ม.ร.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ทปอ. รดน�ำ้ ขอพรกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วฒ
ุ ศิ กั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) และอธิการบดี รองอธิการบดี จากทุกมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมประชุม
ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(อ่านต่อหน้า 2)

แสดงความยินดีกับนายกสภา ม.ร.

ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ วุ ฒิ ศั ก ดิ์
ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
กั บ นายชี พ จุ ล มนต์ ที่ ไ ด้ รั บ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�ำแหงในการ
ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 18
เมษายน 2562 โดยมี กรรมสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความยินดีด้วย
โอกาสนี้ นายชีพ จุลมนต์ นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ได้กล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า
รูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มพี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง แม้วา่ โดยส่วนตัวจะไม่มปี ระสบการณ์ในเรือ่ งการบริหารงานด้านการศึกษามาก่อน แต่กม็ ี
ความเชื่อมั่นว่าภายใต้การบริหารงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน จะสามารถน�ำพา
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ไปสูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการและท�ำประโยชน์ให้แก่นกั ศึกษาและประชาชนได้
“ผมขอสัญญาว่าจะทุ่มเทและช่วยบริหารมหาวิทยาลัยอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ”

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วฒ
ุ ศิ กั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงและคณะผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัย ร่วมกันรดน�้ำขอพร นายชีพ จุลมนต์
นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสงวน
ตี ย ะไพบู ล ย์ สิ น อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
ศาสตราจารย์ พิเศษ ปัญญา สุทธิบดี นายวิทวัส
บุญญสถิตย์ ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เมือ่ วันที่ 18
เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 อาคารวิทยบริการ
และบริหาร โอกาสนี้นายชีพ จุลมนต์ได้อวยพรให้
ผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย รามค� ำ แหงมี ค วามสุ ข
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ร าชการและประสบ
ความส�ำเร็จถ้วนหน้ากัน

ม.ร. สอบภาคฤดูร้อน รามฯ 2 จั ด กิ จ กรรมปลู ก ต้ น รวงผึ้ ง
ปี ก ารศึ ก ษา 2561

8 – 15 พ.ค. 2562

มหาวิ ท ยาลั ย รามค� ำ แหง ก� ำ หนดสอบ
ภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 15
พฤษภาคม 2562 ท�ำการสอบ 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
สถานทีส่ อบกรณีพเิ ศษ  ห้องสโมสร อาคารหอประชุม
พ่อขุนรามค�ำแหง รามค�ำแหง 1 (อ่านต่อหน้า 2)

ปีที่ ๔๙

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วฒ
ุ ศิ กั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เป็นประธาน
เปิดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจ�ำพระองค์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจากสถานีต�ำรวจนครบาลอุดมสุขและประชาชน
โดยรอบ ร่วมกิจกรรม เมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ บริเวณโดยรอบอาคารสองแคว 1 และ สองแคว 2
วิทยาเขตบางนา

ฉบับที่ ๓

ข่าวรามคำ�แหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
วันที่ ๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
www.info.ru.ac.th

ในฉบับ หน้า 3

พบอาจารย์ผู้สอน

เปิดทริคพิชิตเกรด A
วิชา POL 2300

๒

ม.ร.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ทปอ.
(ต่อจากหน้า 1)

และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 และการประชุม
สามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่ง
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำ�ประเทศไทย
(สออ.ประเทศไทย) ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี
21 เมษายน 2562 ณ อาคารหอประชุ ม
พ่อขุนรามคำ�แหงมหาราช
โอกาสนี ้ รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวง
ศึกษาธิการได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “โครงสร้าง
และภารกิ จ ใหม่ ข องกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม”

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่

๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

คณะสื่อสารมวลชน ม.ร. คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. เปิดรับ
รับนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ป.โท การจัดการงานสาธารณะ

คณะสื่ อ สารมวลชน มหาวิ ท ยาลั ย
รามค�ำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาสือ่ สารมวลชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562 เพือ่ ผลิตบุคลากรทีม่ คี วามรูด้ า้ นการสือ่ สาร
ก้าวสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชนและองค์กรต่างๆ
โดยแบ่งเวลาเรียนให้นักศึกษาเลือกเรียนตาม
ความสะดวก เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุม่ ที่ 1 เรียนวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 17.00 21.00 น. และกลุ่มที่ 2 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 08.00- 17.00 น.
จ�ำหน่ายใบสมัครวันที่ 6 พฤษภาคม –
21 มิถุนายน 2562 และรับสมัครระหว่างวันที่
10 – 21 มิถนุ ายน 2562 (ทุกวัน) ณ ส�ำนักงาน
โครงการฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 2
ผู้สนใจสมัครต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า หรือผู้ที่ก�ำลังศึกษาป.ตรี หรือผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีสมัครเรียนเป็นปริญญาที่ 2
โดยสามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส�ำนักงานโครงการพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน
ม.ร. สอบภาคฤดูร้อน ฯ (ต่อจากหน้า 1)
สถานที่ ส อบพระภิ ก ษุ - สามเณร สอบซ�้ ำ ซ้ อ น
อาคารเวียงค�ำ101 (VKB 101) รามค�ำแหง 1
          การรับตารางสอบไล่รายบุคคล
          1.นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี และ ผู ้ เข้ า ศึ ก ษา
รายกระบวนวิชาเพือ่ เตรียมศึกษา ระดับปริญญาตรี
(Pre-degree) ทุ ก ชั้ น ปี สามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ
ตารางสอบไล่รายบุคคล ด้วยตัวเอง โดยให้น�ำ
บัตรประจ�ำตัวนักศึกษา หรือใบเสร็จลงทะเบียนเรียน
ไปติดต่อขอรับได้ตามสถานที่ ทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562
(เว้นวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562) ซึ่งแบ่งเป็น
2 แห่ง ดังนี้
          1.1 งานบริ ก ารจุ ด เดี ย วเบ็ ด เสร็ จ
(ONE STOP SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB)
ชั้น 1 รามฯ 1
          1.2 กองงานวิทยาเขตบางนา อาคาร
พระมาส ( PRB ) ชั้น 1 รามฯ 2  
  
นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล
ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัย
จัดท�ำให้ ดังนี้
1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์
หมายเลข 02-310-6000 และ 02-310-6100
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562
2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์
ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย คือ อาคารเวียงผา
ชัน้ 1 สถาบันคอมพิวเตอร์ตงั้ แต่วนั ที่ 29 เมษายน
2562         
3. จากระบบ INTERNET ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.ru.ac.th หั ว ข้ อ สารสนเทศปริ ญ ญาตรี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เปิดรับผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
กลุม่ วิชาการจัดการงานสาธารณะ ส�ำหรับนักบริหาร
รุ่นใหม่ รุ่นที่ 20 หลักสูตร 40 หน่วยกิต ระบบ
การเรียนการสอนแบบ Block Course
เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. 		
และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
ค่ า ธรรมเนี ย มตลอดหลั ก สู ต รรวมศึ ก ษาดู ง าน
ภายในประเทศ 145,000 บาท (แบ่งช�ำระ 6 งวด)
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
ผูส้ นใจสมัครได้ตงั้ แต่บดั นี้ -15 พฤษภาคม
2562 ที่ส�ำนักงานโครงการฯ อาคารศรีศรัทธา
คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 0304
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2310-8498 ,081-817-6016 , 0-23108483-9 ต่อ 36 หรือที่ www.mpm.ru.ac.th
อาคารสุ โขทั ย ชั้ น 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
(ส่ ว นกลาง) ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาสามารถ download
ออกดูสถานทีส่ อบ หมายเลขแถวและทีน่ งั่ สอบได้
แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทน
ใบเสร็จรับเงินได้และสามารถเข้าไปดูได้ตงั้ แต่วนั ที่
29 เมษายน 2562
         4. กรณีนกั ศึกษาขอเปลีย่ นแปลงกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ให้ติดต่อขอรับตารางสอบไล่
รายบุคคลฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที่ หน่วยจัดสอบ
ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคารส�ำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)
ชัน้ 6 รามค�ำแหง 1 ตัง้ แต่วนั ที่ 29 เมษายน 2562
บั ญ ชี ติ ด ที่ นั่ ง สอบเป็ น เอกสารที่ แ สดง
รายละเอียดเกีย่ วกับชือ่ กระบวนวิชา หมายเลขแถว
หมายเลขทีน่ งั่ สอบ รหัสประจ�ำตัว ชือ่ - นามสกุล
เป็นภาษาไทย ซึง่ มีรอยปรุทกุ ระยะ 1 นิว้ สามารถ
ฉีกออกเป็นรายชือ่ ของนักศึกษาแต่ละคน และน�ำไป
ติดที่นั่งสอบได้ เป็นกระดาษสีชมพู
บัญชีรายชือ่ นักศึกษาสอบวิชา เป็นเอกสาร
ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแถว ที่นั่ง วิชา ชื่อนามสกุลซึ่งเป็นเอกสารที่นักศึกษาทุกคนจะต้อง
ลงลายมือชือ่ ของตนเองทุกครัง้ ทีเ่ ข้าสอบในแต่ละ
กระบวนวิชา เพือ่ แสดงว่าได้เข้าสอบกระบวนวิชา
นัน้ ๆจริง ก่อนลงลายมือชือ่ ให้นกั ศึกษาตรวจสอบ
กระบวนวิ ช าที่ จ ะสอบและชื่ อ - นามสกุ ล ของ
นักศึกษาว่าถูกต้องหรือไม่ เป็นกระดาษสีขาว
ในกรณีที่มีปัญหา เกี่ยวกับกระบวนวิชา
ในตารางสอบไล่ ไ ม่ ต รงกั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ลงทะเบียนเรียน ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปที่
หน่วยลงทะเบียนเรียน ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและ
จัดสอบ อาคารกงไกรลาศ (KLB)  
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เปิดทริคพิชิตเกรด A
วิชา POL 2300
ท�ำความรูจ้ กั บริหารรัฐกิจ กับวิชา POL 2300 การบริหารรัฐกิจเบือ้ งต้น
วิชาพื้นฐานที่เปรียบเหมือนการเปิดประตูสู่การเรียนวิชาเชิงลึกในอนาคต
พร้อมการเตรียมตัวรับมือกับการท�ำงานราชการ รศ.ดร.รวิภา ย�้ำนักศึกษา
ติดตามบทเรียน ฝึกท�ำแนวข้อสอบและแบบฝึกหัดท้ายบท แนะเรียนด้วย
การจ�ำพร้อมเข้าใจมีชัยไปกว่าครึ่ง
					รองศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ธรรมโชติ
				
อาจารย์ประจ�ำคณะรัฐศาสตร์ ผู้สอนวิชา
				
POL 2300 (PA 200) การบริ ห ารรั ฐ กิ จ
				
เบื้องต้น กล่าวว่าเนื้อหาหลักๆ ของวิชานี้
				
ประกอบด้วย องค์ประกอบของการบริหาร
				
รัฐกิจ นโยบายสาธารณะ องค์การและการ
				
จัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
				
บริหารงานคลัง หลักธรรมาภิบาล และการ
				
บริหารภายใต้เทคโนโลยีกบั การบริหารรัฐกิจ
				
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหัวใจส�ำคัญของการบริหาร
				
รัฐกิจ เป็นความรู้เบื้องต้นที่เหมือนประตู
				
เปิดไปสู่เนื้อหาเชิงลึกต่อไป
“ความรู้เบื้องต้น คือการเรียนแต่ละเรื่องอย่างละนิดอย่างละหน่อย
เหมือนการท�ำความรู้จักกับประเด็นต่างๆ เพราะเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้จบ
ไปแล้ว ยังต้องไปเจอรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละเรื่องเหล่านี้อีก ซึ่งจะเป็น
เนื้อหาขั้นสูงขึ้นต่อไป แต่ก่อนจะเรียนเชิงลึก นักศึกษาต้องมีความรู้เรื่องการ
บริหารรัฐกิจพื้นฐานก่อน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวม ที่จ�ำเป็นต่อการ
น�ำไปบริหารงานในอนาคต”
ส�ำหรับข้อสอบวิชา POL 2300 เป็นข้อสอบปรนัย 100 ข้อ 5 ตัวเลือก
เวลาสอบ 2 ชั่ ว โมง ออกข้ อ สอบโดย รศ.ดร.วรั ช ยา ศิ ริ วั ฒ น์ และ
รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติ ซึ่งการเข้าเรียนส�ำคัญมาก ไม่สามารถเก็งข้อสอบได้
เพราะข้อสอบปรนัยน�ำเนื้อหาเกือบทั้งหมดในต�ำรามาออกข้อสอบ ดังนั้น
หากนักศึกษาต้องการรูป้ ระเด็นทีอ่ าจารย์จะน�ำมาออกข้อสอบ ควรเข้าห้องเรียน
หรือดูวิดีโอบรรยายย้อนหลังผ่านสื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ที่ www.ru.ac.th
“การเข้าเรียนส�ำคัญมาก อยากให้นักศึกษาติดตามอย่างต่อเนื่อง
เพื่อจะรู้ประเด็นที่อาจารย์เน้นเป็นพิเศษและจะน�ำมาออกข้อสอบ รวมถึง
การฝึกท�ำแนวข้อสอบ แบบฝึกหัดท้ายบทของต�ำราเรียน เพราะอาจารย์
จะเลือกมาออกข้อสอบประมาณ 30-40% ด้วย”
นอกจากนี้ รศ.ดร.รวิภา ย�้ำว่านักศึกษาควรอ่านต�ำราเรียนที่ตีพิมพ์
โดยมหาวิทยาลัย เพราะคนเขียนต�ำราเป็นคนสอนและเป็นคนออกข้อสอบ
มั่นใจได้ว่าต�ำราเรียนน�ำไปสู่การสอบผ่านอย่างแน่นอน โดยวิชา POL 2300
มีเนื้อหาทั้งหมด 11 บท ต�ำราเรียนบทที่ 1-10 จัดจ�ำหน่ายที่ส�ำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ส่วนต�ำราเรียนบทที่ 11 จัดจ�ำหน่ายที่ศูนย์เอกสาร
ทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ ม.รามค�ำแหง ซึ่งสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่
www.rupress.ru.ac.th และ www.dtc.ru.ac.th
“นักศึกษาจะสามารถสอบผ่านวิชานี้ได้ต้องจ�ำแบบพร้อมต่อการ
เข้าใจ ไม่ใช่จำ� โดยการท่องจ�ำ เพราะคนทีจ่ ำ� พร้อมเข้าใจจะท�ำข้อสอบได้ดกี ว่า
คนที่ท่องจ�ำซึ่งมักถูกข้อสอบหลอก และหากนักศึกษาหวังเกรด A ต้องจ�ำชื่อ
นั ก วิ ช าการทั้ ง ไทยและต่ า งประเทศด้ ว ย อาจารย์ จ ะน� ำ มาออกข้ อ สอบ
ประมาณ 30 ข้อ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการให้เกียรติบุคคลที่ให้องค์ความรู้แก่เรา
ดังนัน้ ข้อสอบจะมีสว่ นของการจ�ำชือ่ นักวิชาการ ทฤษฎี และหลักในการน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ เช่น เรื่องนโยบายสาธารณะ ข้อสอบจะมีส่วนของทฤษฎี
และชื่อนักวิชาการที่กล่าวถึงนโยบายสาธารณะ ส่วนของการประยุกต์ใช้จะ
ถามว่านโยบายสาธารณะประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง หากท่านเป็น
เจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับนโยบายข้อใด เป็นต้น อาจารย์
พยายามออกข้อสอบทีจ่ ะช่วยให้นกั ศึกษาท�ำข้อสอบไปพร้อมกับท�ำความเข้าใจ
ในกระบวนการต่างๆ อย่างแท้จริง”
รศ.ดร.รวิภา กล่าวอีกว่าวิชานี้
เป็นวิชาพืน้ ฐานเปรียบเหมือนไตเติล
หนัง และเป็นอินโทรให้นักศึกษา
ติดตามเพื่อศึกษาต่อในวิชาเชิงลึก
พร้ อ มเตรี ย มตั ว เข้ า สู ่ ก ารท� ำ งาน
ซึง่ นักศึกษาจะได้รวู้ า่ ต้องเจอกับอะไร
และสิง่ ทีต่ อ้ งเข้าใจ เช่น การบริหารคน
เข้าใจการเงิน นโยบายสาธารณะ
องค์การและการจัดการ เป็นต้น เป็นการเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร
ระดับกลางและระดับสูงต่อไป ดังนัน้ จึงไม่ได้เป็นการเรียนเพือ่ น�ำไปเรียนวิชา
เชิงลึกต่อไปเท่านั้น แต่เตรียมพร้อ มส�ำหรับผู้ที่จะเข้าไปท�ำงานในภาค
ราชการด้วย
“ฝากให้นักศึกษาติดตามบทเรียนอย่างต่อเนื่อง เนื้อวิชานี้มีทั้งหมด
11 บทเป็นเนื้อหาที่ไม่น้อย เก็งข้อสอบยากมาก ดังนั้นควรเรียนรู้และเข้าใจ
ทุกบท หมั่นดูแนวข้อสอบเก่าที่อยู่ในต�ำราเรียน ซึ่งการเรียนมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง โดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน POL 2300 เป็นวิชาที่เปิดให้นักศึกษา
ท�ำความรู้จักกับการบริหารรัฐกิจ ควรเข้าเรียน เปิดใจรับความรู้ บางคนที่
ไม่มีความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ พอเจอเนื้อหาเยอะๆ ก็จะเกิดความสับสน
แต่หากได้เรียน ได้ท�ำความเข้าใจ ติดตามบทเรียนอย่างต่อเนื่อง จะสามารถ
เข้าใจได้ว่าความรู้รัฐศาสตร์ไม่ยากเกินไปที่จะศึกษา
อย่ามองว่าเป็นการเรียนยามว่าง แต่ควรเรียนอย่างใส่ใจ ตัง้ ใจ ทุม่ เท
เต็มที่ หากต้องท�ำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ก็ต้องรู้จักแบ่งเวลา ให้เวลากับ
การเรียน เช่นวิชาพื้นฐานนี้ หากไม่ผ่านก็จะไม่สามารถไปต่อวิชาอื่นได้เลย
บทเรียนที่มีเนื้อหามากถึง 11 บท ไม่ง่ายเลยที่จะนั่งเรียนเพียงครั้งเดียวแล้ว
จะสอบผ่าน เนือ้ หาของวิชานีก้ ไ็ ม่ตอ่ เนือ่ งกัน อาจารย์จงึ แนะน�ำให้นกั ศึกษา
ติดตามบทเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะเข้าใจและตามทันบทเรียน”
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จากนักเรียน ม.ปลายเป็นบัณฑิตหนุม่ วัย 20 ผู้บริหารห้างเพชรหลีเสงปลื้มรับปริญญากิตติมศักดิ์
จบรัฐศาสตร์ Pre-degree เกียรตินยิ มอันดับสอง เป็นแรงผลักดันนำ�ธุรกิจอัญมณีไทยสู่เวทีโลก
จากนักเรียน ม.ปลายวัย 16 ปี ก้าวเป็นบัณฑิตสวมชุดครุยแถวหน้า
รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง หลังใช้เวลา 3 ปีครึ่ง เรียน ม.ปลายพร้อม
ป.ตรี วันนีจ้ บชัน้ ปริญญาตรีแล้ว! เตรียมสอบเข้ารับราชการได้สมทีต่ ง้ั ใจ
		
นายสาธิต ชินวงค์ หรือ บิ๊ก บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์
			
เกียรตินิยมอันดับสอง ปัจจุบันอายุ 20 ปี สมัคร
			
เข้าเรียนระบบ Pre-degree คณะรัฐศาสตร์
			
ขณะเรียนชัน้ ม.4 อายุ 16 ปี เมือ่ จบการศึกษา
			
ชัน้ ม.ปลาย จากโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัด
			
สมุทรปราการ แผนการเรียนวิทย์-คณิต สะสม
			
หน่วยกิตได้ 141 หน่วยกิต และมาเทียบโอน
			
เรียนต่อได้ 111 หน่วยกิต จากนัน้ ใช้เวลาเรียนอีก
			
1 ภาค ก็จบชัน้ ปริญญาตรี เมือ่ ปีการศึกษา 2560
		
ใช้เวลาเรียนรวม 3 ปีครึง่ ด้วยอายุเพียง 19 ปี
ปัจจุบนั สาธิต สอบผ่านภาคความรูค้ วามสามารถทัว่ ไปของสำ�นักงาน
ก.พ. (ภาค ก.) และกำ�ลังศึกษาต่อชัน้ ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง ไปพร้อมกับการเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการด้วย
บัณฑิตสาธิต เล่าถึงเส้นทางการเรียนระบบ Pre-degree ว่า ผมได้เห็น
ข่าวสารการเรียนระบบ Pre-degree จากโซเชียลมีเดียหลายทาง และพีช่ ายที่
กำ�ลังเรียนอยูค่ ณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ เล่ารายละเอียดเกีย่ วกับการเรียน
ระบบนีใ้ ห้ฟงั ซึง่ ผมเรียนอยูช่ น้ั ม.ปลาย มีคณ
ุ สมบัตทิ ต่ี รงกับการเรียนจึงได้มา
สมัครเรียนตอนเรียนชัน้ ม.4 และเรียนไปพร้อมกับพีช่ ายด้วย
“เมือ่ เข้ามาเรียนแล้ว ทำ�ให้ผมรูว้ า่ ระบบ Pre-degree เป็นการเรียน
ทีใ่ ห้โอกาสนักเรียน ม.ปลายทีม่ คี วามพร้อม ได้เข้ามาศึกษาเนือ้ หาทีต่ นเองสนใจ
ในระดับปริญญาตรีได้ตง้ั แต่เรียนอยูช่ น้ั ม.ปลาย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพิม่ พูนทักษะความรู้ ค้นหาตนเองเพือ่ เป็นแนวทางเตรียมพร้อมและตัดสินใจ
ในการศึกษาต่อระดับชัน้ ปริญญาตรี”
สาธิต บอกว่า ช่วงทีเ่ รียนอยู่ แม้วา่ จะไม่ได้มาเข้าเรียน ผมจะใช้วธิ กี าร
ฟังคำ�บรรยายย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ช่วยให้ผมสามารถ
เรียนได้เหมือนอยูใ่ นชัน้ เรียนจริงๆ และจะใช้เวลาว่างหลังจากกลับจากโรงเรียน
มาฟังคำ�บรรยายแล้วทำ�สรุป พอใกล้สอบก็จะอ่านจากสรุปทีต่ วั เองทำ� จะช่วย
ให้เราเข้าใจเนือ้ หามากขึน้ และใช้เวลาทบทวนน้อยลง
ขณะทีใ่ กล้จบ ม.ปลาย ต้องสอบหลายสนามทัง้ สอบทีโ่ รงเรียน สอบที่
มหาวิทยาลัย สอบ O-NET และสอบแอดมิชชั่น ทำ�ให้ต้องจัดสรรเวลาใหม่
ให้เป็นระบบมากขึ้น แม้ว่าจะเป็นช่วงที่เหนื่อยมากแต่ผมก็ผ่านมาได้ด้วยดี
ผลสอบทีอ่ อกมาก็เป็นทีพ่ อใจ ผมสอบติดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขา
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินการแพทย์ดว้ ย แต่ผมก็เลือกเรียนต่อทีร่ ามคำ�แหงเพียงแห่งเดียว
อีกทัง้ ช่วงทีเ่ รียนทัง้ สองสถาบันยังได้ทำ�กิจกรรมอยูต่ ลอด เคยเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ได้รบั รางวัลเหรียญทอง
ระดับภาคกลางและตะวันออก ซึ่งผมก็ได้ใช้องค์ความรู้จากวิชาที่เรียนใน
มหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันด้วย
บัณฑิตคนเก่ง บอกถึงความสำ�เร็จครัง้ นีว้ า่ มีความภาคภูมใิ จ ไม่คดิ ว่าตัวเอง
จะสามารถจบปริญญาตรีได้ตง้ั แต่อายุ 19 ปี และวันทีผ่ มมัน่ ใจว่าเรียนจบแน่ๆ
แล้ว คุณพ่อ คุณแม่ และพีช่ ายก็ดใี จไปกับผม ยิง่ ทำ�ให้ภาคภูมใิ จมากขึน้ ไปอีก
เท่าตัวว่าเราทำ�ได้ เราพยายามจนประสบความสำ�เร็จ ซึง่ ผมตัง้ ใจอ่านหนังสือสอบ
เพือ่ เข้ารับราชการให้ได้
“วันนีไ้ ม่เพียงแค่เรียนจบได้เร็วกว่าเพือ่ นในวัยเดียวกัน สิง่ ทีไ่ ด้รบั มาก
ทีส่ ดุ คือ “ความรูแ้ ละประสบการณ์ชวี ติ ” เป็นความรูใ้ หม่ๆ ทีไ่ ม่สามารถหาได้
จากชั้น ม.ปลาย ระบบ Pre-degree ช่วยผลักดันให้เราประสบความสำ�เร็จ
ได้เร็วและมีเวลาเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำ�งานได้เร็วขึ้น เพื่อจะได้นำ�ความรู้
ไปพัฒนางาน พัฒนาองค์กรให้สมกับทีเ่ ป็นบัณฑิตรามคำ�แหง
ผมคิดเสมอว่า เมือ่ เราพยายามทำ�อะไรสักอย่างแล้ว ถึงจุดทีเ่ ราคิดว่า
มันไม่ไหว อาจจะท้อไปบ้าง อยากให้พยายามสู้อีกครั้ง เพราะผมเชื่อว่ามัน
จะไม่แย่ไปกว่านี้ และบางทีมันอาจจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปเลยก็ได้ ฉะนั้น
“อย่าคิดว่าเราทำ�ไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ�” เป็นตัวช่วยให้ผมทลายกำ�แพงความกลัว
ในการเรียนและการใช้ชวี ติ ของผมได้มาก ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทกุ คนตัง้ ใจ และ
มุ่งมั่นเพื่อความฝันของตนเองต่อไป”

นายธัชวิน สุรเศรษฐ ผูบ้ ริหารห้างเพชรหลีเสง หรือ L.S.Jewelry Group
เผยนำ�ศักดิ์ศรีของปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง เป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณี
ไทยและเครื่องประดับขึ้นแท่นระดับโลก แย้มใช้หลักดำ�เนินธุรกิจให้สำ�เร็จ
ด้วยความซือ่ สัตย์และจิตอาสาช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกัน
ธัชวิน สุรเศรษฐ ปัจจุบนั เป็นกรรมการผูจ้ ดั การ
L.S.Jewelry Group ธุรกิจอัญมณีรายใหญ่ของประเทศ
เป็นนักธุรกิจทีป่ ระสบความสำ�เร็จในวิชาชีพ และได้รบั
ความไว้วางใจให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้า
อัญมณีไทยและเครือ่ งประดับ ทีป่ รึกษาสมาพันธ์อญั มณี
เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และ
ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจทอง
ธัชวิน เผยในวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ว่า รู้สึก
เป็นเกียรติที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหาร
ธุรกิจให้ครั้งนี้ เพราะรามคำ�แหงเป็นเสาหลักของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย และบัณฑิตทีจ่ บจากรามคำ�แหงเป็นฟันเฟืองสำ�คัญของประเทศ
ทั้งด้านบริหาร นิติบัญญัติ การเมือง และภาคเอกชน
“ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่เห็นผลงานและคุณงามความดีที่สร้าง
ประโยชน์ในฐานะผูบ้ ริหาร L.S.Jewelry Group ซึง่ เป็นคนไทยรายเดียวใน
โลกทีเ่ ป็นตัวแทนของเหมืองเดอเบียร์ส บริษทั ผูท้ ำ�เหมืองเพชรรายใหญ่ทส่ี ดุ
ในโลก มีความยินดีทม่ี หาวิทยาลัยประจักษ์เห็นผลงาน และเป็นแรงผลักดัน
ให้มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ของประเทศไทยที่ทำ�รายได้เป็นอันดับ
3 ของประเทศ”
ธัชวิน กล่าวว่า ผมคิดเสมอว่าการทำ�งานและธรรมะคือเรือ่ งเดียวกัน
ขณะทีเ่ ราทำ�งานตามหน้าทีต่ อ้ งทำ�ให้ดี ดูแลลูกค้า พนักงานและองค์กรให้ดี
ผลออกมาย่อมดีทั้งกับตนเอง สังคม และประเทศชาติ
“ขอฝากบัณฑิตที่อยากเริ่มต้นทำ�ธุรกิจ ขอให้เริ่มต้นจากตนเอง
มีสัมมาทิฐิ คือ มีแนวคิดที่ดี มีจุดมุ่งหมายในชีวิต ตั้งเป้าหมายในการทำ�
หน้าทีใ่ ห้ดที ส่ี ดุ ไม่แปรเปลีย่ น ไม่ยอ่ ท้อ ความสำ�เร็จจะตามมา แม้ความสำ�เร็จ
อาจไม่ได้มาในวันนี้ ก็ไม่เป็นไร พักเอาไว้ หากมีปัญหาให้ปล่อยวาง มุ่งมั่น
สู่เส้นทางที่ถูกต้อง อย่าสิ้นหนทาง แล้วเริ่มต้นเดินหน้าใหม่ ไปตามเส้นทาง
ที่ถูกต้อง”
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ทำ�รายได้เข้าประเทศไทยเป็นอันดับ 3 อยู่แถวหน้า
ของโลก เป็นผูน้ ำ�ประเทศอืน่ ๆ เป็นอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นความหวังของประเทศ
เราทำ�ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง ไม่หวังกำ�ไรเกินควร และมีความกล้า
ทำ�สิ่งที่ถูกต้อง
ท้ายที่สุดนี้ขอเป็นกำ�ลังใจให้บัณฑิตรามคำ�แหงได้นำ�ความรู้ที่ครู
อาจารย์มอบให้ไปพัฒนาการทำ�งาน ตั้งมั่นด้วยความรู้คู่คุณธรรมดังที่
มหาวิทยาลัยปลูกฝังให้แก่บณ
ั ฑิตทุกคน หากมีโอกาสเมือ่ ใดก็ขอให้มจี ติ อาสา
ตอบแทนคุณแผ่นดินด้วย
ทั้งนี้ นายธัชวิน สุรเศรษฐ เคยได้รับรางวัลเกียรติคุณประเทศชาติ
อวอร์ด และใบประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหาร และนักพัฒนาองค์กร
ดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี สาขาร้านเพชร พลอย อัญมณีดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี
รางวัลเกียรติคุณ ผู้ทำ�คุณประโยชน์แก่สื่อมวลชนดีเด่นแห่งปี 2558

วันที่

๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

คณะมนุษยศาสตร์

ข่าวรามคำ�แหง

อาจารย์ตูซาร์ นวย

การซื้ อ ผลไม้ (3)
“ผลไม้” ภาษาเมียนมาพูดว่า
[อะตี]้
หรือ
[ติตี้] ประโยคตัวอย่างในการซื้อผลไม้เป็นภาษาเมียนมามีดังนี้
ตัวอย่างบทสนทนา
[เซ้แวตู]
ลูกค้า

[เลน มอตี้กะ แบเลาะเซ้แล้]
“ส้ม ราคาเท่าไร”

[เซ้เย้าตู]
คนขาย

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

[เซ้แวตู]
ลูกค้า

[อะยะตากะ โชล้า ชีนล้า]
“รสชาติหวานหรือเปรี้ยวละ”

[เซ้เย้าตู]
คนขาย

[อะยะตากะ โชโช ชีนชีนเล้ แน่ อะคุนป้าปยี้ อะเย ชู้นแด]
“รสชาติเปรี้ยวๆ หวานๆ เปลือกบาง และฉ�่ำมาก”

[เซ้แวตู]
ลูกค้า

[มยี้จิโล่ยะมะล้า]
“จะลองชิมดูได้ไหม”

[เซ้เย้าตู]
คนขาย

[โฮะแก้ ยะบาแด, นะกีโล ยูยนิ อะโป โต้น โล้น ทะแท่เปปาแม]
“ได้ครับ ถ้าเอา 2 กิโลกรัม จะแถมเพิ่มให้ 3 ลูก”

[เซ้แวตู]
ลูกค้า

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

[เซ้เย้าตู]
[เจ้ซู้ตีนบาแด คีนบยะ]
คนขาย		
“ขอบคุณครับ”
ค�ำศัพท์จากบทสนทนา
		
[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�่ำ, มีน�้ำมาก (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 “รสชาติหวานหรือเปรีย้ วละ” ในประโยคนี้
ค�ำว่า
[ล้า] เป็นค�ำปัจจัยเติมท้ายประโยค เพื่อแสดงค�ำถาม แปลว่า
“ใช่ไหม, ใช่หรือเปล่า” แต่ในการใช้รูปแบบพูดซ�้ำนี้ จะแปลได้ว่า “หรือ”

๕

เศรษฐศาสตร์ 101
คณะเศรษฐศาสตร์

รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

ตอน นักเรียนเศรษฐศาสตร์เขาเรียนอะไรกัน

(1)

ความจริงเรือ่ งทีก่ ำ� ลังเขียนอยูน่ ผี้ มตัง้ ใจจะเขียนมานานแล้วแต่เพิง่ ได้ฤกษ์
จะเขียนตอนนี้เอง เพราะกว่าจะนึกล�ำดับเรื่องราวได้ครบถ้วนก็ต้องเปลือง
เซลล์สมองทีเ่ หลืออยูน่ อ้ ยแล้วไปหลายเซลล์ทเี ดียว ส่วนสาเหตุทที่ ำ� ให้อยาก
เขียนเรื่องนี้เพราะอยากจะให้คนที่จะตัดสินใจเข้ามาเรียนเศรษฐศาสตร์ได้
ตาสว่าง(หรือเกือบสว่าง)ว่าจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง ไม่ใช่มืดแปดด้าน
เหมือนสมัยทีผ่ มสอบเอ็นทรานซ์ตดิ ทีค่ ณะเศรษฐศาสตร์เมือ่ ปี 2510 ซึง่ ไม่มี
ความรูเ้ กีย่ วกับวิชาทีจ่ ะเรียนแม้แต่นดิ เดียว จ�ำได้วา่ ตอนสอบสัมภาษณ์กถ็ กู
ถามว่ารู้หรือเปล่าว่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไร ซึ่งก็ตอบไปว่าเกี่ยวกับการสร้าง
ความมัง่ คัง่ โดยเดาเอาจากค�ำว่าเศรษฐศาสตร์ทนี่ า่ จะเกีย่ วข้องกับค�ำว่าเศรษฐี
อยูบ่ า้ งแหละ โชคดีทอี่ าจารย์เขาไม่ซเี รียสเกีย่ วกับคะแนนสัมภาษณ์สกั เท่าไร
เนือ่ งจากวิชาเศรษฐศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐานนัน้ แบ่งออกได้เป็น 2 สาขาหลัก
คือเศรษฐศาสตร์จุลภาค (microeconomics) กับเศรษฐศาสตร์มหภาค
(macroeconomics) ในตอนแรกนี้จึงจะขอเขียนถึงสาขาที่เป็น “จุลภาค”
เสียก่อน สาขานี้ได้ชื่อว่าจุลภาคเพราะเป็นการวิเคราะห์ระดับส่วนย่อยของ
ระบบเศรษฐกิจซึง่ ก็คอื ระดับบุคคล หน่วยธุรกิจ หรือตลาดสินค้าใดตลาดหนึง่
โดยจะเป็นการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อหรือขายแล้วแต่กรณี
การเรียนเริ่มแรกจะเป็นวิเคราะห์หลักเกณฑ์การตัดสินใจซื้อสินค้า
หรือบริการ และเนื่องจากปัจจัยหรือตัวก�ำหนดการตัดสินใจซื้อมีมากมาย
หลายตัว ในการศึกษาเบือ้ งต้นนัน้ จึงจะเน้นให้ราคาเป็นตัวก�ำหนดหลักเสียก่อน
แต่ไม่ใช่ว่าปัจจัยอื่นไม่มีผลนะครับ จะมีการวิเคราะห์ประกอบด้วยว่าถ้าตัว
ก�ำหนดอืน่ เช่นรายได้ รสนิยม ฯลฯ เปลีย่ นแปลงจะมีผลต่อการตัดสินใจซือ้
อย่างไรด้วย การวิเคราะห์เรือ่ งเหล่านีใ้ นขัน้ พืน้ ฐานจะใช้หลักการของการเขียน
กราฟเส้นเป็นหลัก แต่ในขั้นสูงขึ้นไปจะใช้หลักสมการทางคณิตศาสตร์ใน
การวิเคราะห์ ศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ของการตัดสินใจซือ้ นัน้ ก็คอื “อุปสงค์”
หรือ demand ที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ นั่นเอง และเรื่องที่ต้องจ�ำให้ได้คือกฎ
ของอุปสงค์ที่ว่าถ้าราคาสูงขึ้นจะซื้อน้อยลง แต่ถ้าราคาถูกลงจะซื้อเพิ่มขึ้น
ส่วนการตัดสินใจผลิตหรือขายทีม่ คี ำ� เรียกว่า “อุปทาน” หรือ supply
นั้นก็จะวิเคราะห์ท�ำนองเดียวกันคือปัจจัยอะไรเป็นตัวก�ำหนดการตัดสินใจ
ผลิตหรือขาย ซึง่ ก็จะเน้นทีร่ าคาสินค้าเช่นกันและหลักเกณฑ์ตดั สินใจจะเป็นไป
ตามกฎที่เรียกว่ากฎของอุปทานที่ว่าเมื่อราคาสูงขึ้นจะจูงใจให้ผลิตออกมา
เสนอขายมากขึ้น แต่ถ้าราคาลดลงก็จะผลิตออกมาเสนอขายลดลง ในการ
วิเคราะห์นั้นก็จะดูถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นนอกเหนือจากราคาที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเสนอขายด้วยเช่นต้นทุน เทคโนโลยี เป็นต้น และในขั้น
พื้นฐานก็วิเคราะห์ด้วยรูปกราฟท�ำนองเดียวกับการวิเคราะห์อุปสงค์
						
(อ่านต่อหน้า 11)
ซึ่งการใช้ค�ำถาม 2 ประโยคเรียงกันอย่างนี้ เป็นการถามที่จะให้เลือกตอบว่า
จะเป็นอย่างไหนกันแน่ระหว่างอย่างแรก หรืออย่างที่สอง ยกตัวอย่าง เช่น
1.
[ตีน้ บ้อตี้ ไจ่ลา้ , มาละกาตี้ ไจ่ลา้ ]
“ชอบมะละกอหรือฝรั่ง”
2.
[เป้นแน้ตกี้ ะ เซ้นเนเต้ลา้ , แม่ปยีลา้ ]
“ขนุนยังดิบอยูห่ รือสุกแล้ว”
3.
[พะแย้ตี้ โลชินตะล้า, ตะคว้ามเว้ตี้ โลชินตะล้า]
“อยากได้แตงโม หรือแตงไทย”
4.
[ดู่ยี้นตี้โก มะไจ้ตาล้า, มะซ้าชินตาล้า]
“ไม่ชอบทุเรียน หรือว่าไม่อยากกิน”
5.
[ป้านตี้กะ อะคุน ป้าล้า, อะคุน ทูล้า]
“แอปเปิ้ล เปลือกบาง หรือเปลือกหนา”

๖
คณะทัศนมาตรศาสตร์

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่

๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กัญชาและประเทศไทย
1 เหรียญ 2 ด้าน

เมื่อไม่นานมานี้ประเด็นเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์เริ่มมีเข้ามา
กระทบหูของผู้เขียนมากขึ้น ตั้งแต่มีกฎหมายให้นักวิจัยหรือหน่วยงานเพื่อ
การวิจัยและผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถครอบครองกัญชาเพื่อวัตถุ
ประสงค์ทางการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมาย ต่อมามีพรรคการเมืองประกาศ
นโยบายเปิดเสรีกญ
ั ชา ตามมาด้วยการจับกุมนายเดชา ศิรภิ ทั ร ประธานมูลนิธิ
ข้าวขวัญ ที่ปลูกและศึกษาเกี่ยวกับการท�ำยาจากกัญชา เหตุการณ์ดังกล่าว
ท�ำให้มผี มู้ ชี อื่ เสียงในสังคมหลายท่านออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยและสนับสนุน
การใช้กัญชา ตั้งแต่ นายเนวิน ชิดชอบ ถึง ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรังสิต
ในแง่วิทยาศาสตร์นั้น เมื่อท�ำการค้นหาค�ำว่า กัญชา (Cannabis)
จากฐานข้อมูลทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา (PubMed) จะพบรายงาน
การวิจยั มากกว่า 19,469 ฉบับ ซึง่ มีตงั้ แต่การศึกษาทางพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ในกลุม่ ผูใ้ ช้ยาเสพติด การใช้กญ
ั ชากับปัญหาความรุนแรง ไปจนกระทัง่
การศึกษาในเชิงเภสัชวิทยาระดับโมเลกุล โดยเป็นทีแ่ น่ชดั ทางวิทยาศาสตร์วา่
ในกัญชานั้นมีสารอย่างน้อย 2 ชนิด ที่มีผลทางการแพทย์และน่าจะน�ำมาใช้
เป็นยารักษาโรคได้ ได้แก่ CBD (Cannabidiol) และ THC (Tetrahydrocannabinol) ซึ่งสารทั้งสองชนิดมีผลลดการอักเสบ แก้ปวด นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาเพิ่มเติมว่ากัญชามีผลต่อการตายของเซลล์ (Apoptosis) ท�ำให้ใน
หลายประเทศเริ่มมีการทดลองใช้กัญชาในมนุษย์ อาทิเช่น การศึกษาความ
ปลอดภัยของการใช้กญ
ั ชาในผูป้ ว่ ยโรครูหม์ าติก (Rheumatic disease) และ
โรคทางระบบประสาท อย่างเช่น การศึกษาในโรคปลอกประสาทอักเสบ
(Multiple Sclerosis) ทีพ่ บว่าการใช้กญ
ั ชามีผลท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย
ดีขนึ้ ลดปัญหาการนอนไม่หลับ ทว่ายังพบผลข้างเคียงบางอย่างเล็กน้อย เช่น
อาการมึนเวียนศีรษะ ง่วงซึม คลื่นไส้ จึงได้เสนอให้มีการทดลองในคนต่อไป
เพื่อหาปริมาณการใช้ที่เหมาะสม
เมือ่ มีการค้นพบว่ากัญชามีคณ
ุ สมบัตทิ างการแพทย์ ท�ำให้บางประเทศ
มีความตืน่ ตัวทีจ่ ะพัฒนากัญชาเป็นผลิตภัณฑ์ยาและอืน่ ๆ อุตสาหกรรมกัญชา
ในสหรัฐอเมริกามีมลู ค่ามากกว่า 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีพนื้ ทีใ่ ช้ปลูกกัญชา
มากกว่า 195,000 ไร่ ราคากัญชาคุณภาพดีอยู่ที่ 35 – 40 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปอนด์ ซึง่ มากกว่าราคาผักคะน้าทีน่ ำ�้ หนักเท่ากันเกือบ 35 เท่า โดยนอกจาก
จะน�ำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ยงั มีการน�ำเส้นใยกัญชามาให้ในอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
และยังมีผลิตภัณฑ์จากกัญชาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น น�้ำมัน ยาสระผม หมากฝรั่ง
ชา ฯลฯ ดังนัน้ ก็นา่ จะเป็นโอกาสทีด่ สี ำ� หรับประเทศทีต่ อ้ งการเพิม่ มูลค่า และ
มองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ กับการเปิดเสรีกญ
ั ชาเพือ่ ใช้ภายในประเทศ แต่ถา้ คิด
จะท�ำเป็นสินค้าส่งออกก็ตอ้ งระวังกันหน่อยเพราะอีกหลายประเทศก็ยงั ถือว่า
กัญชาเป็นสินค้าต้องห้ามอยู่

ภาพจาก : https://www.sanook.com/men/39741/

อาจารย์ ดร.ธีระ โพยมทิพย์

การเปิด “เสรีกญั ชา” มีความหมายกว้างกว่า “การใช้กญั ชาทางการแพทย์”
โดยค�ำว่า เสรีกญ
ั ชาจะมีความหมายครอบคลุมถึงการใช้กญ
ั ชาเพือ่ สันทนาการ
ท�ำให้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสังคมไทยพร้อมหรือยังกับการเปิดให้ใช้
และปลูกกัญชาได้อย่างเสรี คนไทยมีความรู้หรือความตระหนักถึงฤทธิ์ของ
กัญชาอย่างถูกต้องตามบริบททางวิทยาศาสตร์และการแพทย์หรือไม่ ก่อนหน้านี้
ผู้เขียนได้มีโอกาสคุยกับนักวิจัยท่านหนึ่งที่ท�ำงานด้านนโยบายการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ พบว่าผูใ้ ช้สว่ นมากมีความเข้าใจทีผ่ ดิ เกีย่ วกับกัญชา เช่น มีความ
เชื่อว่ากัญชาสามารถใช้รักษาได้ทุกโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรกัญชาก็รักษาได้
ท�ำให้การเปิดเสรีกญ
ั ชาต้องมีการสือ่ สารและให้ความรูป้ ระชาชนถึงประโยชน์
และโทษของกัญชา ผู้ใช้และสังคมต้องพึงตระหนักว่ากัญชายังคงมีฤทธิ์เป็น
สารเสพติดอยู่ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่าการใช้กัญชาในเด็กและวัยรุ่น
มีความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย การใช้กญ
ั ชาระหว่าง
ตัง้ ครรภ์ทำ� ให้เกิดความผิดปกติของทารกได้ หนึง่ ในสามของอุบตั เิ หตุรา้ ยแรง
บนท้องถนนในสหรัฐอเมริกามีประวัติเสพกัญชาระหว่างหรือก่อนการขับขี่
และผูป้ ว่ ยร้อยละ 31 ของแผนกฉุกเฉินในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้ารับการ
รักษาจากปัญหาการใช้กัญชา เป็นต้น
ในบทความวิจยั ของ นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ เรือ่ ง ประโยชน์
และโทษที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาในทางการแพทย์และการเปิดเสรี
การใช้กญ
ั ชา ในวารสารวิจยั ระบบสาธารณสุข ได้เสนอและสรุปประเด็นวิจยั
จากต่างประเทศไว้ขอ้ หนึง่ คือ การอนุญาตให้มกี ารปลูกและใช้กญ
ั ชาทางการ
แพทย์มกั มีผลให้เกิดการรัว่ ไหลของกัญชาเข้าสูต่ ลาดมืด ผูเ้ ขียนมองว่า การเปิด
เสรีกัญชาน่าจะเป็นวิธีการป้องกันและสามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้ ทัง้ นีต้ อ้ งมองบนพืน้ ฐานความจริงทีว่ า่ การใช้กญ
ั ชา
มีทั้งประโยชน์และโทษขึ้นอยู่กับการน�ำไปใช้ของแต่ละบุคคล ดังนั้นการเปิด
เสรีกญ
ั ชาควรจะท�ำด้วยความระมัดระวัง คณะรัฐบาลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ต้องเตรียมแผนและนโยบายที่จะท�ำให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้กัญชา
ทางการแพทย์และเพื่อสันทนาการ ต้องมีมาตรการและการตรวจสอบอย่าง
เข้มงวดแก่เกษตรกรผูป้ ลูกกัญชาเพือ่ จัดจ�ำหน่าย และจะมีบทลงโทษอย่างไร
แก่ผเู้ สพกัญชาทีท่ ำ� ให้เกิดการสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ พูดง่ายๆ
คือ เปิดเสรีภายใต้กรอบและกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อบริบททางสภาพสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศไทย
(อ่านต่อหน้า 8)
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คณะนิตศิ าสตร์

๗

ผศ.ภัทระ ลิมป์ศริ ะ

กาแฟในอาเซียน : มรดกอาณานิคมหรือวัฒนธรรมใหม่ ? (ตอนแรก)
ในทุกวันท�ำงานไม่เฉพาะแต่ในเมืองใหญ่ๆ
เท่านัน้ ทีช่ วี ติ คนท�ำงานมักจะเริม่ ต้นด้วยการดืม่
กาแฟสักถ้วยก่อนท�ำงาน โดยอิทธิพลของการดืม่
กาแฟนี้ ปฏิเสธไม่ได้วา่ เป็นวัฒนธรรมทีต่ า่ งชาติ
น�ำเข้ามายังประเทศไทย เพราะกาแฟไม่ใช่พืช
ตามธรรมชาติของประเทศไทยอยูแ่ ล้ว แต่
ทว่าด้วยภูมศิ าสตร์ของไทยทีอ่ ยูใ่ นบริเวณ
เขตร้อนชืน้ ทีเ่ หมาะสมกับการปลูกกาแฟ
หรือที่เรียกในปัจจุบันว่า Coffee belt
นั้น จึงท�ำให้กาแฟสามารถเจริญเติบโต
ได้ดีในประเทศไทย
มีขอ้ สันนิษฐานว่ามีการเพาะปลูก
กาแฟในประเทศไทยย้อนไปได้ไกลถึง
สมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะได้มกี ารติดต่อ
กับต่างประเทศ แต่การดืม่ นัน้ จะไม่คอ่ ย
นิยม เพราะรสชาติตดิ ไปทางขมจึงไม่คอ่ ยคุน้ กับ
กาแฟ และมีหลักฐานปรากฏชัดเจนในสมัยรัชกาล
ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชประสงค์ท�ำสวนกาแฟ
อยู่ในบริเวณวัดราชประดิษฐ์ แสดงถึงความ
แพร่หลายของกาแฟ จนมีการท�ำไร่กาแฟขึ้น
ต่อมาในรัชกาลที่ 4 มีไร่กาแฟปรากฏเป็นหลักฐาน
ในจดหมายเหตุของเซอร์ยอห์น เบาว์รงิ (Sir John
Bowring) ว่าได้ไปเยี่ยมชมไร่กาแฟของสมเด็จ
เจ้าพระยามหาประยูรวงศ์และประทานกาแฟ
2 ถุง ให้เซอร์ยอห์น เบาว์ริง ไปรับประทาน
เป็นตัวอย่าง
จากการแพร่หลายของกาแฟจากต่างประเทศ
มายังสยามนั้น ย่อมแสดงให้เห็นถึงความนิยม
ของการดืม่ กาแฟสด ทีไ่ ด้แพร่หลายในประเทศไทย
มาอย่างยาวนาน แต่ทว่าวัฒนธรรมของการชง
กาแฟจะแตกต่างกันจากทีย่ โุ รป เนือ่ งจากคนไทย
รูจ้ กั กาแฟในลักษณะของกาแฟโบราณทีใ่ ช้ถงุ ผ้า
ในการชง
โดยตักผงกาแฟทีเ่ รียกกันว่า กาแฟโบราณ
ซึ่งมักจะผสมกับธัญพืชหรือเม็ดมะขามคั่วเข้ม
เพื่อประหยัดต้นทุนลงไปในถุงผ้าด้วย แล้วจึงใช้
กระบวยตักน�ำ้ ร้อนให้ลอดผ่านถุงผ้าก็จะได้นำ�้ กาแฟ
เข้มข้น จากนั้นจึงผสมกับน�้ำตาล นมข้นหวาน
ท�ำให้ได้กาแฟรสชาติเข้ม หวาน มัน และยังแยก
ชนิดย่อยๆ ลงไปทั้งกาแฟด�ำที่ไม่เติมอะไรเลย
โอเลีย้ ง โอยัวะ ยกล้อ เป็นต้น ซึง่ เรียกชือ่ แตกต่าง

ไปตามเทคนิคการเติมนมข้นหวานหรือน�้ำตาล
ท�ำให้ได้กาแฟที่มีชั้นของนมข้นปรากฏอยู่ใน
แก้วใสๆ
รสชาติ ข องกาแฟที่ ค นไทยคุ ้ น เคยจึ ง
แตกต่างไปจากกาแฟทีด่ มื่ กันในประเทศตะวันตก

โดยความเคยชินของคนไทยเช่นนีก้ ส็ ง่ ผลต่อการ
ผลิตเมนูกาแฟทีแ่ ตกต่างไปและอาจจะเรียกได้วา่
เป็นเมนูทมี่ แี ต่ในประเทศไทยเท่านัน้ เช่น เอสเพรสโซ่เย็น ซึง่ ให้รสชาติใกล้เคียงกับกาแฟโบราณ
ใส่น�้ำแข็งที่คนไทยคุ้นเคย เพราะโดยปกติแล้ว
เอสเพรสโซ่จะเป็นกาแฟร้อน shot เล็กๆ ทีจ่ ะต้อง
ดืม่ ภายใน 3 ค�ำเท่านัน้ เพราะค�ำว่าเอสเพรสโซ่
มาจากภาษาอิตาลีที่แปลว่ารีบเร่งนั่นเอง
การดื่มกาแฟสดนั้นไม่ได้มีแต่เฉพาะใน
กรุงเทพฯ เท่านั้น หากแต่ตามภูมิภาคต่างๆ
ของไทยก็ยงั คงมีความแตกต่างกัน ในอดีต ทาง
ภาคเหนือนัน้ กาแฟอาจจะไม่เป็นทีน่ ยิ มเท่ากับ
การเคี้ยวเหมี้ยงหรือดื่มน�้ำชา ดังปรากฏว่าชาว
ไทใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีวงเสวนาน�้ำเน้ง
หรือน�้ำเหมี้ยงหรือน�้ำชา เพื่อใช้เป็นที่พบปะ
สังสรรค์ พูดคุยกันในชุมชน แต่จนกระทัง้ มีการ
รณรงค์ ใ ห้ ช าวเขาปลู ก พื ช เมื อ งหนาวแทน
การปลูกฝิน่ กาแฟก็เป็นหนึง่ ในพืชเชิงเศรษฐกิจ
ทีไ่ ด้นำ� มาทดลองปลูก และท�ำให้ภาคเหนือของ
ไทยกลายมาเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟทีม่ คี วาม
ส�ำคัญ ถึงขนาดกาแฟในดอยช้างและดอยตุง
สามารถไปจดคุม้ ครองแหล่งก�ำเนิดสินค้า (Geographical Indicator: GI) ในสหภาพยุโรป
ในทางกลับกัน จากเหนือลงสู่ภาคใต้
ก็จะมีสภากาแฟในภาคใต้หรือโกปี้ ดังเช่น สภา
กาแฟของจังหวัดตรังที่มีเอกลักษณ์ในการดื่ม
กาแฟแกล้มกับหมูย่าง ด้วยสาเหตุที่กาแฟเป็น

ทีน่ ยิ มของคนใต้จนกระทัง่ มีสภากาแฟเพือ่ ใช้เป็น
ที่สังสรรค์ พูดคุย พบปะกันในชุมชน ดื่มกันได้
ทุกเวลานั้น น่าจะเป็นเพราะภาคใต้เป็นแหล่ง
ปลูกกาแฟพันธุโ์ รบัสต้า ซึง่ น�ำเข้ามาปลูกยาวนาน
กว่าร้อยปี โดยเริ่มต้นปลูกที่จังหวัดสงขลา ใน
ขณะที่กาแฟอราบิก้านั้นเพิ่งเริ่มน�ำมา
ปลูกในภาคเหนือเมื่อประมาณยี่สิบปี
ทีผ่ า่ นมานี่เอง
		
ต่อมาเมือ่ ครัง้ อังกฤษได้คนื เอกราช
ให้กบั ประเทศเมียนมา เหล่าทหารของ
อังกฤษส่วนใหญ่มาจากทหารรับจ้าง
จากอินเดีย และเนปาล พวกทหารเหล่านี้
รูส้ กึ ผูกพันกับเมืองปยินอูลวิน (Pyin U
Lwin) หรือ เหม่เมีย๊ ว หรือ ปางอู และ
ไม่อยากย้ายกลับไปไหนจึงได้แต่งงาน
อยูก่ นิ กับคนในพืน้ ที่ ด้วยเมืองนีอ้ ยูใ่ นภูเขาทีร่ ะดับ
ความสูง ประมาณ 1,070 เมตร มีสภาพอากาศ
หนาวเย็นตลอดทั้งปี จึงกลายเป็นศูนย์กลาง
การผลิตดอกไม้เมืองหนาวทีส่ ำ� คัญ และยังเป็น
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมกาแฟทีม่ กี ารเติบโต
อย่างรวดเร็ว และก�ำลังได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้
ในตลาดโลกโดยส่งออกไปต่างประเทศ
ชาวพม่านั้นมีวัฒนธรรมในการดื่มชา
ใกล้เคียงกับชาวล้านนาในบางพืน้ ที่ เพราะเป็น
พื้นที่ที่มีการดื่มชามายาวนาน ในพม่าจึงมีร้าน
น�ำ้ ชาทีเ่ ป็นทีช่ มุ นุมของผูค้ นโดยเฉพาะวัยรุน่ ชาย
ทัง้ มาผ่อนคลาย เจรจาธุรกิจหรือมาสนทนากัน
ทัว่ ไปไม่ตา่ งอะไรจากสภากาแฟในภาคใต้ของไทย
และในร้านน�ำ้ ชาก็จะมีกาแฟร้อนขายด้วยเช่นกัน
ซึง่ จะมีของทีท่ านร่วมกับชาร้อนและกาแฟร้อน
เช่น โรตี ปอเปี๊ยะทอด ปาท่องโก๋ เป็นต้น โดย
สาเหตุทพี่ ม่านัน้ นิยมดืม่ ชามากกว่า เนือ่ งมาจาก
อิทธิพลของชาติเจ้าอาณานิคมที่เป็นอังกฤษ
ไม่ได้นยิ มดืม่ ชา วัฒนธรรมการดืม่ กาแฟจึงไม่ได้
ถูกปลูกฝังเท่ากับการดืม่ น�ำ้ ชา แต่อย่างไรก็ตาม
ร้านกาแฟทีพ่ ม่าในปัจจุบนั พัฒนาไปมากพร้อมกับ
การเติบโตและเปิดประเทศ
ด้วยเนือ้ หากระดาษทีจ่ ำ� กัด ผูเ้ ขียนจะขอ
มาเล่าประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียนต่อ ในฉบับถัดไป
นะครับ
ที่มาของภาพ https://sprudge.com/myanmar-coffee-108387.html
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ข่าวรามคำ�แหง

วันที่

บัณฑิตหนุ่มหัวไบร์ท จบฟิสิกส์-เคมี
คว้ า เกีย รตินิย มอั น ดั บ หนึ่ง เหรีย ญทอง
สองบัณฑิตหนุม่ หัวไบร์ทควงคูจ่ บเกียรตินยิ มอันดับหนึง่ เหรียญทอง คณะวิทยาศาสตร์
ภูมใิ จความส�ำเร็จ ตอบแทนความทุม่ เทพยายาม เผยเรียนจบปริญญญาตรีแล้ว มุง่ ต่อปริญญาโท
ด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมน�ำความรูท้ ำ� งานด้วยหลักการและเหตุผลสมเป็นบัณฑิตรามค�ำแหง

ว่าที่ร้อยตรีพงศธรณ พันธ์บูรณะ บัณฑิต
เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ เหรียญทอง คณะวิทยาศาสตร์
สาขาฟิสกิ ส์ ปัจจุบนั ก�ำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการ
ท�ำงาน เป็นเจ้าของร้าน BGK
Thailand Boardgame Shop
ผู้จัดการร้าน Inner Circle
Boardgame Café ผู้ก่อตั้ง
The Bed ever hostel
และอาสาสมัครสอนฟิสกิ ส์
เลขผู้ล้ีภัยชาวปากีสถาน
ที่ St.monica สุทธิสาร
ว่าที่ร้อยตรีพงศธรณ เผยว่า ช่วงที่เข้ามา
เรียนคณะวิทยาศาสตร์ ผมเปิดร้านเกม BGK และร้าน
Inner Circle แล้ว ได้วางแผนการเรียนโดยลงเรียน
ให้มากที่สุดในแต่ละเทอม เพื่อให้จบเร็วที่สุด เวลา
เรียนจะไปก่อนเวลาเริ่มเรียน ตั้งใจเรียน คิดตาม
ไปด้วย จดโน้ตย่อตามที่เข้าใจ ส่วนไหนไม่เข้าใจ
ก็จะถามอาจารย์ช่วงท้ายคาบ และช่วงว่างจาก
ท�ำงานก็เอามาทบทวนและท�ำแบบฝึกหัด ถึงเวลา
ใกล้สอบจะอ่านเน้นที่เลกเชอร์ของตัวเอง นั่งเขียน
เลกเชอร์ใหม่อีกรอบเพื่อให้เนื้อหากระชับ และ
ชัดเจนกว่าเดิม
“ผมต้องท�ำงานไปด้วยมาเรียนด้วย ตาราง
สอบที่ออกล่วงหน้าของรามค�ำแหง ท�ำให้สามารถ
จัดตารางเวลาได้ชัดเจน ทั้งวิชาเข้าห้องเรียน และ
วิชาที่ต้องเข้าห้องแล็บ ด้วยความที่ไม่ถูกบังคับเข้า
ห้องเรียน ท�ำให้มเี วลาท�ำงานและเรียนในวิชาทีช่ อบ
แม้บางวิชาทีม่ เี นือ้ หายาก เช่น วิชาอาจารย์กนั ต์พจน์
ทองแจ่ม สอน มีความยาก แต่กส็ นุก มีความท้าทาย
ก็ตอ้ งค่อยๆ ท�ำไป เพราะวิชาฟิสกิ ส์ คือ กฎของโลก
กฎของธรรมชาติ เราอธิบายปรากฏการณ์ตา่ งๆ ได้
คิดแบบวิทยาศาสตร์ ไม่งมงาย และใช้เหตุผลน�ำ
ความคิด”
บัณฑิตพงศธรณ บอกว่า ผมมาเรียนรามฯ
ตอนอายุ 28 แล้ว ท�ำให้เข้าใจตนเองว่าอะไรคือ
สิ่งที่เราต้องการ เราอยากเรียนฟิสิกส์ เราจึงมา
เรียนฟิสกิ ส์ รามค�ำแหงเป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ ปิดกว้าง
กับทุกคน แต่ใครจะเรียนจบได้หรือไม่อยู่ที่ตัวเอง
“เปลวเทียนให้แสง รามค�ำแหงให้ทาง” ค่าหน่วยกิต
ก็ราคาถูก อาจารย์ทกุ คนให้ความใส่ใจกับนักศึกษา
แม้บางวิชามีจ�ำนวนนักศึกษาไม่มาก ได้เรียนอย่าง
ใกล้ ชิ ด กั บ อาจารย์ ก็ ส ามารถสอบถามเรื่ อ งที่
ไม่เข้าใจได้อย่างกันเอง ซึ่งผมยังได้ทุนเรียนดีช่วย
เรื่องค่าใช้จ่ายได้มากด้วย
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กัญชาและประเทศไทยฯ

(ต่อจากหน้า 6)
ถ้าผู้อ่านมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ
ลองมาหาผลิตภัณฑ์จากกัญชาได้ ซึง่ จะเขียนไว้วา่
Marijuana-based product ไม่แน่อาจจะได้
ติ ด ไม้ ติ ด มื อ กลั บ มาเป็ น ของฝากจนเกิ ด ไอเดี ย
สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ Made in Thailand
ก็ได้นะ !!!
บรรณานุกรม
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e009986.
เปิดโอกาสให้คนทุกวัยได้เรียน และยังสามารถ ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ และ โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ
ท�ำงานหารายได้ระหว่างเรียนไปด้วยได้ เรียนสาขา
(2561). ประโยชน์และโทษทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการใช้
วิชาเคมี เป็นสาขาที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็ไม่ยาก
กัญชาในทางการแพทย์และการเปิดเสรีการใช้กญ
ั ชา.
เกินความสามารถ ขอให้เราท�ำความเข้าใจกับ
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 12(1): 71 - 94
เนือ้ หาอย่างลึกซึง้ ใช้ความเข้าใจมากกว่าการท่องจ�ำ https://brandinside.asia/cannabis-cbd-us/

และความรู้ที่เรียนมาสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้
ในชีวติ ประจ�ำวัน รวมถึงการเรียนต่อยอดในระดับ
ที่สูงขึ้น ท�ำให้เรามีระบบระเบียบวิธีคิดอย่างมี
หลักการและเหตุผล ตอนนี้ผมวางแผนในชีวิต
คือ ต้องการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปอีก เพราะ
อยากเป็นอาจารย์หรือนักวิจัย”
ณั ฐ สิ ท ธิ์ กล่ า วถึ ง ความประทั บ ใจว่ า
รามค� ำ แหงปลู ก ฝั ง ให้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ คู ่
คุณธรรม ท�ำให้ชว่ งวัยเรียนได้เจอเพือ่ นทีด่ ี มีความ
สามัคคี และติดต่อประสานงานกันอย่างคล่องตัว
อาจารย์ทุกท่านก็ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพื่อ
ให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่และพยายาม

ท�ำให้นกั ศึกษาเกิดความเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหน
สามารถสอบถามอาจารย์ได้ภายในเวลาเรียน ท�ำให้
เข้าใจเนื้อหาได้ทันทีและไขข้อข้องใจไปได้
“วันนี้ผมเรียนจบแล้ว ภาคภูมิใจกับความ
พยายามและความตัง้ ใจทีท่ ำ� มาโดยตลอดเวลา ไม่มี
อะไรเกินความสามารถของคนเรา ขอเพียงมีความ
มุง่ มัน่ ตัง้ ใจแล้วทุกอย่างจะประสบความส�ำเร็จด้วยดี
ขอเป็นก�ำลังใจให้กบั ทุกคนให้มคี วามพยายามและ
ตัง้ ใจท�ำให้เต็มที่ ไม่มอี ะไรได้มาง่ายๆ เพราะฉะนัน้
เราควรมีความมานะท�ำให้ถึงที่สุด แล้วเราจะรู้สึก
คุ้มค่ากับเวลาที่ได้ทุ่มเท”

วันที่

๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตอบ

ปัญหานักศึกษา

ถาม รบกวนสอบถามเกีย่ วกับการโอนหน่วยกิต
จากรหัสเดิม 53xxxxx มารหัสใหม่ 61xxxxx เนือ่ งจาก
วันสมัครอาจารย์ทร่ี บั สมัครแจ้งว่าให้มาโอนหน่วยกิต
ทีหลัง จึงอยากทราบว่ามีระยะเวลาจำ�กัดหรือไม่
อย่างไร ถ้าจะขึ้นไปทำ�เรื่องภายในเทอมซัมเมอร์น้ี
ได้หรือไม่ แล้วต้องติดต่อหน่วยงานไหน
ตอบ นักศึกษาทีใ่ ช้สทิ ธิเ์ ทียบโอนหน่วยกิตในวัน
สมัครแต่ไม่ได้ชำ�ระค่าเทียบโอนทัง้ หมดในวันสมัคร
ในส่วนของค่าเทียบโอนหน่วยกิตต้องชำ�ระไว้จำ�นวน
100 บาทก่อน เพือ่ เป็นฐานข้อมูลการใช้สทิ ธิเ์ ทียบโอน
ส่วนค่าเทียบโอนทีเ่ หลือจะต้องชำ�ระครัง้ เดียวภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนับจากวันสมัคร โดยนักศึกษาที่
สมัครในภาค 1 ต้องชำ�ระค่าเทียบโอนทั้งหมด
ให้เสร็จสิน้ ภายในเดือนมิถนุ ายนของปีถดั ไป สำ�หรับ
นักศึกษาทีส่ มัครเรียนภาค 2 ต้องชำ�ระค่าเทียบโอน
ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนของปี
ถัดไป นักศึกษาทีไ่ ม่ชำ�ระค่าเทียบโอนให้เสร็จในระยะ
ที่กำ�หนด นักศึกษาจะต้องชำ�ระค่าเทียบโอนล่าช้า
ภาคละ 300 บาท (หรือ 600 บาท/ปี) สามารถชำ�ระ
ได้ก่อนลงทะเบียนขอจบการศึกษา
ขัน้ ตอนการเทียบโอนหน่วยกิต สำ�หรับผูท้ ่ี
ใช้สิทธิ์เทียบโอนในวันสมัคร มีดังนี้
1. ติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัดพร้อมนำ�
หลักฐานสำ�เนาวุฒฯิ / ทรานสคริปท์ทใ่ี ช้เทียบโอน
หรือหลักฐานการเทียบโอนหน่วยกิต (ม.ร.23) ทีค่ ณะ
ออกให้ในขัน้ ตอนของการเทียบโอนหน่วยกิต ซึง่ ได้
ระบุจำ�นวนเงินทีจ่ ะต้องชำ�ระให้กบั นักศึกษาเรียบร้อย
แล้ว
2. ชำ�ระเงินทีก่ องคลัง สำ�นักงานอธิการบดี
ชั้น 1 พร้อมบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
3. นำ�ใบเสร็จชำ�ระเงินค่าเทียบโอนพร้อม
สำ�เนาใบเสร็จฯ ไปยืน่ ทีฝ่ า่ ยทะเบียนคณะเพือ่ ยืนยัน
การเทียบโอน
4. เก็บรักษาใบเสร็จฯ ให้ดี ห้ามหาย เพือ่ เป็น
หลักฐานต่อไป
ถาม เปลีย่ นคำ�นำ�หน้าและนามสกุลใหม่ ถ้าเข้า
ไปเปลี่ยนข้อมูลที่มหาวิทยาลัยต้องใช้อะไรบ้าง
ตอบ สำ�หรับนักศึกษาทีต่ อ้ งการขอเปลีย่ นชือ่ -สกุล
หรือคำ�นำ�หน้านาม สามารถติดต่อขอแก้ไขและทำ�
บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาใหม่ได้ท่ี ฝ่ายทะเบียนประวัติ
นักศึกษา อาคาร สวป. ชัน้ 2 ในวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1. สำ�เนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
คำ�สั่งแต่งตั้งยศ หรือ ใบทะเบียนสมรส และใบ
รับรอง คำ�นำ�หน้า การใช้นางหรือนางสาว
2. แบบฟอร์มสำ�หรับแก้ไขข้อมูล (รับที่
เคาน์เตอร์บริการ)
3. ใบเสร็จค่าทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาใหม่
(ชำ�ระค่ า ธรรมเนี ย ม 1 0 0 บาท ที่ก องคลั ง
ตึกสำ�นักงานอธิการบดี ชั้น 1)
4. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน

ข่าวรามคำ�แหง

๙

การงดสอนกระบวนวิชา การรับตารางสอบรายบุคคล
(ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

ด้วยคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะ
สื ่ อ สารมวลชน มี ค วามจำ�เป็ น บางประการไม่
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
ที่ป ระกาศเปิ ด สอนใน ม.ร.30 ภาคฤดู ร ้ อ น
ปีการศึกษา 2561 นี้ได้
ฉะนั้น ถ้านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
ในกระบวนวิชาดังกล่าว สามารถสับเปลี่ยนเป็น
กระบวนวิชาอื่นได้ก่อนการสอบของกระบวนวิชา
ทีจ่ ะสับเปลีย่ นนัน้ หรือไปติดต่อขอเงินค่าหน่วยกิต
คืนได้ ภายในวันสุดท้ายของการสอบไล่ ที่ฝ่าย
ลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ สำ�นักบริการทาง
วิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั้น 6
หากนักศึกษาผู้ใดไม่สามารถไปดำ�เนินการด้วย
ตนเองได้ ให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นดำ�เนินการแทน
พร้อมทั้งนำ�ใบเสร็จรับเงินไปด้วย
ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวน
วิชาดังกล่าว ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ตามทีม่ หาวิทยาลัยรามคำ�แหงกำ�หนดให้มี
การสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2562 นั้น
เพือ่ ให้การสอบดำ�เนินไปด้วยความเรียบร้อย
และนักศึกษาสามารถทราบรายละเอียดของตาราง
สอบ หมายเลขแถว-ที่นั่งสอบของตนเองได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง โดยนั ก ศึ ก ษาสามารถติ ด ต่ อ ขอทราบ
รายละเอียดของตารางสอบรายบุคคลได้ ดังนี้
1. นักศึกษาทุกชั้นปี และผู้เข้าศึกษาราย
กระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
(Pre-degree) ทุกชัน้ ปี สามารถติดต่อขอรับตาราง
สอบรายบุคคลด้วยตนเอง โดยให้นำ�บัตรประจำ�ตัว
นักศึกษา หรือใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน ไปติดต่อ
ขอรับได้ตามสถานทีท่ ม่ี หาวิทยาลัยกำ�หนด ตัง้ แต่
วันที่ 29 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2562 (เว้น
วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562) ซึง่ แบ่งเป็น 2 แห่ง ดังนี้
1.1 หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชัน้ 1 รามฯ 1
1.2 กองงานวิทยาเขตบางนา อาคาร
พระมาส (PRB) ชั้น 1 รามฯ 2
2. ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบ
รายบุคคลจากระบบบริการข่าวสารทางโทรศัพท์
ถาม ดิฉนั เคยเรียนรหัส 57 มาก่อนและได้ทำ�การ แบบอัตโนมัติ ทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 02-310-6000
ลาออก ปัจจุบนั สมัครเรียนใหม่และได้ศกึ ษาในรหัส และ 02-310-6100 ตัง้ แต่วนั ที่ 29 เมษายน 2562
61 โดยไม่ได้ทำ�การโอนหน่วยกิตมาเลย
3. นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตาราง
1. อยากทราบว่าหากตอนนี้ ต้องการโอน
หน่วยกิตทีเ่ คยศึกษามาก่อนของรหัส 57 มาทีร่ หัส สอบรายบุคคลได้จากระบบ Internet ที่เว็บไซต์
www.ru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562
ปัจจุบันจะสามารถทำ�ได้หรือไม่
4. ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบ
2. หากทำ�ได้ ต้องดำ�เนินการอย่างไร
รายบุคคลจากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์
ตอบ 1. สามารถทำ�ได้
2. กรณีนส้ี ามารถทำ�ได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ณ จุดบริการตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
2.1 หากสมัครเรียนโดยไม่ได้ใช้สทิ ธิเ์ ทียบ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562
โอนหน่วยกิต และต้องการเปลี่ยนเป็นเทียบโอน
5. กรณีนกั ศึกษาขอเปลีย่ นแปลงกระบวน
หน่วยกิต สามารถปรับฐานข้อมูลเป็นเทียบโอน วิชาที่ลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อขอรับตารางสอบ
หน่วยกิตได้ โดยให้นำ�วุฒกิ ารศึกษาหรือทรานสคริปท์
รายบุคคลฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที่ หน่วยจัดสอบ
ทีจ่ ะใช้เทียบโอนหน่วยกิตไปติดต่อที่ ฝ่ายรับสมัคร
และแนะแนวการศึกษา อาคาร สวป. ชัน้ 2 และต้อง ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคารสำ�นัก
เสียค่าธรรมเนียม 500 บาท สำ�หรับค่าปรับฐานฯ บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)
และ 100 บาท สำ�หรับการเปิดฐานข้อมูลการเทียบ ชั้น 6 รามฯ 1 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562
อนึง่ หากนักศึกษาตรวจพบว่าไม่มกี ระบวน
โอนหน่วยกิต จากนัน้ ให้ไปติดต่อทีค่ ณะเพือ่ คำ�นวณ
ค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือ
วิชาหรือมีกระบวนวิชาในตารางสอบรายบุคคล
2.2 หากสมัครเรียนโดยใช้สทิ ธิเ์ ทียบโอนไว้ ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน ให้ตดิ ต่อสอบถาม
แต่ไม่ได้จ่ายค่าเทียบโอนทั้งหมดในวันสมัคร ก็ให้ หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ฝ่ายลงทะเบียนเรียน
ไปติดต่อทีฝ่ า่ ยทะเบียนคณะ เพือ่ คำ�นวณค่าเทียบ และจัดสอบ อาคารสำ�นักบริการทางวิชาการและ
โอนส่วนที่เหลือ
ทดสอบประเมินผล (สวป.) ชัน้ 6 รามฯ 1 ก่อนการสอบ
ทัง้ นี้ การชำ�ระค่าเทียบโอน หากพ้นระยะ
เวลา 1 ปีนบั จากวันทีส่ มัคร ต้องเสียค่าปรับเทียบโอน
ล่าช้าเทอมละ 300 บาท (ไม่นับภาคฤดูร้อน)
กองบรรณาธิการ

๑๐

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่

๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วิธีคลายร้อน

วิมล ชีวะธรรม 									

ช่วงหน้าร้อนสภาพอากาศดูจะยิ่งร้อนแรงมากขึ้นทุกวัน รู้สึกได้
จากแสงแดดที่ ท วี ค วามร้ อ นแรงและอบอ้ า ว พึ่ ง พั ด ลมก็ ยั ง ไม่ ห ายร้ อ น
จะออกไปไหนก็ตอ้ งคิดว่าจะไปดีหรือไม่ไปดี อยากอยูแ่ ต่ในห้องทีม่ คี วามเย็น
แต่ก็เป็นไปไม่ได้เราต้องมีภารกิจที่จะต้องท�ำ อย่างนั้นเรามาหาวิธีเพื่อ
คลายร้อนกันดีกว่า
วิธีคลายร้อนแบบง่ายๆ
1. การอาบนำ�้ อากาศร้อนๆ ไม่มอี ะไรทีจ่ ะให้ความสดชืน่ ได้ดไี ปกว่า
การอาบน�้ ำ อี ก แล้ ว การอาบน�้ ำ จะช่ ว ยคลายความร้ อ นและลดผดผื่ น ที่
เกิดจากเหงื่อที่อับชื้นได้ เพราะน�้ำจะเป็นตัวกลางในการดูดซับความร้อน
ออกจากร่างกาย แต่เราจะต้องอาบน�้ำในอุณหภูมิปกติธรรมดา ไม่ต้องแช่
น�้ำแข็ง ร่างกายจึงจะปรับตัวได้ดีและรู้สึกสบายตัว หลังจากอาบน�้ำเสร็จ
ให้ประแป้งเย็นที่มีส่วนผสมของเมนทอลบริเวณใต้รักแร้ ล�ำคอ ข้อพับต่างๆ
จะท�ำให้รสู้ กึ เย็นสดชืน่ เข้าไปอีก เนือ่ งจากบริเวณเหล่านีเ้ ป็นจุดอับของร่างกาย
ไม่ค่อยได้สัมผัสกับอากาศ ท�ำให้เหงื่อออกได้ง่าย แต่ถ้าไม่สะดวกในการ
อาบน�้ำก็ให้ใช้ผ้าขนหนูเล็กๆ ชุบน�้ำเย็นบีบให้หมาดแล้วน�ำมาเช็ดที่ใบหน้า
ล�ำคอ แขน ขา หรือตามจุดชีพจรต่างๆ เช่น หน้าผาก ข้อมือ ข้อพับบริเวณ
ข้อศอกและหัวเข่า หรือจะน�ำผ้าขนหนูไปแช่ตู้เย็นประมาณ 10 – 15 นาที
ก่อนน�ำมาเช็ดตามร่างกาย แล้วประแป้งเย็นหอมๆ จะช่วยคลายร้อนและ
สบายตัวขึ้น
2. เสือ้ ผ้า อากาศร้อน เราควรเลือกสวมใส่เสือ้ ผ้าทีโ่ ปร่ง น�ำ้ หนักเบา
ระบายอากาศได้ดี เช่น ผ้าฝ้าย ลินิน สแปนเด็กซ์ โดยรูปทรงของเสื้อผ้า
ควรเป็นแบบไม่รดั รูป สวมใส่สบาย เพือ่ ให้รา่ งกายระบายความร้อนผ่านทาง
ผิวหนังออกมาได้งา่ ย และควรเลือกใส่เสือ้ ผ้าสีออ่ นๆ จะช่วยสะท้อนรังสีจาก
แสงแดดได้ดกี ว่าเสือ้ ผ้าสีเข้ม แต่ไม่วา่ จะสวมใส่เสือ้ ผ้าสีใด ชนิดใด เราควรใส่
ให้เหมาะกับกาลเทศะและสถานที่ที่จะไปด้วย
3. ดื่มน�้ำ หน้าร้อนควรดื่มน�้ำมากๆ เมื่อเรารู้สึกร้อน ร่างกายจะ
ขับเหงื่อออกมาเพื่อช่วยระบายความร้อน ท�ำให้ร่างกายสูญเสียน�้ำออกไป
ฉะนั้นจึงต้องดื่มน�้ำเข้าไปทดแทนน�้ำที่ร่างกายขับออกมา โดยเฉพาะน�้ำเปล่า
เนือ่ งจากน�ำ้ เปล่ามีคณ
ุ สมบัตทิ สี่ ามารถดูดซับความร้อนได้ดี เมือ่ เราดืม่ น�ำ้ เข้าไป
น�้ำจะดูดซับอุณหภูมิเอาไว้และถ่ายเทออกมาในรูปของเหงื่อ หรือปัสสาวะ
จนท�ำให้รา่ งกายมีอณ
ุ หภูมลิ ดลงได้ หรือจะหยดน�ำ้ ยาอุทยั ทิพย์ เพือ่ เพิม่ กลิน่ หอม
และช่วยดับกระหายท�ำให้สดชืน่ มากขึน้ เนือ่ งจากน�ำ้ ยาอุทยั ทิพย์เป็นสมุนไพร
ที่ใช้แก้ร้อนในกระหายน�้ำ เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ นอกจากนี้อาจดื่มน�้ำผลไม้สด
ที่ มี ร สเ ป รี้ ย วนิ ด ๆ เช่ น
น�ำ้ มะตูม จะมีกลิน่ หอมชืน่ ใจ
พร้อมทั้งมีสรรพคุณในการ
ท�ำลายเชือ้ แบคทีเรียบางชนิด
ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด โรคท้ อ งร่ ว ง
หรือจะจิบน�้ำที่ช่วยแก้ร้อน อย่างน�้ำเก๊กฮวย
น�ำ้ ใบบัวบก น�ำ้ กระเจีย๊ บ น�ำ้ แตงโม น�ำ้ มะพร้าว
น�ำ้ จับเลีย้ ง น�ำ้ รากบัว แต่ตอ้ งระวังเรือ่ งน�ำ้ ตาล
ที่อยู่ในเครื่องดื่มเหล่านี้ด้วย

ส�ำนักหอสมุดกลาง

					

4. อาหาร ในขณะที่ร่างกาย
มีความร้อนสูงควรเลือกรับประทาน
อาหารที่มีฤทธิ์เย็น อาหารรสจืดหรือ
หวานจากธรรมชาติ มีเส้นใยอาหารสูง
ให้พลังงานต�่ำ มาปรุงเป็นเมนูอาหาร
ไม่วา่ จะเป็นผักบุง้ ต�ำลึง สายบัว มะรุม
ผั ก หวาน บวบ ฟั ก แตงต่ า งๆ ฯลฯ
หลี ก เลี่ ย งอาหารที่ มี ไ ขมั น เพราะ
ร่างกายไม่ต้องการพลังงานเพื่อสร้าง
ความร้อ นมาก จึงควรลดไขมันและ
เนื้อสัตว์ลงเพื่อให้กระเพาะอาหารและล�ำไส้ไม่ต้องท�ำงานหนัก และลด
ความเสี่ยงจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่อาจปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์ ควรเลือก
รับประทานแกงชนิดที่ไม่มีกะทิ เช่น แกงส้มผักรวม ต้มย�ำน�้ำใส ต้มจืด หรือ
อาหารแบบเย็นๆ เบาๆ เช่น ข้าวแช่ สลัดผัก ผลไม้หลายชนิดสามารถช่วย
ดับความร้อนได้ อาทิ ผลไม้จำ� พวกแตงทัง้ หลาย เช่น แตงโม แตงไทย แคนตาลูป
เนื่องจากผลไม้เหล่านี้มีส่วนประกอบของน�้ำเป็นหลัก ท�ำให้มีคุณสมบัติเย็น
แล้วยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ เมื่อรับประทานจึงท�ำให้รู้สึกหวานชื่นใจ
คลายร้อน ทัง้ นีร้ วมไปถึง ชมพู่ กระท้อน มังคุด แก้วมังกร สับปะรด สาลี่ ส้มโอ
แอปเปิ้ล สตรอเบอรี่ กล้วยน�้ำว้า มีคุณประโยชน์ในด้านคลายร้อนได้เช่นกัน
ส่วนของหวาน เช่น เฉาก๊วย จะรับประทานกับน�ำ้ เชือ่ มหรือใส่นำ�้ ตาลทรายแดง
ก็อร่อยและมีสรรพคุณแก้ร้อนใน ดับกระหาย บรรเทาอาการหวัด ลดไข้ตัวร้อน แต่ถ้าเป็นผลไม้ลอยแก้ว อาทิ กระท้อนลอยแก้ว สละลอยแก้ว
ว่านหางจระเข้ลอยแก้ว มะยงชิดลอยแก้ว หรือจะเติมความเย็นด้วย
ไอศกรีมและน�้ำแข็งไส ช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ไม่น้อย
5. พกอุปกรณ์กันความร้อน ควรทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้าน
หรือออกกลางแดด น�ำร่ม หมวก เสื้อคลุม หรือพัดลมมือถือติดตัวไปด้วย
ช่วงไหนที่ร้อนมากๆ ก็สามารถใช้งานได้ทันที ถึงจะต้านทานแสงแดดและ
ความร้อนระอุได้ไม่มากนัก แต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรปกป้องร่างกายเลย
เหล่านีเ้ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ในการคลายความร้อน ไม่วา่ จะเป็นฤดูไหน
ก็ตาม สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือใจของเรา ถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์ อย่าเครียด
ท�ำใจให้สบายเข้าไว้ อากาศจะร้อนแค่ไหน ถ้าใจเราไม่ร้อนตามก็สบายไป
ทั้งกายและใจแล้ว
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เศรษฐศาสตร์101
(ต่อจากหน้า 5)
แม้ว่าการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานใน
ช่วงแรกนัน้ มักจะวิเคราะห์ระดับบุคคล แต่เนือ่ งจาก
การซือ้ ขายจริงต้องท�ำในระดับตลาด การวิเคราะห์
เพือ่ หาระดับราคาและปริมาณซือ้ ขายทีจ่ ะเป็นผลดี
ทีส่ ดุ กับทัง้ ฝ่ายผูซ้ อื้ และผูข้ ายจึงต้องวิเคราะห์จาก
อุปสงค์และอุปทานของตลาด โดยราคาทีเ่ หมาะสม
ที่สุดกับทั้ง 2 ฝ่ายที่เรียกกันว่าราคาดุลยภาพนั้น
ก็คือราคาที่ท�ำให้ผู้ซื้อได้สินค้าจ�ำนวนที่ต้องการ
ครบถ้วน ในขณะที่ผู้ขายก็ขายสินค้าได้หมดพอดี
โดยกลไกตลาดคือการปรับขึ้นลงของราคาตลาด
จะท�ำให้ผซู้ อื้ ผูข้ ายค้นพบราคาและปริมาณซือ้ ขาย
ที่เหมาะสมนี้ได้ในที่สุด
ราคาและปริมาณซือ้ ขายเมือ่ ปรับมาจนถึง
ระดับเหมาะสมที่สุดหรือดุลยภาพแล้ว จะไม่มี
แนวโน้มเปลีย่ นแปลง ยกเว้นเมือ่ ปัจจัยอืน่ นอกเหนือ
จากราคาเปลีย่ นแปลง ไม่วา่ จะเป็นปัจจัยทีก่ ำ� หนด
อุปสงค์เช่น รายได้ รสนิยม ฯลฯ หรือปัจจัยทีก่ ำ� หนด
อุปทานเช่น ต้นทุน เทคโนโลยี ฯลฯ การเปลีย่ นแปลง
ที่ ว ่ า นี้ ท� ำ ให้ ร าคาและปริ ม าณซื้ อ ขายดุ ล ยภาพ
เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางต่าง ๆ ดังนัน้ การวิเคราะห์
ในส่ ว นนี้ จึ ง สามารถน� ำ มาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ กรณี
ตลาดจริงได้
อย่างไรก็ตามตลาดอาจไม่สามารถปรับ
ให้ราคาและปริมาณซือ้ ขายเข้าสูร่ ะดับทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ดุ หรือดุลยภาพได้ถา้ หากกลไกตลาดถูกขัดขวาง
ซึง่ ส่วนใหญ่กค็ อื การเข้าแทรกแซงของรัฐบาลทีม่ กั
ด�ำเนินการเพือ่ ช่วยผูผ้ ลิตหรือผูบ้ ริโภคฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
โดยถ้าหากจะช่วยผู้ผลิตก็เป็นเพราะราคาที่ถูก
ก�ำหนดโดยกลไกตลาดนัน้ ต�ำ่ เกินไปเช่นราคาผลผลิต
เกษตรตกต�่ำ รัฐบาลก็จะต้องประกันราคาขั้นต�่ำ
(คือจะไม่ให้ต�่ำกว่าราคาที่ก�ำหนด) ผลของการ
ประกันราคาขั้นต�่ำนี้จะท�ำให้เกิดสินค้าเหลือขาย
เป็นจ�ำนวนมาก(ดูกรณีประกันราคาข้าวเป็นตัวอย่าง)
ซึ่งเป็นภาระให้รัฐบาลต้องเข้ามารับซื้อ มิฉะนั้น
ผู้ผลิต(ที่รัฐบาลต้องการช่วย)จะไม่ได้ประโยชน์
อะไรเนือ่ งจากราคาสูงก็จริงแต่เหลือขายบานเบอะ
ส่วนถ้าหากรัฐบาลต้องการช่วยผู้ซื้อหรือ
ผูบ้ ริโภคก็จะแทรกแซงตลาดด้วยการก�ำหนดราคา
ขัน้ สูงคือจะไม่ให้ซอื้ ขายกันในราคาสูงกว่าทีก่ ำ� หนด
เช่นก�ำหนดราคาขั้นสูงของสินค้าจ�ำเป็นต่อการ
ด�ำรงชีพ อาทิน�้ำมันพืช ไข่ไก่ เป็นต้น ผลของการ
ก�ำหนดราคาขั้นสูงจะท�ำให้สินค้ามีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการเนือ่ งจากราคาถูกก�ำหนดไว้ตำ�่ เกินไป
จนผู้ผลิตไม่อยากผลิตออกมาขาย
ถ้ า เรี ย นมาถึ ง เท่ า ที่ เขี ย นนี้ ก็ เ ป็ น อั น ว่ า
ผ่านมาครึง่ เล่มของต�ำราเศรษฐศาสตร์จลุ ภาคแล้ว
ส่วนครึ่งเล่มหลังจะเป็นพิสูจน์กฎของอุปสงค์และ
กฎของอุ ป ทานซึ่ ง ผมคงต้ อ งขอยกยอดไปไว้
ตอนต่อไป
เจ้าของ		
บรรณาธิการ
บรรณาธิการผูช้ ว่ ย
กองบรรณาธิการ
ช่างภาพ		

ข่าวรามคำ�แหง

ผนึกกำ�ลัง 3 มหาวิทยาลัยฯ (ต่อจากหน้า 12)

จั ด โดยสมาพั น ธ์ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาคณะทั ศ นมาตร
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ถือเป็นกิจกรรมทีร่ ว่ มแลก
เปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมวิชาชีพ และสานสัมพันธ์
ระหว่างนิสติ นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ ซึง่ ท�ำให้
นักศึกษามีความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่แบ่งแยก
สถาบัน รัก สามัคคี ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน และออกไป
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะที่ดี ท�ำประโยชน์ให้กับ
ประชาชนต่อไป
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ในประเทศไทย
เป็นสาขาวิชาที่มีความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ
และมีศกั ยภาพทีส่ ดุ ในเอเชีย แต่นกั ทัศนมาตรศาสตร์
ในประเทศไทยมีจ�ำนวนไม่มาก ท�ำให้วิชาชีพนี้
ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย นักศึกษาจึงจ�ำเป็นต้อง
เรียนรูอ้ ย่างตัง้ ใจ และมีปฏิสมั พันธ์ เพือ่ แลกเปลีย่ น
ความรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งสมาพันธ์จะช่วยกัน
เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ ที่ มี ค วามรู ้ และมี คุ ณ ธรรมพร้ อ มเข้ า ถึ ง
ชุ ม ชนและช่ ว ยเหลื อ ประชาชน ในอนาคตหวั ง
อย่างยิง่ ว่านักทัศนมาตรศาสตร์จะเข้าไปดูแลปัญหา
ทางด้านสายตาและสุขภาพของประชาชนตั้งแต่
ในระดับการแพทย์ปฐมภูมิ พร้อมกับพัฒนาตนเอง
ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาของสังคมและประเทศ
ชาติต่อไป
อาจารย์ ภ าวศุ ท ธิ์
			
			
ลี ด าสวั ส ดิ์ รั ก ษาการ
			
หัวหน้าภาควิชาทัศนมาตร
			
ศาสตร์ ม.นเรศวร กล่าวว่า
			
ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์
			
ม.นเรศวร ได้รบั การก่อตัง้
			
มาตัง้ แต่ปี 2555 และได้
			
เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ
ประชุมวิชาการและสานสัมพันธ์สหพันธ์นักศึกษา
ทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อปี
2556 เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษา
จาก 3 มหาวิทยาลัยได้พบปะ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยเฉพาะการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ
เช่น การเชิญสอน และการร่างหลักสูตรร่วมกัน
เพื่อสร้างนักศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
“วิ ช าชี พ จะสามารถเดิ น หน้ า ต่ อ ไปได้
คนในวิชาชีพต้องมีความสามัคคีกัน ทิศทางของ
วิ ช าชี พ ทั ศ นมาตรศาสตร์ ใ นปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ ม
ดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง 3 สถาบันมีการร่วมมือผลักดันให้
วิชาชีพมีความก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งและมั่นคง
โดยโครงการประชุ ม วิ ช าการและสานสั ม พั น ธ์
สหพันธ์นกั ศึกษาทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทยนี้
จะท� ำ ให้ นั ก ทั ศ นมาตรตระหนั ก ถึ ง ความ
สัมพันธ์ของตัวเองในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ และ
ได้ใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มทีเ่ มือ่ ส�ำเร็จ
การศึกษาแล้ว”
คณะผูจ้ ดั ท�ำข่าวรามค�ำแหงออนไลน์

๑๑
คณะนิตศ
ิ าสตร์ เปิดรับ
ป.ตรี ภาคพิเศษ (หัวหมาก)
โครงการหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
ภาคพิ เ ศษ คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
รามค�ำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รุ ่ น ที่ 39 เรี ย นวั น จั น ทร์ - วั น ศุ ก ร์ (นอกเวลา
ราชการ) โดยเปิดจ�ำหน่ายใบสมัครเดือนพฤษภาคม
2562 และรับสมัครวันที่ 10-21 มิถนุ ายน 2562
(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
ผู ้ ส นใจสอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่
คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รามค� ำ แหง
(หั ว หมาก) โทร. 0-2310-8194 หรื อ ที่
http://www.law.ru.ac.th
ผลการประชุมสภาฯ
(ต่อจากหน้า 12)
6. ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
- ให้ ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิณฏั ฐา แสงสุข ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายเอกชน
และสาขาวิชากฎหมายการแพทย์ คณะนิตศิ าสตร์
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560
- ให้ ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ สุนทโรทก ด�ำรง
ต�ำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 ตุลาคม 2560
- ให้ ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะ
ศึ ก ษาศาสตร์ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 16 สิ ง หาคม 2561
เป็นต้นไป
- ให้ ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อภิวฒั น์ ชมภูสอ ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562
- ให้ ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
อาจารย์ ดร.ดนพร จิตต์จรุงเกียรติ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
- ให้ ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
อาจารย์ ป ั ญ ญา พุ ด ซ้ อ น ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561
- ให้ ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
อาจารย์ สุ รั ต นา อดิ พั ฒ น์ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ผศ.ลีนา ลิม่ อภิชาต
ผูป้ ระสานงานข้อมูลสารสนเทศ นางรัชนี โคตรพรหม
รศ.วาริศา พลายบัว อาจารย์อภิสทิ ธิ์ ศุภกิจเจริญ น.ส.สุธี ตันตินนั ท์ธร
น.ส.พรรณวรา เพิม่ พูล นางปุญญิสา อรพินท์ น.ส.กุลศิ รา เจริญสุข นางสาริศา แสงสุข น.ส.กนิษฐา ทองจับ
นายวิทยา ธนาฤกษ์มงคล นายภาณุพงศ์ พิงไธสง
ฝ่ายศิลป์และออกแบบจัดหน้า
นายสัณฐิติ เทศสีแดง นายสยุมพล ศรพรหม

๑๒

ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๓)

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ครั้ ง ที่ 4/2562 เมื่ อ วั น ที่ 18 เมษายน 2562
โดยมี นายชีพ จุลมนต์ นายกสภามหาวิทยาลัย
เป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้
1. แต่งตั้งรองอธิการบดี
- ให้ ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์
ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่
2 มีนาคม 2563
- ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ บุญกอบ ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563
- ให้ความเห็นชอบและอนุมตั แิ ต่งตัง้ อาจารย์ ดร.โกวิท น้อยโคตร ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563
2. แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
- ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562
3. แต่งตั้งผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดกลาง
- ให้ความเห็นชอบและอนุมตั แิ ต่งตัง้ อาจารย์ ดร. สมชัย อวเกียรติ ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักหอสมุดกลาง ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562
4. แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
- ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เซ็มมี ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562
5. ลาออกจากต�ำแหน่ง
- ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ อาจารย์ ดร.โกวิท น้อยโคตร ลาออกจากต�ำแหน่งรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
- ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติชัย รถทอง ลาออกจากหัวหน้า
ภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
(อ่านต่อหน้า11)

กองกิจการนักศึกษา
จัดอบรมผูน้ ำ� นันทนาการ

งานกีฬา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ผูน้ �ำนันทนาการ” ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม
2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรนั ต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช
เพื่อสามารถน�ำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
สันทนาการ ประชุม ฝึกอบรม และรับน้อง-เพือ่ นใหม่
รวมถึงสามารถเป็นผูน้ ำ� นันทนาการได้ดว้ ยตนเอง
ภายในงานมีการฝึกทักษะและเทคนิค
การจัดกิจกรรมนันทนาการ การสร้างกลุม่ สัมพันธ์
และการน�ำเกม-เพลงรับน้องใหม่ กิจกรรมเข้า
จังหวะ โดยใช้เพลงประกอบท่าทาง และ กิจกรรม
การพัฒนาทักษะ และฝึกปฏิบตั ติ า่ งๆ โดยมี อาจารย์
พงษ์ปณต คอนทองและอาจารย์กฤตกาส ชูชยั คุปต์
และทีมงานจากศูนย์พัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรม
สร้างสรรค์ PDCA TRIANING CENTER
เป็น วิทยากร ทั้งนี้ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ
วุฒิบัตร
ขอเชิญชวน นักศึกษา และผู้สนใจสมัคร
เข้าร่วมอบรมได้ที่ งานกีฬา กองกิจการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ชัน้ ล่าง) สอบถามเพิม่ เติม
โทร. 02-310-8078, www.sportsram.
makewebeasy.com หรือที่ www.facebook.
com/sportaff/

Mr. Joachim Hecker ที่ ป รึ ก ษา
ฝ่ า ยวั ฒ นธรรมและการเมื อ ง พร้ อ มด้ ว ยทู ต
วั ฒ นธรรมจากสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี
ประจ� ำ ประเทศไทย ได้ เข้ า เยี่ ย มชมคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และ
ร่วมหารือการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทยเยอรมัน
ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง โดยมี
รองศาสตราจารย์ วิ โรจ นาคชาตรี คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์จาก
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
ณ คณะมนุษยศาสตร์

วันที่

๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผนึกกำ�ลัง 3 มหาวิทยาลัยดัง
เสริมความแข็งแกร่งวงการทัศนมาตร

			อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล
		
คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์
		
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง น�ำคณะ
		
นักศึกษา ร่วมโครงการประชุม
		
วิ ช าการและสานสั ม พั น ธ์
		
นักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์แห่ง
		
ประเทศไทย จั ด โดยคณะ
		
ทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.วัฒนีย์
เย็นจิตร คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รังสิต
เป็นประธานเปิดงาน และมี อาจารย์ภาวศุทธิ์
ลีดาสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาทัศนมาตร
ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รวมทัง้ เจ้าหน้าทีแ่ ละนักศึกษาจาก 3 สถาบัน ร่วมงาน
เมือ่ วันที่ 6 เมษายน 2562 ณ ตึก 15 ห้อง 15-226
(ออดิทอเรียม) ชัน้ 2 อาคาร Digital Multimedia
Complex มหาวิทยาลัยรังสิต
ผศ.พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร คณบดีคณะ
ทัศนมาตรศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่าโครงการประชุม
วิชาการและสานสัมพันธ์
สหพันธ์นกั ศึกษาทัศนมาตร
ศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6 นี้ มหาวิทยาลัย
รั ง สิ ต ได้ รั บ เกี ย รติ เ ป็ น
เจ้าภาพ ซึ่งในปัจจุบันมี
นักศึกษาสนใจด้านสาขา
วิชาทัศนมาตรศาสตร์เพิม่ ขึน้
ทุกปี โครงการนี้ถือเป็นการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งจากการ
สร้างเครือข่ายสหพันธ์นักศึกษาสาขาทัศนมาตร
ศาสตร์ ทัง้ ด้านวิชาการและการสร้างความสามัคคี
ในสาขาวิชาชีพ ซึ่งจะท�ำให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความส� ำ คั ญ บทบาท หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง
“ในฐานะอาจารย์และนักศึกษาสาขาทัศนมาตรศาสตร์ ต้องร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กบั
วิชาชีพ การตัดแว่นกับนักทัศนมาตรมีความแตกต่าง
กับการตัดแว่นกับร้านแว่น เพราะนักทัศนมาตร
ไม่ได้มีหน้าที่ตัดแว่นเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็น
ผู้คัดกรองสุขภาพสายตาด้วย ซึ่งปัจจุบันวิชาชีพ
ทัศนมาตรศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น
และเป็นที่ยอมรับในสังคม ดังนั้นอาจารย์มีหน้าที่
สอนอย่างดีทสี่ ดุ ส่วนนักศึกษาก็มหี น้าทีต่ งั้ ใจเรียน
เตรียมพร้อมทีจ่ ะเป็นนักทัศนมาตรทีด่ อี อกไปรับใช้
สังคมและประเทศชาติต่อไป”
อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล คณบดีคณะ
ทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามค�ำแหง กล่าวว่า กิจกรรม
ครั้งนี้ 				
(อ่านต่อหน้า11)

