
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ถวายบังคมจอมราชา พระบุญญา

เกริกฟ้าไกล ธ ทรงเป็นร่มโพธ์ิร่มไทร 

ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน

 ถวายพระพรจอมราชัน ธ อนันต์

ปรีชาชาญ ขอพระองค์ทรงเกษมส�าราญ 

งามตระการสมขัตติยะไทย

 อุ่นไอรักจากฟ้าเรืองรอง แสงทอง

ส่องมาไพร่ฟ้าต่างสดใส มหาวชริาลงกรณ 

มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

 เทิดไท้พระภูวนัย ถวายใจสดุดี”

 ข้างต้นน้ีคือเน้ือร้องเพลงสดุดีจอมราชา 

ซึ่ งรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม  

จัดท�าขึ้นเพื่อ

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 ผู้ประพันธ์ค�าร้องเพลงนี้ คือ

 นายวิเชียร  ตันติพิมลพันธ์

 เขาบอกว่า แรงบันดาลใจในการ

แต่งเนื้อร้องเพลงน้ีมาจากส�านึกในพระ-

มหากรุณาธิคุณที่พระเจ ้าอยู ่หัวมีต่อ

ประชาชนชาวไทย

 ต้องท�าการบ้านเป็นอันมาก การใช้

ค�าต้องมีความไพเราะให้รู้สึกว่ายิ่งใหญ่

 ส�าหรบัผูป้ระพนัธ์ท�านองเพลงน้ีคือ

 นายนคร ถนอมทรัพย์

 นครบอกว่า ภูมิใจที่ได้ท�างานถวาย

สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ได้ใช้เวลาเป็นแรมเดือน

จึงได้เพลงที่

 กระชับและสวยงามเช่นนี้

  สถาบันศิลปวัฒนธรรม  ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา  

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  จดัโครงการอบรมส่งเสรมิมารยาทไทย 

โดยมีอาจารย์ ดร.หฤษฎ์ น่ิมรกัษา  รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิาร

จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธาน  มีอาจารย์มณฑล  ยิ่งยวด   

และอาจารย์ปัณณภัค  บัลลังก์  ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพจาก

กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  เป็นวทิยากรบรรยาย 

ให้ความรูพ้ร้อมท�าเวร์ิกชอ็ปให้กับนักศึกษา  เมือ่วนัที ่9 สิงหาคม 2561  ณ ห้อง 401 ช้ัน 4 อาคารนพมาศ 

 โอกาสนี ้นางสุมาล ี คงสว่าง  หวัหน้างานแนะแนวจดัหางาน

และทุนการศึกษา  กล่าวรายงานว่าการส่งเสรมิมารยาทเป็นส่วนหนึง่ 

ของการพัฒนาบุคลิกภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์  ที่นอกเหนือ 

จากหลักสูตรการเรียนการสอน  เพื่อเป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อม 

ไปด้วยความรู้ความสามารถทั้งด้านบุคลิกภาพ กิริยามารยาท 

อารมณ์ สติปัญญา และสังคม  

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการปลูกฝังและถ่ายทอดความรู้ด้าน

มารยาทไทย  จึงได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมมารยาทไทย  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

ในมารยาทไทยอย่างถูกต้อง  เห็นคุณค่าความงดงามของมารยาทไทย  และเป็นต้นแบบท่ีดีของผู้มี

มารยาทงดงามในสังคมต่อไป

 ด้าน อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  กล่าวว่า “มารยาทไทย” เป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงลักษณะนิสัย

ใจคอและค่านยิม  แสดงออกให้เหน็ถึงกริยิาอาการ ท่าทางต่างๆ ทีมี่ความงดงามถกูกาลเทศะโดยความสุภาพ 

อ่อนน้อมถ่อมตน ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ส�าคัญอย่างหน่ึงของความเป็นไทยท่ีเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

ในทัว่โลก  โดยพ่อแม่  ญาติผูใ้หญ่จะส่ังสอนอบรมบ่มนสัิยของลกูหลานให้เป็นคนมีกริยิามารยาทงดงาม  

โดยการสอนให้รู้จักยกมือไหว้ทักทายตั้งแต่เด็กๆ  และสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  

 “การอบรมส่งเสรมิมารยาทไทยให้กบันักศึกษาเป็นส่ิงส�าคัญมาก  โดยเฉพาะอย่างยิง่เม่ือนักศึกษา

ส�าเร็จการศึกษาและก้าวสู่การท�างานในอนาคตจะได้รับความเอ็นดูจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน   

ซ่ึงจะเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวและส่งเสริมคุณค่าของนักศึกษาไปตลอดชีวิต  บ่งบอกถึงบุคลิกภาพ 

กิริยามารยาท และความนอบน้อม  และขอฝากให้นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมกันรักษามรดก

ของไทยไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป”       

ม.รามฯ คว้ารางวัลชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์

ม.รามค�าแหงร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
จัดอบรมมารยาทไทยแก่นักศึกษา

 นางสาวปรีดาวรรณ  สุขจิตร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 

กล่าวสุนทรพจน์ระดับปรญิญาตรปีระจ�าปี 2561 เนือ่งในวันรพ ี

ในหัวข้อ “บทบาทของทนายความในการให้ความช่วยเหลือ 

ประชาชนด้านกฎหมาย” จัดโดยสภาทนายความ เม่ือวันท่ี 

3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ 

ในพระบรมราชปูถมัภ์ เขตบางเขน ทัง้น้ียังมี นายณชัพล คตุพันธ์ 

นักศึกษาคณะนติิศาสตร์ ม.ร. ได้ผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้ายด้วย 
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วิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู
นศ.ร่วมแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์

คณบดีคณะนิติฯ ฝาก นศ.ในพิธีไหว้ครู

“มีความรู้คู่คุณธรรม ใช้ความรู้ ในทางที่ถูกต้อง”

-

 นักศึกษากลุ่มรามฯรักษ์ป่า มหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง จดัโครงการ “จิตอาสาพัฒนาแหล่งน�า้” 

ร่วมกนัเกบ็ขยะและผกัตบชวาในสระน�า้ภายใน

มหาวทิยาลยั โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด 

รองอธิการบดีฝ่ายวทิยาเขต เป็นประธานเปิดงาน 

และมี นางส�าอางค์ ปอกกันทา ผู้อ�านวยการ 

กองงานวิทยาเขตบางนา อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี 

ชมุพล  มากทอง ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายวทิยาเขต 

และนางผ่องศรี  เสียมไหม  อาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการฯ รวมทัง้นักศึกษารุน่พีรุ่น่น้องร่วมกจิกรรม 

เม่ือวนัท่ี  26  กรกฎาคม  2561  ณ วทิยาเขตบางนา  

 นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรม “รับขวัญ

เพื่อนใหม่” เป็นการรวมพลังนักศึกษาทั้งรุ่นพี่

รุ่นน้อง และบุคลากรรามค�าแหง ร่วมกันปลูก

และจัดสวนสมุนไพร และมีการเสวนาพิเศษ

บอกเล่าประสบการณ์จากศิษย์เก่าท่ีประสบ

ความส�าเร็จ ในหัวข้อ “สร้างบัณฑิตให้รู้คิด  

มีจิตสาธารณะ รามฯรักษ์ป่า” รวมทั้งพิธี

บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม

ที่ผ่านมาด้วย  

นักศึกษารามฯรักษ์ป่า 
จัดกิจกรรมจิตอาสา

 ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ร่วมกับสโมสรนักศึกษา 

คณะวศิวกรรมศาสตร์  จดัพธีิไหว้ครแูละบายศรสู่ีขวญั 

ประจ�าปีการศึกษา  2561  เพือ่ระลกึถงึพระคุณครอูาจารย์ 

และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างคณาจารย์

และลกูศิษย์  โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์พิศษิฐ์  แสง-ชโูต 

คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์  เป็นประธานน�านักศึกษา

สักการะพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ณ ลานพระบรม-

ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

 จากน้ัน นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ร่วมกัน 

ร้องเพลงพระคุณที่สาม  น�าพานพุ่มดอกไม้และ 

พวงมาลาเข้ากราบพร้อมขอพรต่อคณาจารย์ด้วยใจ 

เคารพนบนอบ  

 โอกาสนี ้ผศ.พิศษิฐ์ คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์  

ได้มอบรางวลัศิษย์เก่าดีเด่นทีมี่ความเจรญิก้าวหน้า

ในหน้าทีก่ารงาน  และเป็นแบบอย่างท่ีดีของรุน่น้อง 

ประกอบด้วยอาจารย์อษุณีย์ ระหา ผศ.ดร.นนัทวรรณ 

อ�า่เอีย่ม  ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา นายณัฐพศุตม ์

ภัทรคุณธีรสิริ  และนายชัยวัฒน์ ภู่วรกุลชัย  พร้อม 

มอบรางวลันักศึกษาดีเด่นทีไ่ด้ประพฤติตนเป็นจติอาสา 

ท�าความดีเพื่อสังคม จ�านวน 18 คน เม่ือวันที ่

2 สิงหาคม 2561  ณ ห้อง LTB 303  อาคารลายสือไท

 ผศ.พิศษิฐ์  กล่าวว่าการไหว้ครไูม่ได้เป็นเพยีง 

พธีิกรรมเท่านัน้  แต่เป็นการแสดงออกถงึความกตัญญูกตเวที  

ระลกึถึงพระคณุครูบาอาจารย์ทีไ่ด้ประสิทธ์ิประสาท

วิชาความรูใ้ห้กบัลูกศิษย์  ซึง่สามารถแสดงออกถงึ

ความนบนอบต่อคณาจารย์ได้ทุกวนั  แม้แต่การเดิน 

สวนกันระหว่างทางก็สามารถยกมือไหว้เพื่อ

แสดงความเคารพได้  

 “อยากให้ลูกศิษย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ทุกคนมีความเคารพนบนอบถ่อมตนต่อบุพการี

และครบูาอาจารย์  สามารถตอบแทนบุญคณุของพ่อแม่ 

และคุณครไูด้ทุกวนั  ไม่เพยีงเฉพาะวันส�าคญั    ในวันน้ี 

ลกูศิษย์ทุกคนมากราบไหว้คณาจารย์ด้วยจติใจอนัดี 

เป่ียมด้วยความรัก ความกตัญญูซึง่เป็นเครือ่งหมาย

ของคนดี ขอให้ผลของการท�าความดีนี้ส่งให้ลูกศิษย์

มีแต่ความสุขความเจรญิในชวีติและหน้าทีก่ารงาน

เติบโตไปเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับรุ่นน้องและเป็น

คนดีท�าประโยชน์เพื่อสังคม”

 คณบดีคณะนิติศาสตร์ฝากลูกศิษย์ ในพิธี

ไหว้ครูประจ�าปี’61 ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวความรู้ 

และประสบการณ์ มคีณุธรรม จรยิธรรม เป็นคนเก่ง

และดี น�าวิชาความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกที่ควร

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จดัพธีิไหว้คร ูประจ�าปี 2561 ในโอกาสสัปดาห์วนัรพ’ี61 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานให้โอวาท 

และมีคณาจารย์ร่วมพิธี พร้อมด้วยนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที

ต่อครอูาจารย์จ�านวนมาก เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 

ณ ห้อง 1301 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข กล่าวว่า 

การฝากตัวเป็นลกูศิษย์คณะนติิศาสตร์ ส่ิงท่ีส�าคญั

มากพอกับความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียน ก็คือ 

“คุณธรรม จรยิธรรม” ดังค�าท่ีว่า ‘นักรบ นอกจาก

ดาบจะคมแล้ว ต้องมีจติใจท่ีมีคุณธรรมและสจุรติด้วย 

มิฉะนั้น ดาบที่กวัดแกว่งออกไปก็จะไปถูกผู้อื่น 

โดยไม่เลอืก’ เช่นเดยีวกบันักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ที่มีความรู้ในวิชากฎหมาย เม่ือส�าเร็จการศึกษา

ออกไปประกอบอาชีพเป็นนักกฎหมายแล้ว 

ต้องใช้ความรู้ความสามารถควบคู่กับคุณธรรม 

และใช้ในทางที่ถูกที่ควรด้วย 

 “ปลืม้ใจท่ีลกูศิษย์มีมุทิตาจติแสดงความกตัญญูกตเวทติาต่อครอูาจารย์  ขอให้จดจ�าถ้อยค�าต่างๆ 

ที่กล่าวในครั้งน้ีไว้เป็นสิริมงคลในชีวิตของนักศึกษา และขอฝากว่าปัจจุบันความรู้เฉพาะศาสตร์

ด้านกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ นักศึกษาต้องเรียนรู้ศาสตร์ด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย และ 

ต้องพยายามศึกษาหาความรูใ้หม่ๆ อยูเ่สมอ เพราะโลกปัจจบัุนมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา เพือ่ให้เป็น

คนรู้รอบด้านและน�ามาประยุกต์ใช้กับวิชากฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการแสดงความรู้

ต้องแสดงให้ถกูท่ีถกูเวลา โดยเฉพาะในส่ือโซเชยีลมีเดียต้องระมัดระวงัอย่างมาก อาจส่งผลในด้านลบ 

กบันักศึกษาในอนาคตได้ ตลอดจนขอให้รกัษาชือ่เสียงของคณะนติิศาสตร์และมหาวิทยาลยัรามค�าแหงด้วย”



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ตอน สังคมก้มหน้า (3)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ผมไม่ได้ซ้ือของตามตลาดสดธรรมดามานานแล้วเน่ืองจากไม่มี

ตลาดประเภทนีอ้ยูใ่กล้บ้าน จงึต้องอาศัยพึง่พาซุปเปอร์มาร์เกต็ในห้างสรรพสินค้า 

ท่ีมีทีจ่อดรถสะดวกหน่อยมาหลายสิบปี จนกระทัง่เกิดมีการสร้างรถไฟฟ้า

ทั่วกรุงและห้างสรรพสินค้าที่ผมเป็นลูกค้าประจ�า เกิดต้องรื้อบางส่วนทิ้ง

เพื่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า ถึงแม้ทางห้างจะยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่แต่การ

เดินทางไปบรเิวณทีเ่ขาก�าลงัก่อสร้างอยูน่ัน้ไม่ใช่เรือ่งน่าอภริมย์แต่อย่างใด 

ตอนนี้เองที่ได้สังคมก้มหน้าเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเอาไว้

 ความจริงมี application ของร้านค้าออนไลน์หลายเจ้าซ่ึงจะท�า 

หน้าทีเ่ป็นตัวกลางซ้ือสินค้าจากซุปเปอร์มาร์เกต็มาให้ แต่ปรากฏว่าผมไม่สามารถ 

ใช้ได้เนื่องจากจะจัดส่งเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ  ไม่ยอมรับเขตปริมณฑล 

แม้ว่าจะอยู่ห่างจากเขตกรุงเทพฯ แค่ 100-200 เมตรก็ตาม ผมเคยสมัคร 

ลงทะเบียนไปหลายเจ้าก็ถูกปฏิเสธมา ทั้งๆซุปเปอร์มาร์เก็ตที่โฆษณา 

ว่ามีบรกิารส่งของให้ทาง application หนึง่จะอยู่แค่ปากซอยหน้าหมูบ้่านเทา่นั้น 

(ทบทวนให้ทราบนิดนึงว่าถนนหน้าหมู่บ้านท่ีผมอยูเ่ป็นเขตลาดกระบงั  กทม. 

แต่พอเข้าหมู่บ้านไปสัก 200 เมตรก็เป็น จ.สมุทรปราการแล้ว)

 ท่ีผมสามารถสั่งซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลายได้น้ันก็เพราะมี

ซุปเปอร์มาร์เก็ตของร้านค้าประเภทซุปเปอร์สโตร์แห่งหน่ึงมีบริการส่ง

ให้ถึงบ้านโดยคิดค่าบริการแค่ 60 บาท (บางทีก็ไม่ต้องจ่าย) ร้านค้าที่ว่านี ้

เขาจัดส่งโดยพนกังานของตัวเองไม่ใช่เป็นแค่คนกลาง และเนือ่งจากมีสาขา

ครอบคลุมค่อนข้างกว้างขวางจึงสามารถจัดส่งให้ได้โดยไม่รังเกียจว่าผม

เป็นคนบ้านนอกแต่อย่างใด

 การส่ังซ้ือสินค้าจากร้านน้ีกเ็หมือนกรณีอืน่ท่ีเล่ามาแล้วใน 2 ตอนก่อน

คือเราจะต้องดาวน์โหลด application ของร้านค้ามาไว้ในสมาร์ทโฟน 

เสียก่อน จากน้ันกล็งทะเบยีนและระบท่ีุอยูท่ี่จะให้จดัส่งสินค้าไปให้เท่าน้ัน 

ก็เรียบร้อยแล้วครับ เข้าไปเลือกช้อปได้ แต่จะไม่สะดวกเท่าไปเลือกซ้ือ

ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมดาก็ตรงที่ว่าเราจะยังไม่ได้รับสินค้าทันที

 เม่ือเข้า app ของร้านค้าไปแล้ว ก่อนอืน่กต้็องจองวนัและเวลาจัดส่งก่อน 

โดยทัว่ไปจะได้วนัถดัไปยกเว้นช่วงท่ีมีลกูค้าจองคิวหนาแน่นมาก ๆ ส่วนเวลานัน้ 

กต้็องดูว่าเวลาท่ีเราต้องการเต็มแล้วหรอืยัง ถ้าเต็มแล้วกต้็องเลือ่นไปเวลาอืน่ 

พอจองเวลาส่งเสรจ็ก็เลอืกส่ังสินค้าท่ีเขาจะจดัเป็นหมวดหมู่เอาไว้เหมือนไปเดิน 

ท่ีซปุเปอร์น่ันเอง เช่นอาหารสด อาหารแช่แข็ง เครือ่งด่ืม ฯลฯ  เม่ือเลอืกแล้ว

กใ็ส่ไว้ในรถเขน็ซ่ึงเป็นแค่รปูไม่ใช่รถเข็นจรงิ สนิค้าทีข่ายเป็นชิน้เรากเ็ลอืก

จ�านวนได้ ส่วนที่ขายตามน�้าหนักก็ก�าหนดลงไปว่าต้องการเท่าไหร่ เช่น

ต้องการเนื้อน่องไก่ 0.5 กก. เป็นต้น 

 ระหว่างท่ีเราหยบิของใส่ตะกร้าไปน้ัน ทาง app ก็จะค�านวณไปเรือ่ย ๆ 

ว่าเราจ่ายซ้ือไปเป็นเงินเท่าไหร่แล้วโดยเราไม่ต้องมาคอยค�านวณเอง

เหมือนไปเดินซือ้ตามซุปเปอร์มาร์เกต็จรงิ  บางทีก�าลงัช้อปเพลนิ ๆ  เผลอแผลบ็เดียว 

มองดูเงนิทีจ่ะต้องจ่ายปาเข้าไป 3 พนักว่าแล้ว เพราะฉะนัน้ของอะไรทีเ่หน็ว่า 

ยังไม่จ�าเป็นก็ลบออกจากรถเข็นไปเสียก่อนก็ได้....ไม่เป็นปัญหา

 ร้านค้าท่ีผมเป็นสมาชิกอยู่น้ันยังมีตัวช่วยให้เราไม่ต้องไล่หาสินค้า

ที่ต้องการซึ่งเสียเวลามากคือสามารถพิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการให้ app  

หามาให้ได้เลย หรือในกรณีที่เป็นสินค้าที่เราซื้อบ่อยก็จะมีช่องทางให้เรา

เข้าไปดูสินค้าที่ซื้อเป็นประจ�าด้วย

    

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

ห้องครัว (ฝ่อง เบ๊ป)

 ห้องครัวถือเป็นหัวใจส�าคัญในการท�าอาหารเลี้ยงดูทุกคนในบ้าน 

และรวมถงึแขกผูม้าเยอืน คนเวยีดนามบางคนทกุม้ือจะรบัประทานอาหาร

ภายในบ้าน บางคนท่ีท�างานไม่ไกลจากบ้านนัก กลางวันก็จะกลับมา 

รับประทานอาหารที่บ้าน 

 โดยในครั้งนี้ จะพูดถึงค�าว่า 

  (ฝ่อง เบ๊ป) ห้องครัว

  (ซาว) มีด

   (เทื้อด) เขียง

 

 (ฝ่อง เบ๊ป หล่า โหมต เฝิ่น เสิ้ต กวาน จ่อง กั๋ว โงย หญ่า)

 ห้องครัวเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญที่สุดของบ้าน

 

 (ซาว เทื้อต คง เถ เถียว จง ซาน เบ๊ป กั๋ว หญ่า บ่าน)

 มีด เขียง เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในครัว

  (แหมะ กั๊ต บั๊ป ก๋าย บั่ง ซาว)

   แม่หั่นกะหล�่าปลีด้วยมีด

  (เทื้อต หล่าม บั่ง โก๋)

   เขียงท�าจากไม้

   (เดี๋ย) จาน

  (บ๊าท) ชาม

   (โก๊ก) ถ้วย

  (เดี๋ย) จาน

  (เดี๊ย หล่า โด่ เหวิต ดึ่ง ทึ้ก อัน)   

   จานคือภาชนะส�าหรับใส่อาหาร

 อีกความหมายหนึ่งท่ีมักจะพบคือ หมายถึง แผ่นดิสก์  

  (โด่ เหวติ ฮิง่ เด๋ีย) เรียกว่า แผ่นดิสก์เพลง  (เด๋ีย หญ่าก)

  (บ๊าต) ชาม

 

 (บ๊าต หล่า โด่ สุ่ง เด๋ ดึ่ง ทึ้ก อัน ทึ้ก อ๊วง)  

 ชามเป็นภาชนะส�าหรับใส่อาหาร หรือเครื่องดื่ม

       (อัน ซอง เสือ บ๊าต) กินเสร็จล้างชาม

 หรอืบางครัง้จะได้ยนิคนเวยีดนามใช้ค�าพดูเรยีกรวมท้ังชามและจานว่า

       (เสือ บ๊าต เด๋ีย) ล้างชาม (จาน)

 คล้ายกบับ้านเราทีบ่อกว่า  ล้างจาน แต่กห็มายรวมถงึชามและอืน่ ๆ ด้วย

   (โก๊ก) ถ้วย

 ถ้วยค�าน้ีนอกจากเราจะรู ้จักว่าเป็นถ้วยใส่น�้าชาส�าหรับรับแขก  

ซึ่งได้เคยคุยกันไปแล้ว ยังหมายถึงแก้วน�้าก็ได้ เช่น

  (โก๊ก เนื้อก จ่าน ลี) แก้วน�้า แก้วใส

  

 (โก๊ก เนื้อก เอิ๊ม  โก๊ก เนื้อก น้อง)  แก้วน�้าอุ่น แก้วน�้าร้อน

 

 (กอน มาง โก๊ก ก่า เฟ จอ โบ๋)  ลูกถือแก้วกาแฟให้พ่อ(อ่านต่อหน้า 9)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

“ครูผู้ให้แสงสว่าง แห่งปัญญา”
 “แสงสว่างของดวงตะวันมิมีวันดับสิน้ลงฉันใด พระคุณของผูใ้ห้ท่ีช่ือว่า

ครก็ูย่อมมิมีวนัสลายหายไปฉนัน้ัน” บทเปรยีบเปรยข้างต้นนี ้ ข้าพเจ้ามิได้หยบิยก 

หรือตัดทอนมาจากบทความของหนังสือเล่มใด หากแต่ใช้ความรู้สึกที่มี 

ต่อนิยามแห่งค�าว่า “ครู” กลั่นกรองเขียนออกมาด้วยตนเองก็เท่านั้น หากจะ 

กล่าวถึงนิยามของค�าว่าครู ในบางคร้ัง ท่านท้ังหลายอาจจะหลงลืม หรือ 

มองไม่เห็นถึงภาพพจน์อันลึกซึ้งของค�าค�าน้ีเท่าใดนัก นั่นเป็นเพราะว่าเรา 

ทั้งหลายนั้นคุ้นชินกับค�าว่าครูมาต้ังแต่ก�าเนิด จนละเลยถึงแก่นที่แท้จริง

ของค�าค�านี้ไปโดยปริยาย แต่ท่านทั้งหลายคงมิอาจที่จะปฏิเสธได้ว่า การที่

คนหนึง่คนจะสามารถเติบโตจนด�ารงชพีได้ด้วยตนเองอย่างแข็งแกร่ง ด่ังพชืท่ีมีน�า้ 

และแสงคอยหล่อเล้ียงจนงอกงามได้ กเ็พราะเขาเหล่านัน้มีผูค้อยแนะน�าแนวทาง 

และได้รบัการอบรมบ่มเพาะมาอย่างดีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการใช้ชวีติ 

และด้านการประกอบสัมมาอาชพี ส่ิงน้ีล้วนเป็นเครือ่งแสดงให้เหน็อย่างชดัแจ้งว่า 

ไม่มีผู้ใดในโลกท่ีไม่มีครู ครูอาจจะไม่ได้ประกอบอาชีพซ่ึงสอนในโรงเรียน 

หากแต่เป็นครูที่คอยอบรมสั่งสอนเราให้กระท�าการต่างๆ จนส�าเร็จลุล่วงได้ 

ท่านเหล่านีล้้วนเรียกว่าครไูด้ท้ังสิน้ ดังน้ันจะเหน็ได้ว่าเราทุกคนเป็นศิษย์มีคร ู

ครูผู้ซ่ึงเปรียบเสมือนเรือจ้างที่จะคอยส่งเหล่าลูกศิษย์ของท่านไปสู่ฝั่งฝัน

แห่งอนาคต ด้วยจติอนัเป่ียมไปด้วยโสมนัส และไม่หวัง หรอืเรยีกร้องถึงผลประโยชน์

หรือผลตอบแทนใดๆจากศิษย์เลย

 หากจะตั้งค�าถามว่าเหตุใดจึงกล่าวว่าครูเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา 

ส�าหรับตัวข้าพเจ้านั้นมีความคิดเห็นอย่างไม่มีข้อกังขาว่า ครูน้ันเป็นผู้ชี้น�า 

ทางสว่างของศิษย์โดยแท้จรงิ เป็นท่ีพึง่ ทีป่รกึษา เป็นผูใ้ห้ ผูป้ระคับประคอง

ความรู้ ความคิด ความอ่าน ตลอดจนพฤติกรรมด้านศีลธรรมจรรยาของศิษย์ 

แน่นอนว่า ไม่มีบคุคลใดท่ีเกิดมาแล้วรูแ้จ้ง เห็นชัด หรอืเชีย่วชาญในการกระท�า 

ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง โดยไม่ได้รับการอบรมส่ังสอนจากครู ไม่ว่าจะเป็นในด้าน

ศิลปวิทยาการก็ดี ด้านคุณธรรม จริยธรรมก็ดี ครูจึงเปรียบดั่งปูชนียบุคคล

ของศิษย์ กล่าวคือ ครูเป็นผู้ที่ศิษย์สามารถน้อมน�ามาเป็นแบบอย่าง หรือ

ต้นแบบได้ แน่นอนว่าหากชาติใดขาดครทูีดี่ เด็กซึง่เป็นอนาคตท่ีส�าคัญของชาติน้ัน 

กจ็ะขาดความรู้ ขาดการอบรมสัง่สอน เม่ือเป็นเช่นนัน้แล้ว ย่อมส่งผลอนัเลวร้าย

ต่อประเทศชาติ เนือ่งจากไม่สามารถผลติบคุลากรทีดี่เพือ่ไปพฒันาประเทศชาติ

บ้านเมืองในปัจจุบัน และในอนาคตได้ เมื่ออ่านมาถึงบรรทัดนี้ ท่านผู้อ่าน

กค็งจะตระหนักได้บ้างแล้วว่า อาชพีครูน้ันมีความส�าคญัต่อบุคคล และต่อชาติ

มากเพียงใด ครูนั้นจะต้องมีความเสียสละท้ังทางกายและทางใจ กล่าวคือ

จะต้องมีทั้งความอดทน ความเสียสละต่อส่วนรวม ความหม่ันเพียร อีกทั้ง 

ยังต้องมีก�าลังแรงใจที่ดีในการสอนอีกด้วย ในความคิดเห็นของข้าพเจ้านั้น 

ผู้เป็นครูมิเพียงแต่จะต้องมีจิตวิญญาณแห่งความรัก ความโอบอ้อมอารี

อนัเต็มเป่ียมแล้ว แต่ยิง่ไปกว่าน้ันท่านยงัต้องมีความเป็นพหสููต คือมีความรอบรู ้

รู้จริงในสิ่งที่เหมาะที่ควรอีกด้วย จะเห็นได้ว่า การสร้างปัญญาให้แก่คนนั้น 

เป็นงานที่ประณีต และละเอียดอ่อน มากกว่าการสร้างแต่ความรู้อย่างเดียว 

ครูผู้มีวุฒิภาวะจะมองเห็นถึงเป้าหมายนี้ และเพียรพยายามส่งศิษย์ให้ไปถึง 

อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า จุดมุ่งหมายท่ีส�าคัญท่ีสุดของผู้เป็นครูนั้น มิใช่

เพยีงแต่การมอบความรู ้ แต่ยงัรวมไปถงึการทีผู่เ้ป็นครจูะต้องเปิดประตูแห่งปัญญา 

ทีมี่ความหมายและคณุค่ามากกว่าการมีเฉพาะความรูใ้ห้กบัศิษย์ด้วย เพือ่ส่งให้เด็กๆ

เหล่านัน้ สามารถไปถงึจุดหมายของชีวิตได้อย่างราบรืน่ และมีความรูท้ีค่วบคู่ไป 

ใช้ช่วยเหลือตนเอง และผูอ้ืน่ในสังคมได้เป็นอย่างดี จรงิอยู ่ ในข้อท่ีว่าบุพการนีัน้

เป็นผูท้ีส่�าคญัทีสุ่ดในชวีติของเรา แต่หากจะลองพจิารณาใคร่ครวญดูให้ดีแล้ว 

ใครกันเล่าที่เราผูกพัน คุ้นเคย และต้องพบเจอคลุกคลีในชีวิตประจ�าวัน 

รองจากพ่อแม่ ใครกนัเล่าท่ีคอยอบรมบ่มเพาะความรู ้ขัดเกลาพฤติกรรมให้เรา

ประพฤติตนในทางที่ดี และคอยส่งเราให้ไปถึงอนาคต ใครกันเล่าถ้าไม่ใช่คร ู

ดังนั้นจึงมีค�ากล่าวที่ว่า “ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของลูก” แม้แต่ใน 

ทางพระพุทธศาสนาเองก็ยังให้ความส�าคัญกับคนเป็นครูเป็นอันดับสอง

รองจากบุพการผีูใ้ห้ก�าเนดิ จะเห็นได้จากการศึกษาในเรือ่งทิศท้ังหก ตามหลกั

พุทธศาสนา ซึ่งครูและผู้ให้ความรู้ได้แก่ทิศล�าดับที่สอง หรือทิศเบื้องขวา 

ซึ่งเรียกว่า “ทักขิณทิส”

 หากจะกล่าวถงึ “มหาวทิยาลยัรามค�าแหง” ส�าหรบัตัวของข้าพเจ้าเองนัน้  

มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยอันทรงคุณค่าแห่งนี้อย่างแน่นแฟ้น เนื่องจาก

ก่อนหน้านีไ้ด้ส�าเรจ็การศึกษาปริญญาตรจีากมหาวทิยาลัยแห่งน้ีมาแล้วหน่ึงใบ 

และปัจจุบันก�าลงัศึกษาในคณะบรหิารธุรกจิ ข้าพเจ้ามีความรูสึ้กว่า มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง มหาวิทยาลัยตลาดวิชาแห่งนี้ เปรียบเสมือนชลธารอันกว้างใหญ่ 

ที่เต็มไปด้วยสายนที ซึ่งเปรียบดั่งความรู้ทางวิชาการที่มิมีวันหมดสิ้นภายใน

มหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถตักตวงน�้าในชลธารแห่งนี้มาใช้ประโยชน์

ได้อย่างไม่จ�ากดั สมกบัการท่ีมีอตัลกัษณ์เป็นมหาวิทยาลยัตลาดวชิา ท่ีให้โอกาส 

และเปิดโอกาสให้กบัทกุชนชัน้ ทกุเพศทุกวยั อย่างท่ัวถงึและเท่าเทยีม สถานที ่

แห่งนีน้บัว่าเป็นสถานศึกษาในอดุมคติของข้าพเจ้าเลยกว่็าได้ เหตุใดข้าพเจ้า

จงึกล่าวถงึมหาวทิยาลยัรามค�าแหงแห่งนี ้ นัน่เป็นเพราะว่าข้าพเจ้ามอิาจทีจ่ะ 

ละเลยครูผู้ส�าคัญยิ่งของข้าพเจ้าไปได้ ครูผู้ให้ทั้งความรู้ทางวิชาการ และ

ประสบการณ์ชวีติอนัล�า้ค่า ครผููเ้ปลีย่นชวีติของข้าพเจ้า ครทู่านส�าคญัท่านน้ันคอื 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ที่ซึ่งรวมคณาจารย์ และบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิใน

แขนงวิชาต่างๆ ซ่ึงมากในความรูแ้ละประสบการณ์ แต่ถงึแม้ว่าท่านเหล่านัน้ 

จะมีต�าแหน่งสูงส่งเพยีงใดท่านกไ็ม่เคยทีจ่ะปฏเิสธท่ีจะสอนศิษย์ในทกุชนชัน้

อย่างเท่าเทียมกันเลยแม้แต่น้อย

 สรุปได้ว่า ผู้เป็นครูนั้น หมายถึง ผู้ให้ ผู้อบรม ผู้สั่งสอน แนะน�า 

ถ่ายทอดความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อน�า

ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ครูน้ันเปรียบด่ังผู้ให้แสงสว่าง  

แห่งปัญญาโดยแท้จริง ประโยคอันแสนเรียบง่ายที่ว่า “สวัสดีค่ะคุณครู”  

นัน้ยงัคงดังก้องอยูใ่นโสตประสาทของข้าพเจ้าอย่างมิรูค้ลาย ค�าว่าคร ูยงัคงเป็น 

ค�าที่ประเสริฐ และยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของข้าพเจ้าเสมอ สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้า

ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะคร ู และอาจารย์ทุกท่านท่ีเคยได้อบรมสัง่สอน 

ข้าพเจ้ามาต้ังแต่วยัเยาว์ จนท�าให้ข้าพเจ้าเติบใหญ่เป็นต้นไม้ทีแ่ขง็แรงได้ในวนันี้ 

คุณความดีของครทูกุท่านน้ันมีมากมายเหลือคณานบั ถ้าหากจะพรรณนากค็ง

มิมีวันที่จะหมดสิ้น ข้าพเจ้าจึงได้กลั่นกรองบทร้อยกรองดังต่อไปนี้ เพื่อใช้

เป็นสิ่งแทนความเคารพ ความเทิดทูนบูชา ที่มีให้แก่ครูทุกท่าน และขอจบ

บทร้อยแก้วนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้

  อนึ่งข้าค�านับน้อม     บูชาครูสู่เหนือเศียร

 ยกท่านเปรียบดวงเทียน     ในความเพียรสอนวิชา

  อนุศาสน์ทุกสิ่งสรรพ   คอยก�าชับมิกังขา

 ได้ดีมีวิชา        ปรารถนาไขว่คว้าเอา

  สั่งสมวิชาสอน     ครูดั่งพรขัดโง่เขลา

 เติบใหญ่แต่วัยเยาว์     ครูน�าเจ้าเฝ้าคอยดู

  กราบกรานท่านทั้งผอง   แสงเรืองรองครูเลิศหรู

 ร�าลึกน้อมวันครู      ยืนยงอยู่คู่ฟ้าไทย

เรียงความรองชนะเลิศอันดับ 2 วันไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2561
นางสาวพิชามญชุ์ เจริญสุขสกุลชัย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รหัส6002058136



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

อาจารย์อัครพนธ์ วัชรพลากร คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปัจจัยที่ทำ�ให้ตัดแว่นต�แล้วใส่ไม่ได้

  จากสถติิของส�านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) 

พบว่าคนไทยจ�านวนมากมีปัญหาสายตา ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว 

หรือ สายตาเอียง และแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด น่ันก็คือการตัดแว่นตา

จากร้านค้าทีส่ะดวกและราคาถกูทีสุ่ด และส่วนใหญ่จะพบปัญหาว่าได้เลนส์แว่นตา 

ที่ไม่ตรงกับค่าสายตาท่ีเปลี่ยนไป และคนไทยจ�านวนไม่น้อยก็หาทางออก

ด้วยการเปลี่ยนร้านแว่นไปเรื่อย ๆ

  จากการสอบถามกลุ่มคนท�างานที่มีปัญหาสายตากว่า 20 คน ถึงการ

เลอืกร้านแว่น กไ็ด้ข้อมูลแทบไม่แตกต่างกันคอื เลอืกร้านทีส่ะดวก ร้านขนาดใหญ่

ท่ีมหีลายสาขา เพราะน่าเชือ่ถอื และบางครัง้ก็เลอืกเพราะโฆษณาท่ีคุ้นหคูุน้ตา

หรอืมโีปรโมช่ันลดราคา ในขณะท่ีกลุม่วัยรุน่จะเน้นร้านท่ีมีกรอบแว่นตาแฟชัน่

ทันสมัยให้เลือกมากมายและราคาไม่สูงมากนัก แต่พฤติกรรมที่ทั้งสองกลุ่ม

เหมือนกนั คอื ส่วนใหญ่จะไม่ได้ไปตรวจวดัสายตากบัผูเ้ชีย่วชาญในสถานพยาบาล

เพือ่น�าค่าสายตามาให้ร้านแว่นตัดเลนส์ให้ เพราะเช่ือว่าเครือ่งวดัสายตาคอมพวิเตอร์

ในแต่ละร้านคงมีประสทิธิภาพไม่แตกต่างกนั ความเช่ือเช่นน้ีท�าให้หลายคน 

มีปัญหาหลังจากการใช้แว่นใหม่แล้วต้องปวดหัว เวียนหัว จนต้องกลับไป

ให้ทางร้านแก้ไขวัดสายตาให้ใหม่

  เครือ่งวดัสายตาด้วยคอมพวิเตอร์เรยีกว่า Auto Refractor ตามร้านค้าแว่นตา 

เริ่มมีใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 หรือ 40 ปีที่ผ่านมา เป็นเครื่องมือ 

ท่ีออกแบบมาเพือ่ใช้วดัสายตา โดยการให้ค่าสายตาเป็นตัวเลขส�าเรจ็รปู ข้อมูล

จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุถึงข้อดีของเครื่องมือนี้คือใช้งานง่าย 

ได้ค่าสายตารวดเรว็ แต่ข้อเสยีคือค่าท่ีได้จากเคร่ืองมือนีอ้าจไม่ตรงกบัความจรงิ 

ความน่าเชื่อถือประมาณ 80% ส่วนกลุ่มท่ีไม่ควรใช้เครื่องวัดสายตาน้ีคือ 

เด็กอายุต�่ากว่า 6 ขวบ เพราะความน่าเชื่อถือจะน้อยกว่า 50%

 นอกจากนี ้ ในคนไข้ทีมี่ปัญหาในเรือ่งของ 

การปรับโฟกัสและการเพ ่งมักจะได ้ 

ค่าสายตาทีส้ั่นกว่าปกติ หรอืในคนไข้ท่ีมี 

ปัญหาโรคตา เช่น กระจกตาโป่งพอง, 

หนงัตาตก, ต้อกระจก กจ็ะท�าให้ได้ค่าสายตา

ทีไ่ม่ถกูต้องได้ และส�าหรบัในคนท่ีมีสายตายาว- 

ผูสู้งอาย ุ เครือ่งน้ีกไ็ม่สามารถบอกค่าสายตา

ส�าหรบัการมองใกล้ได้ จงึอาจจะสรปุได้ว่าค่าสายตาทีไ่ด้จากเครือ่งวดัสายตา 

ด้วยคอมพวิเตอร์นีไ้ม่อาจเชือ่ถอืได้ เพราะเป็นเพยีงค่าสายตาเบ้ืองต้น จึงไม่เหมาะ

ที่จะน�าไปใช้ในการประกอบแว่นสายตา เพราะอาจก่อให้เกิดอาการปวดหัว 

คลืน่ไส้ อาเจยีน เหน็ภาพซ้อน มองไม่ชดัในบางระยะ ซ่ึงอาจท�าให้ผูใ้ช้เส่ียง 

ที่จะประสบอุบัติเหตุได้

ปัจจัยที่ทำ�ให้ตัดแว่นต�แล้วใส่ไม่ได้

  1. ค่าสายตาทีท่�าแว่นตาไม่ถกูต้อง ปัจจยันีเ้ป็นปัญหาเกดิจากตัวผูว้ดัสายตา 

ทีอ่าจจะวดัสายตาไม่ถกูต้อง เชือ่ถอืค่าท่ีได้จากเครือ่งวดัสายตาด้วยคอมพวิเตอร์

มากเกนิไป โดยเฉพาะข้ันตอนการประเมินการเพ่งของตาและการคลายกล้ามเนือ้ตา 

หากเชือ่เครือ่ง Auto Refractor อาจจะน�าไปสูค่่าสายตาสัน้ท่ีมากเกนิความจ�าเป็น 

น�าไปสู่ความไม่สบายตาและใส่ไม่ได้ในที่สุด

  2. โรคประจ�าตวัของผูใ้ส่แว่นตา โรคประจ�าตัวหลายโรคส่งผลต่อค่าสายตา 

เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไทรอยด์ เป็นต้น คนไข้ที่เป็น

โรคเบาหวานมักจะมีค่าสายตาท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ น่ันคือผู้ที่ป่วยเป็น

โรคเบาหวานมักจะประสบปัญหาเรือ่งแว่นสายตาท่ีตัดมาน้ันมองไม่ชดั หรือ 

คนไข้ท่ีเป็นโรคความดันโลหติสงูอาจจะท�าให้เกดิภาวะจอประสาทตาขาดเลอืด 

ส่งผลให้มองเหน็ไม่ชดัได้ ดังนัน้หากผูต้รวจเจอคนไข้ท่ีมีโรคประจ�าตัวเหล่าน้ี

จะต้องบอกให้คนไข้ควบคุมน�้าตาลให้ดีก่อนที่จะมาตรวจวัดสายตา เพื่อให้

ได้ค่าสายตาที่ถูกต้องและแม่นย�า

  3. ค่าสายตาที่ต้องปรับตัวมาก คนไข้บางคนมีความผิดปกติทางด้าน

สายตาที่ต้องปรับตัวมาก เช่น สายตาเอียงในแกนองศาแนวเฉียง สายตาสั้น

มาก ๆ หรือ สายตายาวมาก ๆ เป็นต้น คนไข้เหล่านี้จะปรับตัวให้เข้ากับแว่น

สายตาอนัใหม่ทีเ่พิง่ตัดได้ยากกว่าผูอ้ืน่ อาจจะต้องใช้เวลาในการปรบัตัวนานข้ึน 

แต่หากคนไข้ไม่สามารถทนกบัแว่นตาทีเ่พิง่ตัดมาในช่วงปรบัตัวได้ กจ็ะเลกิ

ใส่แว่นตาอนัใหม่นัน้ไปในท่ีสดุ ร้านแว่นตาบางร้านอาจจะแก้ไขสายตาให้คนไข้

เพียงเล็กน้อยก่อนเพื่อจะท�าให้คนไข้ปรับตัวได้ในระยะเวลาท่ีเร็วข้ึน ท�าให้

ผู้สวมใส่ไม่ต้องปวดหัวในการปรับตัวมากเกินไปในระยะแรก แต่ภายหลัง

อาจจะเกิดปัญหาแว่นสายตาที่ตัดมาใหม่นั้นไม่ชัดแทน

  4. การประกอบแว่นสายตาไม่ถูกต้อง อาจจะเกิดจากการตั้งศูนย์แว่น

ผดิพลาด ไม่ถกูต้องต่อชนดิสายตา ค่าสายตา ซ่ึงอาจจะท�าให้เกดิความเสียหาย

อย่างมาก หากเป็นการตัดเลนส์ที่มีราคาสูง เช่นเลนส์ Progressive โดยการ 

ที่ประกอบแว่นสายตาไม่ตรงจะท�าให้เกิดภาวะเสมือนใส่เลนส์ปริซึม  

(Prismatic effect) ท�าให้คนไข้เกิดอาการปวดหัว มึนหัว คลื่นไส้ อาเจียนได้

  5. ปัญหาจากวัสดุของแว่นสายตา เช่น ตัวแว่นสายตามีการโค้งงอ 

บิดเบ้ียวจากการท�าตก นอนทับ นัง่ทับ หรอื การใส่ถอดแว่นตาผดิวธีิ ซ่ึงเม่ือ 

ตัวแว่นตาบิดเบี้ยวจะท�าให้แสงไปตกกระทบจอประสาทตาผิดต�าแหน่ง 

ท�าให้เกิดปัญหาใส่แว่นแล้วไม่ชัดนั่นเอง

 เม่ือทราบถงึปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีแล้ว ก่อนไปตรวจวดัสายตาอย่าลมืพกัผ่อน

ให้เพยีงพอ ควบคุมระดับน�้าตาลและความดันโลหติให้ดี และไปตรวจวดัสายตา 

กบัผูเ้ชีย่วชาญเพือ่จะท�าให้ไม่เกดิปัญหาตัดแว่นสายตามาแล้วใส่ไม่ได้น่ันเอง 

คลินิกส�ยต� มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

   คลนิิกสายตา คณะทศันมาตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดให้บริการ 

ตรวจสายตาและสุขภาพตาฟร ี ด้วยห้องตรวจ 

พร้อมเครือ่งมือตรวจวดัท่ีทันสมัย การตรวจ 

ถกูต้องตามหลกัวชิาการและมาตรฐานสากล 

โดยนักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4 

ถงึ 6 ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านสายตา (Doctor of Optometry)

  การให้บริการประกอบด้วย

  1. การตรวจสายตา เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง เป็นต้น

  2. การตรวจสุขภาพดวงตา เช่น การตรวจหาต้อลม ต้อเน้ือ ต้อกระจก  เป็นต้น

  3.  การตรวจความเสี่ยงในการเกิดโรคตา เช่น ต้อหิน เป็นต้น

  4. การตรวจอื่น ๆ (ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

  หมายเหตุ การตรวจใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วัน

จันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

  สถานที่ให้บริการ คลินิกสายตา คณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย 

ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (อ่านต่อหน้า 9)

รปูที ่1 เครือ่ง Auto Refractor (Barksdale Air Force 
 ภาพไม่มลีขิสทิธ์ิ แสดงใน public domain)

รปูที2่ ภาพคลนิกิสายตา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

จัดอบรมการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากร

 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัพงังา จดัโครงการ

พี่สอนน้อง เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพและมีคุณลักษณะบัณฑิตที ่

พึงประสงค์ โดยให้ความรู้ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อการเรียนในระบบ

ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง การวางแผนการเรยีน การใช้สือ่ต่างๆ กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ วิธีการตอบข้อสอบ จากนักศึกษารุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ และ

ความส�าเร็จในการเรียนมาถ่ายทอดความรู้และเคล็ดลับต่างๆ ให้แก่รุ่นน้อง 

ท�าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและความภาคภูมิใจในสถาบันร่วมกัน 

ระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2561

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขา- 

วิทยบรกิารฯ จงัหวดัพงังาร่วมโครงการ 

ประชารฐัร่วมใจ ปลกูต้นไม้ให้แผ่นดิน 

กบัอทุยานแห่งชาติเขาล�าปี-หาดท้ายเหมอืง  

เน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 66 พรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 

กิจกรรมรามฯ - พังงา

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัพงังา ร่วมกจิกรรม 

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ (สภากาแฟยามเช้า) และพธีิท�าบุญเลีย้งพระ ศูนย์ราชการ 

จังหวัดพังงา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา 

(หลังใหม่) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

  อนุรักษ์ผ้าพ้ืนเมือง สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง จัดโครงการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแต่งกายด้วย 

ผ้าพื้นเมืองภาคใต้ ประจ�าปี 2561 เพื่อ

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนางสาวจงรักษ์ อธิวัฒนชัย หัวหน้าส�านักงาน 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง พร้อมบุคลากรและนักศึกษาร่วมแต่งกายผ้าไทย 

และจัดนิทรรศการผ้าไทยพื้นเมืองภาคใต้ มีการจัดจ�าหน่ายผ้าพื้นเมืองภาคใต ้

เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ กระเป๋า ร่ม เป็นต้น เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561  

ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ม.ร.สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง 

ได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักศึกษาเข้าชมงาน   

    

 ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร ์ 

มหาวิทยาลัยรามค� าแหง  

จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

เรื่อง  “การสร้างงานวิจัยเพื่อ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

สายสนับสนุน” วันพุธที่ 18 

กรกฎาคม  2561 ห้องประชมุพวงแสด อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรณุ สุนทโรทก รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณะมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงานว่าการสร้างงานวจิยัดูเหมือนยาก เป็นงาน 

ทีถู่กก�าหนดให้น�าเสนอผลงานอกีรปูแบบหนึง่ เพือ่ก�าหนดต�าแหน่งในทกุๆ ระดับ 

การท�าวจัิยจะเป็นประโยชน์ในเรือ่งของการน�าไปใช้ในหน้าทีก่ารงานโดยตรง 

รวมท้ังการขอต�าแหน่งช�านาญการ ช�านาญการพเิศษของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ตามแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของอาชีพ ดังนั้น

คณะกรรมการจดัท�าแผนพฒันาบคุลากรจงึเหน็ควรจดัอบรมเพือ่ให้บุคลากร

ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างงานวิจัย

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนษุยศาสตร์ 

กล่าวว่าเน่ืองจากมีเกณฑ์ใหม่ในการเข้าสู่ต�าแหน่งช�านาญการหรือ

ช�านาญการพิเศษของบุคลากรที่ต้องมีผลงานด้านการวิจัยเช่นเดียวกับ

อาจารย์ทีจ่ะขอต�าแหน่งทางวชิาการให้สูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นผูช่้วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ดังน้ันโครงการอบรมในครั้งน้ี 

เป็นการฝึกทักษะในการท�าผลงานวิจัย เพื่อที่จะท�าให้มีความก้าวหน้า 

ในต�าแหน่งงานของตน ไม่ว่าจะเป็นต�าแหน่งช�านาญการหรอืช�านาญการพเิศษ 

จะต้องผ่านการประเมินค่างานด้วย ส�าหรับการประเมินค่างานจะต้อง 

ข้ึนอยูก่บัการพฒันางานให้กว้างขวางข้ึน คอืบคุลากรต้องมีทักษะหลายๆด้าน

และมีความสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์ รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย บรรยายเรื่อง “เทคนิคและวิธีการสร้างงานวิจัย” 

และมีการแบ่งกลุม่ฝึกเขียนเค้าโครงวจิยั  และตอบข้อซกัถามในประเด็นต่างๆ

    

    

    

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด-

อ�านาจเจริญ น�าโดยนายวาสนา 

ทองแลง หัวหน้าสาขาวทิยบริการฯ 

จงัหวดัอ�านาจเจรญิ พร้อมด้วย

เจ้าหน้าที ่ นกัศึกษาและศิษย์เก่า 

ร่วมพธีิวางพวงมาลาเนือ่งใน 

วนัรพเีพือ่เป็นการน้อมร�าลกึถงึ 

พระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ 

“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

 มูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  มีความประสงค์

ให้ทนุการศึกษา ประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2561  แก่นักศึกษาคณะมนษุยศาสตร์ 

ช้ันปีท่ี 2 ข้ึนไป  จ�านวน 10 ทนุๆ ละ 4,000 บาท  นกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

ที่ประสงค์จะขอรับทุนฯ ให้ดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดทุนการศึกษา ชั้น 1 

อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์  โดยขอรบัใบสมัครและยืน่ใบสมัครได้ท่ีหน่วยทะเบยีน

และประเมินผลการศึกษา  งานบรกิารการศึกษา ชัน้ 1 อาคาร 1 คณะมนษุยศาสตร์  

ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กันยายน 2561



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ถาม 1. ถ้าเรามีการรเีกรดจะยงัได้รบัเกียรตินิยม

อยู่หรือไม่

 2.  เงื่อนไขในการที่จะได้รับเกียรตินิยม

มีอะไรบ้าง

ตอบ ข้อบังคับมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2560 

นกัศึกษาทีจ่ะได้รบัปรญิญาเกยีรตินิยมต้องเรยีนจบ

หลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด 

มีความประพฤติดี และมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

ของกระบวนวชิาท่ีสอบได้ตามหลักสตูร ตามเกณฑ์ 

ที่ก�าหนดให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม โดยสภา- 

มหาวทิยาลยัพจิารณาการอนมัุติปรญิญาเกยีรตินิยม

แก่ผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่จากคณะตามหลักเกณฑ์ดังน้ี

 20.3.1 ปรญิญาตรเีกยีรตินิยมอันดับหน่ึง 

เหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป

 20.3.2 ปรญิญาตรเีกยีรตินิยมอนัดับหนึง่ 

ต้องเป็นผูไ้ด้รบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต�า่กว่า 3.50 

 20.3.3 ปรญิญาตรเีกยีรตินิยมอนัดับสอง 

ต้องเป็นผูไ้ด้รบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต�า่กว่า 3.25

 ทั้งนี้นักศึกษาท่ีจะได้รับเกียรตินิยม

ต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใด 

และสอบได้กระบวนวชิาน้ันมากกว่า 1 ครัง้ หรอื 

ลงทะเบียนเรียนและสอบได ้กระบวนวิชา

ตามหลักสูตรใหม ่ที่ ใช ้แทนกระบวนวิชา 

ตามหลักสูตรเก่าซึ่งเคยสอบได้แล้ว

 1. การรเีกรด หมายถงึ การทีน่กัศึกษาสอบ

ได้กระบวนวิชาใดแล้ว และได้เกรด D หรือ D+ 

แต่ไม่พอใจเกรดดังกล่าว   จึงลงทะเบียนเรียน 

ในวชิานัน้ใหม่ และเม่ือผลสอบออกมาใหม่ เกรดท่ีได้

เป็นเกรดที่สอบผ่าน ไม่ว่าจะเป็นเกรดใดก็ตาม 

จะถอืว่าเป็นการรเีกรด ดังนัน้ ตามข้อบงัคบัข้างต้น 

การรเีกรดคอืการสอบได้ในวชิาเดยีวกนัมากกว่า 

1 ครั้ง จึงเป็นไปตามข้อบังคับข้างต้นที่ไม่มีสิทธิ์

ได้เกียรตินิยม

 2. จากข้อบังคับฯ โดยสรุป

  2.1 ต้องสอบให้ผ่านครบหลักสูตร

ภายในหลกัสตูร เช่นถ้าหลกัสูตร 4 ปีต้องสอบผ่าน

ให้ครบวิชาในหลักสูตรไม่เกิน 4 ปีการศึกษา  

ถ้าสอบผ่านครบ 4 ปีครึ่ง หรือ 5 ปี จนถึง 8 ปี 

เช่นนี้ จะไม่มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม

  2.2 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี

  2.3 มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

ถาม ขอเรียนถามเป็นข้อๆ ดังนี้ 

 1. ถ้าจะซือ้ต�าราทีม่หาวทิยาลยัจะซือ้ได้ทีไ่หน กองบรรณาธิการ

 2. ถ้าจะเปลีย่นท่ีอยูข่่าวรามค�าแหง จะด�าเนินการ

อย่างไรและที่ไหน 

 3. นักศึกษา Pre - degree ลงทะเบียนได้

ต�่าสุดและสูงสุดได้เท่าใด 

 4. การรีเกรดลงเทอมซ่อมได้หรือไม่ 

 5. การรีเกรด มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมหรือไม่

ตอบ 1.  ซ้ือได้ที ่อาคารส�านักพมิพ์ มหาวิทยาลยั-

รามค�าแหง (หัวหมาก) ได้ทุกชั้นปี แต่ถ้าจะซื้อ

ต�าราเฉพาะของปี 1 สามารถซื้อได้ที่ ชั้น 1 อาคาร

พระมาส (PRB) วิทยาเขตบางนา

 2. ติดต่อทีง่านประชาสัมพนัธ์ อาคารสุโขทัย 

ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง บางกะปิ กรุงเทพฯ

 3. นักศึกษา Pre - degree ที่สมัครเป็น

นักศึกษาต้ังแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

ลงทะเบียนได้ไม่ต�่ากว่า 9 หน่วยกิต และสูงสุด

ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนลงได้ไม่เกิน  

9 หน่วยกติ แต่ถ้าเป็นนกัศึกษา Pre - degree ท่ีสมัคร 

เป็นนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ลงไป ลงได ้

ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนลงได้ไม่เกิน  

12 หน่วยกิต

 4. ลงไม่ได้ เว้นแต่จะเคยลงรีเกรดแล้ว  

แต่สอบตกจงึจะลงสอบซ่อมได้ในเทอมท่ีลงรเีกรดน้ัน

 5. เม่ือผลสอบท่ีลงทะเบยีนใหม่ สอบผ่าน 

ถอืเป็นการรเีกรด ดังนัน้จงึหมดสิทธ์ิได้เกยีรตินิยม

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

 ถ้าเราไปซื้อสินค้าที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตจะเหน็ 

มีบริเวณท่ีขายสินค้าลดราคาแบบลดกระหน�่า 

อยู่ด้วยเสมอ ร้านทางสมาร์ทโฟนนี้ก็มีเช่นกัน 

เราสามารถเข้าไปเลือกซ้ือจากกลุ่มสินค้าลดราคา 

ทีจ่ดัไว้เฉพาะได้ด้วย และเม่ือเลอืกซ้ือจนเราพอใจ 

หรอืจนเหน็ว่าจะเกนิวงเงนิทีต้ั่งไว้ในใจแล้วกย็นืยนั

การซื้อและจ่ายเงิน ซึ่งทางร้านมีให้เลือกทั้งแบบ

ตัดบัญชี หรือหักบัญชีจ่ายด้วยบัตรเครดิต แต่ผม 

เลือกจ่ายด้วยบัตรเครดิตเม่ือตอนรับสินค้าซ่ึง 

คนส่งสินค้าของทางห้างกจ็ะเตรยีมเครือ่งรดูบตัร 

มาให้รูดปรื้ดเรียบร้อย แบบนี้ผมก็จะได้สินค้า

จากซุปเปอร์มาร์เก็ตมาส่งให้ถึงหน้าบ้านโดย 

ไม่ต้องฝ่ารถติดออกไปซ้ือแต่อย่างใด ส่วนค่าขนส่ง 

60 บาทนั้นเห็นมีโปรโมชั่นมาหลายเดือนแล้ว

ว่าถ้าซื้อเกิน 1,500 บาทจะได้ลดราคาไป 200 ซึ่ง

แปลว่าค่าส่งฟรีนั่นเอง

 เท่าท่ีเขียนมา 3 ตอนจนจบลงท่ีเรือ่งซุปเปอร์- 

มาร์เกต็ออนไลน์น้ี จะเหน็ได้ว่าตัวจกัรส�าคัญท่ีสุด

ในการใช้จ่ายตามแบบสังคมก้มหน้าก็คือตัวกลาง

ในการขนส่งสินค้าซ่ึงมีทั้งการใช้รถมอเตอร์ไซค์ 

และรถปิกอัพ นับเป็นช่องทางหารายได้ที่เพิ่มขึ้น

อีกรปูแบบหน่ึง และอาชพีนีน่้าจะเป็นอาชพีดาวรุ่ง

ต่อไปได้อีกในอนาคต

  ผูป้ระสงค์จะรบับรกิาร ต้องโทร.จองควินัด

ตรวจล่วงหน้า ท่ีเบอร์โทร. 0-2310-8911 ในวนัเวลา 

ที่คลินิกเปิดให้บริการ

บรรณ�นุกรม

1. https://www.scienceabc.com/humans/need- 

  glasses-dont-wear-eyesight-get-worse.html

2. h t t p : / / w w w . g u r l . c o m / 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 / 

  i-need-glasses-but-hate-them/

3. http://www.barksdale.af.mil

4. https://www.framesdirect.com/knowledge-center/ 

  medical-reasons-sunglasses

ปัจจัยที่ท�าให้ตัดแว่นตาฯ (ต่อจากหน้า 7)

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวิทยบรกิาร

เฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัสรุนิทร์ ร่วมวางพวงมาลา 

ณ ศาลจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันรพี เมื่อวันที่  

7 สิงหาคม 2561 เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธิคุณ

ของพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพี-

พฒันศักด์ิ กรมหลวงราชบุรดิีเรกฤทธ์ิ “พระบดิา- 

แห่งกฎหมายไทย”

  ปฐมนเิทศ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล 
ทุง่หว้า รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัสงขลา 
เป็นประธานในการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ รุน่ 5 
โครงการพเิศษบรหิารธุรกจิบัณฑิต จังหวดัสงขลา  
เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการวางแผนการศึกษา  
รู้จักกฎระเบียบ การเรียน การสอบ ตลอดจน
มีนักศึกษารุ่นพี่ท่ีประสบความส�าเร็จในการเรียน
มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ค�าแนะน�าวธีิการเรยีน 
และยังเป็นกิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียน
และแลกเปลี่ยนความรู้ ณ สาขาวิทยบริการ-
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2561



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 1. ก�าหนดการสอบส่วนภมูภิาค สอบซ่อมภาค 2  และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2560 จดัสอบระหว่างวนัเสาร์ - อาทิตย์ ท่ี  25 - 26 สิงหาคม , 1 - 2  กนัยายน  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  88  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,  MCS3250, MCS3300, MCS3301, MCS4403, MCS4481, MGT2101, MGT2102 ,  MGT2202 ,  MGT3203,  MGT3204, MGT3205, 

MGT3301, MGT3310, MKT2101, MTH1003, MTH1103, MTH1104, PHI1003, POL1100, POL1101, POL2100, POL2106, POL2108, POL2200, POL2300, 

POL2301, POL2302, POL2303, POL3300, POL3301, POL3302, POL4100,  PSY1001, RAM1000, SCI1003, SOC1003, SOC2033, SOC2043, SOC4077, 

STA1003, STA2016, THA1001, THA1002, THA1003

  ✎ เป็นข้อสอบอัตนัย    จ�านวน  122  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, CS2460, 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, POL2102 , POL2103, POL2107, POL2109,  

POL2203 ,POL3311, POL3313, POL3316, POL3329, POL3330, POL4128, POL4310,  POL4312, POL4348, POL4349, POL4350, SOC2065,SOC2091, 

SOC4074, SOC4083,   

 4. สถานที่สอบ  ประจ�าศูนย์สอบซ่อมภาค 2  และภาคฤดูร้อน 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�านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น 7,279  คน     คิดเป็นที่นั่งสอบ  28,440  ที่นั่งสอบ

 6. ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์   ก่อนการสอบประมาณ 1 อาทิตย์  และนักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคล 

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

และหมายเลขห้องสอบ  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้      

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตารางสอบไล่ ให้นักศึกษาติดต่อไปท่ี ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล   

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  10240   โทร. 0-2310-8611

การสอบส่วนภูมิภาคสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
วันชัย เทียบพุฒ               สำ�นักบริก�รท�งวิช�ก�รและทดสอบประเมินผล



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

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

 สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จัดโครงการ “การถ่ายทอด

แผนงานวิจัยการบูรณาการนวัตกรรมเชิง

ประจักษ์เพื่อพัฒนาต่อยอดการท�าฟาร์มกวาง

เชงิธุรกจิสู่การเกษตรสมัยใหม่” โดยมี รศ.ดร.มณี  

อัชวรานนท์  ผู้อ�านวยการแผนงาน  ผศ.พรชัย 

วงศ์วาสนา ผูอ้�านวยการสถาบันวิจยัและพฒันา 

อาจารย์ยิง่ยง  เมฆลอย  ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัสัตว์ 

ในภมูภิาคเขตร้อน รศ.ศศโีรตม์ เกตแุก้ว ผศ.ดร.เสรี  

ตูป้ระกาย อาจารย์เอกสิทธิ ์ ชาตนิท ุ ผศ.ปิยวทิย์ 

เหลอืงอร่าม และเจ้าหน้าที ่บรรยายถงึความก้าวหน้า

ของแผนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน

ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับการ

ใช้นวัตกรรมเพื่อการท�าฟาร์มกวางสมัยใหม่ 

ในลกัษณะ Smart Farming เม่ือวนัท่ี  7 กรกฎาคม  

2561 ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จังหวัดสุโขทัย

 ภายในงานมี รศ.ดร.ชัยณรงค์ คันธพิต 

ประธานสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย และ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณุสุรจิตร ก้องวฒันา ผูบ้รหิารบริษัทในเครือ 

สหพฒัน์ฯ ประธานบริษัทห่านฟ้า และเจ้าของ

วฒันาฟาร์ม คณุภกัดี พานุรตัน์ เจ้าของภกัดีฟาร์ม 

และร้านอาหาร Deer Phislok คุณวันทนา  

โหตรภวรานนท์ เจ้าของปโชติการฟาร์ม และ

คุณอมตะ ปโชติการ เจ้าของโอฮานารีสอร์ท 

ร่วมด้วยเครอืข่ายเกษตรกรผูผ้ลติหญ้าอาหารสัตว์ 

จังหวัดสุโขทัย เข้ารับฟังการถ่ายทอด       และให ้

ความคิดเห็นในการท�าวิจัยของแผนงาน 

ดังกล่าวอย่างใกล้ชดิและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ฟาร์มกวางรามฯ เดินหน้า

ต่อยอดธุรกิจสู่การเกษตรสมัยใหม่

 ด้าน พลต�ารวจตรีฤชากร  จรเจวุฒิ  รองผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล กล่าวว่าส�านักงานต�ารวจแห่งชาติยินด ี

อย่างยิ่งที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศเจตนารมณ์เอาชนะปัญหาสิ่งเสพติด และไม่เคยนิ่งนอนใจในการ 

กวาดล้างสิ่งเสพติด การท่ีทุกท่านพร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านสิ่งเสพติด เป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจว่า 

เป็นความร่วมมือกนัระหว่างเจ้าหน้าทีต่�ารวจและประชาชน ขอชืน่ชมความต้ังใจและมุ่งม่ันท่ีจะประกาศเจตนารมณ์ 

ต่อต้านสิง่เสพติด ปัญหาสิง่เสพติดเป็นปัญหาของทุกคนในแผ่นดินน้ี แม้จะท�าหน้าทีอ่ย่างเต็มท่ีกไ็ม่สามารถเอาชนะได้ 

หากขาดความร่วมมือจากประชาชน

 “วันน้ีเป็นอีกวันหนึ่งท่ีได้เห็นประชาชนทั้งหญิง ชาย เด็ก ผู้ใหญ่ และหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

ตลอดจนชมุชนโดยรอบมหาวทิยาลยั มาร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิง่เสพติด และต้องรกัษาเจตนารมณ์น้ีให้ยนืยาว 

เพราะเป็นหน้าทีข่องทุกคน กจ็ะท�าให้สามารถชนะส่ิงเสพติดได้อย่างยัง่ยนืและถาวร”

 จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด 

ความว่า “ข้าพเจ้า” ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะร่วมใจกนัต่อต้านส่ิงเสพติดทกุประเภท จะไม่เกีย่วข้องกบัส่ิงเสพติด 

ทุกรปูแบบ ทัง้การเสพ การขายและการผลิต จะเฝ้าระวงัสิง่เสพติดในครอบครวั ชมุชน และประเทศชาติและขอเป็น 

พลังแผ่นดิน ท�าความดีเพื่อสังคมให้ชุมชนไทยยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดตลอดไป”  และได้น�าออกก�าลังกาย 

เต้นซุมบ้า โดยมีคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ ข้าราชการ บคุลากรชาวรามค�าแหง นักศึกษา นกัเรยีน และประชาชนจากหน่วยงาน 

ทัง้ภาครฐัและเอกชน ตลอดจนชมุชนโดยรอบได้แก่ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ สถานตี�ารวจนครบาลหวัหมาก สถานตี�ารวจ 

นครบาลอดุมสขุ สถานีต�ารวจนครบาลวงัทองหลาง ส�านกังานเขตบางกะปิ ส�านกังานเขตประเวศ ส�านักงานเขตวงัทองหลาง 

การกฬีาแห่งประเทศไทย โรงเรยีนเทพลลีา (มัธยม) โรงเรยีนวัดเทพลีลา โรงเรยีนมธัยมบ้านบางกะปิ โรงเรยีนบ้านบางกะปิ 

สถาบันรชัต์ภาคย์ ชุมชนคนรักในหลวงฯ ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ ชมรมผู้สูงอายุศูนย์ 35 หัวหมาก การกีฬา

แห่งประเทศไทย ไปรษณีย์รามค�าแหง ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ บริษัทบ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากดั (มหาชน) 

และบรษัิทแอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากดั (มหาชน) จ�านวนกว่า 3,000 คน ร่วมออกก�าลงักายเต้นซุมบ้าอย่างสนกุสนาน 

ม.รามฯ รวมพลังชุมชนต้านส่ิงเสพติด-เต้นซุมบ้าสร้างเสริมสุขภาพ (ต่อจากหน้า 2)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-

พระนครเหนือ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมการข้าว ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกรมอนามัย

 ส�าหรบั งานวจิยัชดุโครงการ “นวตักรรมเพ่ือการท�าฟาร์มกวางสมยัใหม่” (Innovation for Modern Deer Farming)  

จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ท่ีได้รับรางวัลครั้งนี้ เป็นการบูรณาการงานวิจัยด้านนวัตกรรม เครื่องมือเพื่อการ

บรหิารจัดการฟาร์มกวางสมัยใหม่อย่างครบวงจร ช่วยต่อยอดองค์ความรูเ้ดิม และเป็นฐานรากคอยให้ค�าปรกึษา ช่วยเหลอื 

สนับสนุน และต่อยอดให้เกษตรกรเครือข่ายได้พัฒนาประสิทธิภาพการท�าฟาร์มกวาง เสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืน  

โดยมหาวิทยาลยัได้เริม่ก่อต้ังฟาร์มกวางต้ังแต่ปี 2545 ซ่ึงอยูใ่นความรบัผดิชอบของสถาบนัวจัิยสัตว์ในภมิูภาคเขตร้อน 

มีการท�างานเก่ียวกับด้านข้อมูลการวิจัยพื้นฐานมาโดยตลอด ปัจจุบันได้ประยุกต์ข้อมูลเหล่านั้นให้กับเกษตรกร 

โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงกวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจมากขึ้น และได้น�านวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยถ่ายทอดให้กับ

เกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และลดต้นทุนในการท�าธุรกิจฟาร์มกวาง

 ภายในชุดงานวิจัยนี้ ได้บูรณาการงานวิจัยต่างๆ เข้าด้วยกัน ได้แก่ โครงการ “การใช้คุณค่าทางโภชนาการกับ 

สัณฐานวิทยาของเขากวางอ่อนในระบบสามมิติ เพ่ือก�าหนดต้นทุนมาตรฐานเขากวางอ่อน” เพื่อให้เกษตรกร 

เกิดการซ้ือขายเขากวางอ่อนในราคาที่ยุติธรรม โครงการ “การพัฒนาโรงเรือนจัดการกวางเคลื่อนที่” ให้บริการ

ตัดเขากวางแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกวาง เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตโรงเรือนจัดการกวาง โครงการ “พืชอาหารสัตว์

ส�าหรับฟาร์มกวางสมัยใหม่” ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ เช่น หญ้าเนเปียร์ และส่งกลับมาจ�าหน่าย

ให้กับฟาร์มกวาง ม.ร. ท�าให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน โครงการ “การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ส�าหรับจ่าย

พลังงานไฟฟ้าในฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามค�าแหง” เป็นการน�าแผ่นโซล่าเซลล์มาติดตั้งในฟาร์มกวาง ซึ่งช่วยลด 

ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้เป็นจ�านวนมาก โครงการ “นวัตกรรมจากมูลกวางภายใต้ความคิดของเสียเป็นศูนย์” 

เป็นการน�ามูลกวางมาทดแทนดินลูกรังในการก่อบล็อกประสาน ซึ่งถือเป็นการน�าของเสียเหลือใช้ในฟาร์มกวาง 

มาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างได้ด้วย และโครงการ “การพัฒนาเนื้อดินปั้นเซรามิกจากเขากวางแข็ง” โดยน�าเอาส่วนตอ

ของเขากวางท่ีหลุดหลงัจากการตัดเขาแล้วมาเป็นส่วนผสมในการท�าเซรามกิ รวมทัง้มีการท�าเครือ่งประดับจากเขากวางแข็ง 

และน�ามูลกวางมาเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในโครงการ “แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกวาง” เพื่อให้เกษตรกรได้

ท�าธุรกิจฟาร์มกวางได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

งานวิจัย “ฟาร์มกวาง” จาก ม.รามค�าแหง คว้ารางวัล Platinum Award จาก วช. (ต่อจากหน้า 1)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๙) วันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

นัดพบแรงงานที่ ม.ร.

 นกัศึกษาคณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

คว้ารางวลัชนะเลศิการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

(รอบคัดเลอืก สถาบันการศึกษาในกรุงเทพมหานคร) 

เน่ืองในโอกาสวนัรพ ีประจ�าปี 2561 จดัโดยส�านักงาน

ศาลยติุธรรม เมือ่วนัที ่7 สิงหาคม 2561 ณ สถาบนัพฒันา

ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

 ทั้งนี้ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศได้แก่  

ทมีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ทมีที ่ 1 รางวลัรองชนะเลศิ 

อนัดับ 1 ได้แก่ ทีมจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 2 ได้แก่ ทมีจากมหาวทิยาลยั-

ธรรมศาสตร์

 ส�าหรบัสมาชกิในทีมมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ประกอบด้วย นายธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ  

นางสาวชัญญาณ์ภัช อุปถัมภ์ และนายเมษวัสส์ 

อารีรบ นอกจากนี้ยังมีทีมมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ทีมที่ 2 ได้แก่ นายธนายุต เอี่ยมสะอาด นายเบิกฟ้า 

ชูโฉม และ นายอภิสิทธิ์ ไทยทะบะ ผ่านเข้ารอบ 

6 ทีมสุดท้ายจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 24 ทีมด้วย

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ลงนาม 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

กับส�านักงานศาลปกครอง เพื่อพัฒนา

กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง และกฎหมายอื่นๆ ให้มีความเข้มแข็งในเชิงวิชาการและทางปฏิบัติ 

อันจะก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนโดยรวม

 ในการน้ีมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

นายอติโชค ผลดี รักษาการในต�าแหน่งเลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง นายบรรยาย นาคยศ รองเลขาธิการ

ส�านักงานศาลปกครอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมลงนาม 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ

สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น และผู้ก�ากับนักศึกษา

วิชาทหารดีเด่น ประจ�าปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียน

รักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วย

บัญชาการรักษาดินแดน

 ผู้ก�ากับนักศึกษาวิชาทหารหญิง  สมพร 

บุญทาวัน  รักษาราชการแทนหัวหน้างานนักศึกษา 

วิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย

รามค�าแหง รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ จาก พลโทวิโรจน์  

วิจิตรโท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น และผู้ก�ากับ

นักศึกษาวิชาทหาร ว่าท่ี ร.ต.เดชา  กลมเกล้ียง ได้รับ

เข็มเชิดชูเกียรติผู้ก�ากับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น  

ในพิธีไหว้ครูแก่นักศึกษาวิชาทหาร ประจ�าปีการศึกษา 

2561 เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน 

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานเปิดมหกรรม

นัดพบแรงงานและอาชพีเสรมิสร้างรายได้ ขยายโอกาส 

การท�างาน จดัโดยส�านักงานจดัหางานกรงุเทพมหานคร

พื้นที่ 4 และบริษัท ดีเค ทู พลัส จ�ากัด โดยมี  

คณะผู้บริหาร ม.ร. ศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชน 

ผูส้นใจร่วมงานจ�านวนมาก เม่ือวนัท่ี 2 สงิหาคม 2561 

ณ อาคารคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 2 (อาคารศรีศรัทธา) 

 ส� าหรับมหกรรมนัดพบแรงงานครั้ ง น้ี มี 

สถานประกอบการร่วมออกบูธกว่า 60 บริษัท และ

มีต�าแหน่งงานว่างมากกว่า 5,000 อัตรา อีกทั้งมีการ 

ฝึกอาชพีอสิระ การแนะแนวการแต่งหน้าจากโรงเรยีน

สอนศิลปะการแต่งหน้า เอม็ ที ไอ ให้นักศึกษาจบใหม่ 

บรกิารตัดผมฟรจีากศูนย์ฝึกอาชพีกรงุเทพ เขตบางกะปิ 

และส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 4 

ร่วมแนะแนวอาชีพให้แก่นักศึกษาจบใหม่ด้วย

ม.ร.รับโล่สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

ม.ร.ลงนามร่วมมือทางวิชาการกับศาลปกครอง

นักศึกษานิติศาสตร์ 
ชนะเลิศตอบปัญหากฎหมาย   

 วางพวงมาลา อาจารย์และนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง วางพวงมาลา 

ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้ารพพีฒันศักด์ิ กรมหลวงราชบุรดิีเรกฤทธ์ิ 

เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณ “พระบิดาแห่ง 

กฎหมายไทย” ในโอกาสวนัรพ ี วนัที ่ 7 สิงหาคม 2561  

ณ ส�านกังานเนติบณัฑิตยสภาในพระบรมราชปูถมัภ์ 

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ


