวัติกวางที่ออกให้โดยกรมปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร 

ผู้มาซื้อกวางด้วย

เยี่ยมชมฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เปิดสอบ e-Testing ภาค 2/2560 
กระบวนวิชาละ 200 บาท ทุกรหัส ทุกชั้นปี


