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๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

 ก้าวโรจน์  สุตาภักดี  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์  ชี้ทิศทางให้เยาวชนอนาคตนักส่ือสารมวลชน   

ทีเ่ติบโตท่ามกลางโลกท่ีมกีารเปลีย่นแปลงท้ังด้านหลักสูตรและการตลาด  แนะปรบัตัวเป็นนกัสร้างคอนเทนท์ 

ทีดี่มีคณุภาพ  โดยอาศัยความรูจ้ากการเรยีนส่ือสารมวลชน  ในการบรรยายพเิศษเรือ่ง “ทิศทางส่ือสารมวลชน

ปี 2018 มหาวิทยาลยัจะตามทันได้อย่างไร”  จดัโดยคณะส่ือสารมวลชน  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ร่วมกบักองทุน 

ศ.คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560

 ก้าวโรจน์  สุตาภักดี  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์  เปิดเผยว่าท่ามกลางมวลชนท่ีเริ่มหันหลังให้กับ

ส่ือสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์  นิตยสารหลายส�านักทยอยปิดตัวเนื่องด้วยรายได้ท่ีตกต�่าลงเรื่อยๆ  ขณะท่ีสื่อใหม ่

อย่างโซเชียลมีเดียก�าลังรุดหน้าไปไกลพร้อมกับเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการใช้ชีวิตในสังคม  และมี

แนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปเรื่อยๆ ด้วยอ�านาจของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปมากมาย

 อย่างไรก็ตาม  ข่าวสารยังคงเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับมนุษย์ท่ีต้องการเรียนรู้  เพราะมนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิต 

ที่มีความใฝ่รู้ตลอดเวลา  แม้โลกเปลี่ยน สื่อเปลี่ยน  แต่ความต้องการของคนไม่เคยเปลี่ยน  ความคืบหน้าของ

เทคโนโลยจีากหนงัสือพมิพ์ โทรทัศน์ และวทิย ุ พฒันาไปอยูใ่นรปูของสมาร์ทโฟนท่ีเข้าถึงได้ง่ายทุกท่ี ทุกเวลา  

โดยยงัคงรูปแบบการเล่าเรือ่งไว้  ดังนัน้การเรยีนส่ือสารมวลชน หรอืหลกัสูตรทางนิเทศศาสตร์กย็งัเป็นส่ิงจ�าเป็น  

ซึ่งผู้เรียนจะต้องรู้ว่าจบแล้วจะท�าอะไร  เริ่มต้นจากจุดใด

 “นักศึกษารุ่นนี้  หากเรียนจบไปแล้วมีแนวโน้มจะเริ่มต้นท�างานด้านสื่อออนไลน์แทนส่ือเก่าจ�าพวก 

โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ์ และวทิย ุ โดยพฒันาเป็นคอนเทนท์ท่ีวิง่เข้าสู่มอืผูร้บัสาร  ตอบโจทย์ตามความต้องการ

ของสังคม  พร้อมอ้างอิงตามทิศทางการเติบโตของโซเชียล  เพียงเรารู้กลุ่มเป้าหมาย  ทุกอย่างก็สามารถพัฒนา 

เป็นคอนเทนท์ได้  แม้กระท่ังคลปิวดีิโอสอนอ่าน ก.ไก่ ส�าหรบัเด็กท่ีมียอดววิหลายแสนในยูทูบ  ซ่ึงคอนเทนท์ 

ที่จะโดนใจมักอยู่ที่เนื้อหาของสารที่น่าสนใจ  และสามารถสร้างเป็นเนื้อหาที่คนเข้าใจได้ง่ายด้วย”

 นายกสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์  ฝากประโยคสั้นๆ แต่จ�าง่ายไว้ว่า “Content is King, Traffic is Queen, 

Share is Bomb!”  เพือ่เป็นแนวทางการปรบัตัวเข้าสู่การแข่งขันในโลกไซเบอร์  ความถนัดเฉพาะด้านของแต่ละคน 

เช่น  บางคนเก่งเล่านิทาน  บางคนมีความสามารถด้านการถ่ายท�า เขียนสคริปต์  สามารถน�ามาต่อยอดสู่การ

สร้างคอนเทนท์ท่ีดีมีคุณภาพตามหลกัสูตรการเรยีนส่ือสารมวลชน  โดยค�านึงถงึกฎหมายและจรยิธรรมสือ่ด้วย

 “ในโลกที่เปลี่ยนผ่านจากสื่อเก่าเป็นสื่อใหม่  ทุกสื่อ ทุกองค์กร และทุกภาคส่วนล้วนได้รับผลกระทบ  

นายก ส.ผู้สื่อข่าวออนไลน์แนะ นศ.สื่อฯ ปรับตัว 
ประยุกต์ความรู้..สู่อาชีพในโลกไซเบอร์

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

จดัโครงการนักศึกษาฝึกงาน คณะนิติศาสตร์ รุน่ท่ี 31 

โดยเปิดรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่มีหน่วยกิตสะสม

ตั้งแต่ 80 หน่วยกิตขึ้นไป ไม่เป็นผู้ท�างานประจ�า 

ในองค์กรใดๆ และมีความต้ังใจจรงิ รวมท้ังสามารถ

ฝึกงานได้ตามเวลาที่ก�าหนด (10 สัปดาห์) ระหว่าง

วันท่ี 21 พฤษภาคม - 27 กรกฎาคม 2561 โดย 

เข้าฝึกงานในองค์กรชั้นน�ากว่า 50 หน่วยงาน อาทิ 

ศาลอาญา ส�านักงานอัยการสูงสุด กรมบังคับคดี 

ศาลปกครอง ศาลอทุธรณ์ ส�านกังานกฎหมายต่างๆ 

เป็นต้น

  หลกัฐานในการสมคัร ประกอบด้วย ใบสมัคร 

จ�านวน 1 ฉบบั ใบตรวจผลสอบผลการเรยีน จ�านวน 

1 ฉบับ ส�าเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนภาคล่าสุด 

1 ฉบับ ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา 1 ฉบับ และ

รปูถ่ายหน้าตรงชุดนกัศึกษา ขนาด 2 น้ิว จ�านวน 2 รปู

 ผูส้นใจสามารถสมคัรเข้าร่วมโครงการได้ตัง้แต่

วนัท่ี 18 - 26 มกราคม 2561 ที ่คณะนติิศาสตร์ (ตึกเก่า) 

ชั้น 2 ห้อง 1203 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่

หน่วยกจิการนกัศึกษา โทร. 0-2310-8170, 080-533-5131, 

061-636-8086, 081-968-7751 และ 085-895-2345 

หรอืที ่www.law.ru.ac.th, Facebook : นักศึกษาฝึกงาน

คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่สามสิบเอ็ด

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 31 

-

 มู ล นิ ธิ ก า ร ศึ ก ษ า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีความประสงค์จะมอบ

ทุนการศึกษา ประจ�าภาค 2 ปีการศึกษา 2560 

แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 

จ�านวน 12 ทุนๆละ 4,000 บาท นักศึกษาคณะ-

มนุษยศาสตร์ท่ีประสงค์จะขอรับทุนฯ ให้ดูรายละเอียด 

ได้ท่ีบอร์ดทุนการศึกษา ช้ัน 1 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ 

โดยขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครได้ท่ี หน่วยทะเบียน

และประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา 

ชั้น 1 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่  

16 มกราคม - 11 พฤษภาคม 2561

คณะมนุษยศาสตร์ให้ทุนการศึกษาฯ

เม่ือคนเปลีย่น  ภมิูทัศน์สือ่เปลีย่น  เราทกุคนก็ต้องเปลีย่นโดยไม่ใช่แค่ปรบัตัวเท่านัน้  เพราะคนรุน่เก่าทีไ่ม่เปลีย่นทัศนคติต่อส่ือใหม่มาท�าดิจิตอล  เขาจะไม่เข้าใจอย่างแท้จรงิ  

 ดังน้ัน สถาบันการศึกษาต้องปรับโครงสร้างการศึกษา  ปรับหลักสูตร  และปรับกระบวนทัศน์การสอน  หากวันนี้โลกยังสอนนิเทศศาสตร์แบบเดิมๆ   

ด้วยอาจารย์แบบอนาล็อก  ทุกอย่างจะไม่สามารถพัฒนาต่อไปให้เท่าทันได้  จึงจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวไปให้พร้อมเพรียงกัน”

 ก้าวโรจน์ สุตาภกัดี ฝากทิง้ท้ายว่านอกจากหลกัสตูรการศึกษาท่ีเปลีย่นแปลงแล้ว การตลาดในโลกกเ็ปลีย่นแปลงเช่นกนั  เกดิอาชพีใหม่ๆ  มากข้ึนในโลกไซเบอร์ 

เช่น เอเจนซี่ ดิจิตอลมาร์เก็ตต้ิง เป็นต้น  และส�าหรับผู้ท่ีคิดจะสร้างคอนเทนท์  ต้องค�านึงถึงธุรกิจและมองก่อนว่าจุดจบจะเป็นอย่างไร  อย่ากลัวผิดพลาด   

เพราะจะพลาดแน่นอน  แต่ความผิดพลาดนั้นจะท�าให้เรียนรู้  ล้มก่อนเจ็บก่อนแล้วลุกให้เร็ว  อย่าให้การล้มเพียงครั้งเดียวท�าให้เราพิการไปตลอดชีวิต

 “คอนเทนท์ที่โดนใจผู้รับสารจะดึงโฆษณามาเป็นแหล่งรายได้  แต่คอนเทนท์ที่ดีๆ อาจจะไม่ค่อยได้รับความสนใจ  เพราะไม่อยู่ในกระแสที่เร้าอารมณ์ความรู้สึก 

จงึขอฝากไว้เป็นข้อคิดให้นักศึกษาในการท�าคอนเทนท์ทีดี่ข้ึนอยูก่บัตัวเรา  อย่าวัดแค่เพยีงกระแสความนยิมหรอืเรทต้ิง  ต้องวดักนัทีคุ่ณภาพและคุณธรรมของคอนเทนท์ด้วย  

ซึ่งจะเป็นข้อบ่งชี้ความดีงามในสังคม  ในการร่วมกันสร้างสังคมที่ดีและน่าอยู่ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป”
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

  “ข่าวรามค�าแหง” เคยพูดถึง

สัจธรรมข้อหน่ึง คอื ทุกสรรพส่ิงเกดิขึน้ 

ตั้งอยู่และดับไป เมื่อนิตยสาร

 “คู่สร้างคู่สม” มาถงึฉบับสดุท้าย

ในปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑,๐๐๕ เป็นฉบับ

ส่งท้ายปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

 ด�ารง พุฒตาล เจ้าของและผูก่้อต้ัง

นิตยสารดังกล่าวให้เหตุผลในการ

ปิดนิตยสารนั้นหลายประการ

 แต่ประการส�าคัญคือ

 การอ่านทางออนไลน์เข้ามา

แทนที่สังคมการอ่านกระดาษ

 ด�ารง เกิดเม่ือ ๓๑ พฤษภาคม 

๒๔๘๗ เป็นชาวกรุงเก่า จังหวัด-

พระนครศรีอยุธยา

 จบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

จากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

ชั้นสูงจากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ-

เจ้าพระยา

 ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย-

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย-

สุโขทัยธรรมาธิราช

 เคยท�างานท่ีสถานีโทรทัศน์

หลายแห่ง

 เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

ทั้งจากการแต่งตั้งและการเลือกตั้ง

 น่ีคือ ด�ารง พุฒตาล ท่ีท�าให้  

“คู่สร้างคู่สม” เกดิข้ึน ต้ังอยู ่และดับไป

 เหลือไว้เพียงต�านาน

 สน.หวัหมากรกุผูป้ระกอบการหอพกั ร่วมมือมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ให้ความรู ้ “หอพกัยคุใหม่ รูทั้นภยั 4.0”  

น�าโดย พ.ต.ท.ดร.สนัตชิยั จันทดวง รองผกก.ป.สน.หวัหมาก พร้อมด้วย พ.ต.ท.ดร.วนัเผด็จ หงษ์ทอง สวป.

สน.หวัหมาก  และพ.ต.ท.พิพัฒน์  เตง็ถาวร รอง ผกก.สส.สน.หวัหมาก  ย�า้ปัญหายาเสพติดเป็นต้นเหตุภยัสังคม  

วอนผูป้ระกอบการอย่าเพกิเฉย ช่วยเป็นหเูป็นตาพบผูเ้สพยาและคนต่างด้าวน่าสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีต�ารวจทนัที 

จดัโดยคณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารหอประชมุพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

  พ.ต.ท.ดร.สันติชยั จันทดวง รอง ผกก.ป.สน.หวัหมาก กล่าวถึงความร่วมมือ 

ในครัง้นีว่้า สน.หวัหมากมีความยนิดีท่ีได้ผนกึความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

และผูป้ระกอบการหอพกัย่านหวัหมากช่วยกนัเป็นหเูป็นตาในพืน้ที ่ เพราะปัญหาส่วนมาก

มีสาเหตุมาจากอัตราการว่างงาน คนต่างด้าว ปัญหาครอบครัว และเศรษฐกิจไม่ดี  

น�าไปสู่เรื่องของการแพร่ระบาด ยาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะกรณี

รถจักรยานยนต์สูญหาย การลักทรัพย์ในหอพัก และทะเลาะวิวาท 

 ส่วนปัญหายาเสพติด ถือเป็นต้นเหตุของการก่อเหตุอื่นๆ เช่น การลัก วิ่ง ชิง ปล้น อาชญากรรม  

ปัญหาทางเพศ และปัญหาภายในหอพกั ผูป้ระกอบการจงึต้องมีมาตรการปกป้องดูแลทรพัย์สนิของผูพ้กัอาศัย 

ให้รู้ว่าอะไรที่เป็นภัยจะได้บอกกล่าวเล่าเตือนให้ห่างจากภัยสังคม  

 รอง ผกก.ป.สน.หัวหมาก กล่าวด้วยว่าพษิภยัยาเสพติด มี 3 ระดับ ระดับตัวบุคคล คือ  ผูเ้สพท�าลายสุขภาพจิต 

สุขภาพกาย และท�าลายทรัพย์สิน ระดับชุมชน ถ้ามีคนติดยาเสพติดอยู่มาก ก็จะไม่มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรพัย์สิน และระดับประเทศ ประชากรประมาณ 75 ล้านคน ถ้าคนรุน่พ่อแม่ไม่ตระหนัก ไม่สร้างความเข้าใจ 

ไม่สร้างภมูคุ้ิมกนั และปล่อยให้เยาวชนรุน่ลกูหลานติดยาเสพติด ประเทศจะพฒันาเท่าทนัประเทศอืน่ได้อย่างไร 

เพราะทรัพยากรบุคคลถูกท�าลาย ทุกคนต้องมีส่วนรับรู้ความรุนแรง การแพร่ระบาดยาเสพติดในหอพัก 

หรือในชุมชน ต้องช่วยกันตระหนักว่าพิษภัยจะเกิดขึ้นถึงตัวเองไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เม่ือเกิดปัญหา 

หากปล่อยปละละเลย ถึงเวลาเกิดเหตุจะโทษใครถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันป้องกันปัญหาอย่างจริงจัง

 “พื้นที่หัวหมากมีหอพัก อพาร์ทเม้นท์ จ�านวน 393 แห่ง ซึ่ง สน.หัวหมากต้องดูแลพื้นที่ทั้งแนวราบ

และแนวด่ิง มาตรการรักษาความปลอดภัยนั้น เจ้าหน้าท่ีต�ารวจได้เข้าไปประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการ 

โดยตรงให้มีหลักฐาน อุปกรณ์ดูแลความปลอดภัย และระบบสาธารณูปโภคตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 

เช่น การท�าทะเบียนผูพ้กัอาศัย (บคุคลต่างด้าว บุคคลต้องสงสัย) การติดกล้องวงจรปิด การลอ็คล้อรถจกัรยานยนต์ 

บันไดหนีไฟ และมีเครื่องดับเพลิง เป็นต้น” 

 พ.ต.ท.ดร.วันเผด็จ หงษ์ทอง สวป.สน.หัวหมาก กล่าวถึงมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยในหอพักว่าสถานีต�ารวจนครบาลหัวหมากได้ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 

เพือ่ให้ด�าเนนิการดูแลเรือ่งความปลอดภยัและปรบัปรงุหอพกั เช่น การติดกล้องวงจรปิด 

มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย และการจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์และ

รถยนต์ให้เป็นระเบียบ 

 “ปัจจบัุนต้องยอมรบัว่าอาชญากรรมท่ีเกดิตามหอพกัต่างๆ เกิดจากการลกัทรพัย์

มากทีสุ่ด เจ้าหน้าท่ีต�ารวจกพ็ยายามออกไปเยีย่มเยอืน ไปตรวจหอพกัให้ท่ัวถงึทกุพืน้ที่ 

ยิ่งช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ เมื่อลูกบ้านกลับต่างจังหวัด ผู้ใช้บริการเบาบางลง เป็นช่องทางแก่ผู้ไม่หวังดีเข้าไป

กระท�าความผิด เจ้าหน้าท่ีต�ารวจก็พยายามไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในทุกด้านที่เป็นต้นเหตุของการ 

ก่อเหตุนัน้ๆ ผูป้ระกอบการเองกต้็องมีแนวทางให้ชดัเจนเพือ่ดูแลทรพัย์สินของลกูบ้าน และสร้างความเชือ่ม่ัน

ไว้วางใจเมื่อเขาตัดสินใจเข้ามาพักอาศัยในหอพักของตนเองแล้ว” 

 พ.ต.ท.พิพัฒน์ เต็งถาวร รอง ผกก.สส.สน.หัวหมาก กล่าวว่าปัจจุบัน 

ผู้ค้ายาเสพติดจะอาศัยหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ เป็นท่ีพักยาเสพติดเพื่อกระจาย

ต่อไปยังแหล่งต่างๆ จึงอยากขอความร่วมมือผู้ประกอบการหอพัก เมื่อรับบุคคล 

เข้าพกัอาศัย ขอให้พสูิจน์ทราบตัวบุคคล คือ ตรวจสอบเอกสาร เช่น บตัรประจ�าตัว-

ประชาชน หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง เพื่อยืนยันความถูกต้องของผู้พักอาศัย 

และป้องกันไม่ให้หอพักกลายเป็นแหล่งพักยาเสพติด หากมีชาวต่างชาติเข้ามา

ขอพักอาศัยก็ช่วยส่งข้อมูลข่าวสารมาให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจ เพื่อช่วยตรวจสอบและ

คัดกรอง ไม่ให้บคุคลชาวต่างชาติท่ีท�าผดิกฎหมายได้อาศัยอยูใ่นหอพกัและบรเิวณชมุชน เพือ่สร้างความปลอดภยั

ให้แก่ตัวบุคคลและทรัพย์สิน 

 “ส่วนภัยความมั่นคง ผู้ก่อเหตุส่วนมากมาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ และย่านรามค�าแหงเป็นแหล่งที่

ผูก่้อเหตุหลบหนมีาพกัพงิจ�านวนมาก  ผูป้ระกอบการจะต้องบันทกึข้อมูลเบือ้งต้นเอาไว้ให้ชดัเจน และร่วมสังเกต

พฤติกรรมของผู้ที่น่าสงสัย เพื่อป้องกันการก่อการร้ายในสังคม 

สน.หัวหมากรุกผู้ประกอบการ 
ให้ความรู้เท่าทันภัยสังคมทุกรูปแบบ

(อ่านต่อหน้า 9)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ นำาเสนอผลงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น

 อาจารย์และนกัศึกษาระดับปรญิญาตร ี โท และเอก สาขาวชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เดินทางไปร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมชีววิทยาทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 3 (The Third 

Asian Marine Biology Symposium) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยแห่งเมืองคุมะโมะโตะ  

(Prefectural University of Kumamoto) ประเทศญีปุ่่น ซึง่จดัโดยสมาคมศึกษาพืน้ทะเลแห่งประเทศญีปุ่่น (the Japanese 

Association of Benthology) และสมาคมแพลงก์ตอนแห่งประเทศญี่ปุ่น (the Plankton Society of Japan) การร่วม

ประชมุคร้ังนีเ้ป็นการพฒันาศักยภาพของนักวทิยาศาสตร์รุน่ใหม่ โดยมี อาจารย์ นกัศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จ�านวน  14 คน 

น�าเสนอผลงานท้ังในรปูแบบการน�าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) และการน�าเสนอ

ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) จ�านวน 14 เรื่อง ครอบคลุมหลากหลายประเด็น 

ซ่ึงเป็นผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการสนับสนุนการวจัิยจากงบประมาณแผ่นดิน และส�านักงาน

พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ โดยการสนับสนนุจาก รศ.ดร. วรรณา  มสุกิ 

คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ และ ผศ.ดร. ธรรมศกัด์ิ  ยมีนิ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาชีววิทยา และนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย

 

 ผลงานวจิยัทีน่�าเสนอ เช่น ผลกระทบของขยะทะเลทีมี่ต่อส่ิงแวดล้อม การสะสมของไมโครพลาสติกในส่ิงมีชวีติ 

และสิ่งแวดล้อมทะเลและชายฝั่ง การแพร่กระจายสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นในน่านน�้าไทย ชีววิทยาประชากรของหอยตะเภา 

ในทะเลอันดามัน การศึกษากลุ่มสิ่งมีชีวิตแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของกลุ่ม 

ทะเลหน้าดินขนาดเลก็ ความหลากหลายและความชกุชมุของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงัในแนวปะการงั ชนิดของไส้เดือนทะเล 

ที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงเพื่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในประเทศไทย การน�าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี ้

มีผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก เช่น นักวิจัยจากญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย ไต้หวัน ฟิลิปปินส ์

มาเลเซีย ฯลฯ และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ของงานวิจัย

 การประชุมครั้งนี้มีการมอบรางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ให้แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยศิษย์เก่า

จากภาควชิาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ได้รบัรางวลัชนะเลศิในการน�าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยายด้วย 

 

 

 

 

 

 การเข ้าร ่วมการประชุมวิชาการและน�าเสนอผลงานวิจัย 

ในต่างประเทศในครั้งนี้ ท�าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยน

แนวความคิดกับนักวิจัยและอาจารย์ท่ีมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติท่ัวโลก 

ทางด้านชีววิทยาทางทะเล และประโยชน์ที่ได้รับที่ส�าคัญอีกประการหน่ึงคือ

การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และยกระดับการศึกษาวิจัยของ

มหาวทิยาลยัด้านชวีวทิยาทางทะเล ตลอดจนประชาสัมพันธ์หลกัสูตรระดับปรญิญาตรี 

ปรญิญาโท  และปรญิญาเอกในสาขาวชิาชวีวทิยาของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ไปสูแ่วดวงวชิาการในระดับนานาชาติ

ดร. มาฆมาส สุทธาชีพ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 ชมรมศึกษาพัฒนาชาวไทยภูเขา ร่วมกับ 

ชมรมภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จัดงานสัมมนาพิเศษ “การสร้างโปรไฟล์แบบ

มืออาชพี (How to create a professional profile)” 

และเทคนิคการเขียนโปรไฟล์เพื่อสมัครงาน  

โดย ดร.พิษณุนาท ศรทีะวงศ์ วทิยากรระดับมืออาชพี 

พร้อมฟังบทเพลงพิเศษจาก “เจแอน” นางสาว

พรสุดา ถาวราภา นกัร้องนกัแสดงทีรู่จั้กในโปรเจกต์ 

Croissong Long Long Do ศิษย์เก่าสาขา-

ส่ือสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. เม่ือวนัท่ี 

21 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุม  322  อาคารสุโขทยั

 กองงานวทิยาเขตบางนา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ขอเชญินักศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมศึกษาดูงาน ณ โครงการ

ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต กรงุเทพฯ 

ในวนัพฤหสับดีที ่15 กมุภาพนัธ์ 2561 เวลา 07.00 - 14.00 น. 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (รับจ�านวนจ�ากัด)

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ท่ี 

คุณอาริยา 0-2397-6331, 081-902-9550 คุณรุ่งทิวา 

0-2397-6314, 089-892-2538 งานกจิการและบรกิารนกัศึกษา 

กองงานวิทยาเขตบางนา

รามฯ2 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

โครงการส่วนพระองค์ฯ ฟรี

 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ขอเชิญ

นกัศึกษาทีมี่หน่วยกติสะสมต้ังแต่ 75 หน่วยกติขึน้ไป 

ประสงค์จะเพิม่ประสบการณ์ด้านวชิาชพี วชิา RAM 3000 

สหกจิศึกษา (ทดแทนในหมวดวชิาเลอืกเสร ี9 หน่วยกติ)  

และการฝึกอาชพีแบบไม่มีหน่วยกติ  กบัองค์กรผูใ้ช้

บัณฑิตท้ังภาครฐัและเอกชน  ประจ�าปีการศึกษา 2561

 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ท่ี ศูนย์สหกจิศึกษา

และพัฒนาอาชีพ  อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1  

โทร. 0-2310-8503  หรือ www.ram3000.ru.ac.th

รับสมัครนักศึกษาวิชา RAM3000



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

ตอน รสมือคุณแม่ 4.0

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 พอเหน็ชือ่ตอนทีมี่ 4.0 ต่อท้ายเหมือนอย่างตอนนี ้ท่านผูอ่้านแน่ใจได้เลยว่า

ต้องเป็นตอนท่ีจะน�าเรือ่งของกิจการประเภทสตาร์ทอพัใหม่ ๆ มาเล่าสูก่นัฟังแน่ ๆ 

(ความหมายของสตาร์ทอพัคอือะไรนัน้ถ้ายงัไม่ทราบผมสรปุไว้ให้ตอนท้ายแล้วครบั) 

แต่ชือ่ของตอนน้ีอาจจะฟังดูแปลก ๆ สักหน่อยเพราะรสมือคณุแม่จะกลายมาเป็น

ธุรกิจประเภทสตาร์ทอัพได้อย่างไร

 ในปัจจุบันธุรกิจการรับจ้างส่งอาหารจากร้านมีชื่อเช่นข้าวมันไก่เจ้าดัง

ที่ประตูน�้า หรือผัดไทยประตูผี ไก่ย่างป้าแก้ว ฯลฯ เริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลาย

ข้ึนเรือ่ยๆ ในหมู่คนกรงุเทพฯ ทีอ่ยูใ่นวงสังคมโซเชยีลเน็ตเวิร์ค โดยมีผูร้บับรกิาร

หรือเป็นคนกลางประสานงานระหว่างผู้อยากกินกับคนท่ีจะไปซ้ือมาส่งให้

ซ่ึงจะได้รับค่าบริการตามระยะทาง อาหารที่คนส่ังซ้ือเหล่าน้ีเป็นอาหารท่ีมี

เสียงเล่าลืออยู่แล้วว่าอร่อย แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าการเดินทางไปถึงที่นั้นไม่สะดวก 

ไหนจะรถติดและถ้าหากขับรถไปเองกมี็ปัญหาเรือ่งทีจ่อดรถอกีเพราะร้านอาหารดัง ๆ 

เหล่านี้มักจะตั้งอยู่ในที่ซึ่งหาที่จอดรถไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเมื่อมีบริการ

ให้ส่ังซ้ือได้ทางสมาร์ทโฟนเช่นไลน์แมน อเูบอร์อที หรอืฟูด้แพนด้า จึงมีคนยนิดี

ท่ีจะใช้บรกิารมากพอสมควร นอกจากน้ันร้านอาหารดัง ๆ บางแห่งกจ็ะมบีรกิาร

จัดส่งถึงบ้านให้ด้วย เพียงแต่ต้องอยู่ในพื้นที่บริการเท่านั้นจึงจะจัดส่ง 

 ตัวอย่างของธุรกจิบรกิารจัดส่งอาหารทีเ่ขยีนมาข้างต้นนัน้เขาจัดส่งอาหาร

ประเภทท�าขายเพือ่การค้า แต่ถ้าหากเราเกดิคิดถงึอาหารรสมือคณุแม่แบบชาวบ้าน

ทีก่นิกนัข้ึนมาแต่หากนิไม่ได้แล้วเพราะคุณแม่อาจจะจากเราไปแล้วหรอือยู่ไกล

ถึงต่างจังหวัดจะท�าอย่างไร อย่าบอกว่าให้ท�ากินเองนะครับไม่มีเวลา (ที่จริง

ไม่มีฝีมือมากกว่า) คนที่ถวิลหาอาหารแบบรสมือคุณแม่นี้คงมีมากพอสมควร 

โดยเฉพาะในเมืองหลวงของประเทศตุรกีจึงท�าให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพที่เป็น

คนกลางประสานระหว่างคุณแม่ที่มีเวลาว่างท�าอาหารกับคุณลูก (ของคนอื่น)

ท่ีอยากรบัประทานอาหารแบบบ้าน ๆ อร่อยแบบฝีมือคุณแม่ไม่ใช่ฝีมือเชฟภัตตาคาร 

ถึงแม้จะไม่ใช่คุณแม่ของตัวเองก็ตาม ธุรกิจน้ีตามข่าวเขาบอกว่าขยายตัวได้ดี 

มากจนไปเปิดในอกีหลายเมืองในยโุรปแล้วและก�าลงัจะไปท�าทีเ่มืองใหญ่ในสหรฐัฯ 

เช่นนิวยอร์กอีกด้วย

 เท่าท่ีผมดูจากคลิปข่าวทางทีวีนั้นทางผู้ให้บริการจะรับสมัครคุณแม่

ที่เป็นแม่บ้านและมีฝีมือท�าอาหารดีพอสมควรเอาไว้จ�านวนหนึ่งโดยแต่ละคน 

อาจมีอาหารทีถ่นดัในการท�าคนละอย่างสองอย่าง ธุรกจิผูใ้ห้บรกิารจดัส่งอาหารนี้

ก็จะท�าแอพพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟนเปิดรับสมาชิกท�านองเดียวกับไลน์แมน

หรอืฟูด้แพนด้าในเมืองไทยน่ีแหละครับ อ้อเกอืบลมืไปบรษัิทพวกน้ีต้องรบัสมคัร

คนท่ีมีรถ (ส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์) เพือ่ไปรับอาหารไปจดัส่งให้กับผูส่ั้งซือ้ด้วย 

เมื่อมีใครอยากรับประทานอาหารฝีมือคุณแม่คนใดก็สั่งมาแล้วผู้ประสานงาน

ก็จะแจ้งให้ทางคุณแม่ท่ีบ้านจัดท�าพร้อมกับแจ้งให้คนจัดส่งท่ีลงทะเบียนไว้

มารบัอาหารไปส่งให้อกีต่อหน่ึง ซ่ึงค่าบรกิารส่งอาหารน้ีผูส่ั้งซ้ือต้องเป็นคนจ่าย

 ธุรกจิบรกิารรบัส่งอาหารเช่นว่านี ้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารแบบรสมือคุณแม่ 

(ซึ่งยังไม่มีในเมืองไทย) หรือรสมือเชฟภัตตาคารนั้นมักได้ลูกค้าที่อยู่กลางเมือง 

โดยเฉพาะอยูค่อนโดมิเนียมทีมี่ห้องขนาดเลก็และท�าอาหารไม่ได้ ซ่ึงการส่ังซ้ือ

กจ็ะสะดวกเพราะคนส่งของใช้มอเตอร์ไซค์ซ่ึงคล่องตัวกว่ารถเก๋ง และระยะทาง 

ก็ไม่ไกลนักท�าให้ค่าบริการส่งอาหารอยู่ในเกณฑ์ท่ีพอรับได้ แต่ถ้าเป็นลูกค้า 

ท่ีอยูช่านเมืองและระยะทางจากบ้านกบัร้านอาหารห่างกนัมาก (ในแอพพลเิคชัน่ 

จะบอกให้รู้ว่าบ้านเราห่างจากสถานที่จัดส่งเท่าไร) การจะตัดสินใจสั่งอาหาร 

ก็คงต้องท�าใจสักหน่อยเพราะบางทีต้องรอนานกว่า 1 ชั่วโมงและค่าขนส่ง 

     

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

 พูดโทรศัพท์ (ตอนที่ 2)       
                   

  บทสนทนาที ่3 เป็นสถานการณ์ท่ีเราจะต้องบอกให้อกีฝ่ายหน่ึงถอืหูโทรศัพท์คอย 

เพื่อเราจะเรียกบุคคลที่เขาต้องการพูดด้วย

N: 

 (อาโล ต๋าม ฮาย เสา ต๋าม จี๊น นัม จี๊น ฝาย คง อะ) 

 ฮัลโหล 8268959 ใช่ไหมครับ

O:  

 (เวิง ดุ๊ง อาย หนอย เด๊ย อะ)  ใช่ ถูก นั่นใครพูดคะ

N:  

 (ก๊วก เหวียต หนอย เดย)  นี่ก๊วก เหวียต พูด

  

 (ซิน จอ โตย หนอย เจวี่ยน เหวย อง เหวียต อัน อะ)

 ขอให้ผมได้พูดกับคุณ เหวียต อัน ครับ

O: 

 (ซิน อง กื๋ย ไหม โหมต จุ๊ต อะ)  คุณถือสายรอสักครู่ค่ะ

N: 

 (เวิง ก๋าม เอิน)   ครับ ขอบคุณ

  บทสนทนาที่ 4 เป็นการโทรศัพท์ไปยังที่ท�างาน แต่บุคคลที่เราต้องการ

จะพูดสายด้วยไม่อยู่ในขณะนั้น คนรับโทรศัพท์บอกให้โทรกลับมาใหม่อีกครั้ง

P:    

 (อาโล จุง เติม เหิป ต๊าก เงียน กื๋ว เหวียต นาม ฝาย คง อะ)

 ฮัลโหล ศูนย์ความร่วมมือเวียดนามศึกษาใช่ไหมคะ

Q:  

 (เวิง จิ หมวน หนอย เจวี่ยน เหวย อาย อะ) ใช่ คุณต้องการพูดกับใครคะ

P: 

 (โตย หมวน หนอย เจวี่ยน เหวย สาว ซือ มาย หง่อก) 

 ฉันต้องการพูดกับศาสตราจารย์มาย หง่อก

O: 

 (ซิน โหลย สาว ซือ มาย หง่อก คง ก๊อ เอ๋อ จอง ฝ่อง)

 ขอโทษ ศาสตราจารย์มาย หง่อกไม่อยู่ในห้อง

 

 (จิ ก๊อ เถ ก่อย หล่าย เซา โบ๊น เส่อ เจี่ยว) 

 คุณอาจจะโทรมาใหม่อีกครั้งหลังจากบ่ายสี่โมง

P:  

 (เวิง โตย แส ก่อย หล่าย จอง ขวาง ตื่อ โบ่น เส่อ เด๊น นัม เส่อ ก๋าม เอิน จิ)

 ค่ะ ฉันจะโทรมาอีกครั้งประมาณตั้งแต่สี่โมง ถึง ห้าโมง ขอบคุณคุณ

วิธีการอ่านเศษส่วน

 4/5   (โบ๊น เฟิ่น นัม) 

 2/3   (ฮาย เฟิ่น บา)

 3/7   (บา เฟิ่น ไบ๋)

 1/2   (โหมด เฟิ่น ฮาย)

 9/10  (จี๊น เฟิ่น เหมื่อย) 

 5/6   (นัม เฟิ่น เสา)

(ก่อย เดี่ยน ถว่าย)

(อ่านต่อหน้า 9)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

	 ลดเค็มเพื่อสุขภาพ

 เกลือหรือเกลือแกงเป็นสารปรุงรสอาหารให้มี

ความเค็มเป็นสารเคมีเรียกว่าโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) มีโซเดียม

ร้อยละ 40 คลอไรด์ ร้อยละ 60 

 ร่างกายได้รับโซเดียมจากอาหาร เพราะร่างกาย 

สร้างไม่ได้ การได้รับโซเดียมของร่างกายมี 3 ทาง

 1. จากอาหารธรรมชาติ ได ้แก ่  เ น้ือหมู เ น้ือวัว 

นม  ผกักาดหอม  สบัปะรด  เป็นต้น  นมและเน้ือสตัว์มีโซเดียม

มากกว่าผักและผลไม้

 2. จากอาหารส�าเร็จรูปและอาหารที่ ใช ้ เกลือ 

ในการถนอมอาหาร ได้แก่ไข่เค็ม ปลากระป๋อง เบคอน 

แฮม บะหมี่และโจ๊กกึ่งส�าเร็จรูป และขนมขบเคี้ยว

 3. จากการเติมเครื่องปรุงรสต่างๆ ได้แก่ น�้าปลา  

ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว น�้ามันหอยและซอสปรุงรส

 โซเดียมช่วยรกัษาความสมดุลของแรงดันออสโมติกและ

การกระจายตัวของของเหลวในร่างกาย ท�าให้ระบบการ

ไหลเวียนของของเหลวภายในร่างกายเป็นปกติ โซเดียมจะอยู่ในลักษณะไอคอน 

ที่มีประจุบวก มีอยู่มากที่สุดในของเหลวภายนอกเซลล์ (พลาสมา) ร่างกายขาด

โซเดียมไม่ได้  ในกรณีท้องเสีย  ท้องร่วงอย่างรุนแรง  ร่างกายจ�าเป็นต้องได้รบัเกลอืแร่ 

โซเดียม หรือเรียกว่าน�้าเกลือเพื่อชดเชยการสูญเสียโซเดียม

 โซเดียมในร่างกายมี 2 ลกัษณะคือแลกเปลีย่นได้ (ร้อยละ 71) และแลกเปลีย่น

ไม่ได้ (ร้อยละ 29) ส่วนท่ีแลกเปลี่ยนได้จะอยู่ในน�้าเลือดร้อยละ 11 อยู่ในน�้า

ภายนอกเซลล์ที่นอกเหนือจากน�้าเลือด ร้อยละ 29 อยู่ในน�้าที่อยู่ระหว่างเซลล์

ร้อยละ 2.5 อยู่ในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันร้อยละ 12 และอยู่ในกระดูกร้อยละ 14 

 หน้าท่ีของโซเดียมนอกจากควบคุมการไหลเวยีนของของเหลวในร่างกายแล้ว 

ยังท�าหน้าที่ส่งสัญญาณในระบบประสาทกล้ามเน้ือ โดยกระบวนการโซเดียม-

โปรแตสเซีย่มป๊ัม (No-K ATP ase) คือการแลกเปลีย่นระหว่างโซเดียมกบัโปแตสเซียม 

และการเข้าจับกับคลอไรด์ท่ีไต อีกหน้าท่ีหนึ่งคือช่วยรักษาความสมดุลของการ

เป็นกรดด่าง โดยการจับกับไบคาร์บอเนตและคลอไรด์

 ผลของการที่ร่างกายได้รับโซเดียมมาก

 1. เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ได้แก่ความดันโลหิตสูง ซ่ึงเป็นสาเหตุส�าคัญของ

การเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือด

สมองตีบตัน

 2. ไตต้องท�างานหนัก เพื่อขับโซเดียมท่ีคั่งออกจากร่างกาย จะเร่งภาวะ

เส่ือมของไต ถ้าขับโซเดียมออกไม่หมด ท�าให้มีการดึงน�้าไว้ จึงมีของเหลวไหล

เวียนมากเกิดความดันโลหิตสูง

 3. หัวใจท�างานหนักข้ึน หลอดเลือดท่ัวร่างกายปรับตัวหนาและแข็งข้ึน 

มีรายงานว่าการกนิโซเดียมมากท�าให้กล้ามเน้ือหวัใจห้องซ้ายหนาขึน้เกิดการสะสม 

ของพังผืดในกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือด

 4. เพิ่มความเส่ียงในการเป็นโรคกระดูกพรุนจากการสูญเสียแคลเซียม

ทางปัสสาวะ

 5. เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร เนื่องจากโซเดียม

ที่มากเกินไปเร่งการเติบโตของแบคทีเรีย Helicobacter pylori เชื้อตัวนี้จะท�าลาย 

เยื้อบุกระเพาะอาหารและท�าให้เป็นมะเร็ง

 6. ท�าให้เยี่อบุผนังหลอดลมมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารภูมิแพ้และ 

สิ่งแวดล้อมมากกว่าคนปกติ ท�าให้เป็นโรคหอบหืด

 7. ท�าให้อ้วน เพราะเมื่อกินอาหารเค็มจะดื่มน�้ามากโดยเฉพาะน�้าหวาน

 โดยปกติร่างกายรักษาปริมาณโซเดียมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยปรับอัตรา

การขับถ่ายออกกับปริมาณท่ีได้รบัให้สมดุล ร่างกายขับโซเดียม

ออกทางเหง่ือ ปัสสาวะและอุจจาระ ส่วนใหญ่ขับออก

ทางปัสสาวะ ดังน้ันถ้ากินโซเดียมมากไตจะท�างานหนัก

เพือ่ควบคุมความสมดุลของโซเดียม  และน�ามาซ่ึงโรคไตวาย

 ปริมาณโซเดียมสูงสุดท่ีควรได้รับคือ 2,000 มก./วัน 

แต่ผู้ที่มีความเส่ียงต่อความดันโลหิตสูงควรได้รับลดลง 

คือ 1,500 มก./วัน  เม่ือเทยีบกบัเกลอืพบว่าโซเดียม 2,000 มก. 

คิดเป็น 2 กรัม ได้รับจากเกลือ 1 ช้อนชา

 ดังน้ันคนท่ีกนิเคม็  เติมเครือ่งปรงุ รสเค็มทุกครัง้ท่ีกนิ 

กนิอาหารทีมี่ส่วนประกอบของโซเดียมควรระวงัโรคต่างๆ 

ที่เรียกว่าโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ NcDs, Non Communication 

Diseases) ได้แก่โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ 

หลอดเลือด และโรคอ้วน

 ลองดูปริมาณโซเดียมในอาหารจานด่วน 1 ชิ้น  

ท่ีมีโซเดียมมากกว่า 1,000 มก. ได้แก่พิซซ่าหน้าเนื้อสัตว ์

(แป้งบางกรอบ) ดับเบ้ิลชสีเบอร์เกอร์ บิก๊แม็ค เคเอฟซี (อกสันในไก่ทอดสูตรต้นต�ารบั)  

สูตรฮอตแอนด์สไปซี สะโพกไก่ทอดกรอบสตูรฮอตแอนด์สไปซี  เคเอฟซีไก่ป๊อบ

 อาหารปรงุส�าเรจ็พร้อมบรโิภค 1 หน่วยบรโิภค (จาน) ท่ีมโีซเดียมเกนิ 1,000 มก. 

ได้แก่ขนมจนีน�า้เงีย้ว  ขนมจนีน�า้ยา  ขนมจีนน�า้ยาปักษ์ใต้  ข้าวคลกุกะปิ  ข้าวหน้าเป็ดย่าง 

ข้าวหน้าไก่ ข้าวหน้าหมู-หน้าเน้ือ ข้าวหมกไก่ ข้าวผัดหมูใส่ไข่ ข้าวมันส้มต�า 

ข้าวย�าปักษ์ใต้  ข้าวราดแกงป่าปลาดุก  ข้าวไก่ผัดกะเพรา  ข้าวน�้าพริกกะปิผักต้ม 

กับปลาทูทอด ข้าวน�้าพริกอ่อง+ผัก+ไข่ต้ม ก๋วยจั๊บ บะหมี่น�้าหมูแดง เส้นเล็กน�้า 

ลูกชิ้นเนื้อวัว เน้ือสด เนื้อเปื่อย เส้นใหญ่น�้าหมู เส้นใหญ่น�้าเย็นตาโฟ เส้นใหญ่

ผัดซีอิ๊วหมูและผัดไทย

 ขนมอบ 1 ชิน้ทีมี่โซเดียมมากกว่า 500 มก. ได้แก่ ครวัซองต์เนย (ขนาด 5.9 

x 14 x 3.7 ซม.) ครวัซองต์ไข่ชสีแฮม (ขนาด 13 x 9 x 0.5 ซม.) ครวัซองต์แฮมและ

สวทิชีส โอบองแปงบลเูบอร์รีมั่ฟฟิน มัฟฟินไส้ต่างๆ เช่น ไข่ ไส้กรอก ชอ็กโกแลต  

ซูเฟลผักโขม แพนเค้กราดน�้าเชื่อม แพนเค้กไส้ชีส

 เครื่องด่ืมที่มีโซเดียมต้ังแต่ 200 มก.ข้ึนไปต่อ 1 แก้ว หรือขวด หรือกล่อง 

ได้แก่ น�า้มะเขอืเทศ น�า้สับปะรด คาราบาวแดง สปอนเซอร์ (Original) เอม็สปอร์ตพลสั 

โปรตีนเชครสช็อกโกแลตและรสวานิลลา และช็อกโกแลตปั่น

 จากการส�ารวจปริมาณการได้รับโซเดียมของคนไทยโดยกรมอนามัย  

ปีพ.ศ.2550 เฉลี่ยได้รับโซเดียมคลอไรด์ 10.9 กรัม ซ่ึงได้จากเกลือปรุงรสต่างๆ

ถึง 8.0 กรมั ท่ีเหลือ (2.9 กรมั) ได้จากอาหารท่ีมโีซเดียมคลอไรด์สูง 10 อนัดบัแรก

คือ  บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปพร้อมเครื่องปรุง  ปลากระป๋อง  ปลาทูนึ่ง  น�้าพริกต่างๆ ปลาส้ม 

ข้าวโพดต้ม ลูกชิ้น แคปหมู มันฝรั่งทอดและไข่เค็ม จากปริมาณโซเดียมคลอไรด์ 

ที่พบเทียบเป็นปริมาณโซเดียม = 4,351.7 มก. (เกินปริมาณที่ควรบริโภคกว่า 2 เท่า)

 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ลดการได้รับโซเดียมมาก  มีการเสนอแนะวิธีการต่างๆ 

ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่

 1. รณรงค์เพื่อสร้างความรู้กับประชาชนท่ัวไปถึงโทษของการกินเค็ม 

หรือได้รับโซเดียมมากและการเฝ้าระวังป้องกัน

 2. การให้ความรูก้บัผูบ้รโิภคท่ีมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง ทัง้ผูท้ีเ่ป็นโรคไต

หรือผู้ป่วยโรคท่ีเกี่ยวกับการได้รับโซเดียมมาก ผู้ท่ีดูแลผู้ป่วย ผู้ประกอบอาหาร

ตามร้านอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล และผู้บริโภคทั่วไป

 3. การร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดปริมาณการใช้โซเดียมใน

ผลิตภัณฑ์หรือใช้สารอื่นแทนโซเดียม

 4. การใช้ฉลากโภชนาการที่เข้าใจง่ายเพื่อลดโซเดียม

รองศาสตราจารย์อนุกูล  พลศิริ คณะศึกษาศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

 ข้อแนะน�าส�าหรับแนวทางการลดการรับประทานเกลือหรือโซเดียม 

หรืออาหารเค็ม ได้แก่

 

 

 1. การท�าอาหารรับประทานเองให้บ่อยที่สุด โดยการลดการใช้เครื่อง

ปรุงรสเค็ม ใช้อาหารสด ไม่ใช้อาหารส�าเร็จรูป

 2. อาหารที่ลดความเค็มอาจเพิ่มรสเปรี้ยว  เผ็ด  หรือเพิ่มเครื่องเทศสมุนไพร 

เพื่อเพิ่มกลิ่นและสีสัน

 3.  ลดเลิกการใช้ผงชูรสเพราะผงชูรสมีโซเดียมด้วย

 4.  เลี่ยงการใช้อาหารกึ่งส�าเร็จรูป อาหารหมักดอง อาหารกระป๋อง 

อาหารอบแห้งหรือแช่อิ่ม

 5. เลี่ยงอาหารหมักดองเค็ม เช่นกะปิ ไตปลา ปลาร้า ไข่เค็ม ปลาเค็ม 

ผักดอง ผลไม้ดอง แหนม ไส้กรอกอีสาน และเต้าหู้ยี้

 6. หลกีเลีย่งอาหารเค็ม  เช่นหมเูค็ม  เบคอน  ไส้กรอก  มัสตาร์ด  และเนยแขง็

 7.  เลี่ยงอาหารตากแห้ง เช่นปลาเค็ม เนื้อเค็ม หอยเค็ม กุ้งแห้ง ปลาแห้ง

 8. เลี่ยงเนื้อสัตว์ปรุงรส เช่น หมูหยอง หมูแผ่น กุนเชียง

 9. เลี่ยงอาหารกึ่งส�าเร็จรูป เช่นบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป โจ๊กซอง ซุปซอง

 10. เลีย่งอาหารส�าเรจ็รปูบรรจถุงุหรอืกล่อง เช่น ข้าวเกรยีบ ข้าวตังปรงุรส

 11. ลดความถ่ีของการกินอาหารที่ต ้องมีน�้าจิ้ม เช่น สุก้ี หมูกระทะ 

รวมทั้งลดปริมาณน�้าจิ้มด้วย

 12. เลี่ยงอาหารทะเลที่มีโซเดียมสูง เช่น หอยแครง หอยแมลงภู่

 13. รับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้นรวมวันละ 8-10 ส่วน

 14. ปรับเปลี่ยนนิสัยการกินให้กินจืดลง ไม่เติมเพิ่มบนโต๊ะอาหาร เช่น  

ไม่ใส่น�้าปลาพริก ไม่จ้ิมพริกเกลือเม่ือกินผลไม้ ควรชิมอาหารก่อนปรุงรส

ต่างๆ เพราะน�้าปลาหรือซีอิ๊วโดยทั่วไปหนึ่งช้อนชามีโซเดียม 350-500 มก. 

 15. ไม่ควรมีเกลือ น�้าปลา ซอสปรุงรสต่างๆบนโต๊ะอาหาร ถ้ามีเครื่อง

ปรุงรสควรใส่ในภาชนะที่มีรูเดียวหรือรูแคบ

 16. ในการซื้ออาหารส�าเร็จรูปควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้งและเลือกชนิด 

ท่ีมีเกลือหรือโซเดียมน้อยที่สุด เช่น มีโซเดียมน้อยกว่า0.1 กรัม (เกลือ 0.25กรัม) 

ถือว่ามีโซเดียม/เกลือน้อย ถ้ามีโซเดียมมากกว่า 0.5 กรัมหรือเกลือ 1.25 กรัม 

ต่ออาหาร 100 กรัม ถือว่ามีโซเดียม/เกลือมาก

 สรปุว่าการกนิอาหารอย่างมีสติ ใช้ความรูทุ้กครัง้ในการเลอืกกนิ กนิอย่างพอเพยีง 

ไม่กินตามความอยากและกินเพื่อท�าบุญให้กับตนเอง ไม่ใช่คิดว่าห้ามกินทุกอย่าง 

จะอยูไ่ปท�าไม การรกัตนเอง ดูแลการกนิ การออกก�าลังกาย การดูแลจติใจ (อารมณ์) 

ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นภาระกับผู้อื่น คงท�าได้ไม่ยากนะครับ 

 เรยีบเรยีงจาก : วนัทนีย์ เกรยีงสินยศ. 2556 “ลดโซเดียม ยดืชวีติ” กรงุเทพ; 

         

   

ลดเค็มเพื่อสุขภาพ (ต่อจากหน้า 6)

อาจารย์คัดนางค์ ประไพทรัพย์ ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์

“หิว หิว หิว!!! ทำ�ไมถึงหิว วันนี้มีคำ�ตอบ”

Hints for Health

 ร่างกายท่ีใช้สมอง ใช้พลงังานมาทัง้วนั 

จะมีความปรารถนา ขนม ของหวาน หรือ

อะไรกต็ามท่ีสามารถหยบิเข้าปากได้ในขณะน้ัน 

ช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมง หรอือาจจะทุกๆ 

สองหรือสามชั่วโมงโดยที่คุณไม่สามารถ

ควบคุมได้ ประโยคสุดฮิตของคุณในช่วง

เวลานั้นก็คงจะหนีไม่พ้นโอ้ย หิวอีกแล้ว ท�าไมถึงหิว???

 นี่คือเหตุผลว่าท�าไมคนเราถึงหิวและวิธีท่ีจะช่วยถนอมกระเพาะอาหาร

ของท่านผู้อ่านตั้งใจอ่านนะคะ ก่อนที่จะเดินไปหยิบของกินเข้าปาก

 “คุณเหน่ือยหรอืเปล่า?” อาจจะเกดิจากความเม่ือยล้า เหนือ่ย ท�าให้ง่วง เพลยี 

เฉื่อยชา ท�าให้ร่างกายนั้นต้องการรับประทานอะไรก็ตามเข้าไปเพื่อให้ต่ืนตัว

อยู่ในเวลาบ่ายคล้อยแบบนั้น มันเกิดขึ้นตลอดทุกวันในช่วงเวลานี้และอีกครั้ง

ตอนก่อนนอน วธีิแก้ คือ ก่อนท่ีคุณจะเลอืกหยบิของใส่ให้ลองงบีหลบัสัก 5 นาที 

ตอนช่วงพักกลางวัน และในช่วงกลางคืนควรนอนหลับให้ได้ 7 - 8 ชั่วโมง

 “คุณหวิน�า้หรอืเปล่า?” อาการหวิน�า้น้ันจะมีอาการคล้ายคลงึกบัการหวิข้าว

ซึ่งบางครั้งเราก็แยกอาการเหล่านั้นไม่ออก คิดว่าหิวข้าว แต่แท้จริงแล้วหิวน�้า

นัน่เอง วธีิแก้ คือ ก่อนทีจ่ะกนิขนม ลองถามตัวเองก่อนว่าวนันีฉ้นักนิน�า้เพยีงพอ

หรือยัง น�้าในที่นี้ นอกจากน�้าเปล่าแล้ว ยังรวมพวก กาแฟ ชา น�้าผลไม้ อีกด้วย 

ถ้าคุณรู้สึกหิวลองกินน�้าสักสองแก้ว รอ 5 นาที ถ้ายังมีอาการหิวอยู่ นั่นคือ 

คุณหิวข้าวจริงๆแล้ว 

 “คุณมีความกังวลใจอยู่หรือเปล่า?” อาการนี้จะท�าให้คุณหิวเร็วที่สุด 

อารมณ์ต่างๆ เช่นความเศร้า ความโกรธ ความเบื่อ หรือ ความเหงา จะเป็น

ตัวน�าไปสู่การกนิไม่ว่าจะม้ือใหญ่ ม้ือเลก็ วธีิแก้ คือ ควรมีชอ็กโกแลตบาร์ติดตัวไว้

เพื่อกินเวลาที่กังวลใจ กินชิ้นเล็กๆพอให้หายจากอาการ ไม่ใช่กินเอาอิ่ม เพราะ

ช็อกโกแลตน้ันจะช่วยให้ไปลดฮอร์โมนคอร์ติซอล ซ่ึงเป็นหนึ่งในฮอร์โมนที ่

ก่อให้เกิดความวิตกกังวล ความเจ็บปวด ความเครียด และช่วยเพิ่มฮอร์โมน

แห่งความสุข นั่นก็คือ เอ็นโดฟิน และเซโรโทนิน

 “คุณมีความเครยีดหรอืเปล่า?” 40 เปอร์เซ็นต์ของคนท่ีเครยีดจะกินมากข้ึน 

และ 73 เปอร์เซ็นต์ของคนเราจะกินขนมเมื่อเครียด ท�าอย่างไรได้บ้าง ค�าตอบ 

คือ กินไปเถอะค่ะ แต่ แต่ แต่ กินของมีประโยชน์ในปริมาณที่พอเหมาะ  

จากนั้นออกก�าลังกาย จะช่วยลดความเครียดได้ดี 

 “เอ๊ะ! กนิข้าวม้ือสุดท้ายเม่ือไหร่กนันะ?”  กนิไปตอน 10 นาทีท่ีแล้ว หรอื 

เม่ือ 5 ชัว่โมงทีแ่ล้วกนันะ ถ้าค�าตอบคอือย่างหลงัมันกต้็องเกดิความหวิเป็นธรรมดา 

ยิง่นานเท่าไหร่ยิง่หวิมากเท่านัน้ ส่วนใหญ่จะจบลงท่ีอาหารม้ือหนักมาก โปรตีนสงู 

คาร์โบไฮเดรตสงู และไขมันสูงลบิล่ิว วธีิแก้ คือ ควรดูระดับความหวิของตนเอง 

หรือดูเวลาว่าผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วจากมื้อก่อนหน้า เวลาที่แนะน�าก็คือ 3 - 4 ชั่วโมง 

กค็วรหาอะไรท่ีมปีระโยชน์กนิได้แล้ว โปรตีนทีดี่จะช่วยสร้างเสรมิความรูสึ้กท่ีดี

ให้ทั้งกระเพาะและการท�างานของคุณด้วย

 ง ่ายไหมคะกับการสังเกตตนเองวันละนิดเพื่อท�าให ้มี สุขภาพดี 

ปราศจากโรคภัย วันนี้ก็ปราศจากความหิวด้วย ชาวรามฯลองไปสังเกตตัวเอง 

ดูนะคะแล้วลองตอบตัวเองว่า ท่ีกนิอยูต่อนนี ้มันหวิจรงิๆ หรอืว่าเป็นแบบไหน

 แหล่งอ้�งอิง   Daily Burn



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

 1. ก�าหนดการสอบส่วนภูมิภาคสอบซ่อมภาค 1  ปีการศึกษา 2560 จัดสอบระหว่างวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่  20 - 21 , 27 - 28  มกราคม  2561

 2. คาบเวลาสอบปกติและซ�้าซ้อน

  (ปกติ)  คาบเช้า  09.00 - 11.30  น. คาบบ่าย  13.00 - 15.30  น.

  (ซ�้าซ้อน) คาบเช้า  09.00 - 12.30  น. คาบบ่าย  13.00 - 16.30  น.

 3. กระบวนวิชาที่จัดสอบ   มีจ�านวนแห่งละ  208 วิชา

  ✎  เป็นข้อสอบปรนัย   จ�านวน  84   วิชา

  ANT3057, APR2101, ART1003, BUS2101, ECO1003, ECO1101, ECO1102, ECO1121, ECO1122, ENG1001,  ENG1002, ENG2001, ENG2002, 

HIS1001, HIS1003, HIS1201, HPR1001, HRM2101, INT1004, LAW1004, LIS1001, LIS1003, MCS1100, MCS1101, MCS1150, MCS1151, MCS1250, 

MCS1300, MCS1350,  MCS1400,  MCS1450, MCS2100,  MCS2106, MCS2108, MCS2150, MCS2160, MCS2162, MCS2200,  MCS2203, MCS2390,  

MCS2603, MCS3100, MCS3151, MCS3204, MCS3300, MCS3301, MCS4403, MCS4481, MGT2101, MGT2102 , MGT2202 , MGT3203, MGT3204,  

MGT3205, MGT3301, MGT3310, MKT2101, MTH1003, MTH1103, MTH1104, PHI1003, POL1100, POL1101, POL2100, POL2106, POL2108, POL2300, 

POL2301, POL2302, POL2303, POL3300, POL3301, POL3302, POL4100, PSY1001, RAM1000, SCI1003, SOC1003, SOC4077, STA1003, STA2016, 

THA1001, THA1002, THA1003

  ✎ เป็นข้อสอบอัตนัย    จ�านวน  124  วิชา

  ACC1001, ACC1002, ACC2134, ANT1013, ANT4078, APR3107, BIO2202, GAS2802, FIN2101, LAW1001, LAW1002, LAW1003, LAW2001 , 

LAW2002, LAW2003, LAW2004, LAW2005, LAW2006, LAW2007, LAW2008, LAW2009, LAW2010, LAW2011, LAW2012, LAW2013, LAW2015 , 

LAW2016, LAW3001, LAW3002, LAW3003, LAW3004, LAW3005, LAW3006, LAW3007, LAW3008, LAW3009, LAW3010, LAW3011, LAW3012 , 

LAW3015, LAW3033, LAW3035, LAW3038,  LAW3054, LAW4001, LAW4002, LAW4003, LAW4004, LAW4005, LAW4006, LAW4007, LAW4008, 

LAW4009, LAW4010, LAW4011, LAW4012, LAW4013, LAW4017, LAW4062, MCS2170, MCS2201, MCS2260, MCS2460, MCS3104, MCS3152, 

MCS3190, MCS3205, MCS3206, MCS3208 , MCS3281, MCS3309, MCS3400, MCS3403, MCS3460, MCS4103, MCS4106, MCS4150, MCS4151,  

MCS4160, MCS4170, MCS4190, MCS4201, MCS4601, MCS4602, MCS4603, MGT1001, MGT2201,  MGT3101, MGT3102, MGT3401, MGT3402,  

MGT3403, MGT3404, MGT3405, MGT3408, MGT3409, MGT3412, MGT4004, MGT4206, MGT4207, MGT4208, MGT4209, PHI1000,  POL2102,  

POL2103, POL2200, POL2203, POL3311, POL3313, POL3316, POL3329, POL3330, POL4128, POL4310,  POL4312, POL4348, POL4349, POL4350, 

SOC2033, SOC2043, SOC2065, SOC2091, SOC4074, SOC4083,   

 4. สถานที่สอบ  ประจ�าศูนย์สอบซ่อมของภาค 1  ปีการศึกษา 2560 และสาขาวิทยบริการฯ   จ�านวน  27  แห่ง  คือ

ล�าดับ    ชื่อศูนย์ CODE  ชื่อโรงเรียน ชื่อย่อ ล�าดับ    ชื่อศูนย์ CODE  ชื่อโรงเรียน ชื่อย่อ

1.   

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 เชียงใหม่

เชียงราย

แพร่

อุดรธานี

นครพนม

ขอนแก่น

สุรินทร์

นครราชสีมา

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

ตรัง

สงขลา

เพชรบูรณ์

ปราจีนบุรี

01  

02

03

06

07

08

09

10

17

18

19 

20

21

22

โรงเรียนพุทธิโศภน             

โรงเรียนด�ารงราษฎร์สงเคราะห์

โรงเรียนนารีรัตน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

สาขาฯ ขอนแก่น

โรงเรียนสิรินธร

โรงเรียนสุขานารี

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

วทิยาลยัเทคนคินครศรธีรรมราช

โรงเรียนสภาราชินี

โรงเรียนวรนารีเฉลิม

สาขาฯ เพชรบูรณ์

สาขาฯ ปราจีนบุรี

PT

DS                                                                                                                                                     

NR                 

ED                                                                                                    

NS

 RK

ST

SN

SR

NT

SP

VC

NSB

PB

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

 อุทัยธานี

อ�านาจเจริญ

สุโขทัย

ศรีสะเกษ

ลพบุรี 

หนองบัวล�าภู 

นครปฐม 

ชัยภูมิ 

บุรีรัมย์ 

สระแก้ว

กาญจนบุรี

น่าน 

พังงา

23

24

26

27

28

29

30

32

34 

35    

36

37

39

สาขาฯ อุทัยธานี

สาขาฯ อ�านาจเจริญ

สาขาฯ สุโขทัย

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

โรงเรียนเทศบาลเมืองลพบุรี

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

UT

AM

SU

SK

DL

NP

PA

CK

BT

KL

BC

TN

TW

 5. จ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนท้ังสิ้น 11,000  คน     คิดเป็นที่นั่งสอบ  39,026  ที่นั่งสอบ

 6. ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์  ก่อนการสอบประมาณ 1 อาทิตย์  และนักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคล 

ได้จากระบบ  INTERNET  ที่  WEBSITE   WWW.RU.AC.TH  หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค) ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานที่สอบและ

หมายเลขห้องสอบ  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้      

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตารางสอบไล่ ให้นักศึกษาติดต่อไปท่ี ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล   

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  10240   โทร. 0-2310-8611

การสอบส่วนภูมิภาคสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2560
วันชัย เทียบพุฒ               สำ�นักบริก�รท�งวิช�ก�รและทดสอบประเมินผล



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

ถาม ผมสอบตกในภาค 1 แต่ผมจะไปลงทะเบียน 

สอบซ่อมของภาค 1 ปรากฏว่าพ้นระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยั 

ให้นกัศึกษาไปลงทะเบยีนของภาคซ่อม 1 แล้ว ผมสามารถ 

น�าวิชาที่สอบตกในภาค 1 ไปลงทะเบียนสอบซ่อม 

ในภาค  2 หรือในภาคฤดูร้อนได้หรือไม่

ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 ข้อ 16.9 

กรณีที่ไม่ผ่านการวัดและประเมินผลการศึกษา 

มหาวิทยาลัย จัดให้มีการสอบซ่อมหนึ่งครั้งต่อ 

ภาคเรียนปกติ โดยผู้มีคุณสมบัติคือเป็นนักศึกษา

ทีส่อบตกหรอืขาดสอบในภาคปกติหรอืภาคฤดูร้อน 

การใช้สิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

 16.9.1 กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค 1 

นกัศึกษาท่ีจะใช้สิทธ์ิสอบซ่อมต้องด�าเนินการลงทะเบียน

สอบซ่อมภาค 1 ของปีการศึกษาเดียวกันเท่านั้น

 กระบวนวิชาท่ีสอบตกในภาค 2 หรือ 

ภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่จะใช้สิทธ์ิสอบซ่อมต้อง

ด�าเนินการลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน 

ของปีการศึกษาเดียวกันเท่านั้น

 ในกรณีที่นัก ศึกษาลงทะเบียนเรียน 

กระบวนวิชาเดียวกันทั้งภาค 2 และภาคฤดูร้อน 

ของปีการศึกษาเดียวกันนั้น แล้วสอบได้ในภาคใด 

ภาคหนึง่ สิทธ์ิในการลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2 และ

ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น เป็นอันสิ้นสุดลง

 ตามข้อบงัคับของมหาวทิยาลยัแล้ว นักศึกษา 

สอบตกในภาคใดสามารถใช้สิทธ์ิลงทะเบียนสอบซ่อม 

ได้ในภาคน้ันเท่าน้ัน จะไปใช้สทิธ์ิลงทะเบยีนสอบซ่อม 

ในภาคอืน่ไม่ได้ ดังนัน้ เม่ือสอบตกหรอืไม่เข้าสอบ 

ในภาค 1 จงึสามารถใช้สิทธ์ิลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 1 

จะไปใช้สิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 หรือ

ภาคฤดูร้อนไม่ได้

 แต่ถา้นกัศกึษาน�าวชิาดงักลา่วลงทะเบยีน

ในภาค 2 หรอื ภาคฤดูร้อนอกีและสอบได้เกรด F หรอื 

ตกอีกนักศึกษาจึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนสอบซ่อม 

อีกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยข้างต้น

กองบรรณาธิการ

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 จ�านวน 19 วิชา ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

 60204 ACC 3212 75/25 การบัญชีต้นทุน 2 รศ.วฒันา  ทองประยรู และคณะ 

 60284 COH 3302 71/25 เภสัชสาธารณสุข อาจารย์อนุ  สุราช

 60285 CSC 4151 136/25 พฤติกรรมการสอน รศ.ดร.วรนุช  แหยมแสง

    วิทยาศาสตร์ 1

 60299 EDF 3127 86/25 การศึกษากับการประกัน ผศ.เริงรณ  ล้อมลาย

    คุณภาพ

 60305 GAS 3503 137/25 มวยไทย ผศ.พงศ์ธร  แสงวิภาค

 60276 HIN 1001 80/25 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 1 ผศ.ดร.สถิตย์  ไชยปัญญา

 60237 HIS 1002 53/25 อารยธรรมตะวันออก รศ.อรพนิท์ ปานนาค และคณะ

  (HI 102)

 60302 HRO 3229 100/25 การบริหารโครงการ ผศ.นาวาอากาศโทหญงิชมสภุคั  ครฑุกะ

  (HRD 4408)

 60253 HRM 4319 48/25 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รศ.เสาวลักษณ์  สุขวิรัช

  (HA 415)  ในองค์การ และคณะ

 60246 LAW 2011 45/25 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผศ.ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข

    ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า

 60286 MED 6502 179/25 การจัดและประเมินผล รศ.ดร.วรนุช  แหยมแสง

  (ME 652)  คณิตศาสตร์

 60281 PHC 1218 93/25 ชีววิทยาพื้นฐานส�าหรับงาน อาจารย์สุนารี  ทะน๊ะเป็ก

    สาธารณสุข

 60252 PHI 2103 65/25 พระพุทธศาสนาเบ้ืองต้น รศ.ดร.ลกัษณวตั  ปาละรัตน์

  (PY 213)  

 60265 POL 2101 23/25 ทฤษฎีและจรยิธรรม รศ.สุขมุ  นวลสกุล  และคณะ

  (PS 190)  ทางการเมือง 1 

 60226 POL 3312 64/25 การพฒันาระบบราชการ รศ.ดร.วรัชยา  ศิริวฒัน์

  (PA 313)

 60293 POL 4231 66/25 การเมอืงระหว่างประเทศ ผศ.พมิล  พพูพิธิ และคณะ

    ในยโุรปเหนือ

 60296 PSY 4008 83/25 คอมพวิเตอร์ส�าหรบันกัจติวทิยา รศ.รท.ฐริชยั  หงษ์ยนัตรชยั

 60297 SKT 1001 79/25 ภาษาสนัสกฤต 1 ผศ.อภชิาญ  ปานเจรญิ

  (SKT 2101) (SK 201)

 60271 THA 1004 22/25 ความรู้ทัว่ไปทางภาษาไทย ศ.ดร.รืน่ฤทัย  สัจจพนัธุ์

    ตอนท่ี 3 วรรณคดีไทย 

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็กรายชื่อหนังสือได้ที ่

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

ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย)                                                                                       
ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

สน.หัวหมากฯ (ต่อจากหน้า 3)

 นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคนท่ีมาจากประเทศตะวันออกกลางแล้วอ้างว่า 

รอไปประเทศที่สามเข้ามาพักอาศัยอยู่ ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

เพื่ อประสานกับเจ ้ าหน ้าที่ตรวจคนเข ้ า เ มืองมาตรวจสอบให ้ ชัด เจนว ่ า 

เป็นผู้ลี้ภัย หรืออ้างตนมาก่อเหตุหรือไม่ปัญหาคนต่างด้าว ผู้ล้ีภัยเป็นเร่ือง 

ที่ผู้ประกอบการจะเพกิเฉยไม่ได้ ต้องช่วยกนัเป็นหเูป็นตาให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจเข้ามาแก้ไข

ไม่ให้เกิดภัยร้ายต่อสังคมในระดับที่รุนแรงต่อไป” 

กย็งัแพงอกีด้วย ทีเ่ขียนอย่างนีไ้ด้เพราะประสบการณ์ของตัวเองซ่ึงบ้านอยูช่านเมือง 

แต่ดันอยากกนิของอร่อยท่ีร้านอยูห่่างไป 10 กว่ากโิล ผลกคื็อกว่าจะได้กนิต้องรอ 

เกือบ 2 ช่ัวโมงและจ่ายค่าบรกิารส่งของไป 200 บาท สัง่ครัง้เดียวหายอยากไปเลยทเีดียว

 ป.ล. “สตาร์ทอพั” คอืโมเดลธุรกจิทีส่ามารถสร้างก�าไรและเพิม่ผูใ้ช้ได้เรือ่ยๆ 

ท�าให้สามารถเติบโตข้ึนได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาอันส้ันและมีโอกาสพัฒนา

เป็นบริษัทขนาดใหญ่ต่อไปได้ ซึ่งการจะเติบโตอย่างรวดเร็วได้นั้นท�าได้ด้วยการ

หาลูกค้าผ่านระบบออนไลน์

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

      

ฐานข้อมูล ThaiLIS
จารุวรรณ ตันวิจิตร

 ในยคุปัจจบัุนการได้มาซึง่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปยังห้องสมดุเพือ่ค้นหาข้อมูล 

ที่ต้องการอีกต่อไป  ทั้งนี้เพราะมีเครื่องมือที่อ�านวยความสะดวกในการได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ เกิดขึ้น นั่นคือ

ฐานข้อมูล ThaiLIS  เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอกสารฉบับเต็มที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และ

บทความวารสาร โดยห้องสมุดเครอืข่ายในประเทศไทย  ThaiLIS  จงึเป็นเครือ่งมือส�าหรบันักศึกษา นกัวจัิย 

นักวิชาการที่ต้องการค้นคว้าข้อมูล เพราะเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศประเภทดังกล่าวท่ีเป็นผลงาน

ของนกัศึกษา บคุลากรทางการศึกษาท่ัวประเทศไทย  เรยีกได้ว่าเป็นการให้บรกิารในระบบออนไลน์ท่ีสะดวก 

สามารถสืบค้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที ่ และข้อส�าคญัเป็นบรกิารฟร ีไม่มีค่าใช้จ่าย จงึเป็นบรกิารท่ีน่าประทับใจ

เนื่องจากได้ข้อมูลในเวลาอันรวดเร็ว

 ThaiLIS  เป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย  (Thai Library  Intergrated System) 

เริ่มด�าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยห้องสมุดมหาวิทยาลัยในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม)  

รวม 24 แห่ง ร่วมมือกันสร้างระบบเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดบริการสารสนเทศ 

ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็ว เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ

เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายอื่น ๆ ได้อีกด้วย  โครงการ  ThaiLIS  มีเป้าหมายเพื่อให้บริการข้อมูลฉบับเต็ม 

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ผลงานของ นักศึกษา อาจารย์ 

นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยของรัฐ ท่ีแต่ละสถาบันได้ด�าเนินการรวบรวมจัดท�า และอัพโหลดข้อมูลข้ึนเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์   http://tdc.thailis.or.th/tdc  ซ่ึงแต่เดิมในการเข้าใช้บริการน้ัน  จะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ 

ภายในห้องสมุดที่เป็นสมาชิกเท่านั้น  แต่ระยะต่อมาส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบาย 

ให้เผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนคนไทย สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศ  

จึงได้มีการขยายขอบเขตการบริการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สมาชิกผู้ใช้ทั่วไปจะถูกจ�ากัดด้วยจ�านวนรายชื่อ 

ต่อวันที่อนุญาตให้ Download ได้ ส�าหรับการใช้งานภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการนั้น ไม่มีการจ�ากัด 

แต่อย่างใด ซึ่งเป็นข้อดีส�าหรับบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก (ธัญญรัตน์ ธิชัย, 2555)

 ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร ใ น ปั จ จุ บั น 

ได้ด�าเนินการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิม 

เข้าสู่ระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว รวมท้ังได้มี 

การจัดอบรมการใช้งาน การน�าข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

ให้กับสมาชิกใหม่  เช่น มหาวิทยาลัยเอกชน 

หน่วยงานอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการ

ให้ความรู้และต้องการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ 

เพ่ือให้สังคมได้น�าความรู้เหล่าน้ีไปปรับใช้ 

เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้เดิม และ

พัฒนาประเทศต่อไป (โครงการเครือข่าย 

ห้องสมุดในประเทศไทย, 2560) ส�าหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงสามารถใช้บริการ 

สืบค้นฐานข้อมูล ThaiLIS โดยใช้ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ที่ URL http://202.28. 

199.21/tdc/ หากใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้ได้ที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php โดยมีเงื่อนไขว่า 

ห้ามมิให้น�าผลงานเหล่านี้ ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้าหรืออื่นใด นอกเหนือจากการใช ้

เพื่อการศึกษาเท่านั้น และจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานเหล่านี้ทุกครั้ง ส�าหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด

ท่านใดมีข้อสงสัย  หรือต้องการค�าแนะน�าวิธีการสืบค้น  สามารถขอค�าแนะน�าเพ่ิมเติมได้จากบรรณารักษ์

งานบริการตอบค�าถามและช่วยการค้นคว้า ส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บรรณานุกรม

ธัญญรัตน์ ธิชัย. (2555). แนะน�าฐานข้อมูล ThaiLis. ค้นเมื่อ 28 กันยายน 2560, จาก https://lrckm. 

 wordpress.com/category/รู้จักกับฐานข้อมูล-thailis/

โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thai Library Intergrated System). (2559). เก่ียวกับ TDC.  

 ค้นเมื่อ 28 กันยายน 2560, จาก http://newtdc.thailis.or.th/about.aspx

หน้าเว็บไซต์ที่ใช้ ในการสืบค้นของฐานข้อมูล ThaiLIS

ที่มา ttp://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

บริการการศึกษา สวป.

ตรวจสอบผลการศึกษา (ใบเช็กเกรด)

 ✯ สถานที่ให้บริการ    

 อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1  หน่วยบริการ

จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

10240 โทรศัพท์ 0-2310-8890

 ✯ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

      1)  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

  (เว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)

 2) วันเสาร์และวันอาทิตย์ เปิดบริการ กรณี-

มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม คุมสอบ ลงทะเบียนเรียน 

และรับสมัครนักศึกษาใหม่

 3) ไม่มีพักกลางวัน

 ✯ เวลาเปิดให้บริการ  

 08.30 - 16.00 น.

 ขัน้ตอนของนกัศกึษาทีข่อรบับรกิารด้วยตนเอง

ทีห่น่วยบรกิารจุดเดียวเบ็ดเสรจ็ อาคารกงไกรลาศ (KLB) 

ชั้น 1 ปฏิบัติดังนี้

     1. ยื่นใบค�าร้องพร้อมบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

และค่าธรรมเนียม

     2. อตัราค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนียม การตรวจสอบ-

ผลการศึกษา (ใบเช็กเกรด) 

 นักศึกษาภาคปกติ  40 บาท

 นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค 100 บาท

 นักศึกษาภาคพิเศษ  200 บาท

 3. รอรับเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง

  หมายเหตุ 

 เงินค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการ เป็นไปตาม 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ดังนี้

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน

และค่าบ�ารุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน

และค่าบ�ารุงการศึกษาชั้นปริญญาตรีภาคพิเศษ  

พ.ศ. 2544

 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน

และค่าบ�ารุงการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารังสีเทคนิค (ต่อเนื่อง 2 ปี) พ.ศ. 2545

 ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยอตัรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและ 

ค่าบ�ารุงการศึกษาชั้นปริญญาตรีนักศึกษาสอบ 

ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560
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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

ม.รามฯ รับนักศึกษาฯ (ต่อจากหน้า 12)

และให้น�าหลักฐาน/เอกสารการสมัครมายื่นต่อ 

คณะกรรมการผู้ท�าการสอบสัมภาษณ์ด้วย สอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ 

บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ช้ัน 1 โทร. 0-2310-8563 

หรือท่ี Facebook : งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ 

ปริญญาโท-ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

กิจกรรมรามฯ ปราจีนบุรี

 อาจารย์ ดร.หฤษฏ์  น่ิมรักษา  รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีสาขาฯ 

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ลานพระบรม-

ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

วัดบางคาง ต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

และประชาสัมพันธ์แนะแนวการเรียนการสอน 

ระดับปริญญาตรี และ การเรียนระบบ Pre-degree 

ณ โรงเรียนบ้านนานครนายกพิทยากร จังหวัดนครนายก 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลนีา  ลิม่อภชิาต  รองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และทีมงาน มอบกระเช้า 

แก่สื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ 

สถานีวิทยุ และส�านักข่าวออนไลน์ ในโอกาส 

ขึน้ปีใหม่ 2561 เพือ่เป็นการขอบคุณท่ีสือ่มวลชนต่างๆ 

ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ของมหาวิทยาลัยแก่สาธารณชนด้วยดีตลอดมา

ม.ร.ขอบคุณสื่อมวลชน

•	  
เนื่องในวันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	

17	มกราคม	2561	

คำ� รามคำาแหง	แห่งก�รศึกษ�ไทย

 “รามค�าแหง”  แกร่งกล้าวิชาการ  

สอนลูกศิษย์จิตวิญญาณดังเทียนไข

กระจ่างชัดโชติช่วงลุกดวงไฟ  

เป็นพลังสั่งให้รับใช้คน

 เข้าลุเกือบครึ่งศตวรรษที่นับ  

กิตติศัพท์คุณภาพประกาศผล

ผ่านล�าบากอุปสรรคมามากล้น  

แต่เริ่มต้นด้วยตั้งใจจึงได้ดี

 “เขาว่ากันมาว่ารามฯจบยาก”  

แต่น่าภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี

เพราะก�าหนดเวลาวินัยมี   

รู้อดทนทุกทีเมื่อทุกข์มา

 ความเป็นรามฯ ถามใครไปทั่วถิ่น  

จะได้ยินว่าแน่จริงมีคุณค่า

สมควรแก่การเคารพและศรัทธา 

สร้างปัญญาบัณฑิตชนแก่บ้านเมือง

 สัญลักษณ์แห่งชาวรามฯ นามพ่อขุนฯ 

จงเป็นข้าฯ สนองคุณแผ่นดินเฟื่อง

“พ่อกูขุนศรี”  มีลูกรามฯ เก่งปราดเปรื่อง 

“รามค�าแหง”  จึงลือเลื่องเนื่องต�ารา

 ผลิตงานความรู้คู่ธรรมะ   

ไม่ปล่อยปละให้สิ้นเปล่า แก้ปัญหา

รู้ผิดชอบชั่วดี ไม่มายา  

กู่สุดหล้า รามฯ รับใช้ด้วยใจจริง

 อาจารย์นั้นเป็นครูของแผ่นดิน  

ดัง “พระปรมินทร์ 1”  ทรงชมยิ่ง

ฝากลูกหลานด้วยนะ อย่าประวิง  

สอนทุกสิ่งที่ดีงามให้เพิ่มพูน

 ทุกวันนี้ที่มีรามฯจึงมีเรา   

คอยเป็นเงาทอดร่มเย็นบังแสงสูรย์

สถาบันเกียรติยศต้องเทิดทูน  

เจิดจ�ารูญรุ่งเรืองของเมืองไทย 

 ต่อจากนี้รามฯ งามเด่นตลอดกาล  

เสียงขับขานแด่ ม.รามฯ แสนสดใส  

“เปลวเทียนให้แสงรามค�าแหงให้ทาง” ไป  

สู่ส�าเร็จยิ่งใหญ่ด้วยกตัญญู

อาจารย์สิริศิระ โชคทวีกิจ 

คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ประพนัธ์

1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
 บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๐) วันที่ ๑๕ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

อธิการบดีอวยพรปีใหม่ชาวรามคำาแหง

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลมิพระเกยีรติจังหวดันครพนม ร่วมกบั องค์การ-

บรหิารส่วนต�าบลนาแก จงัหวดันครพนม จดัโครงการ

ฝึกอบรมส่งเสรมิการพฒันาผูสู้งอาย ุโดยมี นายเมธา 

ชูจันทร์ นายอ�าเภอนาแก เป็นประธานเปิดงาน 

และมี นายสุเทพ รักษาพล นายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลนาแก เจ้าหน้าทีส่าขาฯจังหวดันครพนม 

ตลอดจนประชาชนผู้สูงอายุ ร่วมอบรม เมื่อวันที ่

26-27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชมุสาขาวทิยบรกิารฯ 

จังหวัดนครพนม

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ ลงนามความร่วมมือ

กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง “การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

แบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ”  เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการด�าเนินงานในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

สู่การปฏิบัติของจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ การตรวจราชการ แผนงาน

โครงการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล และกิจกรรมทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไก

การด�าเนินงานท่ีเอ้ือต่อกลุ่มเป้าหมายในระดับพ้ืนท่ีท่ีมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้อย่างย่ังยืน 

โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมศรีล�าดวน ต�าบลโพธิ์  

อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาโท ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรรัฐศาสตร์-บริหารธุรกิจ มุ่งขยายโอกาส

พัฒนาความรู้ทางการศึกษาสู่บุคลากรในท้องถิ่น 

เปิดรับสมัครวันที่ 9 มกราคม - 6 มิถุนายน 2561

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รับสมัครผู้ส�าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อช้ันปริญญาโท 

ส่วนภูมิภาค ประจ�าปีการศึกษา 2561 แผน ข 

ไม่ท�าวิทยานิพนธ์ ใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

(จ�านวน 39 หน่วยกิต) เรียนที่สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดตรัง และหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (จ�านวน 39 หน่วยกิต)  เรียนท่ี 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี 

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดขอนแก่น 

และจังหวัดตรัง เรียนวันศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. 

และวันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. คัดเลือกโดย

การสอบสัมภาษณ์

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเอง 

ระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 6 มิถุนายน 2561 

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติที่เปิดรับสมัคร หรือดาวน์โหลด

ใบสมัครและสมัคร Onlineได้ที่ http://www.grad.

ru.ac.th โดยช�าระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา (จ�านวน 800 บาท) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  อวยพรชาวรามค�าแหง 

เน่ืองในวนัข้ึนปีใหม่ พทุธศักราช 2561 ในโอกาสทีค่ณาจารย์ 

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าขอพรปีใหม่

จากอธิการบดี 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าขอขอบคุณบุคลากร

ทุกคนที่ส่งความสุขให้กันในวันขึ้นปีใหม่ 2561 และ

ขอขอบคุณที่ช่วยกันท�างานในรอบปีที่ผ่านมาจนลุล่วง

ประสบความส�าเรจ็ด้วยดี ขอฝากในวนัข้ึนปีใหม่ 2561 นี้ 

ขอให้ทุกคนมีความสุข ความเจรญิ มีสุขภาพทีแ่ข็งแรง 

ท้ังกายและใจ เพือ่จะได้มีพลงัท่ีเข้มแข็งช่วยกนัท�างาน 

ให้มหาวทิยาลยัด้วยความรกั และความสามัคคีขบัเคลือ่น

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า

ของประเทศสืบต่อไป 

 “ขออญัเชญิอ�านาจคุณพระศรรีตันตรยั ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

ทัง้หลายทีแ่ต่ละท่านนบัถอื องค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

ช่วยคุม้ครองให้มีพลงักายพลงัใจในการท�างาน ขอบารมี

ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดช 

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนีินาถ ในรชักาลท่ี 9 

สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่ 10 และสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จงปกปักรักษา

ให้มแีต่ความร่มเยน็เป็นสุข ปราศจากอปุสรรค ภยนัตราย

ทั้งปวง พบแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิต เจริญงอกงาม และ

สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน”

ม.รามฯ รับนักศึกษาปริญญาโทส่วนภูมิภาค
มุ่งขยายโอกาส -พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

สาขาฯจังหวัดศรีสะเกษ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

สาขาฯจ.นครพนม จัดอบรมผู้สูงอายุ 

(อ่านต่อหน้า 11)


