
ในฉบับ หน้า 3 พบอาจารย์ผู้สอน

ม.ร.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทปอ.

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศัิกดิ ์ลาภเจริญทรัพย์ 
อธกิารบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหงและคณะผูบ้รหิาร
มหาวิทยาลัย ร่วมกันรดน�้าขอพร นายชีพ จุลมนต ์
นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสงวน 
ตียะไพบูลย ์ สิน  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ พิเศษ ปัญญา สุทธิบดี นายวิทวัส 
บญุญสถติย์ ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เม่ือวนัที ่18 
เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารวทิยบรกิาร
และบริหาร โอกาสน้ีนายชีพ จุลมนต์ได้อวยพรให้
ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีความสุข
เจริญก ้าวหน ้าในหน ้าที่ ราชการและประสบ
ความส�าเร็จถ้วนหน้ากัน

รดน�ำ้ขอพรกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) และอธิการบดี รองอธิการบดี จากทุกมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมประชุม 
ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย                         (อ่านต่อหน้า 2) 

  ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 
ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามค�าแหง มอบช่อดอกไม้แสดงความยนิดี
กับนายชีพ จุลมนต์ ที่ได้รับพระบรม-
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง
นายกสภามหาวทิยาลัยรามค�าแหงในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 
เมษายน 2562 โดยมี กรรมสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความยินดีด้วย 
 โอกาสนี้ นายชีพ จุลมนต์ นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้กล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า 
รูส้กึเป็นเกียรติอย่างยิง่ทีไ่ด้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั
รามค�าแหง แม้ว่าโดยส่วนตวัจะไม่มปีระสบการณ์ในเรือ่งการบรหิารงานด้านการศกึษามาก่อน แต่กม็ี
ความเช่ือมั่นว่าภายใต้การบริหารงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน จะสามารถน�าพา
มหาวิทยาลยัรามค�าแหง ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและท�าประโยชน์ให้แก่นกัศกึษาและประชาชนได้
 “ผมขอสัญญาว่าจะทุ่มเทและช่วยบริหารมหาวิทยาลัยอย่างเต็มก�าลังความสามารถ”

   
 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นประธาน
เปิดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม “ปลูกต้นรวงผ้ึงต้นไม้ประจ�าพระองค์ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีต�ารวจจากสถานีต�ารวจนครบาลอุดมสุขและประชาชน
โดยรอบ ร่วมกจิกรรม เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2562 ณ บรเิวณโดยรอบอาคารสองแคว 1 และ สองแคว 2
วิทยาเขตบางนา

รามฯ 2 จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผ้ึง

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๓

ข่าวรามคำาแหงข่าวรามคำาแหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

www.info.ru.ac.th
วันที่ ๒๙  เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ก�าหนดสอบ
ภาคฤดรู้อน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที ่8 – 15 
พฤษภาคม 2562 ท�าการสอบ 8 วันโดยสอบวันละ 
2 คาบเวลา คาบเช้า  เวลา 09.30 - 12.00 น. 
              คาบบ่าย เวลา 14.00 - 16.30 น. 
 สถานที่สอบ  ใช้รามฯ 1  
รามฯ 1  อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, VKB, VPB  
          สถานที่สอบพิเศษ 
สถานทีส่อบกรณีพิเศษ  ห้องสโมสร อาคารหอประชมุ
พ่อขุนรามค�าแหง รามค�าแหง 1  (อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. สอบภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2561
8 – 15 พ.ค. 2562

ม.ร. สอบภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2561
8 – 15 พ.ค. 2562

แสดงความยินดีกับนายกสภา ม.ร.

                เปิดทริคพิชิตเกรด A 

วิชา POL 2300



ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒๒
ม.ร.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทปอ.
                  (ต่อจากหน้า 1)

และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 และการประชุม
สามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�าประเทศไทย 
(สออ.ประเทศไทย) คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันอาทิตย์ท่ี 
21  เมษายน  2562  ณ อาคารหอประช ุ ม
พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช
  โอกาสนี ้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “โครงสร้าง
และภารกิจใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม”

 คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ
ปรญิญาตร ีหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต ภาคพเิศษ 
สาขาวชิาสือ่สารมวลชน ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา
2562 เพือ่ผลติบุคลากรท่ีมคีวามรู้ด้านการสือ่สาร 
ก้าวสู ่วิชาชีพสื่อสารมวลชนและองค์กรต่างๆ
โดยแบ่งเวลาเรียนให้นักศึกษาเลือกเรียนตาม
ความสะดวก เป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุม่ท่ี 1 เรยีนวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 17.00 -
21.00 น. และกลุ่มที่ 2 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 
เวลา 08.00- 17.00 น. 
 จ�าหน่ายใบสมัครวันที่ 6 พฤษภาคม – 
21 มิถุนายน 2562 และรับสมัครระหว่างวันที่ 
10 – 21 มถินุายน 2562 (ทกุวนั) ณ สำานกังาน
โครงการฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 
  ผู้สนใจสมัครต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า หรือผู้ที่ก�าลังศึกษาป.ตรี หรือผู้ส�าเร็จ
การศกึษาปรญิญาตรสีมคัรเรยีนเป็นปรญิญาที ่2 
โดยสามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้ 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส�านักงานโครงการพิเศษ คณะส่ือสารมวลชน 

อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร. 098-250-6515   
083-141-9610, 081-5627411, 091-758-9392 
0-2310-8978 และ 0-2310-8980 หรือ www.
mac.ru.ac.th

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
เปิดรับผู้ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเข้าศกึษาต่อ
ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุม่วชิาการจดัการงานสาธารณะ ส�าหรบันกับรหิาร
รุ ่นใหม่ รุ ่นที่ 20 หลักสูตร 40 หน่วยกิต ระบบ
การเรียนการสอนแบบ Block Course 
 เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00 – 21.00 น.   
 และวันอาทติย์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ 145,000 บาท (แบ่งช�าระ 6 งวด) 
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 
  ผูส้นใจสมคัรได้ตัง้แต่บดัน้ี -15 พฤษภาคม
2562 ที่ส�านักงานโครงการฯ อาคารศรีศรัทธา 
คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 0304 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2310-8498 ,081-817-6016 , 0-2310-
8483-9 ต่อ 36 หรือที่ www.mpm.ru.ac.th  

คณะส่ือสารมวลชน ม.ร. 
รับนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ

คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. เปิดรับ 
ป.โท การจัดการงานสาธารณะ

สถานที่สอบพระภิกษุ-สามเณร สอบซ�้าซ้อน
อาคารเวียงค�า101  (VKB 101) รามค�าแหง 1 
          การรับตารางสอบไล่รายบุคคล 
          1.นักศึกษาทุกชั้นปี และ ผู ้เข้าศึกษา
รายกระบวนวชิาเพือ่เตรยีมศกึษา ระดับปรญิญาตรี
(Pre-degree) ทุกชั้นปี สามารถติดต่อขอรับ
ตารางสอบไล่รายบุคคล ด้วยตัวเอง โดยให้น�า
บตัรประจ�าตัวนกัศกึษา หรอืใบเสรจ็ลงทะเบียนเรยีน 
ไปตดิต่อขอรับได้ตามสถานที ่ทีม่หาวิทยาลยัก�าหนด 
ต้ังแต่วันที่ 29 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562 
(เว้นวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562) ซึ่งแบ่งเป็น 
2 แห่ง ดังนี้ 
             1.1 งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(ONE STOP SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) 
ชั้น 1 รามฯ 1 
             1.2  กองงานวิทยาเขตบางนา อาคาร
พระมาส ( PRB ) ชั้น 1 รามฯ 2   
    นอกจากน้ี นักศกึษายงัสามารถทราบข้อมลู
ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัย
จัดท�าให้  ดังนี้ 
 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์
หมายเลข 02-310-6000 และ 02-310-6100 
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 
 2. จากระบบข้อมลูข่าวสารทางคอมพวิเตอร์ 
ตามจดุบริการของมหาวทิยาลยั คอื อาคารเวยีงผา
ชัน้ 1 สถาบนัคอมพวิเตอร์ต้ังแต่วนัที ่29 เมษายน 
2562          
 3. จากระบบ INTERNET ที่ เว็บไซต์
www.ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี 

(ส่วนกลาง) ซ่ึงนักศึกษาสามารถ download
ออกดสูถานทีส่อบ หมายเลขแถวและทีน่ัง่สอบได้
แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทน
ใบเสรจ็รบัเงนิได้และสามารถเข้าไปดูได้ตัง้แต่วนัที่ 
29 เมษายน 2562 
         4. กรณนีกัศกึษาขอเปลีย่นแปลงกระบวน-
วิชาท่ีลงทะเบียน ให้ติดต่อขอรับตารางสอบไล่
รายบุคคลฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที่ หน่วยจัดสอบ 
ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคารส�านัก-
บรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล (สวป.) 
ชัน้ 6 รามค�าแหง 1 ตัง้แต่วนัที ่29 เมษายน 2562
 บัญชีติดที่นั่งสอบเป็นเอกสารที่แสดง
รายละเอยีดเก่ียวกับช่ือกระบวนวิชา หมายเลขแถว
หมายเลขทีน่ัง่สอบ รหสัประจ�าตวั ชือ่ - นามสกลุ
เป็นภาษาไทย ซึง่มรีอยปรุทกุระยะ 1 นิว้ สามารถ
ฉกีออกเป็นรายชือ่ของนกัศกึษาแต่ละคน และน�าไป
ติดที่นั่งสอบได้ เป็นกระดาษสีชมพู
 บญัชรีายชือ่นกัศกึษาสอบวชิา เป็นเอกสาร
ท่ีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแถว ท่ีนั่ง วิชา ชื่อ-
นามสกุลซึ่งเป็นเอกสารที่นักศึกษาทุกคนจะต้อง
ลงลายมอืชือ่ของตนเองทกุครัง้ทีเ่ข้าสอบในแต่ละ
กระบวนวชิา เพือ่แสดงว่าได้เข้าสอบกระบวนวชิา
นัน้ๆจรงิ ก่อนลงลายมอืชือ่ให้นกัศึกษาตรวจสอบ
กระบวนวิชาท่ีจะสอบและชื่อ - นามสกุลของ
นักศึกษาว่าถูกต้องหรือไม่ เป็นกระดาษสีขาว 
 ในกรณีที่มีปัญหา เกี่ยวกับกระบวนวิชา
ในตารางสอบไล ่ ไม ่ตรงกับใบเสร็จรับ เงิน
ลงทะเบยีนเรียน ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปที่ 
หน่วยลงทะเบียนเรียน ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและ
จัดสอบ อาคารกงไกรลาศ (KLB)   

ม.ร. สอบภาคฤดูร้อน ฯ (ต่อจากหน้า 1)
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                เปิดทริคพิชิตเกรด A 

วิชา POL 2300
 

 ท�าความรู้จักบรหิารรฐักจิ กบัวิชา POL 2300 การบรหิารรฐักิจเบือ้งต้น 
วิชาพื้นฐานที่เปรียบเหมือนการเปิดประตูสู ่การเรียนวิชาเชิงลึกในอนาคต 
พร้อมการเตรียมตัวรับมือกับการท�างานราชการ รศ.ดร.รวิภา ย�้านักศึกษา
ติดตามบทเรียน ฝึกท�าแนวข้อสอบและแบบฝึกหัดท้ายบท แนะเรียนด้วย
การจ�าพร้อมเข้าใจมีชัยไปกว่าครึ่ง
     รองศาสตราจารย์ ดร.รวภิา ธรรมโชต ิ
    อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ ผู้สอนวิชา 
    POL 2300 (PA 200) การบริหารรัฐกิจ
    เบื้องต้น กล่าวว่าเนื้อหาหลักๆ ของวิชานี้
    ประกอบด้วย องค์ประกอบของการบริหาร
    รัฐกิจ นโยบายสาธารณะ องค์การและการ
    จัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
    บริหารงานคลัง หลักธรรมาภิบาล และการ
    บรหิารภายใต้เทคโนโลยกัีบการบรหิารรฐักิจ 
    ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหัวใจส�าคัญของการบริหาร
    รัฐกิจ เป็นความรู้เบื้องต้นที่เหมือนประตู
    เปิดไปสู่เนื้อหาเชิงลึกต่อไป
 “ความรู้เบื้องต้น คือการเรียนแต่ละเรื่องอย่างละนิดอย่างละหน่อย 
เหมือนการท�าความรู้จักกับประเด็นต่างๆ เพราะเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้จบ
ไปแล้ว ยังต้องไปเจอรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละเรื่องเหล่าน้ีอีก ซึ่งจะเป็น
เนื้อหาขั้นสูงขึ้นต่อไป แต่ก่อนจะเรียนเชิงลึก นักศึกษาต้องมีความรู้เรื่องการ
บริหารรัฐกิจพื้นฐานก่อน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวม ที่จ�าเป็นต่อการ
น�าไปบริหารงานในอนาคต” 
 ส�าหรบัข้อสอบวชิา POL 2300 เป็นข้อสอบปรนัย 100 ข้อ 5 ตวัเลอืก
เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ออกข ้อสอบโดย รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน ์ และ 
รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติ ซึ่งการเข้าเรียนส�าคัญมาก ไม่สามารถเก็งข้อสอบได ้
เพราะข้อสอบปรนัยน�าเนื้อหาเกือบทั้งหมดในต�ารามาออกข้อสอบ ดังนั้น
หากนกัศกึษาต้องการรูป้ระเด็นทีอ่าจารย์จะน�ามาออกข้อสอบ ควรเข้าห้องเรยีน 
หรือดูวิดีโอบรรยายย้อนหลังผ่านส่ือการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ที่ www.ru.ac.th
 “การเข้าเรียนส�าคัญมาก อยากให้นักศึกษาติดตามอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อจะรู้ประเด็นที่อาจารย์เน้นเป็นพิเศษและจะน�ามาออกข้อสอบ รวมถึง
การฝึกท�าแนวข้อสอบ แบบฝึกหัดท้ายบทของต�าราเรียน เพราะอาจารย์
จะเลือกมาออกข้อสอบประมาณ 30-40% ด้วย”
 นอกจากนี้ รศ.ดร.รวิภา ย�้าว่านักศึกษาควรอ่านต�าราเรียนที่ตีพิมพ์
โดยมหาวิทยาลัย เพราะคนเขียนต�าราเป็นคนสอนและเป็นคนออกข้อสอบ 
มั่นใจได้ว่าต�าราเรียนน�าไปสู่การสอบผ่านอย่างแน่นอน โดยวิชา POL 2300 
มีเนื้อหาทั้งหมด 11 บท ต�าราเรียนบทที่ 1-10 จัดจ�าหน่ายที่ส�านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ส่วนต�าราเรียนบทที่ 11 จัดจ�าหน่ายที่ศูนย์เอกสาร
ทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ ม.รามค�าแหง ซ่ึงสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ 
www.rupress.ru.ac.th และ www.dtc.ru.ac.th
 “นักศึกษาจะสามารถสอบผ่านวิชาน้ีได้ต้องจ�าแบบพร้อมต่อการ
เข้าใจ ไม่ใช่จ�าโดยการท่องจ�า เพราะคนทีจ่�าพร้อมเข้าใจจะท�าข้อสอบได้ดกีว่า
คนที่ท่องจ�าซึ่งมักถูกข้อสอบหลอก และหากนักศึกษาหวังเกรด A ต้องจ�าชื่อ
นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศด้วย อาจารย์จะน�ามาออกข้อสอบ
ประมาณ 30 ข้อ ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นการให้เกียรติบุคคลที่ให้องค์ความรู้แก่เรา 
 ดงัน้ัน ข้อสอบจะมส่ีวนของการจ�าช่ือนกัวชิาการ ทฤษฎ ีและหลักในการน�า
ไปประยุกต์ใช้ เช่น เรื่องนโยบายสาธารณะ ข้อสอบจะมีส่วนของทฤษฎี 
และชื่อนักวิชาการที่กล่าวถึงนโยบายสาธารณะ ส่วนของการประยุกต์ใช้จะ
ถามว่านโยบายสาธารณะประกอบด้วยข้ันตอนอะไรบ้าง หากท่านเป็น
เจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับนโยบายข้อใด เป็นต้น อาจารย์
พยายามออกข้อสอบทีจ่ะช่วยให้นักศึกษาท�าข้อสอบไปพร้อมกับท�าความเข้าใจ
ในกระบวนการต่างๆ อย่างแท้จรงิ”
 รศ.ดร.รวภิา กล่าวอกีว่าวิชาน้ี
เป็นวิชาพืน้ฐานเปรยีบเหมอืนไตเตลิ
หนัง และเป็นอินโทรให้นักศึกษา
ติดตามเพื่อศึกษาต่อในวิชาเชิงลึก 
พร้อมเตรียมตัวเข้าสู ่การท�างาน 
ซึง่นกัศกึษาจะได้รูว่้าต้องเจอกับอะไร
และสิง่ทีต้่องเข้าใจ เช่น การบรหิารคน
เข้าใจการเงิน นโยบายสาธารณะ 
องค์การและการจัดการ เป็นต้น เป็นการเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร
ระดบักลางและระดบัสงูต่อไป ดงันัน้จงึไม่ได้เป็นการเรยีนเพือ่น�าไปเรยีนวชิา
เชิงลึกต่อไปเท่าน้ัน แต่เตรียมพร้อมส�าหรับผู ้ที่จะเข้าไปท�างานในภาค
ราชการด้วย
 “ฝากให้นักศึกษาติดตามบทเรียนอย่างต่อเนื่อง เนื้อวิชานี้มีทั้งหมด 
11 บทเป็นเนื้อหาที่ไม่น้อย เก็งข้อสอบยากมาก ดังน้ันควรเรียนรู้และเข้าใจ
ทุกบท หมั่นดูแนวข้อสอบเก่าที่อยู่ในต�าราเรียน ซึ่งการเรียนมหาวิทยาลัย
รามค�าแหง โดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน POL 2300 เป็นวิชาที่เปิดให้นักศึกษา
ท�าความรู้จักกับการบริหารรัฐกิจ ควรเข้าเรียน เปิดใจรับความรู้ บางคนท่ี
ไม่มีความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ พอเจอเน้ือหาเยอะๆ ก็จะเกิดความสับสน 
แต่หากได้เรียน ได้ท�าความเข้าใจ ติดตามบทเรียนอย่างต่อเน่ือง จะสามารถ
เข้าใจได้ว่าความรู้รัฐศาสตร์ไม่ยากเกินไปที่จะศึกษา
 อย่ามองว่าเป็นการเรยีนยามว่าง แต่ควรเรียนอย่างใส่ใจ ต้ังใจ ทุม่เท
เต็มที่ หากต้องท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย ก็ต้องรู้จักแบ่งเวลา ให้เวลากับ
การเรียน เช่นวิชาพื้นฐานนี้ หากไม่ผ่านก็จะไม่สามารถไปต่อวิชาอื่นได้เลย 
บทเรียนที่มีเนื้อหามากถึง 11 บท ไม่ง่ายเลยที่จะนั่งเรียนเพียงครั้งเดียวแล้ว
จะสอบผ่าน เน้ือหาของวชิานีก้ไ็ม่ต่อเนือ่งกนั อาจารย์จงึแนะน�าให้นกัศกึษา
ติดตามบทเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะเข้าใจและตามทันบทเรียน”
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 นายธัชวิน สุรเศรษฐ ผู้บริหารห้างเพชรหลีเสง หรือ L.S.Jewelry Group
เผยน�าศักดิ์ศรีของปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณี
ไทยและเครื่องประดับขึ้นแท่นระดับโลก แย้มใช้หลักด�าเนินธุรกิจให้ส�าเร็จ
ด้วยความซ่ือสัตย์และจิตอาสาช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกัน
 ธัชวิน สุรเศรษฐ ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ
L.S.Jewelry Group ธุรกิจอัญมณีรายใหญ่ของประเทศ
เป็นนักธุรกิจท่ีประสบความส�าเร็จในวิชาชีพ และได้รับ
ความไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้า
อัญมณีไทยและเคร่ืองประดับ ท่ีปรึกษาสมาพันธ์อัญมณี
เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และ
ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจทอง
 ธัชวิน เผยในวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ว่า รู้สึก
เป็นเกียรติที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหาร
ธุรกิจให้ครั ้งนี ้ เพราะรามค�าแหงเป็นเสาหลักของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย และบัณฑิตท่ีจบจากรามค�าแหงเป็นฟันเฟืองส�าคัญของประเทศ
ทั้งด้านบริหาร นิติบัญญัติ การเมือง และภาคเอกชน
 “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่เห็นผลงานและคุณงามความดีที่สร้าง
ประโยชน์ในฐานะผู้บริหาร L.S.Jewelry Group ซ่ึงเป็นคนไทยรายเดียวใน
โลกท่ีเป็นตัวแทนของเหมืองเดอเบียร์ส บริษัทผู้ท�าเหมืองเพชรรายใหญ่ท่ีสุด
ในโลก มีความยินดีท่ีมหาวิทยาลัยประจักษ์เห็นผลงาน และเป็นแรงผลักดัน
ให้มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ของประเทศไทยที่ท�ารายได้เป็นอันดับ
3 ของประเทศ”
 ธัชวิน กล่าวว่า ผมคิดเสมอว่าการท�างานและธรรมะคือเร่ืองเดียวกัน
ขณะท่ีเราท�างานตามหน้าท่ีต้องท�าให้ดี ดูแลลูกค้า พนักงานและองค์กรให้ดี
ผลออกมาย่อมดีทั้งกับตนเอง สังคม และประเทศชาติ
 “ขอฝากบัณฑิตที่อยากเริ่มต้นท�าธุรกิจ ขอให้เริ่มต้นจากตนเอง
มีสัมมาทิฐิ คือ มีแนวคิดที่ดี มีจุดมุ่งหมายในชีวิต ตั้งเป้าหมายในการท�า
หน้าท่ีให้ดีท่ีสุด ไม่แปรเปล่ียน ไม่ย่อท้อ ความส�าเร็จจะตามมา แม้ความส�าเร็จ
อาจไม่ได้มาในวันนี้ ก็ไม่เป็นไร พักเอาไว้ หากมีปัญหาให้ปล่อยวาง มุ่งมั่น
สู่เส้นทางที่ถูกต้อง อย่าสิ้นหนทาง แล้วเริ่มต้นเดินหน้าใหม่ ไปตามเส้นทาง
ที่ถูกต้อง”
 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ท�ารายได้เข้าประเทศไทยเป็นอันดับ 3 อยู่แถวหน้า
ของโลก เป็นผู้น�าประเทศอ่ืนๆ เป็นอุตสาหกรรมท่ีเป็นความหวังของประเทศ
เราท�าธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง ไม่หวังก�าไรเกินควร และมีความกล้า
ท�าสิ่งที่ถูกต้อง
 ท้ายที่สุดนี้ขอเป็นก�าลังใจให้บัณฑิตรามค�าแหงได้น�าความรู้ที่ครู
อาจารย์มอบให้ไปพัฒนาการท�างาน ตั้งมั ่นด้วยความรู้คู ่คุณธรรมดังที่
มหาวิทยาลัยปลูกฝังให้แก่บัณฑิตทุกคน หากมีโอกาสเม่ือใดก็ขอให้มีจิตอาสา
ตอบแทนคุณแผ่นดินด้วย
 ทั้งนี้ นายธัชวิน สุรเศรษฐ เคยได้รับรางวัลเกียรติคุณประเทศชาติ
อวอร์ด และใบประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหาร และนักพัฒนาองค์กร
ดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี สาขาร้านเพชร พลอย อัญมณีดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี
รางวัลเกียรติคุณ ผู้ท�าคุณประโยชน์แก่สื่อมวลชนดีเด่นแห่งปี 2558

๔

ผู้บริหารห้างเพชรหลีเสงปลื้มรับปริญญากิตติมศักดิ์

เป็นแรงผลักดันนำาธุรกิจอัญมณีไทยสู่เวทีโลก
จากนักเรียน ม.ปลายเป็นบัณฑิตหนุ่มวัย 20
จบรัฐศาสตร์ Pre-degree เกียรตินิยมอันดับสอง
 จากนักเรียน ม.ปลายวัย 16 ปี ก้าวเป็นบัณฑิตสวมชุดครุยแถวหน้า
รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง หลังใช้เวลา 3 ปีครึ่ง เรียน ม.ปลายพร้อม
ป.ตรี วันน้ีจบช้ันปริญญาตรีแล้ว! เตรียมสอบเข้ารับราชการได้สมท่ีต้ังใจ
           นายสาธิต ชินวงค ์ หรือ บิ๊ก บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์
      เกียรตินิยมอันดับสอง ปัจจุบันอายุ 20 ปี สมัคร
        เข้าเรียนระบบ Pre-degree คณะรัฐศาสตร์
         ขณะเรียนช้ัน ม.4 อายุ 16 ปี เม่ือจบการศึกษา
          ช้ัน ม.ปลาย จากโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัด
          สมุทรปราการ แผนการเรียนวิทย์-คณิต สะสม
         หน่วยกิตได้ 141 หน่วยกิต และมาเทียบโอน
       เรียนต่อได้ 111 หน่วยกิต จากน้ันใช้เวลาเรียนอีก
     1 ภาค ก็จบช้ันปริญญาตรี เม่ือปีการศึกษา 2560
           ใช้เวลาเรียนรวม 3 ปีคร่ึง ด้วยอายุเพียง 19 ปี
 ปัจจุบัน สาธิต สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปของส�านักงาน
ก.พ. (ภาค ก.) และก�าลังศึกษาต่อช้ันปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง ไปพร้อมกับการเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการด้วย
 บัณฑิตสาธิต เล่าถึงเส้นทางการเรียนระบบ Pre-degree ว่า ผมได้เห็น
ข่าวสารการเรียนระบบ Pre-degree จากโซเชียลมีเดียหลายทาง และพ่ีชายท่ี
ก�าลังเรียนอยู่คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ เล่ารายละเอียดเก่ียวกับการเรียน
ระบบน้ีให้ฟัง ซ่ึงผมเรียนอยู่ช้ัน ม.ปลาย มีคุณสมบัติท่ีตรงกับการเรียนจึงได้มา
สมัครเรียนตอนเรียนช้ัน ม.4 และเรียนไปพร้อมกับพ่ีชายด้วย
 “เม่ือเข้ามาเรียนแล้ว ท�าให้ผมรู้ว่าระบบ Pre-degree เป็นการเรียน
ท่ีให้โอกาสนักเรียน ม.ปลายท่ีมีความพร้อม ได้เข้ามาศึกษาเน้ือหาท่ีตนเองสนใจ
ในระดับปริญญาตรีได้ต้ังแต่เรียนอยู่ช้ัน ม.ปลาย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพ่ิมพูนทักษะความรู้ ค้นหาตนเองเพ่ือเป็นแนวทางเตรียมพร้อมและตัดสินใจ
ในการศึกษาต่อระดับช้ันปริญญาตรี”
 สาธิต บอกว่า ช่วงท่ีเรียนอยู่ แม้ว่าจะไม่ได้มาเข้าเรียน ผมจะใช้วิธีการ
ฟังค�าบรรยายย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ช่วยให้ผมสามารถ
เรียนได้เหมือนอยู่ในช้ันเรียนจริงๆ และจะใช้เวลาว่างหลังจากกลับจากโรงเรียน
มาฟังค�าบรรยายแล้วท�าสรุป พอใกล้สอบก็จะอ่านจากสรุปท่ีตัวเองท�า จะช่วย
ให้เราเข้าใจเน้ือหามากข้ึน และใช้เวลาทบทวนน้อยลง
 ขณะท่ีใกล้จบ ม.ปลาย ต้องสอบหลายสนามท้ังสอบท่ีโรงเรียน สอบท่ี
มหาวิทยาลัย สอบ O-NET และสอบแอดมิชชั่น ท�าให้ต้องจัดสรรเวลาใหม่
ให้เป็นระบบมากขึ้น แม้ว่าจะเป็นช่วงที่เหนื่อยมากแต่ผมก็ผ่านมาได้ด้วยดี
ผลสอบท่ีออกมาก็เป็นท่ีพอใจ ผมสอบติดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ด้วย แต่ผมก็เลือกเรียนต่อท่ีรามค�าแหงเพียงแห่งเดียว
 อีกท้ัง ช่วงท่ีเรียนท้ังสองสถาบันยังได้ท�ากิจกรรมอยู่ตลอด เคยเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับภาคกลางและตะวันออก ซึ่งผมก็ได้ใช้องค์ความรู้จากวิชาที่เรียนใน
มหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันด้วย
 บัณฑิตคนเก่ง บอกถึงความส�าเร็จคร้ังน้ีว่า มีความภาคภูมิใจ ไม่คิดว่าตัวเอง
จะสามารถจบปริญญาตรีได้ต้ังแต่อายุ 19 ปี และวันท่ีผมม่ันใจว่าเรียนจบแน่ๆ
แล้ว คุณพ่อ คุณแม่ และพ่ีชายก็ดีใจไปกับผม ย่ิงท�าให้ภาคภูมิใจมากข้ึนไปอีก
เท่าตัวว่าเราท�าได้ เราพยายามจนประสบความส�าเร็จ ซ่ึงผมต้ังใจอ่านหนังสือสอบ
เพ่ือเข้ารับราชการให้ได้
 “วันน้ีไม่เพียงแค่เรียนจบได้เร็วกว่าเพ่ือนในวัยเดียวกัน ส่ิงท่ีได้รับมาก
ท่ีสุดคือ “ความรู้และประสบการณ์ชีวิต” เป็นความรู้ใหม่ๆ ท่ีไม่สามารถหาได้
จากชั้น ม.ปลาย ระบบ Pre-degree ช่วยผลักดันให้เราประสบความส�าเร็จ
ได้เร็วและมีเวลาเตรียมพร้อมเข้าสู่การท�างานได้เร็วขึ้น เพื่อจะได้น�าความรู้
ไปพัฒนางาน พัฒนาองค์กรให้สมกับท่ีเป็นบัณฑิตรามค�าแหง
 ผมคิดเสมอว่า เม่ือเราพยายามท�าอะไรสักอย่างแล้ว ถึงจุดท่ีเราคิดว่า
มันไม่ไหว อาจจะท้อไปบ้าง อยากให้พยายามสู้อีกครั้ง เพราะผมเชื่อว่ามัน
จะไม่แย่ไปกว่านี้ และบางทีมันอาจจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปเลยก็ได้ ฉะนั้น 
“อย่าคิดว่าเราท�าไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ท�า” เป็นตัวช่วยให้ผมทลายก�าแพงความกลัว
ในการเรียนและการใช้ชีวิตของผมได้มาก ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกคนต้ังใจ และ
มุ่งมั่นเพื่อความฝันของตนเองต่อไป”



เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคมคณะเศรษฐศาสตร์

ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ๕

 ความจรงิเรือ่งทีก่�าลงัเขียนอยูน้ี่ผมตัง้ใจจะเขียนมานานแล้วแต่เพิง่ได้ฤกษ์
จะเขียนตอนนี้เอง เพราะกว่าจะนึกล�าดับเรื่องราวได้ครบถ้วนก็ต้องเปลือง
เซลล์สมองทีเ่หลอือยูน้่อยแล้วไปหลายเซลล์ทเีดยีว ส่วนสาเหตทุีท่�าให้อยาก
เขียนเรื่องนี้เพราะอยากจะให้คนที่จะตัดสินใจเข้ามาเรียนเศรษฐศาสตร์ได้
ตาสว่าง(หรือเกือบสว่าง)ว่าจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง ไม่ใช่มืดแปดด้าน
เหมอืนสมยัทีผ่มสอบเอ็นทรานซ์ตดิทีค่ณะเศรษฐศาสตร์เมือ่ปี 2510 ซึง่ไม่มี
ความรู้เก่ียวกับวชิาทีจ่ะเรยีนแม้แต่นดิเดยีว จ�าได้ว่าตอนสอบสัมภาษณ์กถู็ก
ถามว่ารู้หรือเปล่าว่าจะเรียนเก่ียวกับอะไร ซ่ึงก็ตอบไปว่าเก่ียวกับการสร้าง
ความมัง่ค่ังโดยเดาเอาจากค�าว่าเศรษฐศาสตร์ทีน่่าจะเก่ียวข้องกบัค�าว่าเศรษฐี
อยูบ้่างแหละ โชคดีทีอ่าจารย์เขาไม่ซเีรยีสเกีย่วกบัคะแนนสมัภาษณ์สกัเท่าไร
 เนือ่งจากวชิาเศรษฐศาสตร์ขัน้พืน้ฐานนัน้แบ่งออกได้เป็น 2 สาขาหลกั 
คือเศรษฐศาสตร์จุลภาค (microeconomics) กับเศรษฐศาสตร์มหภาค 
(macroeconomics) ในตอนแรกนี้จึงจะขอเขียนถึงสาขาที่เป็น “จุลภาค” 
เสียก่อน สาขานี้ได้ชื่อว่าจุลภาคเพราะเป็นการวิเคราะห์ระดับส่วนย่อยของ
ระบบเศรษฐกิจซึง่กค็อืระดบับคุคล หน่วยธรุกิจ หรอืตลาดสนิค้าใดตลาดหน่ึง 
โดยจะเป็นการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อหรือขายแล้วแต่กรณี 
 การเรียนเริ่มแรกจะเป็นวิเคราะห์หลักเกณฑ์การตัดสินใจซ้ือสินค้า
หรือบริการ และเน่ืองจากปัจจัยหรือตัวก�าหนดการตัดสินใจซื้อมีมากมาย
หลายตวั ในการศกึษาเบือ้งต้นนัน้จงึจะเน้นให้ราคาเป็นตวัก�าหนดหลกัเสยีก่อน 
แต่ไม่ใช่ว่าปัจจัยอื่นไม่มีผลนะครับ จะมีการวิเคราะห์ประกอบด้วยว่าถ้าตัว
ก�าหนดอืน่ เช่นรายได้ รสนยิม ฯลฯ เปลีย่นแปลงจะมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
อย่างไรด้วย  การวเิคราะห์เรือ่งเหล่านีใ้นขัน้พ้ืนฐานจะใช้หลกัการของการเขยีน
กราฟเส้นเป็นหลัก แต่ในข้ันสูงข้ึนไปจะใช้หลักสมการทางคณิตศาสตร์ใน
การวิเคราะห์ ศพัท์ทางเศรษฐศาสตร์ของการตดัสนิใจซ้ือนัน้กคื็อ “อปุสงค์” 
หรือ demand ที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ นั่นเอง และเรื่องท่ีต้องจ�าให้ได้คือกฎ
ของอุปสงค์ที่ว่าถ้าราคาสูงขึ้นจะซื้อน้อยลง แต่ถ้าราคาถูกลงจะซื้อเพิ่มขึ้น 
 ส่วนการตดัสนิใจผลติหรอืขายทีม่คี�าเรยีกว่า “อปุทาน” หรอื supply 
นั้นก็จะวิเคราะห์ท�านองเดียวกันคือปัจจัยอะไรเป็นตัวก�าหนดการตัดสินใจ
ผลติหรอืขาย ซึง่กจ็ะเน้นทีร่าคาสนิค้าเช่นกันและหลกัเกณฑ์ตดัสนิใจจะเป็นไป
ตามกฎที่เรียกว่ากฎของอุปทานที่ว่าเมื่อราคาสูงข้ึนจะจูงใจให้ผลิตออกมา
เสนอขายมากขึ้น แต่ถ้าราคาลดลงก็จะผลิตออกมาเสนอขายลดลง ในการ
วิเคราะห์นั้นก็จะดูถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นนอกเหนือจากราคาที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเสนอขายด้วยเช่นต้นทุน เทคโนโลยี เป็นต้น และในขั้น
พื้นฐานก็วิเคราะห์ด้วยรูปกราฟท�านองเดียวกับการวิเคราะห์อุปสงค์
               (อ่านต่อหน้า 11) 

คณะมนุษยศาสตร์                                       อาจารย์ตูซาร์ นวย

การซ้ือผลไม้ (3)

ซึ่งการใช้ค�าถาม 2 ประโยคเรียงกันอย่างนี้ เป็นการถามที่จะให้เลือกตอบว่า 
จะเป็นอย่างไหนกันแน่ระหว่างอย่างแรก หรืออย่างที่สอง ยกตัวอย่าง เช่น
1.                                          [ตีน้บ้อตี ้ไจ่ล้า, มาละกาตี ้ไจ่ล้า]  
“ชอบมะละกอหรือฝรั่ง” 
2.                                      [เป้นแน้ตีก้ะ เซ้นเนเต้ล้า, แม่ปยล้ีา]  
“ขนุนยังดิบอยูห่รือสุกแล้ว”
3.                                              
[พะแย้ตี้ โลชินตะล้า, ตะคว้ามเว้ตี้ โลชินตะล้า]    
“อยากได้แตงโม หรือแตงไทย”
4.                                   
[ดู่ยี้นตี้โก มะไจ้ตาล้า, มะซ้าชินตาล้า]  
“ไม่ชอบทุเรียน หรือว่าไม่อยากกิน”
5.                                    [ป้านตี้กะ อะคุน ป้าล้า, อะคุน ทลู้า]  
“แอปเปิ้ล เปลือกบาง หรือเปลือกหนา” 

         “ผลไม้” ภาษาเมยีนมาพดูว่า         [อะตี]้ 
หรือ         [ติต้ี] ประโยคตัวอย่างในการซื้อผลไม้เป็นภาษาเมียนมามีดังนี้
ตัวอย่างบทสนทนา

[เซ้แวตู]         [เลน มอตี้กะ แบเลาะเซ้แล้]
ลูกค้า          “ส้ม ราคาเท่าไร”

[เซ้เย้าตู]        [ตะกีโลโก เช่าแซ่โก บะ ปา]
คนขาย          “กิโลกรัมละ 69 บาท ครับ”

[เซ้แวตู]         [อะยะตากะ โชล้า ชีนล้า]
ลูกค้า          “รสชาติหวานหรือเปรี้ยวละ”
 
[เซ้เย้าตู]        [อะยะตากะ โชโช ชีนชีนเล้ แน่ อะคุนป้าปยี้ อะเย ชู้นแด]
คนขาย          “รสชาติเปรี้ยวๆ หวานๆ เปลือกบาง และฉ�่ามาก”
 
[เซ้แวตู]         [มยี้จิโล่ยะมะล้า]
ลูกค้า          “จะลองชิมดูได้ไหม”

[เซ้เย้าตู]        [โฮะแก้ ยะบาแด, นะกโีล ยยูนิ อะโป โต้น โล้น ทะแท่เปปาแม]
คนขาย          “ได้ครับ ถ้าเอา 2 กิโลกรัม จะแถมเพิ่มให้ 3 ลูก”

[เซ้แวตู]         [โฮะแต ซ้าโล่เก้าต้าแบ, 2 กีโล ยูแมเล]
ลูกค้า          “ใช่ อร่อยดีนี่ จะเอา 2 กิโลนะ”

[เซ้เย้าตู]  [เจ้ซู้ตีนบาแด คีนบยะ]
คนขาย  “ขอบคุณครับ” 

ค�าศัพท์จากบทสนทนา

  [เลน มอ ตี้]  ส้ม
  [เซ้]   ราคา
  [ตะ กีโล โก]  กิโลกรัมละ
  [เช่า แซ่ โก บะ]  69 บาท
    [อะ ยะ ตา]  รสชาติ
  [โช]    หวาน 
  [ชีน]    เปรี้ยว
   [อะ คุน]   เปลือก
  [ป้า]    บาง 
   [อะเย ชู้น]   ชุ่มฉ�่า, มีน�้ามาก (ของผลไม้)
  [มยี้ จิ]   ลองชิมดู 
  [อะ โป]   เพิ่มเติม, แถม 
  [โต้น โล้น]  3 ลูก
  [ทะ แท่ เป่]  ใส่เพิ่มให้อีก
  [ซ้า โล่ เก้า]   อร่อย
 ในบทสนทนาประโยคที่ใช้ว่า
[อะยะตากะ โชล้า ชีนล้า] แปลว่า “รสชาติหวานหรอืเปรีย้วละ” ในประโยคนี้ 
ค�าว่า        [ล้า] เป็นค�าปัจจัยเติมท้ายประโยค เพื่อแสดงค�าถาม แปลว่า 
“ใช่ไหม, ใช่หรือเปล่า” แต่ในการใช้รูปแบบพูดซ�้าน้ี จะแปลได้ว่า “หรือ”

ตอน นักเรียนเศรษฐศาสตร์เขาเรียนอะไรกัน (1)



 การเปิด “เสรกีญัชา” มคีวามหมายกว้างกว่า “การใช้กญัชาทางการแพทย์”
โดยค�าว่า เสรกัีญชาจะมคีวามหมายครอบคลมุถึงการใช้กญัชาเพือ่สนัทนาการ
ท�าให้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสังคมไทยพร้อมหรือยังกับการเปิดให้ใช้
และปลูกกัญชาได้อย่างเสรี คนไทยมีความรู้หรือความตระหนักถึงฤทธิ์ของ
กญัชาอย่างถกูต้องตามบรบิททางวทิยาศาสตร์และการแพทย์หรอืไม่ ก่อนหน้านี้
ผู้เขียนได้มีโอกาสคุยกับนักวิจัยท่านหน่ึงท่ีท�างานด้านนโยบายการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ พบว่าผูใ้ช้ส่วนมากมีความเข้าใจทีผ่ดิเก่ียวกบักัญชา เช่น มคีวาม
เชื่อว่ากัญชาสามารถใช้รักษาได้ทุกโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรกัญชาก็รักษาได้
ท�าให้การเปิดเสรกัีญชาต้องมกีารสือ่สารและให้ความรูป้ระชาชนถงึประโยชน์
และโทษของกัญชา ผู้ใช้และสังคมต้องพึงตระหนักว่ากัญชายังคงมีฤทธิ์เป็น
สารเสพติดอยู่ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีบ่งชี้ว่าการใช้กัญชาในเด็กและวัยรุ่น
มคีวามสมัพนัธ์กบัการเกดิภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตวัตาย การใช้กญัชาระหว่าง
ตัง้ครรภ์ท�าให้เกดิความผดิปกตขิองทารกได้ หนึง่ในสามของอบุตัเิหตรุ้ายแรง
บนท้องถนนในสหรัฐอเมริกามีประวัติเสพกัญชาระหว่างหรือก่อนการขับข่ี
และผูป่้วยร้อยละ 31 ของแผนกฉกุเฉนิในประเทศสวติเซอร์แลนด์เข้ารบัการ
รักษาจากปัญหาการใช้กัญชา เป็นต้น
 ในบทความวจัิยของ นพ.ระพพีงศ์ สพุรรณไชยมาตย์ เรือ่ง ประโยชน์
และโทษที่อาจจะเกิดข้ึนจากการใช้กัญชาในทางการแพทย์และการเปิดเสรี
การใช้กญัชา ในวารสารวจิยัระบบสาธารณสขุ ได้เสนอและสรปุประเดน็วจิยั
จากต่างประเทศไว้ข้อหน่ึงคอื การอนญุาตให้มกีารปลกูและใช้กญัชาทางการ
แพทย์มักมผีลให้เกดิการรัว่ไหลของกญัชาเข้าสูต่ลาดมดื ผูเ้ขียนมองว่า การเปิด
เสรีกัญชาน่าจะเป็นวิธีการป้องกันและสามารถน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้ ทัง้นีต้้องมองบนพืน้ฐานความจรงิทีว่่า การใช้กัญชา
มีทั้งประโยชน์และโทษขึ้นอยู่กับการน�าไปใช้ของแต่ละบุคคล ดังนั้นการเปิด
เสรกัีญชาควรจะท�าด้วยความระมัดระวงั คณะรฐับาลและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
ต้องเตรียมแผนและนโยบายที่จะท�าให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้กัญชา
ทางการแพทย์และเพื่อสันทนาการ ต้องมีมาตรการและการตรวจสอบอย่าง
เข้มงวดแก่เกษตรกรผูป้ลกูกญัชาเพือ่จดัจ�าหน่าย และจะมบีทลงโทษอย่างไร
แก่ผูเ้สพกัญชาทีท่�าให้เกิดการสญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัย์สินของผูอ้ืน่ พดูง่ายๆ
คือ เปิดเสรีภายใต้กรอบและกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อบริบททางสภาพสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศไทย                               (อ่านต่อหน้า 8)ภาพจาก :  https://www.sanook.com/men/39741/

 เมื่อไม่นานมานี้ประเด็นเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์เริ่มมีเข้ามา
กระทบหูของผู้เขียนมากขึ้น ตั้งแต่มีกฎหมายให้นักวิจัยหรือหน่วยงานเพื่อ
การวิจัยและผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถครอบครองกัญชาเพื่อวัตถุ
ประสงค์ทางการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมาย ต่อมามีพรรคการเมืองประกาศ
นโยบายเปิดเสรกีญัชา ตามมาด้วยการจบักมุนายเดชา ศริภัิทร ประธานมลูนธิิ
ข้าวขวัญ ที่ปลูกและศึกษาเกี่ยวกับการท�ายาจากกัญชา เหตุการณ์ดังกล่าว
ท�าให้มผีูม้ชีือ่เสยีงในสงัคมหลายท่านออกมาแสดงความไม่เหน็ด้วยและสนบัสนนุ
การใช้กัญชา ตั้งแต่ นายเนวิน ชิดชอบ ถึง ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรังสิต
 ในแง่วิทยาศาสตร์นั้น เม่ือท�าการค้นหาค�าว่า กัญชา (Cannabis)
จากฐานข้อมูลทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา (PubMed) จะพบรายงาน
การวิจยัมากกว่า 19,469 ฉบับ ซึง่มีต้ังแต่การศึกษาทางพฤติกรรมและสงัคม-
ศาสตร์ในกลุม่ผูใ้ช้ยาเสพติด การใช้กญัชากบัปัญหาความรนุแรง ไปจนกระทัง่
การศกึษาในเชงิเภสัชวิทยาระดับโมเลกลุ โดยเป็นทีแ่น่ชดัทางวทิยาศาสตร์ว่า
ในกัญชานั้นมีสารอย่างน้อย 2 ชนิด ที่มีผลทางการแพทย์และน่าจะน�ามาใช้
เป็นยารักษาโรคได้ ได้แก่ CBD (Cannabidiol) และ THC (Tetrahydro-
cannabinol) ซึ่งสารทั้งสองชนิดมีผลลดการอักเสบ แก้ปวด นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาเพิ่มเติมว่ากัญชามีผลต่อการตายของเซลล์ (Apoptosis) ท�าให้ใน
หลายประเทศเริ่มมีการทดลองใช้กัญชาในมนุษย์ อาทิเช่น การศึกษาความ
ปลอดภยัของการใช้กญัชาในผู้ป่วยโรครห์ูมาตกิ (Rheumatic disease) และ
โรคทางระบบประสาท อย่างเช่น การศึกษาในโรคปลอกประสาทอักเสบ
(Multiple Sclerosis) ทีพ่บว่าการใช้กญัชามผีลท�าให้คณุภาพชวีติของผูป่้วย
ดขีึน้ ลดปัญหาการนอนไม่หลับ ทว่ายงัพบผลข้างเคยีงบางอย่างเลก็น้อย เช่น
อาการมึนเวียนศีรษะ ง่วงซึม คลื่นไส้ จึงได้เสนอให้มีการทดลองในคนต่อไป
เพื่อหาปริมาณการใช้ที่เหมาะสม
 เมือ่มกีารค้นพบว่ากญัชามคีณุสมบตัทิางการแพทย์ ท�าให้บางประเทศ
มคีวามต่ืนตวัทีจ่ะพฒันากญัชาเป็นผลติภณัฑ์ยาและอ่ืนๆ อุตสาหกรรมกัญชา
ในสหรฐัอเมรกิามีมลูค่ามากกว่า 1,100 ล้านดอลลาร์สหรฐั มพีืน้ทีใ่ช้ปลกูกัญชา
มากกว่า 195,000 ไร่ ราคากัญชาคุณภาพดีอยู่ที่ 35 – 40 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปอนด์ ซึง่มากกว่าราคาผักคะน้าทีน่�า้หนกัเท่ากันเกอืบ 35 เท่า โดยนอกจาก
จะน�ากญัชามาใช้ทางการแพทย์ยงัมกีารน�าเส้นใยกญัชามาให้ในอุตสาหกรรมสิง่ทอ
และยังมีผลิตภัณฑ์จากกัญชาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น น�้ามัน ยาสระผม หมากฝรั่ง
ชา ฯลฯ ดงันัน้กน่็าจะเป็นโอกาสท่ีดีส�าหรบัประเทศทีต้่องการเพิม่มลูค่า และ
มองหาผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ กบัการเปิดเสรกีญัชาเพือ่ใช้ภายในประเทศ แต่ถ้าคดิ
จะท�าเป็นสนิค้าส่งออกกต้็องระวังกนัหน่อยเพราะอกีหลายประเทศก็ยงัถอืว่า
กัญชาเป็นสินค้าต้องห้ามอยู่

อาจารย์ ดร.ธีระ โพยมทิพย์

     กัญชาและประเทศไทย 
                1 เหรียญ 2 ด้าน

คณะทัศนมาตรศาสตร์

ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒๖
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ไปตามเทคนิคการเติมนมข้นหวานหรือน�้าตาล
ท�าให้ได้กาแฟที่มีชั้นของนมข้นปรากฏอยู่ใน
แก้วใสๆ
 รสชาติของกาแฟที่คนไทยคุ้นเคยจึง
แตกต่างไปจากกาแฟทีด่ืม่กนัในประเทศตะวนัตก

โดยความเคยชนิของคนไทยเช่นนีก็้ส่งผลต่อการ
ผลติเมนกูาแฟท่ีแตกต่างไปและอาจจะเรยีกได้ว่า
เป็นเมนทูีม่แีต่ในประเทศไทยเท่านัน้ เช่น เอส-
เพรสโซ่เยน็ ซึง่ให้รสชาติใกล้เคียงกบักาแฟโบราณ
ใส่น�้าแข็งที่คนไทยคุ้นเคย เพราะโดยปกติแล้ว
เอสเพรสโซ่จะเป็นกาแฟร้อน shot เลก็ๆ ทีจ่ะต้อง
ดืม่ภายใน 3 ค�าเท่านัน้ เพราะค�าว่าเอสเพรสโซ่ 
มาจากภาษาอิตาลีที่แปลว่ารีบเร่งนั่นเอง
 การดื่มกาแฟสดนั้นไม่ได้มีแต่เฉพาะใน
กรุงเทพฯ เท่านั้น หากแต่ตามภูมิภาคต่างๆ
ของไทยกย็งัคงมีความแตกต่างกนั ในอดตี ทาง
ภาคเหนอืนัน้ กาแฟอาจจะไม่เป็นท่ีนยิมเท่ากบั
การเคี้ยวเหมี้ยงหรือดื่มน�้าชา ดังปรากฏว่าชาว
ไทใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีวงเสวนาน�้าเน้ง
หรือน�้าเหม้ียงหรือน�้าชา เพื่อใช้เป็นที่พบปะ
สงัสรรค์ พดูคยุกนัในชมุชน แต่จนกระทัง้มกีาร
รณรงค์ให้ชาวเขาปลูกพืชเมืองหนาวแทน
การปลกูฝ่ิน กาแฟก็เป็นหนึง่ในพชืเชงิเศรษฐกจิ
ทีไ่ด้น�ามาทดลองปลูก และท�าให้ภาคเหนอืของ
ไทยกลายมาเป็นแหล่งเพาะปลกูกาแฟทีม่คีวาม
ส�าคัญ ถึงขนาดกาแฟในดอยช้างและดอยตุง
สามารถไปจดคุม้ครองแหล่งก�าเนดิสนิค้า (Geo-
graphical Indicator: GI) ในสหภาพยุโรป
 ในทางกลับกัน จากเหนือลงสู่ภาคใต้
กจ็ะมีสภากาแฟในภาคใต้หรือโกป้ี ดงัเช่น สภา
กาแฟของจังหวัดตรังที่มีเอกลักษณ์ในการดื่ม
กาแฟแกล้มกับหมูย่าง ด้วยสาเหตุที่กาแฟเป็น

๗

ผศ.ภทัระ ลมิป์ศริะคณะนติิศาสตร์

กาแฟในอาเซียน : มรดกอาณานิคมหรือวัฒนธรรมใหม่ ? (ตอนแรก)
 ในทกุวนัท�างานไม่เฉพาะแต่ในเมอืงใหญ่ๆ
เท่านัน้ ทีชี่วติคนท�างานมกัจะเริม่ต้นด้วยการด่ืม
กาแฟสกัถ้วยก่อนท�างาน โดยอทิธพิลของการด่ืม
กาแฟนี ้ปฏเิสธไม่ได้ว่าเป็นวฒันธรรมทีต่่างชาติ
น�าเข้ามายังประเทศไทย เพราะกาแฟไม่ใช่พืช
ตามธรรมชาตขิองประเทศไทยอยูแ่ล้ว แต่
ทว่าด้วยภมูศิาสตร์ของไทยท่ีอยูใ่นบริเวณ
เขตร้อนช้ืนทีเ่หมาะสมกบัการปลกูกาแฟ
หรือที่เรียกในปัจจุบันว่า Coffee belt
นั้น จึงท�าให้กาแฟสามารถเจริญเติบโต
ได้ดีในประเทศไทย 
 มข้ีอสันนษิฐานว่ามกีารเพาะปลกู
กาแฟในประเทศไทยย้อนไปได้ไกลถึง
สมัยกรงุศรอียุธยา เพราะได้มกีารตดิต่อ
กบัต่างประเทศ แต่การดืม่นัน้จะไม่ค่อย
นยิม เพราะรสชาตติดิไปทางขมจงึไม่ค่อยคุน้กับ
กาแฟ และมหีลักฐานปรากฏชดัเจนในสมยัรชักาล
ที ่3 แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้า
เจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชประสงค์ท�าสวนกาแฟ
อยู่ในบริเวณวัดราชประดิษฐ์ แสดงถึงความ
แพร่หลายของกาแฟ จนมีการท�าไร่กาแฟขึ้น
ต่อมาในรชักาลที ่4 มไีร่กาแฟปรากฏเป็นหลกัฐาน
ในจดหมายเหตขุองเซอร์ยอห์น เบาว์รงิ (Sir John
Bowring) ว่าได้ไปเยี่ยมชมไร่กาแฟของสมเด็จ
เจ้าพระยามหาประยูรวงศ์และประทานกาแฟ
2 ถุง ให้เซอร์ยอห์น เบาว์ริง ไปรับประทาน
เป็นตัวอย่าง
 จากการแพร่หลายของกาแฟจากต่างประเทศ
มายังสยามนั้น ย่อมแสดงให้เห็นถึงความนิยม
ของการด่ืมกาแฟสด ทีไ่ด้แพร่หลายในประเทศไทย
มาอย่างยาวนาน แต่ทว่าวัฒนธรรมของการชง
กาแฟจะแตกต่างกนัจากท่ียโุรป เนือ่งจากคนไทย
รูจ้กักาแฟในลกัษณะของกาแฟโบราณทีใ่ช้ถงุผ้า
ในการชง 
 โดยตกัผงกาแฟท่ีเรียกกนัว่า กาแฟโบราณ
ซึ่งมักจะผสมกับธัญพืชหรือเม็ดมะขามคั่วเข้ม
เพื่อประหยัดต้นทุนลงไปในถุงผ้าด้วย แล้วจึงใช้
กระบวยตักน�า้ร้อนให้ลอดผ่านถงุผ้ากจ็ะได้น�า้กาแฟ
เข้มข้น จากนั้นจึงผสมกับน�้าตาล นมข้นหวาน
ท�าให้ได้กาแฟรสชาตเิข้ม หวาน มนั และยงัแยก
ชนิดย่อยๆ ลงไปท้ังกาแฟด�าท่ีไม่เติมอะไรเลย
โอเลีย้ง โอยวัะ ยกล้อ เป็นต้น ซึง่เรียกชือ่แตกต่าง

ทีน่ยิมของคนใต้จนกระทัง่มสีภากาแฟเพือ่ใช้เป็น
ท่ีสังสรรค์ พูดคุย พบปะกันในชุมชน ด่ืมกันได้
ทุกเวลานั้น น่าจะเป็นเพราะภาคใต้เป็นแหล่ง
ปลกูกาแฟพนัธุโ์รบสัต้า ซ่ึงน�าเข้ามาปลูกยาวนาน
กว่าร้อยปี โดยเริ่มต้นปลูกที่จังหวัดสงขลา ใน
  ขณะที่กาแฟอราบิก้าน้ันเพิ่งเริ่มน�ามา
  ปลูกในภาคเหนือเม่ือประมาณยี่สิบปี
  ทีผ่่านมานี่เอง
  ต่อมาเม่ือคร้ังองักฤษได้คนืเอกราช
  ให้กบัประเทศเมยีนมา เหล่าทหารของ
  อังกฤษส่วนใหญ่มาจากทหารรับจ้าง
  จากอินเดีย และเนปาล พวกทหารเหล่านี้
  รูสึ้กผกูพนักับเมอืงปยนิอลูวิน (Pyin U
  Lwin) หรือ เหม่เมีย๊ว หรอื ปางอ ูและ
  ไม่อยากย้ายกลับไปไหนจึงได้แต่งงาน
อยูก่นิกบัคนในพ้ืนที ่ด้วยเมอืงนีอ้ยูใ่นภูเขาทีร่ะดับ
ความสงู ประมาณ 1,070 เมตร มีสภาพอากาศ
หนาวเย็นตลอดทั้งปี จึงกลายเป็นศูนย์กลาง
การผลติดอกไม้เมอืงหนาวทีส่�าคญั และยงัเป็น
ศนูย์กลางของอตุสาหกรรมกาแฟทีม่กีารเตบิโต
อย่างรวดเรว็ และก�าลงัได้รบัความนยิมเพ่ิมขึน้
ในตลาดโลกโดยส่งออกไปต่างประเทศ
 ชาวพม่านั้นมีวัฒนธรรมในการด่ืมชา
ใกล้เคยีงกบัชาวล้านนาในบางพืน้ที ่เพราะเป็น
พื้นที่ที่มีการด่ืมชามายาวนาน ในพม่าจึงมีร้าน
น�า้ชาทีเ่ป็นทีช่มุนมุของผูค้นโดยเฉพาะวยัรุน่ชาย
ทัง้มาผ่อนคลาย เจรจาธรุกจิหรอืมาสนทนากนั
ทัว่ไปไม่ต่างอะไรจากสภากาแฟในภาคใต้ของไทย
และในร้านน�า้ชากจ็ะมกีาแฟร้อนขายด้วยเช่นกนั
ซึง่จะมขีองทีท่านร่วมกบัชาร้อนและกาแฟร้อน
เช่น โรตี ปอเปี๊ยะทอด ปาท่องโก๋ เป็นต้น โดย
สาเหตทุีพ่ม่านัน้นยิมดืม่ชามากกว่า เนือ่งมาจาก
อิทธิพลของชาติเจ้าอาณานิคมที่เป็นอังกฤษ
ไม่ได้นยิมด่ืมชา วัฒนธรรมการด่ืมกาแฟจึงไม่ได้
ถกูปลกูฝังเท่ากบัการดืม่น�า้ชา แต่อย่างไรกต็าม
ร้านกาแฟทีพ่ม่าในปัจจุบนัพฒันาไปมากพร้อมกบั
การเติบโตและเปิดประเทศ  
 ด้วยเนือ้หากระดาษทีจ่�ากดั ผูเ้ขยีนจะขอ
มาเล่าประเทศอืน่ๆ ในอาเซยีนต่อ ในฉบบัถดัไป
นะครับ
ที่มาของภาพ https://sprudge.com/myan-
mar-coffee-108387.html



 ว่าที่ร้อยตรีพงศธรณ พันธ์บูรณะ บัณฑิต
เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่เหรยีญทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาฟิสกิส์ ปัจจบัุนก�าลังศกึษาต่อระดับปรญิญาโท 
คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการ
ท�างาน เป็นเจ้าของร้าน BGK 
Thailand Boardgame Shop 
ผู้จัดการร้าน Inner Circle  
Boardgame Café  ผู้ก่อตั้ง 
The Bed ever hostel 
และอาสาสมัครสอนฟิสกิส์
เลขผู้ลี้ภัยชาวปากีสถาน
ท่ี St.monica สุทธิสาร
 ว่าที่ร้อยตรีพงศธรณ เผยว่า ช่วงที่เข้ามา
เรยีนคณะวทิยาศาสตร์ ผมเปิดร้านเกม BGK และร้าน  
Inner Circle  แล้ว ได้วางแผนการเรยีนโดยลงเรยีน
ให้มากที่สุดในแต่ละเทอม เพื่อให้จบเร็วที่สุด เวลา
เรียนจะไปก่อนเวลาเริ่มเรียน ต้ังใจเรียน คิดตาม
ไปด้วย จดโน้ตย่อตามที่เข้าใจ ส่วนไหนไม่เข้าใจ
ก็จะถามอาจารย์ช่วงท้ายคาบ และช่วงว่างจาก
ท�างานก็เอามาทบทวนและท�าแบบฝึกหดั  ถึงเวลา
ใกล้สอบจะอ่านเน้นที่เลกเชอร์ของตัวเอง นั่งเขียน 
เลกเชอร์ใหม่อีกรอบเพื่อให้เนื้อหากระชับ และ
ชัดเจนกว่าเดิม 
 “ผมต้องท�างานไปด้วยมาเรยีนด้วย ตาราง
สอบที่ออกล่วงหน้าของรามค�าแหง ท�าให้สามารถ
จัดตารางเวลาได้ชัดเจน ทั้งวิชาเข้าห้องเรียน และ
วิชาที่ต้องเข้าห้องแล็บ ด้วยความที่ไม่ถูกบังคับเข้า
ห้องเรยีน ท�าให้มีเวลาท�างานและเรยีนในวิชาท่ีชอบ  
แม้บางวิชาทีม่เีนือ้หายาก เช่น วชิาอาจารย์กนัต์พจน์ 
ทองแจ่ม สอน มคีวามยาก แต่ก็สนกุ มคีวามท้าทาย 
กต้็องค่อยๆ ท�าไป  เพราะวชิาฟิสกิส์ คอื กฎของโลก 
กฎของธรรมชาต ิเราอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้  
คิดแบบวิทยาศาสตร์ ไม่งมงาย และใช้เหตุผลน�า
ความคิด”
 บัณฑิตพงศธรณ บอกว่า ผมมาเรยีนรามฯ
ตอนอายุ 28 แล้ว ท�าให้เข้าใจตนเองว่าอะไรคือ
สิ่งท่ีเราต้องการ เราอยากเรียนฟิสิกส์ เราจึงมา
เรยีนฟิสกิส์ รามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลยัทีเ่ปิดกว้าง
กับทุกคน แต่ใครจะเรียนจบได้หรือไม่อยู่ที่ตัวเอง 
“เปลวเทยีนให้แสง รามค�าแหงให้ทาง” ค่าหน่วยกิต
กร็าคาถูก อาจารย์ทกุคนให้ความใส่ใจกบันกัศึกษา 
แม้บางวิชามีจ�านวนนักศึกษาไม่มาก ได้เรียนอย่าง
ใกล้ชิดกับอาจารย์ ก็สามารถสอบถามเรื่องที่
ไม่เข้าใจได้อย่างกันเอง ซ่ึงผมยังได้ทุนเรียนดีช่วย
เรื่องค่าใช้จ่ายได้มากด้วย  

 “ผมเรียนจบแล้วมีความภาคภมูใิจ เพราะ
ใช้เวลาเรียนเพียงสองปี หนึ่งเทอม เป็นการ
ตอบแทนความตั้งใจ ความพยายามของตนเอง 
ยิ่งอาจารย์ที่ภาควิชาแจ้งว่า ผมจบเกียรตินิยม
อันดับหนึ่งเหรียญทองคนแรกของคณะ เมื่อตอน
เทอมหน่ึง ปี 61 ยิง่ภูมใิจ หลงัจากทีจ่บแล้ว ผมก็
ทุ่มเทให้กับการท�างานและขอฝากร้านเกมของ
ผมด้วย “คิดถึงบอร์ดเกม คิดถึง BGK Thailand 
Boardgame shop”

 นายณัฐสิทธิ์  อัครวงศ์เดชา บัณฑิต
เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่เหรยีญทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาเคม ีปัจจบุนัก�าลงัศกึษาต่อ
ระดบัปรญิญาโท คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาเคมปีระยกุต์ มหาวทิยาลยั
รามค�าแหง
 บัณฑิตณัฐสิทธิ ์
บอกว่า ชวิีตในวยัเรยีน
ของเขา ทุ่มเทให้กับ
การเรียน มาเข้าเรียน
ทุกครั้ง และตั้งใจฟังอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างดี 
จดบนัทกึส่วนทีส่�าคญัเพือ่กนัลมืหลงัจากเรยีนเสรจ็ 
กลบัมาทีบ้่านทบทวนและท�าสรปุทนัท ีเวลาใกล้สอบ 
จะทบทวนเน้ือหาด้วยการอ่านบันทึกที่ท�าขึ้นมา 
พร้อมฝึกท�าแบบฝึกหัด เวลาอ่านหนังสือจะอ่าน
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และลงทะเบียนเรียนตาม
หลกัสตูรทีท่างมหาวทิยาลยัได้จัดมาให้ตามล�าดบั
 “รามค�าแหงเป็นตลาดวชิาทีเ่ปิดโอกาสให้
ผู ้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาต่อในด้านที่ต ้องการ   
เปิดโอกาสให้คนทุกวัยได้เรียน และยังสามารถ
ท�างานหารายได้ระหว่างเรยีนไปด้วยได้ เรียนสาขา
วิชาเคมี เป็นสาขาที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็ไม่ยาก
เกินความสามารถ ขอให้เราท�าความเข้าใจกับ
เน้ือหาอย่างลกึซึง้ ใช้ความเข้าใจมากกว่าการท่องจ�า 
และความรู้ที่เรียนมาสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้
ในชวิีตประจ�าวัน รวมถงึการเรยีนต่อยอดในระดับ
ที่สูงขึ้น ท�าให้เรามีระบบระเบียบวิธีคิดอย่างมี
หลักการและเหตุผล ตอนนี้ผมวางแผนในชีวิต 
คือ ต้องการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปอีก เพราะ
อยากเป็นอาจารย์หรือนักวิจัย”
 ณัฐสิทธิ์ กล ่าวถึงความประทับใจว ่า 
รามค�าแหงปลูกฝังให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู ้คู ่
คณุธรรม   ท�าให้ช่วงวยัเรยีนได้เจอเพือ่นทีด่ ีมคีวาม
สามัคคี และติดต่อประสานงานกันอย่างคล่องตัว  
อาจารย์ทุกท่านก็ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพื่อ
ให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่และพยายาม

ท�าให้นกัศึกษาเกิดความเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหน 
สามารถสอบถามอาจารย์ได้ภายในเวลาเรียน ท�าให้
เข้าใจเนื้อหาได้ทันทีและไขข้อข้องใจไปได้  
 “วันนี้ผมเรียนจบแล้ว ภาคภูมิใจกับความ
พยายามและความตัง้ใจทีท่�ามาโดยตลอดเวลา ไม่มี
อะไรเกนิความสามารถของคนเรา ขอเพยีงมคีวาม
มุง่มัน่ตัง้ใจแล้วทกุอย่างจะประสบความส�าเรจ็ด้วยดี 
ขอเป็นก�าลงัใจให้กบัทุกคนให้มคีวามพยายามและ
ต้ังใจท�าให้เตม็ที ่ไม่มอีะไรได้มาง่ายๆ เพราะฉะนัน้
เราควรมีความมานะท�าให้ถึงที่สุด แล้วเราจะรู้สึก
คุ้มค่ากับเวลาที่ได้ทุ่มเท”

สองบณัฑิตหนุม่หวัไบร์ทควงคูจ่บเกยีรตินยิมอนัดับหนึง่เหรยีญทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
ภูมใิจความส�าเรจ็ ตอบแทนความทุ่มเทพยายาม เผยเรยีนจบปรญิญญาตรแีล้ว มุ่งต่อปรญิญาโท

ด้านวทิยาศาสตร์ พร้อมน�าความรูท้�างานด้วยหลักการและเหตุผลสมเป็นบัณฑิตรามค�าแหง   

 ถ้าผู้อ่านมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ
ลองมาหาผลติภณัฑ์จากกญัชาได้ ซึง่จะเขียนไว้ว่า
Marijuana-based product ไม่แน่อาจจะได้
ติดไม้ติดมือกลับมาเป็นของฝากจนเกิดไอเดีย
สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ Made in Thailand 
ก็ได้นะ !!!
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ปัญหานักศึกษา
ตอบ การงดสอนกระบวนวิชา 

(ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2561

 ด้วยคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะ
สื ่อสารมวลชน มีความจ�าเป็นบางประการไม่
สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา 
BIO2401    COS1102   COS3104    COS4101 
COS4102    ECO2100   ECO3201    ECO4401 
INT4102     LAW3031   MCS2101   MCS2250 
MCS2461   MCS3271   MCS3401   MCS4190 
MGT3412    PHY2302    PHY2303    PHY2304 
PHY2308    PHY4505    PHY4508    PHY4900 
TOM4001    TOM4002   TOM4102   ZOO4301
ที่ประกาศเป ิดสอนใน ม.ร.30 ภาคฤดูร ้อน
ปีการศึกษา 2561 นี้ได้
 ฉะนั้น ถ้านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
ในกระบวนวิชาดังกล่าว สามารถสับเปลี่ยนเป็น
กระบวนวิชาอื่นได้ก่อนการสอบของกระบวนวิชา
ท่ีจะสับเปล่ียนน้ัน หรือไปติดต่อขอเงินค่าหน่วยกิต
คืนได้ ภายในวันสุดท้ายของการสอบไล่ ที่ฝ่าย
ลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ ส�านักบริการทาง
วิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั ้น 6
หากนักศึกษาผู้ใดไม่สามารถไปด�าเนินการด้วย
ตนเองได้ ให้มอบฉันทะให้ผู้อื ่นด�าเนินการแทน
พร้อมทั้งน�าใบเสร็จรับเงินไปด้วย
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวน
วิชาดังกล่าว ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

การรับตารางสอบรายบุคคล
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดให้มี
การสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2562 นั้น
 เพ่ือให้การสอบด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และนักศึกษาสามารถทราบรายละเอียดของตาราง
สอบ หมายเลขแถว-ที่นั่งสอบของตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอทราบ
รายละเอียดของตารางสอบรายบุคคลได้ ดังนี้
 1. นักศึกษาทุกชั้นปี และผู้เข้าศึกษาราย
กระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
(Pre-degree) ทุกช้ันปี สามารถติดต่อขอรับตาราง
สอบรายบุคคลด้วยตนเอง โดยให้น�าบัตรประจ�าตัว
นักศึกษา หรือใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน ไปติดต่อ
ขอรับได้ตามสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด ต้ังแต่
วันที่ 29 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2562 (เว้น
วันท่ี 4-6 พฤษภาคม 2562) ซ่ึงแบ่งเป็น 2 แห่ง ดังน้ี
    1.1 หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ช้ัน 1 รามฯ 1
    1.2 กองงานวิทยาเขตบางนา อาคาร
พระมาส (PRB) ชั้น 1 รามฯ 2
 2. ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบ
รายบุคคลจากระบบบริการข่าวสารทางโทรศัพท์
แบบอัตโนมัติ ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02-310-6000
และ 02-310-6100 ต้ังแต่วันท่ี 29 เมษายน 2562
 3. นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตาราง
สอบรายบุคคลได้จากระบบ Internet ที่เว็บไซต์ 
www.ru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562
 4. ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบ
รายบุคคลจากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์
ณ จุดบริการตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562
 5. กรณีนักศึกษาขอเปล่ียนแปลงกระบวน
วิชาที่ลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อขอรับตารางสอบ
รายบุคคลฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที่ หน่วยจัดสอบ
ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคารส�านัก
บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) 
ชั้น 6 รามฯ 1 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562
 อน่ึง หากนักศึกษาตรวจพบว่าไม่มีกระบวน
วิชาหรือมีกระบวนวิชาในตารางสอบรายบุคคล
ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน ให้ติดต่อสอบถาม
หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ฝ่ายลงทะเบียนเรียน
และจัดสอบ อาคารส�านักบริการทางวิชาการและ
ทดสอบประเมินผล (สวป.) ช้ัน 6 รามฯ 1 ก่อนการสอบ
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กองบรรณาธิการ

ถาม ดิฉันเคยเรียนรหัส 57 มาก่อนและได้ท�าการ
ลาออก ปัจจุบันสมัครเรียนใหม่และได้ศึกษาในรหัส
61 โดยไม่ได้ท�าการโอนหน่วยกิตมาเลย
 1. อยากทราบว่าหากตอนน้ี ต้องการโอน
หน่วยกิตท่ีเคยศึกษามาก่อนของรหัส 57 มาท่ีรหัส
ปัจจุบันจะสามารถท�าได้หรือไม่
 2. หากท�าได้ ต้องด�าเนินการอย่างไร 
ตอบ 1. สามารถท�าได้
 2. กรณีน้ีสามารถท�าได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี
   2.1 หากสมัครเรียนโดยไม่ได้ใช้สิทธ์ิเทียบ
โอนหน่วยกิต และต้องการเปลี่ยนเป็นเทียบโอน
หน่วยกิต สามารถปรับฐานข้อมูลเป็นเทียบโอน
หน่วยกิตได้ โดยให้น�าวุฒิการศึกษาหรือทรานสคริปท์
ท่ีจะใช้เทียบโอนหน่วยกิตไปติดต่อท่ี ฝ่ายรับสมัคร
และแนะแนวการศึกษา อาคาร สวป. ช้ัน 2 และต้อง
เสียค่าธรรมเนียม 500 บาท ส�าหรับค่าปรับฐานฯ
และ 100 บาท ส�าหรับการเปิดฐานข้อมูลการเทียบ
โอนหน่วยกิต จากน้ันให้ไปติดต่อท่ีคณะเพ่ือค�านวณ
ค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือ
   2.2 หากสมัครเรียนโดยใช้สิทธ์ิเทียบโอนไว้
แต่ไม่ได้จ่ายค่าเทียบโอนทั้งหมดในวันสมัคร ก็ให้
ไปติดต่อท่ีฝ่ายทะเบียนคณะ เพ่ือค�านวณค่าเทียบ
โอนส่วนที่เหลือ
 ท้ังน้ี การช�าระค่าเทียบโอน หากพ้นระยะ
เวลา 1 ปีนับจากวันท่ีสมัคร ต้องเสียค่าปรับเทียบโอน
ล่าช้าเทอมละ 300 บาท (ไม่นับภาคฤดูร้อน)

ถาม รบกวนสอบถามเก่ียวกับการโอนหน่วยกิต
จากรหัสเดิม 53xxxxx มารหัสใหม่ 61xxxxx เน่ืองจาก
วันสมัครอาจารย์ท่ีรับสมัครแจ้งว่าให้มาโอนหน่วยกิต
ทีหลัง จึงอยากทราบว่ามีระยะเวลาจ�ากัดหรือไม่
อย่างไร ถ้าจะขึ้นไปท�าเรื่องภายในเทอมซัมเมอร์นี้
ได้หรือไม่ แล้วต้องติดต่อหน่วยงานไหน
ตอบ นักศึกษาท่ีใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิตในวัน
สมัครแต่ไม่ได้ช�าระค่าเทียบโอนท้ังหมดในวันสมัคร
ในส่วนของค่าเทียบโอนหน่วยกิตต้องช�าระไว้จ�านวน
100 บาทก่อน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลการใช้สิทธ์ิเทียบโอน
ส่วนค่าเทียบโอนท่ีเหลือจะต้องช�าระคร้ังเดียวภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนับจากวันสมัคร โดยนักศึกษาที่
สมัครในภาค 1 ต้องช�าระค่าเทียบโอนทั้งหมด
ให้เสร็จส้ินภายในเดือนมิถุนายนของปีถัดไป ส�าหรับ
นักศึกษาท่ีสมัครเรียนภาค 2 ต้องช�าระค่าเทียบโอน
ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนของปี
ถัดไป นักศึกษาท่ีไม่ช�าระค่าเทียบโอนให้เสร็จในระยะ
ที่ก�าหนด นักศึกษาจะต้องช�าระค่าเทียบโอนล่าช้า
ภาคละ 300 บาท (หรือ 600 บาท/ปี) สามารถช�าระ
ได้ก่อนลงทะเบียนขอจบการศึกษา
 ข้ันตอนการเทียบโอนหน่วยกิต ส�าหรับผู้ท่ี
ใช้สิทธิ์เทียบโอนในวันสมัคร มีดังนี้
 1. ติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัดพร้อมน�า
หลักฐานส�าเนาวุฒิฯ / ทรานสคริปท์ท่ีใช้เทียบโอน
หรือหลักฐานการเทียบโอนหน่วยกิต (ม.ร.23) ท่ีคณะ
ออกให้ในข้ันตอนของการเทียบโอนหน่วยกิต ซ่ึงได้
ระบุจ�านวนเงินท่ีจะต้องช�าระให้กับนักศึกษาเรียบร้อย
แล้ว
 2. ช�าระเงินท่ีกองคลัง  ส�านักงานอธิการบดี
ชั้น 1 พร้อมบัตรประจ�าตัวนักศึกษา
 3. น�าใบเสร็จช�าระเงินค่าเทียบโอนพร้อม
ส�าเนาใบเสร็จฯ ไปย่ืนท่ีฝ่ายทะเบียนคณะเพ่ือยืนยัน
การเทียบโอน
 4. เก็บรักษาใบเสร็จฯ ให้ดี ห้ามหาย เพ่ือเป็น
หลักฐานต่อไป
ถาม เปล่ียนค�าน�าหน้าและนามสกุลใหม่ ถ้าเข้า
ไปเปลี่ยนข้อมูลที่มหาวิทยาลัยต้องใช้อะไรบ้าง
ตอบ ส�าหรับนักศึกษาท่ีต้องการขอเปล่ียนช่ือ -สกุล 
หรือค�าน�าหน้านาม สามารถติดต่อขอแก้ไขและท�า
บัตรประจ�าตัวนักศึกษาใหม่ได้ท่ี ฝ่ายทะเบียนประวัติ
นักศึกษา อาคาร สวป. ช้ัน 2 ในวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 
 1. ส�าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
ค�าสั่งแต่งตั้งยศ หรือ ใบทะเบียนสมรส และใบ
รับรอง ค�าน�าหน้า การใช้นางหรือนางสาว
 2. แบบฟอร์มส�าหรับแก้ไขข้อมูล  (รับที่
เคาน์เตอร์บริการ)
 3. ใบเสร็จค่าท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใหม่ 
(ช �าระค ่าธรรมเน ียม 100  บาท ที่กองคล ัง 
ตึกส�านักงานอธิการบดี ชั้น 1)
 4. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน



 ช่วงหน้าร้อนสภาพอากาศดูจะยิ่งร้อนแรงมากขึ้นทุกวัน รู้สึกได้
จากแสงแดดที่ทวีความร้อนแรงและอบอ้าว พึ่งพัดลมก็ยังไม่หายร้อน 
จะออกไปไหนกต้็องคดิว่าจะไปดีหรือไม่ไปดี อยากอยูแ่ต่ในห้องทีม่คีวามเยน็ 
แต่ก็เป็นไปไม่ได้เราต้องมีภารกิจที่จะต้องท�า อย่างน้ันเรามาหาวิธีเพื่อ
คลายร้อนกันดีกว่า

 วิธีคลายร้อนแบบง่ายๆ
 1. การอาบนำา้ อากาศร้อนๆ ไม่มอีะไรท่ีจะให้ความสดชืน่ได้ดไีปกว่า
การอาบน�้าอีกแล้ว การอาบน�้าจะช่วยคลายความร้อนและลดผดผื่นที่
เกิดจากเหง่ือที่อับช้ืนได้ เพราะน�้าจะเป็นตัวกลางในการดูดซับความร้อน
ออกจากร่างกาย แต่เราจะต้องอาบน�้าในอุณหภูมิปกติธรรมดา ไม่ต้องแช่
น�้าแข็ง ร่างกายจึงจะปรับตัวได้ดีและรู้สึกสบายตัว  หลังจากอาบน�้าเสร็จ
ให้ประแป้งเย็นที่มีส่วนผสมของเมนทอลบริเวณใต้รักแร้ ล�าคอ ข้อพับต่างๆ 
จะท�าให้รู้สึกเย็นสดช่ืนเข้าไปอกี เนือ่งจากบรเิวณเหล่านีเ้ป็นจดุอบัของร่างกาย 
ไม่ค่อยได้สัมผัสกับอากาศ ท�าให้เหงื่อออกได้ง่าย แต่ถ้าไม่สะดวกในการ
อาบน�้าก็ให้ใช้ผ้าขนหนูเล็กๆ ชุบน�้าเย็นบีบให้หมาดแล้วน�ามาเช็ดที่ใบหน้า 
ล�าคอ แขน ขา หรือตามจุดชีพจรต่างๆ เช่น หน้าผาก ข้อมือ ข้อพับบริเวณ
ข้อศอกและหัวเข่า หรือจะน�าผ้าขนหนูไปแช่ตู้เย็นประมาณ 10 – 15 นาที  
ก่อนน�ามาเช็ดตามร่างกาย แล้วประแป้งเย็นหอมๆ จะช่วยคลายร้อนและ
สบายตัวขึ้น
 2. เสือ้ผ้า อากาศร้อน เราควรเลอืกสวมใส่เสือ้ผ้าทีโ่ปร่ง น�า้หนักเบา 
ระบายอากาศได้ดี เช่น ผ้าฝ้าย ลินิน สแปนเด็กซ์ โดยรูปทรงของเสื้อผ้า
ควรเป็นแบบไม่รดัรปู สวมใส่สบาย เพือ่ให้ร่างกายระบายความร้อนผ่านทาง
ผวิหนงัออกมาได้ง่าย และควรเลือกใส่เส้ือผ้าสีอ่อนๆ จะช่วยสะท้อนรงัสจีาก
แสงแดดได้ดกีว่าเสือ้ผ้าสีเข้ม แต่ไม่ว่าจะสวมใส่เสือ้ผ้าสใีด ชนิดใด เราควรใส่
ให้เหมาะกับกาลเทศะและสถานที่ที่จะไปด้วย
 3. ดื่มนำ้า หน้าร้อนควรดื่มน�้ามากๆ เมื่อเรารู้สึกร้อน ร่างกายจะ
ขับเหง่ือออกมาเพื่อช่วยระบายความร้อน ท�าให้ร่างกายสูญเสียน�้าออกไป 
ฉะนั้นจึงต้องดื่มน�้าเข้าไปทดแทนน�้าที่ร่างกายขับออกมา โดยเฉพาะน�้าเปล่า
เนือ่งจากน�า้เปล่ามคีณุสมบตัทิีส่ามารถดดูซบัความร้อนได้ด ีเมือ่เราดืม่น�า้เข้าไป
น�้าจะดูดซับอุณหภูมิเอาไว้และถ่ายเทออกมาในรูปของเหงื่อ หรือปัสสาวะ
จนท�าให้ร่างกายมีอณุหภูมลิดลงได้ หรอืจะหยดน�า้ยาอทุยัทพิย์  เพือ่เพิม่กลิน่หอม
และช่วยดับกระหายท�าให้สดช่ืนมากขึน้ เน่ืองจากน�า้ยาอทุยัทพิย์เป็นสมนุไพร
ที่ใช้แก้ร้อนในกระหายน�้า เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ นอกจากนี้อาจดื่มน�้าผลไม้สด
ที่ มี ร ส เป รี้ ย ว นิ ดๆ  เช ่ น 
น�า้มะตูม จะมีกลิน่หอมชืน่ใจ
พร้อมทั้งมีสรรพคุณในการ
ท�าลายเชือ้แบคทเีรยีบางชนดิ
ท่ีท�าให้เกิดโรคท ้ อ ง ร ่ ว ง 
หรือจะจิบน�้าท่ีช่วยแก้ร้อน อย่างน�้าเก๊กฮวย 
น�า้ใบบวับก น�า้กระเจีย๊บ น�า้แตงโม น�า้มะพร้าว
น�า้จบัเลีย้ง น�า้รากบวั แต่ต้องระวงัเรือ่งน�า้ตาล
ที่อยู่ในเครื่องดื่มเหล่านี้ด้วย

        4. อาหาร  ในขณะที่ร่างกาย                 
                                            มีความร้อนสูงควรเลือกรับประทาน                
                                            อาหารที่มีฤทธิ์เย็น อาหารรสจืดหรือ       
                                            หวานจากธรรมชาติ มีเส้นใยอาหารสูง                      
                                            ให้พลังงานต�่า  มาปรุงเป็นเมนูอาหาร    
                                            ไม่ว่าจะเป็นผกับุง้ ต�าลงึ สายบวั มะรมุ
                                            ผักหวาน บวบ ฟัก แตงต่างๆ ฯลฯ  
                                            หลีกเลี่ยงอาหารที่มี ไขมัน เพราะ
                                  ร่างกายไม่ต้องการพลังงานเพื่อสร้าง                       
                                       ความร้อนมาก จึงควรลดไขมันและ
เนื้อสัตว์ลงเพื่อให้กระเพาะอาหารและล�าไส้ไม่ต้องท�างานหนัก และลด
ความเสี่ยงจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่อาจปนเปื้อนมากับเน้ือสัตว์ ควรเลือก
รับประทานแกงชนิดที่ไม่มีกะทิ เช่น แกงส้มผักรวม ต้มย�าน�้าใส ต้มจืด หรือ
อาหารแบบเย็นๆ เบาๆ เช่น ข้าวแช่ สลัดผัก ผลไม้หลายชนิดสามารถช่วย
ดบัความร้อนได้ อาท ิผลไม้จ�าพวกแตงทัง้หลาย เช่น แตงโม แตงไทย แคนตาลปู  
เนื่องจากผลไม้เหล่านี้มีส่วนประกอบของน�้าเป็นหลัก ท�าให้มีคุณสมบัติเย็น
แล้วยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ เมื่อรับประทานจึงท�าให้รู้สึกหวานชื่นใจ 
คลายร้อน ทัง้นีร้วมไปถงึ ชมพู ่กระท้อน มงัคดุ แก้วมงักร สบัปะรด สาลี ่ ส้มโอ
แอปเปิ้ล สตรอเบอรี่ กล้วยน�้าว้า มีคุณประโยชน์ในด้านคลายร้อนได้เช่นกัน 
ส่วนของหวาน เช่น เฉาก๊วย จะรบัประทานกบัน�า้เชือ่มหรือใส่น�า้ตาลทรายแดง
ก็อร่อยและมีสรรพคุณแก้ร้อนใน ดับกระหาย บรรเทาอาการหวัด ลดไข้-
ตัวร้อน แต่ถ้าเป็นผลไม้ลอยแก้ว อาทิ กระท้อนลอยแก้ว สละลอยแก้ว
ว่านหางจระเข้ลอยแก้ว  มะยงชิดลอยแก้ว  หรือจะเติมความเย็นด้วย
ไอศกรีมและน�้าแข็งไส ช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ไม่น้อย
 5. พกอุปกรณ์กันความร้อน ควรทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้าน
หรือออกกลางแดด น�าร่ม หมวก เสื้อคลุม หรือพัดลมมือถือติดตัวไปด้วย
ช่วงไหนที่ร้อนมากๆ ก็สามารถใช้งานได้ทันที ถึงจะต้านทานแสงแดดและ
ความร้อนระอุได้ไม่มากนัก  แต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรปกป้องร่างกายเลย
 เหล่าน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ในการคลายความร้อน ไม่ว่าจะเป็นฤดไูหน
กต็าม สิง่ส�าคัญทีส่ดุคอืใจของเรา ถ้าเราสามารถจัดการกบัอารมณ์ อย่าเครยีด 
ท�าใจให้สบายเข้าไว้ อากาศจะร้อนแค่ไหน ถ้าใจเราไม่ร้อนตามก็สบายไป
ทั้งกายและใจแล้ว   
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  6. ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ
 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณัิฏฐา แสงสุข ด�ารงต�าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายเอกชน 
และสาขาวชิากฎหมายการแพทย์ คณะนติศิาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 
 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรณุ สนุทโรทก ด�ารง
ต�าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนษุยศาสตร์  ต้ังแต่วนัที ่30 ตุลาคม 2560 
 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 
ผูช่้วยศาสตราจารย์เรงิรณ ล้อมลาย ด�ารงต�าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 
เป็นต้นไป 
 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อภวิฒัน์  ชมภสูอ ด�ารงต�าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562
 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 
อาจารย์ ดร.ดนพร จติต์จรุงเกยีรติ ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง
อาจารย์ป ัญญา พุดซ้อน ด�ารงต�าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 
 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 
อาจารย์สุ รัตนา อดิพัฒน์ ด�ารงต�าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 

จัดโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาคณะทัศนมาตร
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ถอืเป็นกิจกรรมท่ีร่วมแลก
เปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมวิชาชีพ และสานสัมพันธ์
ระหว่างนิสตินักศกึษาคณะทศันมาตรศาสตร์ ซ่ึงท�าให้
นักศึกษามีความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันไม่แบ่งแยก
สถาบนั รกั สามคัค ีช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั และออกไป
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะท่ีดี ท�าประโยชน์ให้กับ
ประชาชนต่อไป 
 สาขาวิชาทศันมาตรศาสตร์ในประเทศไทย 
เป็นสาขาวิชาที่มีความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ
และมศีกัยภาพทีส่ดุในเอเชยี แต่นักทศันมาตรศาสตร์
ในประเทศไทยมีจ�านวนไม่มาก ท�าให้วิชาชีพน้ี
ไม่เป็นที่รู ้จักแพร่หลาย นักศึกษาจึงจ�าเป็นต้อง
เรยีนรู้อย่างต้ังใจ และมปีฏิสัมพนัธ์ เพ่ือแลกเปลีย่น
ความรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งสมาพันธ์จะช่วยกัน
เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพที่มีความรู้ และมีคุณธรรมพร้อมเข้าถึง
ชุมชนและช่วยเหลือประชาชน ในอนาคตหวัง
อย่างยิง่ว่านกัทัศนมาตรศาสตร์จะเข้าไปดแูลปัญหา
ทางด้านสายตาและสุขภาพของประชาชนตั้งแต่
ในระดบัการแพทย์ปฐมภมู ิพร้อมกับพฒันาตนเอง
ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาของสังคมและประเทศ
ชาติต่อไป
         อาจารย์ภาวศุทธ์ิ 
    ลีดาสวัสด์ิ รักษาการ
    หวัหน้าภาควิชาทศันมาตร
    ศาสตร์ ม.นเรศวร กล่าวว่า 
    ภาควชิาทศันมาตรศาสตร์
    ม.นเรศวร ได้รบัการก่อตัง้
    มาตัง้แต่ปี 2555 และได้
    เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ
ประชุมวิชาการและสานสัมพันธ์สหพันธ์นักศึกษา
ทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อปี 
2556 เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษา
จาก 3 มหาวิทยาลัยได้พบปะ แลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ โดยเฉพาะการสร้างมาตรฐานด้านวชิาการ 
เช่น การเชิญสอน และการร่างหลักสูตรร่วมกัน 
เพื่อสร้างนักศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
 “วิชาชีพจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ 
คนในวิชาชีพต้องมีความสามัคคีกัน ทิศทางของ
วิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ในปัจจุบันมีแนวโน้ม
ดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง 3 สถาบันมีการร่วมมือผลักดันให้
วิชาชีพมีความก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งและมั่นคง
โดยโครงการประชุมวิชาการและสานสัมพันธ์
สหพนัธ์นักศกึษาทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทยน้ี 
จ ะท� า ให ้ นั กทั ศนมาตรตระห นัก ถึ งคว าม
สัมพันธ์ของตัวเองในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ และ
ได้ใช้ความสามารถของตวัเองอย่างเตม็ทีเ่มือ่ส�าเรจ็
การศึกษาแล้ว”

คณะนิตศิาสตร์ เปิดรบั
ป.ตร ีภาคพเิศษ (หวัหมาก)

เศรษฐศาสตร์101                 (ต่อจากหน้า 5)
 แม้ว่าการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานใน
ช่วงแรกนัน้มกัจะวเิคราะห์ระดบับคุคล แต่เนือ่งจาก
การซือ้ขายจรงิต้องท�าในระดบัตลาด การวเิคราะห์
เพือ่หาระดับราคาและปริมาณซือ้ขายทีจ่ะเป็นผลดี
ท่ีสดุกบัทัง้ฝ่ายผูซ้ือ้และผู้ขายจงึต้องวิเคราะห์จาก
อปุสงค์และอปุทานของตลาด โดยราคาทีเ่หมาะสม
ท่ีสุดกับทั้ง 2 ฝ่ายที่เรียกกันว่าราคาดุลยภาพนั้น
ก็คือราคาที่ท�าให้ผู้ซื้อได้สินค้าจ�านวนที่ต้องการ
ครบถ้วน ในขณะท่ีผู้ขายก็ขายสินค้าได้หมดพอดี 
โดยกลไกตลาดคือการปรับขึ้นลงของราคาตลาด
จะท�าให้ผูซ้ือ้ผูข้ายค้นพบราคาและปรมิาณซือ้ขาย
ที่เหมาะสมนี้ได้ในที่สุด
 ราคาและปรมิาณซือ้ขายเมือ่ปรบัมาจนถงึ
ระดับเหมาะสมที่สุดหรือดุลยภาพแล้ว จะไม่มี
แนวโน้มเปลีย่นแปลง ยกเว้นเมือ่ปัจจยัอืน่นอกเหนอื
จากราคาเปลีย่นแปลง ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัทีก่�าหนด
อปุสงค์เช่น รายได้ รสนยิม ฯลฯ หรอืปัจจยัทีก่�าหนด
อปุทานเช่น ต้นทนุ เทคโนโลย ีฯลฯ การเปลีย่นแปลง
ที่ว่านี้ท�าให้ราคาและปริมาณซื้อขายดุลยภาพ
เปลีย่นแปลงไปในทศิทางต่าง ๆ ดงันัน้การวเิคราะห์
ในส่วนนี้จึงสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับกรณี
ตลาดจริงได้
 อย่างไรก็ตามตลาดอาจไม่สามารถปรับ
ให้ราคาและปรมิาณซือ้ขายเข้าสู่ระดบัทีเ่หมาะสม
ทีส่ดุหรอืดลุยภาพได้ถ้าหากกลไกตลาดถกูขัดขวาง
ซึง่ส่วนใหญ่กค็อืการเข้าแทรกแซงของรฐับาลทีมั่ก
ด�าเนนิการเพ่ือช่วยผูผ้ลติหรอืผูบ้รโิภคฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
โดยถ้าหากจะช่วยผู้ผลิตก็เป็นเพราะราคาที่ถูก
ก�าหนดโดยกลไกตลาดนัน้ต�า่เกนิไปเช่นราคาผลผลติ
เกษตรตกต�่า รัฐบาลก็จะต้องประกันราคาขั้นต�่า
(คือจะไม่ให้ต�่ากว่าราคาที่ก�าหนด) ผลของการ
ประกันราคาข้ันต�่านี้จะท�าให้เกิดสินค้าเหลือขาย
เป็นจ�านวนมาก(ดกูรณีประกนัราคาข้าวเป็นตัวอย่าง)
ซึ่งเป็นภาระให้รัฐบาลต้องเข้ามารับซ้ือ มิฉะนั้น
ผู้ผลิต(ที่รัฐบาลต้องการช่วย)จะไม่ได้ประโยชน์
อะไรเนือ่งจากราคาสงูก็จรงิแต่เหลอืขายบานเบอะ
 ส่วนถ้าหากรัฐบาลต้องการช่วยผู้ซื้อหรือ
ผู้บรโิภคกจ็ะแทรกแซงตลาดด้วยการก�าหนดราคา
ขัน้สงูคอืจะไม่ให้ซือ้ขายกนัในราคาสูงกว่าทีก่�าหนด 
เช่นก�าหนดราคาขั้นสูงของสินค้าจ�าเป็นต่อการ
ด�ารงชีพ อาทิน�้ามันพืช ไข่ไก่ เป็นต้น ผลของการ
ก�าหนดราคาข้ันสูงจะท�าให้สินค้ามีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการเนือ่งจากราคาถกูก�าหนดไว้ต�า่เกนิไป
จนผู้ผลิตไม่อยากผลิตออกมาขาย
 ถ้าเรียนมาถึงเท่าที่เขียนนี้ก็เป็นอันว่า
ผ่านมาคร่ึงเล่มของต�าราเศรษฐศาสตร์จลุภาคแล้ว 
ส่วนครึ่งเล่มหลังจะเป็นพิสูจน์กฎของอุปสงค์และ
กฎของอุปทานซึ่งผมคงต้องขอยกยอดไปไว ้
ตอนต่อไป

ผลการประชุมสภาฯ            (ต่อจากหน้า 12)

ผนึกกำาลัง 3 มหาวิทยาลัยฯ   (ต่อจากหน้า 12)

 โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
รุ ่นที่ 39 เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ (นอกเวลา
ราชการ) โดยเปิดจ�าหน่ายใบสมัครเดือนพฤษภาคม 
2562 และรบัสมคัรวันที ่10-21 มถินุายน 2562 
(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 
  ผู ้สนใจสอบถามรายละเอียดได ้ที่ 
คณะนิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
(หั วหมาก)  โทร .  0-2310-8194 หรือที่  
http://www.law.ru.ac.th



๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓)
ผนึกกำาลัง 3 มหาวิทยาลัยดัง
เสริมความแข็งแกร่งวงการทัศนมาตร

 งานกีฬา กองกจิการนักศกึษา มหาวิทยาลยั
รามค�าแหง จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“ผู้นำานนัทนาการ” ระหว่างวนัที ่16-17 พฤษภาคม 
2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ห้องศกัดิ ์ผาสุข-
นรินัต์ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช 
เพื่อสามารถน�าความรู ้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
สนัทนาการ ประชมุ ฝึกอบรม และรบัน้อง-เพือ่นใหม่ 
รวมถงึสามารถเป็นผู้น�านนัทนาการได้ด้วยตนเอง
  ภายในงานมีการฝึกทักษะและเทคนิค
การจดักจิกรรมนนัทนาการ การสร้างกลุม่สมัพนัธ์ 
และการน�าเกม-เพลงรับน้องใหม่ กิจกรรมเข้า
จงัหวะ โดยใช้เพลงประกอบท่าทาง และ กจิกรรม
การพฒันาทกัษะ และฝึกปฏิบัติต่างๆ โดยม ีอาจารย์
พงษ์ปณต คอนทองและอาจารย์กฤตกาส ชชูยัคปุต์ 
และทีมงานจากศูนย์พัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรม
สร้างสรรค์ PDCA TRIANING CENTER       
เป็นวิทยากร ทั้งนี้ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ
วุฒิบัตร
  ขอเชิญชวน นักศึกษา และผู้สนใจสมัคร
เข้าร่วมอบรมได้ที่ งานกีฬา กองกิจการนักศึกษา 
อาคารกจิกรรมนกัศกึษา (ช้ันล่าง) สอบถามเพ่ิมเติม 
โทร.  02-310-8078, www.sportsram.
makewebeasy.com หรือที่ www.facebook.
com/sportaff/

 Mr. Joachim Hecker ที่ปรึกษา
ฝ่ายวัฒนธรรมและการเมือง พร้อมด้วยทูต
วัฒนธรรมจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประจ�าประเทศไทย ได ้ เข ้าเยี่ยมชมคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และ
ร่วมหารอืการสอนภาษา-วฒันธรรมไทยเยอรมนั
ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยมี 
รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์จาก
สาขาวชิาภาษาเยอรมัน ภาควชิาภาษาตะวันตก 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 
ณ คณะมนุษยศาสตร์

   อาจารย์ดนัย ตนัเกดิมงคล 
       คณบดคีณะทศันมาตรศาสตร์ 
        มหาวทิยาลยัรามค�าแหง น�าคณะ
      นกัศึกษา ร่วมโครงการประชุม
      วิชาการและสานสัมพันธ ์
      นกัศกึษาทศันมาตรศาสตร์แห่ง
      ประเทศไทย จัดโดยคณะ
       ทศันมาตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รังสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.วัฒนีย์ 
เย็นจิตร คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รังสิต 
เป็นประธานเปิดงาน และมี อาจารย์ภาวศุทธิ์ 
ลีดาสวัสด์ิ รักษาการหัวหน้าภาควิชาทัศนมาตร
ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รวมทัง้เจ้าหน้าทีแ่ละนกัศกึษาจาก 3 สถาบนั ร่วมงาน 
เม่ือวันที ่6 เมษายน 2562 ณ ตกึ 15 ห้อง 15-226 
(ออดทิอเรยีม) ช้ัน 2 อาคาร Digital Multimedia 
Complex มหาวิทยาลยัรงัสิต
 ผศ.พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร คณบดีคณะ
ทศันมาตรศาสตร์ ม.รงัสติ กล่าวว่าโครงการประชมุ
วิชาการและสานสัมพันธ์
สหพนัธ์นักศกึษาทัศนมาตร
ศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 6 นี้ มหาวิทยาลัย
รังสิตได ้รับเกียรติเป ็น
เจ้าภาพ ซ่ึงในปัจจุบันมี
นักศึกษาสนใจด้านสาขา
วชิาทศันมาตรศาสตร์เพิม่ข้ึน
ทุกปี โครงการน้ีถือเป็นการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งจากการ
สร้างเครือข่ายสหพันธ์นักศึกษาสาขาทัศนมาตร
ศาสตร์ ทัง้ด้านวชิาการและการสร้างความสามคัคี
ในสาขาวิชาชีพ ซ่ึงจะท�าให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความส�าคัญ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง
 “ในฐานะอาจารย์และนักศึกษาสาขาทศัน-
มาตรศาสตร์ ต้องร่วมกนัสร้างความเข้มแขง็ให้กบั
วชิาชีพ การตดัแว่นกบันกัทศันมาตรมคีวามแตกต่าง
กับการตัดแว่นกับร้านแว่น เพราะนักทัศนมาตร
ไม่ได้มีหน้าที่ตัดแว่นเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็น
ผู้คัดกรองสุขภาพสายตาด้วย ซึ่งปัจจุบันวิชาชีพ
ทัศนมาตรศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามากข้ึน 
และเป็นที่ยอมรับในสังคม ดังน้ันอาจารย์มีหน้าที่
สอนอย่างดทีีส่ดุ ส่วนนกัศึกษาก็มหีน้าทีต่ัง้ใจเรยีน 
เตรยีมพร้อมท่ีจะเป็นนักทศันมาตรทีด่อีอกไปรบัใช้
สังคมและประเทศชาติต่อไป”
 อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล คณบดีคณะ
ทศันมาตรศาสตร์ ม.รามค�าแหง กล่าวว่า กจิกรรม
ครั้งนี้     (อ่านต่อหน้า11)

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 
โดยมี นายชีพ จุลมนต์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
เป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ  ดังนี้
 1. แต่งตั้งรองอธิการบดี
 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์ 
ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันท่ี 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 
2 มีนาคม 2563
 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ บุญกอบ ด�ารงต�าแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563
 - ให้ความเห็นชอบและอนมัุติแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.โกวทิ น้อยโคตร ด�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบดี
ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563
 2. แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี ด�ารงต�าแหน่งคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562
 3. แต่งตั้งผู้อำานวยการสำานักหอสมุดกลาง
 - ให้ความเห็นชอบและอนมัุติแต่งต้ัง อาจารย์ ดร. สมชยั อวเกียรต ิด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการ
ส�านักหอสมุดกลาง ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562
 4. แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เซ็มมี ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 
 5. ลาออกจากตำาแหน่ง
 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ อาจารย์ ดร.โกวิท น้อยโคตร ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติชัย รถทอง ลาออกจากหัวหน้า
ภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
                                                                                                    (อ่านต่อหน้า11)

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
  วันท่ี  ๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒

กองกิจการนักศึกษา
จดัอบรมผู้น�านนัทนาการ 


