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วันที่ ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ปี 2562 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียนจาก
ทั่วประเทศร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช                                             (อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามฯ ประชุมวิชาการระดับชาติ-นานาชาติ ปี 2562
พร้อมประกวดสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม 144 ผลงาน

  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง (ทีมA) ได ้ รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 
ประจ�าปี 2562 รอบคัดเลือก (กรุงเทพฯ) 
ทีส่�านกังานศาลยติุธรรม จดัโดย กองสารนเิทศ
และประชาสมัพนัธ์ โดยม ีนายสราวธุ เบญจกลุ 
เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม เป็นประธาน
มอบรางวัล เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2562 
ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม 
  ส�าหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีทีมระดับ
อดุมศกึษาเข้าร่วมแข่งขัน 27 ทมี ผลปรากฏว่า
การเเข่งขันในระดับอุดมศึกษา ทีมที่ได้รับ
รางวลัชนะเลศิ ได้เเก่ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 
ทีม A                      (อ่านต่อหน้า 2) 

ม.รามฯคว้ารางวัลชนะเลิศเเข่งขัน

ตอบปัญหากฎหมายวันรพี

 อธิการบดี ม.ร. ตัดริบบิ้นเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นักเรียน นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไปร่วมประชันผลงานกว่า 144 ทีม หวังผลักดันสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมไทยก้าวไกล
สู่ระดับสากล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวิทยาลยัรามค�าแหง เป็นประธาน
เปิดงานประกวดสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรม ระดบัมธัยมศึกษา อาชวีศกึษา อุดมศกึษา และบคุคลทัว่ไป 
ใน“งานประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 2562” จัดโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ร. เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารหอประชุม
พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช                                                                   (อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม

หวังผลักดันผลงานเยาวชนสู่ระดับโลก

ในฉบับ การสอบส่วนภูมิภาค

สอบซ่อมภาค 2 

และภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา 2561

หน้า 3



ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒๒

 โอกาสนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.มณี 
อชัวรานนท์ ประธานจดังานฯ กล่าวว่า การประชมุ
วิชาการและวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ 
ปี 2562 (Ramkhamhaeng University National 
and International Research Conference 2019) 
เป็นเวทีส�าหรับนักวิชาการและนักวิจัยในการ
น�าเสนอผลงาน แลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณ์
เชิงสร้างสรรค์ในด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีและเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างกันด้วย ทั้งนี้ ประชากรไทย
โดยเฉพาะกลุม่เยาวชนให้ความสนใจและเริม่คดิค้น
สิง่ประดษิฐ์ เทคโนโลยใีหม่ๆ เพิม่มากขึน้ การจดังาน
ครัง้นีจ้งึถอืเป็นเวทหีนึง่ทีจ่ะช่วยกนัระดมความคดิ
และกระตุน้ให้เกดิความสนใจในสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ 
ต่อไป
  ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัดิ ์ลาภเจริญทรัพย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว ่า 
“ขอต้อนรบันกัวชิาการ นกัวิจัย คณาจารย์ นกัศกึษา 
และนักเรียนจากท่ัวประเทศ เข้าสู่มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง และการประชมุวชิาการระดับชาตแิละ
นานาชาติในครั้งนี้ และเมื่อได้เห็นความตั้งใจ
ของทกุคนทีเ่ข้ามาจดันทิรรศการเพือ่ร่วมประกวด
ส่ิงประดษิฐ์และนวตักรรม ทีม่าจากทกุภาคทัว่ประเทศ 
อาท ิภาคเหนอืจากจงัหวดัเชยีงราย ภาคตะวนัออก-
เฉยีงเหนอืจากจงัหวดัหนองบวัล�าภ ู ภาคตะวนัตก
จากจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว  เช่ือมั่นว่าทุกคนที่มา
ร่วมงานครั้งนี้มีจิตใจมุ่งมั่นทุ่มเท และต้องการให้
ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเมืองแห่ง
นวัตกรรมต่อไป”
  จากนั้ น  เป ็นการ เสวนาพิ เศษเรื่ อ ง 
“Modernization and Education” โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 
อธกิารบดีมหาวทิยาลัยรามค�าแหง Professor Dr. 
Edward M. Reeve จาก U.S.A Mr. Michael 
Benz จาก Germany Mr. Veronika Martina
Bauer จาก Germany Assistant Professor 

รางวัลรองชนะเลศิอนัดับ 1 ได้เเก่ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนสุนันทา ทีม A รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ได้เเก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ทีม B เเละรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้เเก่ จุฬา-
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม A และ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ทีม B

ม.รามฯคว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขัน

ตอบปัญหาฯ              (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.มณ ี

อัชวรานนท์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กล่าวรายงานว่า งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และ

นวัตกรรมฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เพิ่มขีด

ความสามารถในการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม รวมถึงเพ่ือการสร้างสรรค์และ

พัฒนาสังคม 

 แต่ละผลงานที่ร่วมน�าเสนอในงานประชุม

วชิาการฯครัง้นี ้ได้รบัการสร้างสรรค์จากนกัวชิาการ 

คณาจารย์ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ 

ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ในส่วนของภาครัฐ

และภาคเอกชน

 ด้าน ผศ.วฒุศัิกด์ิ อธิการบด ีม.ร. กล่าวว่า

มีความยินดีที่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

น�าสิง่ประดษิฐ์มาจดัแสดงทีม่หาวิทยาลยัรามค�าแหง 

ซึ่ ง งานประกวดสิ่ งประดิษฐ ์และนวัตกรรม 

เป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยให้เดินหน้าต่อไป

เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับสังคมไทย โดยผลงาน

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้ง 144 ผลงานที่ผ่าน

เข้ารอบการประกวดฯครั้งนี้ เป็นผลงานที่มีคุณค่า

เกิดจากน�า้พกัน�า้แรงและความพยายามของทุกคน

ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดประโยชน์ และจะ

สามารถสร ้างคุณประโยชน ์มหาศาลให ้ กับ

ประเทศชาติในอนาคต

 “มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจะเดนิหน้าต่อไป

ในการสนับสนุนงานวิจัย สิง่ประดษิฐ์ และนวัตกรรม 

หลงัจากนีว้างแผนจะปรบัปรงุฐานข้อมูล โดยเชญิชวน

นักประดิษฐ์ นักวิจัยน�าข้อมูลมาเผยแพร่ผ่าน

ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมนักเรียน 

นักศึกษา คณาจารย์ที่มีศักยภาพเพื่อจะสามารถ

แข่งขันการประดษิฐ์คิดค้นนวตักรรมในระดบัโลกได้”

 ส�าหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ ์และ

นวัตกรรมครั้งน้ี จัดการแข่งขันตามระดับมัธยม 

อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยแบ่ง

ออกเป็น 5 กลุ่มตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

กลุ ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชี วภาพ 

กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ 

กลุ ่มปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล 

กลุม่สร้างสรรค์นวตักรรมเพือ่พฒันาการศกึษาและ

สงัคม และกลุม่สิง่แวดล้อมและพลงังาน โดยพจิารณา

ตัดสินจากการออกแบบ ความถูกต้องทางวิชาการ 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

และการน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในสังคม 

ม.ร.จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ                                              (ต่อจากหน้า 1)

Dr. Assawin Gongvatana จาก Hong Kong 
และMs.Ayundari Putriyana Ranindia จาก 
Indonesia ร่วมเสวนา และมกีารน�าเสนอผลงาน
วจิยั-วชิาการจากสถาบนัการศกึษาทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ 15 แห่ง จ�านวน 41 ผลงาน 
นอกจากนี้ ยังมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
นวตักรรม ระดบัมธัยมศกึษา อาชวีศกึษา อดุมศกึษา 
และบุคคลทั่วไป ประจ�าปี 2562 ชิงเงินรางวัล 
250,000 บาท ซึ่งมีผู ้สนใจส่งสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมเข้าประกวด จ�านวน 144 ผลงานด้วย

ม.รามฯ ประชุมวิชาการระดับชาติฯ
                                 (ต่อจากหน้า 1)



 1. ก�าหนดการสอบส่วนภูมิภาคสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2561 จัดสอบระหว่างวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ท่ี 24 – 25 สิงหาคม
2562 และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562
 2. คาบเวลาสอบปกติและซ�้าซ้อน
   (ปกติ)     คาบเช้า เวลา 09.00 – 11.30 น.   คาบบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.
   (ซ�า้ซ้อน)  คาบเช้า เวลา 09.00 – 12.30 น. คาบบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.
 3. กระบวนวิชาที่จัดสอบ มีจ�านวนแห่งละ 208 วิชา
    3.1 ข้อสอบปรนัย จ�านวน 88 วิชา
       ANT3057   APR2101   ART1003   BUS2101   ECO1003
ECO1101   ECO1102    ECO1121   ECO1122   ENG1001   ENG1002 
ENG2001   ENG2002   HIS1001   HIS1003   HIS1201   HPR1001 
HRM2101   INT1004   LAW1004   LIS1001   LIS1003   MCS1100 
MCS1101   MCS1150   MCS1151   MCS1250   MCS1300   MCS1350 
MCS1400   MCS1450   MCS2100   MCS2106   MCS2108   MCS2150 
MCS2160   MCS2162   MCS2200   MCS2203   MCS2390   MCS2603 
MCS3100   MCS3151   MCS3204   MCS3250   MCS3300   MCS3301 
MCS4403   MCS4481   MGT2101   MGT2102   MGT2202   MGT3203 
MGT3204   MGT3205   MGT3301   MGT3310   MKT2101   MTH1003 
MTH1103   MTH1104   PHI1003   POL1100   POL1101   POL2100 
POL2106   POL2108   POL2200   POL2300   POL2301   POL2302 
POL2303   POL3300   POL3301   POL3302   POL4100   PSY1001 
RAM1000   SCI1003   SOC1003   SOC2033   SOC2043   SOC4077 
STA1003   STA2016   THA1001   THA1002   THA1003
    3.2 ข้อสอบอัตนัย จ�านวน 122 วิชา
       ACC1001   ACC1002   ACC2134   ANT1013   ANT4078
APR3107    BIO2202    GAS2802   FIN2101   LAW1001   LAW1002
LAW1003   LAW2001   LAW2002   LAW2003   LAW2004   LAW2005
LAW2006   LAW2007   LAW2008   LAW2009   LAW2010   LAW2011
LAW2012   LAW2013   LAW2015   LAW2016   LAW3001   LAW3002 
LAW3003   LAW3004   LAW3005   LAW3006   LAW3007   LAW3008
LAW3009   LAW3010   LAW3011   LAW3012   LAW3015   LAW3033
LAW3035   LAW3038   LAW3054   LAW4001   LAW4002   LAW4003
LAW4004   LAW4005   LAW4006   LAW4007   LAW4008   LAW4009
LAW4010   LAW4011   LAW4012   LAW4013   LAW4017   LAW4062
MCS2170   MCS2201   MCS2260   MCS2460   MCS3104   MCS3152
MCS3190   MCS3205   MCS3206   MCS3208   MCS3281   MCS3309
MCS3400   MCS3403   MCS3460   MCS4103   MCS4106   MCS4150
MCS4151   MCS4160   MCS4170   MCS4190   MCS4201   MCS4601
MCS4602   MCS4603   MGT1001   MGT2201   MGT3101   MGT3102
MGT3401   MGT3402   MGT3403   MGT3404   MGT3405   MGT3408
MGT3409   MGT3412   MGT4004   MGT4206   MGT4207   MGT4208
MGT4209   POL2102   POL2103   POL2107   POL2109   POL2203
POL3311   POL3313   POL3316   POL3329   POL3330   POL4128
POL4310   POL4312   POL4348   POL4349   POL4350   SOC2065
SOC2091   SOC4074   SOC4083

การสอบส่วนภูมิภาคสอบซ่อมของภาค 2
และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

 4. สถานที่สอบ ประจ�าศูนย์สอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา 2561 และสาขาวิทยบริการฯ จ�านวน 28 แห่ง คือ

ลำาดับ ชื่อศูนย์        CODE          ชื่อโรงเรียน     ชื่อย่อ

 1.   เชียงใหม่   01   วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา  LC

 2.   เชียงราย   02   โรงเรียนด�ารงราษฎร์สงเคราะห์       DS

 3.   แพร่   03   โรงเรียนนารีรัตน์         NR

 4.   อุดรธานี   06   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี        ED

 5.   นครพนม   07   โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา                NS

 6.   ขอนแก่น   08   สาขาฯ ขอนแก่น                            RK

 7.   สุรินทร์   09   โรงเรียนสิรินธร                              ST

 8.   นครราชสีมา  10   โรงเรียนสุขานารี                            SN

 9.   สุราษฎร์ธานี  17   โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา                     SR

 10. นครศรีธรรมราช 18   วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช          NT

 11. ตรัง   19   โรงเรียนสภาราชินี                          SP

 12. สงขลา   20   โรงเรียนวรนารีเฉลิม                        VC

 13. เพชรบูรณ์   21   สาขาฯ เพชรบูรณ์                          NSB

 14. ปราจีนบุรี   22   สาขาฯ ปราจีนบุรี                           PB

 15. อุทัยธานี   23   สาขาฯ อุทัยธานี                             UT

 16. อ�านาจเจริญ  24   สาขาฯ อ�านาจเจริญ                        AM

 17. สุโขทัย   26   สาขาฯ สุโขทัย                               SU

 18. ศรีสะเกษ   27   โรงเรียนสตรีสิริเกศ                          SK

 19. ลพบุรี   28   โรงเรียนเทศบาลเมืองลพบุรี                DL

 20. หนองบัวล�าภู  29   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร                NP

 21. นครปฐม   30   โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ                     PA

 22. ทุ่งสง   31   วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง                        TS

 23. ชัยภูมิ   32   โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร                     CK

 24. บุรีรัมย์   34   วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์                      BT

 25. สระแก้ว   35   โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง               KL

 26. กาญจนบุรี  36   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก               BC

 27. น่าน   37   วิทยาลัยเทคนิคน่าน                         TN

 28. พังงา   39   โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน                TW

 5. จ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น 7,342 คน คิดเป็นที่นั่งสอบ

27,963 ที่นั่งสอบ

 6. ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์   

ก่อนการสอบประมาณ 1 อาทิตย์ และนักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่

รายบุคคลได้จากระบบ INTERNET ที่ WEBSITE www.ru.ac.th หัวข้อ

สารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค) ซึ่งนักศึกษาสามารถ download

ออกดูสถานท่ีสอบและหมายเลขห้องสอบ แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ

เข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้ ในกรณีที่มีปัญหา เกี่ยวกับตารางสอบไล่

ให้นักศึกษาติดต่อไปที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ สำานักบริการ

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 10240   

โทร.02-310-8611

ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๓



 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบันปัญญ์สุข และ
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการ
“แสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย” ปีท่ี 3 โดยมี รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานเปิดงาน และมี
ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปัญญ์สุข ดร.เนตรปรียา
ชุมไชโย ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษและจิตวิทยา และอาจารย์นพพร เพริศแพร้ว
อาจารย์พิเศษสอนขับร้องเพลงลูกทุ่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. ตลอดจน คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 200 คน
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพวงแสด ช้ัน 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ 
 

 

 โอกาสนี้ ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ประธานกรรมการบริหารสถาบัน
ปัญญ์สุข กล่าวว่า สถาบันปัญญ์สุขได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นองค์กรที่มี
คุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและได้รับมอบหมาย
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายคือธนาคารออมสิน
จัดโครงการ “แสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย” ให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ
เพื่อย�้าเตือนคนรุ่นใหม่ให้เห็นความส�าคัญของการใช้ภาษาและวรรณคดีไทย และ
น�าไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประจ�าวันได้จริง

 “ปัจจุบันไปสู่อนาคต สังคมไทยเป็นสังคมวัตถุนิยม มนุษย์จะก้าวไปสู่การแข่งขัน

และรับเอาภาษาและวัฒนธรรมอื่นมาเป็นตัวแปรในการเปลี่ยนชีวิตจนหลงลืม

วัฒนธรรมไทยอันเป็นรากเหง้าและความภาคภูมิใจของชนชาวไทย สถาบันปัญญ์สุข

จึงมีความปรารถนาที่จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของภาษาและ

วรรณคดีไทยให้มากยิ่งขึ้น”

 ดร.เพชรยุพา กล่าวต่อไปว่า เกิดบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัย

เก่ียวกับ Social Intelligence หรือความฉลาดทางสังคมว่า เม่ือมีการท่องท�านองเสนาะ

บทอาขยานในวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของอารมณ์มนุษย์นั้น

จะมีสารที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและจิตวิญญาณมากมายเกิดขึ ้น คือสามารถ

ขับสารเอนดอร์ฟิน (Endorphin) และสาร Oxytocin ออกมา ซึ่งเป็นฮอร์โมน

ท่ีช่วยเพ่ิมพูนความรู้สึกสบาย มีความสุข เกิดสมาธิ จนสามารถค้นพบตัวเอง มองเห็น

จุดยืนและทางออกของปัญหาได้อย่างทะลุทะลวง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพูนความรู้ 

ซ่ึงจากการศึกษาหลายแห่งพบว่า การร้องเพลงและการท่องท�านองเสนาะ บทอาขยาน

จะเพิ่ม IQ และปรับปรุงการท�างานของสมองได้ดี

 สถาบันปัญญ์สุข จึงเล็งเห็นความส�าคัญของงานด้าน “สุนทรีย์แห่งการใช้ภาษา

และวรรณคดีไทย” โดยต้ังปณิธานว่าจะสร้างสานส่ิงเหล่าน้ีให้คงอยู่กับประเทศไทย

และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยตลอดไป

 รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี คณบดีคณะมนุษศาสตร์ กล่าวว่า

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ขอต้อนรับทีมงานสถาบันปัญญ์สุข และคณะวิทยากรที่ให้เกียรติมาจัดกิจกรรม

“แสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย” ในคร้ังน้ี อีกท้ังยังได้มอบหนังสือ “ท่องแล้วเท่”

ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และต่อยอดองค์ความรู้

คู่ความบันเทิง และเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับการเรียน การใช้ชีวิต และเปิดโลกทัศน์

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จ�านวน 200 เล่มด้วย                           (อ่านต่อหน้า 11)

 การอ่าน เป็นพ้ืนฐานของการเรียน หากได้อ่านพร้อมท�าความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาสักเรื่องหนึ่ง สมองของเราจะเกิดการจดจ�าเป็นองค์ความรู้
ท่ีสามารถพัฒนาไปสร้างประโยชน์ได้หลายด้าน นักเรียน นักศึกษาจึงมีต�ารา
ประกอบการเรียน โดยสามารถอ่านเน้ือหาระหว่างการสอน อ่านท�าความเข้าใจ
ด้วยตนเอง หรืออ่านเพ่ือหาความรู้เพ่ิมจากอาจารย์ผู้สอน ต�าราวิชา APR2101
เป็นต�าราอีกเล่มท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงหยิบข้ึนมาอ่าน ด้วยยอด
การลงทะเบียนเรียนเทอมละกว่า 1,000 คน และการเปิดสอนทุกเทอมการศึกษา
 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ อาจารย์ประจ�าคณะ
บริหารธุรกิจ ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เจ้าของต�าราและ
ผู้สอนวิชา APR2101 สารสนเทศการส่ือสารทางธุรกิจ กล่าวว่า วิชา APR2101
หรือ BUS2101 เป็นวิชาเดียวกัน โดยในหนังสือจะเก่ียวข้องกับธุรกิจท้ังหมด
แบ่งเน้ือหาออกเป็น 10 บท เช่นการส่ือสาร เรียนรู้เก่ียวกับองค์กร การตลาด
การโฆษณา พร้อมบททดสอบก่อนและหลังเรียน โดยในแต่ละบทจะมีค�าถาม
หรือตัวอย่างให้นักศึกษาได้ทดลองตอบค�าถาม หากเป็นค�าถามระหว่างเรียน
จะมีเฉลยท้ายบท หากเป็นค�าถามท้ายบท นักศึกษาจะต้องท�าความเข้าใจ
และหาค�าตอบเอง ซึ่งจะมีค�าแนะน�าก�ากับไว้อย่างชัดเจน
 “วิชา APR2101 หรือ BUS2101 เป็นวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
ค่อนข้างมาก จ�านวนกว่า 1,000 คนทุกรอบ มีทั้งผู้ที่เข้าฟังบรรยายและ
เรียนไปพร้อมกับอาจารย์ผู้สอน และอีกจ�านวนหน่ึงท่ีท�าความเข้าใจด้วยตนเอง
น่ันเพราะการเรียนของเราน้ันไม่ได้บังคับว่าจะต้องเข้าเรียน 100% ผู้ท่ีไม่สะดวก
เข้าเรียนสามารถอ่านหนังสือและท�าความเข้าใจเองได้ หรือจะฟังบรรยาย
ย้อนหลังผ่านส่ือสารสนเทศของมหาวิทยาลัย หรือค้นหาผ่าน YOUTUBE หรือ
จะยืมเทปบรรยายจากห้องสมุดก็ได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะสะดวก
เรียนรู้แบบไหน การเข้าใจในเน้ือหาเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด เพราะการสอนจะสอนทุกบท
สอนเนื้อหาที่สอดคล้องกับบทนั้น ๆ เน้นค�าศัพท์ทางธุรกิจ ความเข้าใจ
ในสาระส�าคัญของเน้ือหาท่ีอ่าน การเขียนเชิงธุรกิจ ส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือการอ่านทุกบท
ท�าความเข้าใจและท�าแบบฝึกหัด หากเราท�าตลอดเวลา ท�าบ่อย ๆ เราจะสามารถ
ท�าข้อสอบได้”
 รศ.ดร.สุรเสกข์ ยังบอกอีกว่า ในต�าราเรียนมีแบบฝึกหัดเกือบ 800 ข้อ
จากเนื้อหาทั้งหมด นักศึกษาสามารถท�าความเข้าใจและฝึกท�าแบบฝึกหัด
จากในนีไ้ด้ และยงัย�า้ว่าข้อสอบทีอ่อกมาทัง้หมด เป็นเนือ้หาจากในเล่มล้วน ๆ
ดังน้ันผู้เรียนจึงม่ันใจได้เลยว่า หากตนเองอ่านหนังสือมาพร้อมแล้ว จะสามารถ
ท�าข้อสอบได้แน่นอน
 “นักศึกษาที่อยากท�าความเข้าใจกับวิชานี้ก่อนเรียน สามารถซื้อ
หนังสือมาลองอ่าน หรือเข้าดูการบรรยายย้อนหลังได้ เน้ือหาสนุก ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับภาษา ซึ่งไม่ได้ยากถึงขั้นเป็นภาษาอังกฤษหรือไวยากรณ์ล้วน ๆ
สอนแบบสอดแทรกความเข้าใจและมีแบบฝึกหัดได้ลองท�าเอง ผู้เรียนจะสนุก
ไปกับเนื้อหาที่สามารถค้นหาได้เรื่อย ๆ มีสิ่งให้ค้นคว้าเพิ่มเติมตลอดเวลา”
 ห้องเรียนขนาดใหญ่ ผู้สนใจกว่า 1,000 คน มีท้ังผู้เข้าเรียนและศึกษา
ด้วยตนเองจากหนังสือเรียน ดังน้ันการอ่าน จดจ�า และท�าความเข้าใจ จึงเป็น
ค�าแนะที่ดีที่สุดจากอาจารย์ผู้สอนประจ�าวิชา

 APR2101

ม.รามคำาแหงร่วมกับ วธ.-สถาบันปัญญ์สุข
จัดงาน “แสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย” ปีที่ 3

สารสนเทศและ

การสื่อสารทางธุรกิจ
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                    คณะมนุษยศาสตร์                                                                                                     อาจารย์ตูซาร์ นวย
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สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญในเมียนมา (1) 

 https://www.backpackerswanderlust.com/shwedagon-pagoda-yangon-myanmar/

 ชื่อของเจดีย์ชเวดากองนั้น ควรออกเสียงในทางท่ีถูกต้องเหมือน
คนเมยีนมา ในภาษาเมียนมาออกเสียงว่า “ชเวดะโกน”        [ชเว] แปลว่า 
ทอง,      [ดะโกน] เป็นชือ่เมอืงทีต่ัง้อยู ่ดังนัน้จงึสามารถแปลเป็น “ทองจาก
เมืองดะโกน”  ช่ือในภาษามอญที่ตั้งช่ือ “เจดีย์ชเวดะโกน” ตามชื่อของ
สถานที่นั้น โดย                           [บะยนีมะจี ้ชนิซ้อป]ุ สมเดจ็พระราชนิี 
ชินซ้อปุ” ความหมายในภาษามอญว่า “เจดีย์ทองที่อยู่บนที่ราบสูง”  
 พระมหาเจดย์ีชเวดะโกนสร้างมาเกอืบ 2,600 ปี  พระธาตขุองพระพทุธเจ้า
ทัง้ 4 องค์ทีป่ระดษิฐานอยู ่ กเ็ป็นพระเกศา 8 องค์, ธารพระกร, ทีก่รองน�า้, 
และพระสบง  องค์พระมคีวามสงู 326 ฟตุ เพราะสร้างไว้บนเนนิเขากเ็ลยอยูส่งู
ขึน้ไปอกี ไม่สร้างตกึสงูกนัในเมอืงย่างกุง้ เพราะเป็นเจดย์ีทีส่งูส่งมากตามศรทัธา
ทางศาสนา ก็เลยไม่ปลูกสร้างอาคารที่อยู่ของคนสามัญทั้งหลายให้สูงเกิน
กว่าเจดย์ีกนั ไม่ว่าจะดจูากทีไ่หนของเมอืงย่างกุง้ จะมองเหน็เจดย์ีชเวดะโกน 
             [เญา ปีน] แปลว่า “ต้นโพธิ”์ ทีอ่ยูบ่นลานขององค์พระน้ัน 
เป็น                     [บอ ด ิเญา ปีน] แปลว่า “ต้นศรมีหาโพธิ”์ แท้ๆ ทีอ่ญัเชญิ
มาจากประเทศอนิเดีย มีการไปอัญเชิญต้นศรมีหาโพธิม์าจากประเทศอินเดีย 
100 ต้น แล้วน�าไปปลกูไว้ตามพระเจดย์ีท่ีศกัดิส์ทิธิต่์าง ๆ เช่น
[ชเว มอ ด่อ พะย้า] เจดีย์ชเวมอดอ ฯลฯ
                      [  [ดะเปาละปเย่เน่] แปลว่า “วนัเพญ็เดอืนตะเบ้า”
(วันเพ็ญในเดือนมีนาคม) เป็น                                [ชเวดะโกน เซดี 
ปแว้ดอเน่] แปลว่า “วันงานสถาปนาเจดีย์ชเวดะโกน”  ซึง่เป็นงานท่ีใหญ่ทีส่ดุ
และคกึคกัทีส่ดุทีป่ระเทศเมยีนมา จัดงานสถาปนาเจดย์ีชเวดะโกนกันถึง 1 เดอืน 
ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ก่อนที่งานจะเริ่มในวันเพ็ญเดือนตะเบ้า ก็เริ่มตั้งวางร้านค้า
กนัอยูแ่ล้ว จนถงึประมาณ 2 สัปดาห์หลงัจากวนัเพ็ญเดือนตะเบ้า
[ปแว้ เซ้ ต่าน] แผงตลาดในงาน, ร้านค้าทีเ่ป็นตวัแทนของรฐัแต่ละรฐั, 
[ซะ ปแว้] หมายถึง การแสดงแบบสมัยโบราณเมือ่มกีารปกครองโดยกษัตรย์ิ 
และการแสดงต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบมีมากจนเดินดูได้ไม่หมด  
 ในงานสถาปนาเจดีย์ชเวดะโกน                              [มะโต้ ติน
ก้านแยะ ปไย ปแว้] หมายถงึ การแข่งขนัทอผ้าจวีร “มะโต้ตนิก้าน” ทีท่อให้เสร็จ
สมบรูณ์ภายใน 24 ชัว่โมงนัน้ มชีือ่เสยีงมาก ซึง่ท�าการทอผ้าให้แล้วเสรจ็ภายใน 
24 ชั่วโมง ที่เริ่มตั้งแต่ปั่นเอาด้ายจากดอกฝ้ายจนกระทั่งทอเสร็จเป็นผ้าจีวร
ส�าหรับนุ่งห่มได้  ตามรัฐต่าง ๆ จะขอคนที่ทอผ้าเป็นทั้งหลายให้เข้าแข่งขัน 
แล้วในเช้าวนัเพญ็เดอืนตะเบ้าเอาผ้าจวีรทีท่อเสรจ็แล้ว ก็จะถวายแก่พระพทุธรปู
ต่าง ๆ ทีอ่ยูบ่นเจดย์ีชเวดะโกนกนั  ในงานสถาปนาเจดย์ีชเวดะโกนทีบ่นลาน
เจดีย์หมู่คณะทางศาสนาต่าง ๆ มักจะจัดสวดพระมหาปัฏฐานอย่างต่อเนื่อง

กันบ้าง ถวายน�้ามันบูชากันบ้าง คนจากทั้งประเทศจะมาร่วมงานสถาปนา
เจดีย์ชเวดะโกนกัน คึกคักมากจนแทบจะไม่มีที่ยืนบนลานเจดีย์ 
 รอบ ๆ องค์เจดีย์ ปิดทองค�าไว้จนเต็ม                 [ที้ดอ] แปลว่า 
“ฉตัร” กับ               [เซนพูด้อ] แปลว่า “ป่ินเพชร” นัน้ คนทีเ่คารพบชูา
ทัง้หลายจากรุน่สูรุ่น่ต้ังแต่สมยัโบราณทีบ่รจิาคเอาไว้ เตม็ไปด้วยกับเครือ่งประดบั
เพชรพลอยอญัมณ ีการบชูาพระพทุธพระธรรมตามแบบอย่างชาวเมียนมาน้ัน 
ไม่อาจเห็นได้จากคนชาติอื่นเลย เพื่อการท�าบุญท�าทานถวายพระพุทธ 
พระธรรมแล้วไม่ว่าเมื่อไหร่ ไม่หวงกัน สมถะกันตามพระพุทธธรรมบัญญัติ 
 บริเวณจาก             [เลกา] หมายถึง ขั้นบันไดจนถึง          [ยีน 
ปยนี] หมายถงึ ลานเจดย์ีท่ี เรยีกว่า                  [เซ้าต้าน] หมายถึง “มขุ
ประตูเจดีย์” นั้น ทุกด้านยกเว้นด้านตะวันตกติดตั้งลิฟต์เอาไว้   
[ตะเซ้า] หมายถงึ “ซุม้” แล้ว         [ซะยะ] ทีแ่ปลได้ว่า “พลบัพลา” ก็คือที่
ที่มีพระพุทธรูปต้ังอยู่และมีหลังคาให้กราบไหว้พระแล้วน่ังพักได้ แล้วมี
อาคารทีเ่ขยีนบนัทกึเรือ่งราวต�านานของเจดย์ีชเวดะโกนนัน้ เปิดต้ังแต่ตอนเช้า 
8 โมงครึง่ จนถงึ 6 โมงเยน็ด้วย  แล้วยงัมทีีเ่กบ็ฉตัรเก่าที ่               [มีน้โด้น 
มีน้] หมายถงึ กษัตรย์ิมีน้โด้น” เคยสถาปนาถวายไว้ และ                 [เค้า
เล้าจ้ี] แปลว่า “ระฆงัใหญ่” ท่ีหล่อไว้ตัง้แต่เมือ่ตอนท่ีสร้างเจดีย์ชเวดะโกนกด้็วย  
ระฆังทั้งหลายก็มีหลากหลายรูปแบบ เวลาที่หล่อก็แตกต่างกันในแต่ละใบ 
 เวยีนรอบเจดย์ีเสรจ็ก่อน 1 รอบ แล้วไปไหว้ที ่             [มเว้ นาน 
เด้า] แปลว่า “มมุประจ�าวนัเกดิ” ของตวัเองกนั  เมือ่ไหว้พระเสรจ็จะต้องวาง 
                     [พะย้า ชิโค ้แต่ป ้าน] แปลว่า “ดอกไม้ที่ไหว้พระ” 
น้ันมาใส่ใน           [ป้าน โอ้] แปลว่า “หม้อดอกไม้” ที่แขวนเอาไว้ที่ 
                   [มเว้นาน โจไต่] แปลว่า “เสาประจ�าดวงวนัเกดิ” ของตวัเอง 
แล้วก็เพื่อที่จะจุด                  [พะเย้าไต่] แปลว่า “เทียน”       
[อะมเว้ไต่] แปลว่า “ธูป” มีก�าหนดที่เอาไว้ตรงที่มีแผ่นเหล็กวางเรียงไว้  
ถ้าอยากทิง้ขยะมตีะกร้าใส่ขยะอยู ่  ส่วนการสรงน�า้พระนัน้ ต้องสรงน�า้องค์
พระพุทธรูปเป็นอันดับแรก เสร็จแล้วสรงน�้าเสาประจ�าดวงวันเกิดกับสัตว์
ประจ�าวนัเกดิ  เมือ่ไปสกัการะมหาเจดย์ีชเวดะโกน นอกจากมมุประจ�าวนัเกดิ
ทีค่วรไปแล้ว มทีีท่ีค่นนิยมไปกราบไหว้กนัอกีคอื พระพทุธรปูประจ�าตระกลู
ของราชวงศ์เมียนมา ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับมุมประจ�าวันเกิดวันเสาร์ 
 ยกเว้นประเทศเมียนมาไม่ว่าจะประเทศไหนก็ไม่มี 
[เซ้าต้านเซ้] หมายถึง “ตลาดข้ันบันไดของเจดีย์”  แล้วมีร้านขายทั้ง 
                 [พะย้า ซาโอะ] แปลว่า “หนังสือธรรมะ” 
[ปะเระคะยา ปิซ้ี] แปลว่า “สงัฆภัณฑ์”              [พะย้าป้าน] แปลว่า“ดอกไม้
ส�าหรบัไหว้พระ”หาได้จากตลาดข้ันบนัไดของเจดย์ี พวก 
[โบะดะวีน บะจีก่าชะ] แปลว่า “ภาพจิตรกรรมพุทธประวัติ” ท่ีอยู่บนผนัง
ของตลาดขั้นบันไดก็น่าสนใจด้วยเหมือนกัน 
 ไม่มคีนงานท�าความสะอาดบนลานเจดย์ีชเวดะโกน เพราะคนเมยีนมา
นิยมกวาดลานเจดีย์ บ้างก็ท�ากันเองคนเดียว บ้างก็ท�ากันเป็นหมู่คณะเพื่อ
เอาบุญเอากุศลกัน นอกจากกวาดลานเจดีย์เอาบุญเอากุศลแล้ว นิยมท�ากัน
อีกบ้าง คือ การท�าความสะอาดข้ีเถ้าธูป  ขี้เถ้าเทียน  กวาดใบไม้บนพื้น 
ตัดแต่งกิ่งไม้ และท�าความสะอาดทุกชนิดในชีวิตประจ�าวัน  
 เจดย์ีชเวดะโกน เป็นเจดย์ีมรดกโลกส�าหรบัชาวพทุธทัง้หมด เพราะอย่างนี้
น่ันเอง ผูน้�าของโลกทกุคน จงึได้นับถือเลือ่มใสเจดย์ีชเวดะโกนเป็นเจดย์ีองค์หนึง่
ที่คนต่างศาสนาก็ยังนับถือเลื่อมใสกันด้วย เมื่อมาถึงที่ประเทศเมียนมา  



   อาจารย์ลาวินี ปุรณะสกุล                                                            คณะมนุษยศาสตร์                                                        
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กลยุทธ์การสอนภาษาเยอรมัน
อย่างมืออาชีพ

 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ม.ร. จัดโครงการ

อบรม “กลยุทธ์การสอนภาษาเยอรมันอย่างมอือาชพี” 

แก่ครูผู ้สอนภาษาเยอรมันในโรงเรียนต่างๆ ใน

ประเทศไทย ณ ห้องประชมุพดด้วง คณะมนษุยศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562โดยได้รับเกียรติจาก 

รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี คณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์กล่าวเปิดงาน

 รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

ประกอบไปด้วย

 1. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย -

เยอรมัน (กรุงเทพฯ)

 2. โรงเรยีนกาญจนานเุคราะห์ (กาญจนบรีุ)

 3. โรงเรียนพัทลุง (พัทลุง)

 4. โรงเรยีนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (นครปฐม)

 5. โรงเรยีนสวุรรณภมูพิทิยไพศาล (ร้อยเอด็)

 6. โรงเรยีนสาธิตจฬุาฯ ฝ่ายมัธยม  (กรงุเทพฯ)

 7. โรงเรียนสตรีนนทบุรี  (นนทบุรี)

 8. โรงเรยีนปทมุเทพวิทยาคาร  (หนองคาย)

 9. โรงเรยีนเบ็ญจะมะมหาราช (อบุลราชธานี)

 10. โรงเรยีนกาฬสนิธ์ุพทิยาสรรพ์ (กาฬสนิธุ)์

 11. โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร-

วิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม (กรุงเทพฯ)

 12. โรงเรียนเทพศิรินทร์ (กรุงเทพฯ)

 หัวข้อภายในงานอบรมโดยคณาจารย์ 

ม.ร.มีดังต่อไปนี้

   1. “สุนทรีย์บันเทิงในช้ันเรียน: ดูหนัง ฟังเพลง 

เล่นกบัค�าคมภาษาเยอรมนั” โดย รองศาสตราจารย์ 

ดร. ประภาวดี กุศลรอด

   2. “นักเรียนอ่านไม่เข้าใจ ครูช่วยอะไรได้บ้าง” 

โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. จนิดา ศรรีตันสมบุญ

   3. “การสอนอ่านภาษาเยอรมันอย่างมีวิจารณญาณ”

โดย อาจารย์ ดร. พัชรินทร์ ชัยวรรณ

4. “Textarbeit im Deutschunterricht” โดย 

PD Dr. Salifou Traoré

5. “การสร้างแบบทดสอบโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย” 

โดย อาจารย์ลาวินี ปุรณะสกุล

6. “Master Deutsch als Fremdsprache: 
Praxis- und Berufsorientiertheit im Fokus” 
โดย อาจารย์ Michaela Zimmermann

 โครงการนี้เปิดโอกาสให้ครูผู ้สอนภาษา
เยอรมนัในประเทศไทยได้แลกเปลีย่นประสบการณ์
การสอนภาษาต่างประเทศ พร้อมทัง้หารอืแนวทาง
ปรับกลยุทธ์การสอนภาษาเยอรมันให้สอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) หน่ึงใน
หลักการที่ส�าคัญประจ�าปีงบประมาณ 2562 ของ 
ศธ. คือ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทาง
การพฒันาประเทศและการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก 
ส�าหรับการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
มีจุดเน้นที่ส�าคัญ เช่น
 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้น
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู ้จาก
สถานการณ์จริง สถานการณ์จ�าลอง กิจกรรมการ
เรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถ
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข
 เรยีนรู ้Digital และใช้ Digital เป็นเครือ่งมอื
การเรียนรู ้
 ช่วงท้ายของงานอบรมผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ ได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง 
ระบบ Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
แม้ผู้เรียนที่สนใจจะลงสมัครเป็นนักศึกษารามฯ
ระบบ Pre-degree อยู ่ต ่างพื้นที่และอาจไม่
สามารถเข้าฟังบรรยายได้ แต่ทางสาขาฯ มีต�ารา
ภาษาเยอรมันท่ีสามารถเรียนรู ้ได ้ด ้วยตนเอง 
และห้องเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ (http://
www.human.ru.ac.th/german/)  รองรับ
ผู ้ เรียนอย่างครบครัน จึงท�าให้หัวข ้อน้ีได ้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมาก

กจิกรรมจติอาสา   อาจารย์ประสิทธิ ์ บุญไทย 
รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัหนองบวัล�าภู 
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการฯ 
จงัหวดัหนองบวัล�าภ ูร่วมกจิกรรมจติอาสา ท�าความ
สะอาดพื้นที่ด ้านหน้าทางเข ้ามหาวิทยาลัย
รามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดหนองบัวล�าภู เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2562 เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ�าปีพุทธศักราช 2562  

ปลกูป่า   มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิาร
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภูจัดโครงการ
พีส่อนน้อง “กจิกรรมเสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม
และค่านยิมทีพ่งึประสงค์” เมือ่วนัที1่3 กรกฎาคม 
2562  มีกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี 
อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย รองอธิการบดีฝ่าย
วิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู เป็นประธาน
น�าปลกูป่า พร้อมด้วย นกัศกึษา และคณะเจ้าหน้าที่
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวล�าภู ร่วมกัน
ปลูกป่า

โครงการพี่สอนน้อง  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ จั งหวัด
หนองบัวล�าภู จัดโครงการพี่สอนน้อง “กิจกรรม
นกัศึกษารามค�าแหงรุน่ใหม่ใส่ใจสขุภาพ” เมือ่วนัท่ี 6 
กรกฎาคม 2562 โดย อาจารย์ประสิทธิ ์ บญุไทย 
รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจังหวดัหนองบวัล�าภู 
เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีนักศึกษารุ่นพี่ 
คอื นางสาวอภติตรา โคตรเวยีง คณะสือ่สารมวลชน
และนายคมชาญ  ยะหัวดง คณะบริหารธุรกิจ  
ได้แนะน�าวธิกีารเรยีน การเตรยีมตัวสอบ ประสบการณ์
การเรียนหลกัสตูรPre-degree และกจิกรรมสร้าง
สานสัมพันธ์ระหว่าง รุ ่นพี่ และรุ ่นน้องที่เป็น
นักศึกษาใหม่ 

กิจกรรมรามฯ 
หนองบัวล�าภู



ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๗

จุดเริ่มต้น มีตั้งแต่สมัยค.ศ.1508 Leonardo Da Vinci ท่ีพยายาม
หาวธิทีีช่่วยให้การมองเห็นชัดเจนขึน้โดยไม่ใช้แว่นตา น่ันคอืการน�าหน้าจุ่มลง
ไปในถ้วยแก้วที่มีน�้าใส่อยู่ ผ่านมาในปีค.ศ.1636 นักวิทยาศาสตร์ชื่อ René 
Descartes ใช้หลอดทดลองทรงกระบอกที่ท�าจากแก้วมาใส่น�้า คล้ายการ
จ�าลองวธิขีอง Da Vinci ให้ใส่เข้าไปในตาและสมัผสักับดวงตา แม้ว่าในสมยันัน้
ยงัไม่ประสบความส�าเรจ็เพราะใส่เลนส์สมัผสัแล้วผูใ้ส่ไม่สามารถกระพรบิตาได้ 
แต่ได้เป็นก้าวแรกของ“เลนส์สัมผัส”บนดวงตา หลังจากน้ันเกือบ 200 ปี
จึงมกีารพฒันาต่อโดย Thomas Young เขาใช้หลอดแก้วทดลองแก้วมขีนาด
เลก็ลงเหลอื 0.25 นิว้แล้วใช้ขีผ้ึ้งเพ่ือให้เลนส์สมัผสัติดอยูบ่นตาได้ และอธิบาย
การใช้แก้ไขค่าสายตาโดยใช้เลนส์สัมผัส นกัดาราศาสตร์ Sir John Herschel 
สนับสนุนแนวคิดการใช้คอนแทคเลนส์เพื่อแก้ไขปัญหาสายตา ทั้งสายตาสั้น- 
สายตายาว และสายตาเอียง แล้วยังได้เสนอสมมติฐานในการหล่อแม่พิมพ์
ของกระจกตาผู้ท่ีสวมใส่เพื่อให้ตัวเลนส์มีขนาดที่พอดีกับผู้ใส่ แต่เทคโนโลยี
ในขณะนั้นยังล้าหลังเกินไปที่จะพิสูจน์ว่าท�าได้จริงหรือไม่

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นช่วงหลังยุคปฏิวัติ
อตุสาหกรรม ในปีค.ศ.1888 จกัษแุพทย์ Dr. Adolf Fick 
และคณะ สามารถพฒันาคอนแทคเลนส์ทีส่ามารถใส่แล้ว
กระพริบตาได้เป็นคร้ังแรก โดยใช้เทคนิคการผลิตของ
การเป่าแก้ว (Blown Glass) ทีท่�าให้วสัดแุก้วมคีวามบาง 
เลนส์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 – 21 มม. ซึ่งมีขนาด
ใหญ่กว่ากระจกตา มทีรงโค้งนนู มทีีว่่างคล้ายถ้วยส�าหรบั
ใส่น�า้ตาหรอืสารละลายใสทีท่�าหน้าท่ีแก้ไขค่าสายตาต่างๆ 
(refractive power) แก้ไขค่าได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ขนาดของถ้วย ซึง่หลักการนีมี้ทีม่าจาก Da Vinci น่ันเอง 
คอนแทคเลนส์ลักษณะนี้มีช่ือเรียกว่า Scleral Lens 
อย่างไรก็ตาม เลนส์รุน่นีย้งัมข้ีอบกพร่องอยูส่องเรือ่ง คอื 
น�้าหนักที่มาก ท�าให้ใส่ไม่สบาย และวัสดุแก้วไม่สามารถ
ท�าให้ออกซเิจนผ่านได้ กระจกตาเรานัน้ต้องได้รบัออกซเิจน
ผ่านทางอากาศ คอนแทคเลนส์แก้วจึงท�าให้กระจกตาขาดออกซิเจนไปเลี้ยง 
ส่งผลให้รู้สึกเจ็บตาหลังจากใส่ได้ไม่กี่ชั่วโมง

ปีค.ศ.1929 ในช่วงที่งานด้านวัสดุศาสตร์พัฒนาขึ้นมาก เป็นปีที่ 
Dr. Dallos และ Istvan Komàromy น�าแนวคิดการหล่อแม่พิมพ์กระจกตา
ของ Herschel มาท�าเพือ่ให้ได้เลนสัมผัสทีมี่รปูร่างไปตามกระจกตามากท่ีสุด 
ต่อมาไม่นานได้มกีารผลติเลนส์จากวสัดชุนดิใหม่ เป็นพลาสตกิซึง่มนี�า้หนกัเบา 
มีความใส ไม่เกิดรอยขีดข่วน ตกแล้วไม่แตก มีความยืดหยุ่น และง่ายในการ
ผลติส�าหรบัเทคโนโลยใีนขณะนัน้ วัสดุชนดินีค้อื polymethyl methacrylate 
(PMMA) วัสดุเดียวกันกับป้ายอะคริลิกนั่นเอง เลนส์ที่ท�าจากแก้วจึงไม่ได้รับ
ความนิยมอีกต่อไป หลังจากที่มีการใช้งานวัสดุที่ท�าจากแก้วมานานถึง 60 ปี  

หลงัจากนัน้ในปีค.ศ. 1948 นกัเทคนคิด้านทศันศาสตร์ Kevin Touhy 
พัฒนาให้เลนส์มีขนาดเล็กลง ใกล้เคียงกับขนาดกระจกตา เพื่อให้เลนส์เกาะ

อยู่บนตาได้ดีขึ้น ที่เรียกว่า Corneal Lens เป็นจุดก�าเนิดเลนส์สัมผัสที่นิยม
ใช้ในปัจจุบัน ต่อมาไม่กี่ปีได้มีผู้พัฒนาแนวคิดว่าเลนส์สัมผัสมีความโค้งขึ้นดี
กว่าเลนส์แบน รวมไปถึงพัฒนาเลนส์ให้มีความบางเพียง 0.2 มม. แม้ว่าจะ
พัฒนาให้เลนส์บางมากจนถึง 0.1 มม. แต่เลนส์ยังมีข้อบกพร่องเก่ียวกับ
การส่งผ่านออกซิเจน ซึ่งส่งผลให้สวมใส่ไม่ได้นาน

การพัฒนายังมีต่อไปอย่างรวดเร็วซึ่ง 10 ปีต่อมา นักเคมี Otto 
Wichterle พัฒนาวัสดุพลาสติกชนิดใหม่เรียกว่า “Hydrogel” ที่สามารถ
ให้ออกซิเจนซึมผ่านได้ มีความน่ิมและยืดหยุ่นสูงเมื่อโดนน�้า เขาให้ลิขสิทธิ์
ของวัสดุนี้ให้คนทั่วโลกไปพัฒนาต่อได้ ต่อมานักทัศนมาตร Dr. Robert 
Morrison ได้จัดตั้งห้องทดลองที่มีบริษัท Bausch and Lomb เป็นผู้ให้ทุน
สนับสนุนให้พัฒนาเน้ือวัสดุและเทคนิคการผลิตให ้มีความเที่ยงตรง 
จึงเป็นที่มาของบริษัทแรกที่ท�าให้เลนส์สัมผัสชนิดนิ่มนี้วางขายออกสู่ตลาด
เป็นจ�านวนมากได้ในปีค.ศ.1978 ในขณะเดยีวกนัมกีารพฒันาคอนแทคเลนส์
ชนิดแข็งที่เรียกว่า Rigid Gas Permeable (RGP) ซึ่งต่อยอดจากวัสดุแข็ง 
                       PMMA แต่ให้ออกซเิจนผ่านได้  เมือ่ 21 ปีทีผ่่านมา บรษิทั 
                          Ciba Vision ได้พัฒนาวัสดุของคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มนี้
                        เป็นวัสดุ Silicone Hydrogel เพื่อเพ่ิมปริมาณของ 
                     ออกซิเจนท่ีส่งผ่านเข้าสู่ดวงตา โดยการเติม silicone     
                       ลงไปในวัสดุ Hydrogel
                จากนี้เป็นต้นไป คอนแทคเลนส์ยังมีการพัฒนา   
                      ทางด้านวัสดุ เพื่อลดปัญหาจากการใช้งาน ส่งเสริม
                        สุขภาพตามากขึ้น ฟื้นฟูรักษาความผิดปกติบนดวงตาได้ 
                        ไม่เพียงเท่าน้ัน ยังพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่จะไปอยู่ใน  
                        คอนแทคเลนส์ เช่น การวดัระดบัน�า้ตาลในน�า้ตาส�าหรบั
                        ผูป่้วยเบาหวาน ถ่ายรปูถ่ายวดิโีอเพยีงกระพรบิตาโดยใช้
                        คอนแทคเลนส์ทีม่เีซนเซอร์อยู ่เป็นต้น สิง่เหล่านีด้เูหมอืนจะ
                        อยู ่ ในภาพยนตร ์  Sci-fi แต ่มันกลับสามารถเป ็น
                        ความจริงได้แล้วในปัจจุบัน เราในฐานะผู้บริโภคคงต้อง  
                        ปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆตามยุคสมัยและใช้งานให้
                        เหมาะสม

	 คอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัส	เป็นเครื่องมือแพทย์ชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่หลักคือ
ช่วยให้มองเห็นชัดเจนมากขึ้นคล้ายกับเลนส์แว่นตา	แต่แตกต่างกันท่ีเลนส์ท่ีใช้แก้ไข
ปัญหาสายตานั้นสัมผัสไปบนดวงตา	กว่าจะมาเป็นคอนแทคเลนส์ที่มีให้เลือกใช้
หลากหลายแบบ	มทีัง้ท่ีใช้เพือ่แก้ไขปัญหาสายตา	ฟ้ืนฟคูวามผดิปกติจากโรค	หรอืจะใช้
เพือ่ความสวยงาม	เกดิจากความพยายามของนกัคดิมากมายทีจ่ะเอาชนะความบกพร่อง
ของสายตามนุษย์

 อาจารย์ณัชอาภา พวงมาลัย                                คณะทัศนมาตรศาสตร์

กว่าจะมาเป็นคอนแทคเลนส์ที่ ได้ยินกัน
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https://www.andrewgasson.co.uk/a-chronology-of-the-early-developments/
https://www.andrewgasson.co.uk/a-chronology-of-the-early-developments/
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ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒๘

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จฑุารตัน์ วรประทีป 
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและวางแผน พร้อมด้วย 
อาจารย์ดร.มาฆมาส สุทธาชีพ และ อาจารย์
ดร.เอกสทิธิ ์ป้ันรัตน์ อาจารย์ประจ�าคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เข้าร่วมประชุมเตรยีมความพร้อม
การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย คร้ังที ่45 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
เพื่อร่วมศึกษาและสังเกตการณ์ในการเป็นเจ้าภาพ
การจดัประชมุวชิาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 46 ซึ่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ได้รบัเกยีรตจิากสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในปี พ.ศ. 2563

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธเนศวาณชิย์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์
คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมจดักจิกรรมอาจารย์ทีป่รกึษา 
พบ นกัศกึษาวิทย์ ให้กับนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 1 ณ ห้อง SK401 ชั้น 4 อาคารสองแคว 1 
(SK1) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง วิทยาเขตบางนา 
เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 -
11.30 น. โดยมีการแนะน�าระบบการเรียน -
การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ เช่น โครงสร้าง
หลักสูตร การลงทะเบียนเรียน ทุนการศึกษาฯ 
ตลอดจนการให้ค�าปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น วิธี
การเรียน การวางแผนการใช้ชีวิตระหว่างเรียน 
การประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อให้นักศึกษาได้
ประสบความส�าเร็จในการเรียนตามที่ตั้งใจไว้

 นกัวจัิยหน่วยวจิยัไลเคน ภาควชิาชีววิทยา 
เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์
ขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กล ้องจุลทรรศน์
อเิลก็ตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคการวเิคราะห์
ธาตเุชงิพลงังาน ณ หอประชมุจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 
ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 
30 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงเป ็นการเสริมสร ้าง
ศักยภาพและเพิ่มประสบการณ์การท�างานให้กับ
นักวิจัยของหน่วยวิจัยไลเคน ซึ่งกล้องจุลทรรศน์
อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ศึกษา
ผิวของเซลล์หรือผิวของวัตถุที่น�ามาศึกษาใน
รูปแบบสามมิติ  ซึ่ งอาจมีก�าลังขยายสูง ถึง 
400,000 เท่า สามารถน�ามาประยกุต์ใช้กบังานได้
หลากหลายด้าน เช่น วิชาการ อุตสาหกรรม 
การแพทย์ เกษตรกรรมฯ

 รองศาสตราจารย ์ ดร.วรรณา มุสิก 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหาร ร่วมชี้แจง
นโยบายอาจารย์ไปปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ทีป่รกึษา
ทีว่ทิยาเขตบางนา ณ ห้องประชมุภาควชิาคณติศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการสร้าง
ความมัน่ใจ ความอบอุน่ ตลอดจนแนวทางการเรยีน
ในมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียน 
ณ วิทยาเขตบางนา นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์อย่างกว้างขวาง 
เช่น การตวิปรบัพืน้ฐานคณิตศาสตร์ การจดัพีร่หสั-
น้องรหัส เพื่อดูแลกัน การน�าข้อมูลของนักศึกษา
มาประมวลผล เพื่อใช้ในการติดตามการเรียนของ
นักศึกษา ฯลฯ

 นักวิจัยหน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา 
ได้รับเชิญจาก ศูนย์เรียนรู ้ป่าวังจันทร์ สถาบัน
ปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เป็นวิทยากรร่วม
โครงการ “Yes We Care คน ป่า อากาศ” 
ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 โดยให้
ความรู ้เ ก่ียวกับการส�ารวจไลเคน ซึ่งเป็นดัชนี
ชีวภาพบ่งบอกสภาพอากาศ (Bio-indicator) ที่
ส�าคัญ ในพื้นท่ีป่าวังจันทร์ อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู ้ที่สนใจ 
ที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมนี้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ 
ดร.มาฆมาส สุทธาชีพ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
เข้าร่วมประชมุ Regional Planning Workshop for the 
North Pacific and Western Pacific Marginal Seas Tokyo 
ประเทศญี่ปุ ่น ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 
2 สิงหาคม 2562 โดยการประชุมดังกล่าว รัฐบาล
ญี่ปุ ่นเป็นแกนน�าร่วมกับองค์กรจากประเทศต่างๆ 
เช่น สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร ญีปุ่น่ฯ ในการ
ประชุมเตรียมความพร้อมส�าหรับภูมิภาคแปซิฟิก 
ซึ่งระหว่างปี 2021-2030 องค์การสหประชาชาติ 
ได้ประกาศให้เป็นปีทศวรรษแห่งวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ส�าหรับการประชุมดงักล่าวถอืเป็นโอกาสดขีองคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ในการสร้าง
เครือข่ายด้านวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
เพื่อเปิดสอนหลักสูตรใหม่และการจัดต้ังศูนย์วิจัย
ด้านทะเลของคณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสต่อไป

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์



ปัญหานักศึกษา
ตอบ

LIS3285
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web programming

กองบรรณาธิการ

ถาม อยากทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
ทางไปรษณีย์ว่ามีขั ้นตอนอย่างไรบ้าง ถ้าหาก
ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง
ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนดได้ 
ตอบ 1. มหาวิทยาลัยประกาศวันลงทะเบียนเรียน
ทางไปรษณีย์ทุกภาคการศึกษาไว้ในปฏิทินการศึกษา
โดยดูได้จาก www.ru.ac.th หรือ ม.ร.30 ซึ่งมี
ขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
   1.1 ขอบัตรลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ม.ร.34)
ที ่อาคาร KLB ชั ้น 1 หรือเข้าไป Download 
แบบฟอร์ม ม.ร.34 ได้ที่ www.regis.ru.ac.th
   1.2 กรอกข้อมูลลงใน ม.ร.34 ให้ครบถ้วน โดยเขียน
ช่ือ-สกุล, รหัสประจ�าตัวนักศึกษา, รหัสวิชาให้ชัดเจน
   1.3 ช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าหน่วยกิต,
ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัยและค่าบริการข้อมูลสารสนเทศ
กรณีภาคเรียนปกติ (ภาค 1 หรือภาค 2) ล่าสุดมิได้
ลงทะเบียนเรียน ต้องช�าระค่ารักษาสถานภาพ
ภาคละ 300 บาท โดยซ้ือธนาณัติจากท่ีท�าการไปรษณีย์
ช่ือผู้รับเงิน “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง” ณ ท่ีท�าการ
ไปรษณีย์รามค�าแหง 10241 (ถ้าช�าระเงินไม่ครบถ้วน
มหาวิทยาลัยจะตัดกระบวนวิชาสุดท้าย หรือไม่รับ
ลงทะเบียนเรียนให้แล้วแต่กรณี)
   1.4 ซองจดหมายติดแสตมป์ จ่าหน้าซอง ถึงตัว
นักศึกษา
   1.5 ส่งเอกสารท้ังหมด โดยจดหมาย ลงทะเบียน
เรียนตอบรับทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง ผู้อ�านวยการ
ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ตู้ ปณ.1028 กรุงเทพฯ
10241 หรือสามารถน�าเอกสารการลงทะเบียนเรียน
ทางไปรษณีย์มาใส่กล่องรับลงทะเบียนทางไปรษณีย์
ท่ีอาคาร อาคาร KLB ช้ัน 1 (หน่วยลงทะเบียนเรียน)
ม.รามฯ1 หัวหมาก บางกะปิ
 2. ภาคปกติ (ภาค 1 และภาค 2) ลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต (ไม่มีการลงทะเบียนเรียน
สอบซ่อมทางไปรษณีย์)
ถาม  รบกวนสอบถามดังนี้
 1. การย้ายคณะจะต้องน�าเอกสารอะไร
ไปยื่นเพื่อติดต่อด้วยหรือไม่
 2. เมื่อเราสอบผ่านแล้วได้เกรด D และ
อยากจะปรับเกรดให้ดีขึ ้นสามารถลงทะเบียน
เรียนใหม่ หรือวิธีการอย่างไรบ้าง
 3. มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีการรีไทร์ 
หรือไม่ และถ้ามีก�าหนดอยู่ที่เท่าไหร่
ตอบ 1. เอกสารท่ีต้องน�าไปย่ืนในการย้ายคณะ/
สาขา มีดังนี้
   1.1 บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

   1.2 ใบเสร็จลงทะเบียนภาคปัจจุบัน (หากไม่มี
สามารถคัดส�าเนาได้ท่ี One Stop Service อาคาร
KLB ช้ัน 1 ท้ังน้ี มีค่าธรรมเนียม จ�านวน 200 บาท
ในการท�าเรื่องย้ายคณะ
 2. นักศึกษามีสิทธ์ิปรับอักษรระดับคะแนน
ได้เฉพาะกระบวนวชิาทีไ่ด้ผลการสอบต�า่กว่าอักษร
ระดับคะแนน C โดยน�าวิชาที่สอบได้เกรด D หรือ
D+ ไปลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาค 1, 2 หรือภาค
ฤดูร้อน ท้ังน้ีให้นับวิชาท่ีสอบได้อักษรระดับคะแนน
สูงสุดเพียงครั้งเดียว
 3. เร่ืองการรีไทร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ไม่มีระเบียบการรีไทร์มีแต่ระเบียบการหมดสถานภาพ
นักศึกษา ซึ่งไม่ส่งผลกับผลการเรียนของนักศึกษา
ดังน้ัน นักศึกษาจะศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีตามหลักสูตร
4 ปี หรือไม่เกิน 10 ปีตามหลักสูตร 5 ปี แต่ผู้ที่
ส�าเร็จการศึกษาได้ต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม
ตั้งแต่ 2.00 ขึ ้นไป เมื ่อนักศึกษาสอบผ่านครบ
ทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตรแล้วเกรดเฉล่ียท้ังหมด
ต้องไม่ต�า่กว่า 2.00 ถ้าต�า่กว่า 2.00 จะไม่จบการศกึษา

ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
เข้าเรียนได้ก็สามารถศึกษาจากต�าราด้วยตนเองได้

 ข้อแนะนำาในการสอบ

 เนื่องจากข้อสอบวิชานี้เป็นข้อสอบปรนัย

ในการท�าข้อสอบข้อสอบนักศึกษาควรอ่านข้อสอบ

อย่างระมัดระวังและเลือกค�าตอบที่ถูกที่สุด

 ช่องทางการติดต่อผู้สอน

 โทรศัพท์ : 084-645-5508

 อีเมล : nakorn@ru.ac.th

       รศ.ดร.นคร ยิ้มศิริวัฒนะ
 วันเวลาและสถานที่เรียน
 วันจันทร์ เวลา 09.30 - 11.20 น.
 ห้อง VPB401
 อาจารย์ผู้สอน
 รศ.ดร.นคร ยิ้มศิริวัฒนะ
 อาจารย์นงนุช อินทรวิเศษ
 ดร.อภิวีร์ อันตรเสน
 คำาอธิบายรายวิชา
 ศึกษาถึงรายได้ส่วนบุคคลกับรายได้ประชาชาติ
การบริโภค การออม การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ความเจริญทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่าง
ประเทศ ระบบการเงินและธนาคาร การให้สินเช่ือ
เงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงิน การคลัง ระบบ
เศรษฐกิจ หน้ีสาธารณะ วัฏจักรธุรกิจ และการจ้างงาน
 ตำารา/เอกสารการเรียน
 อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม. (2562) เศรษฐศาสตร์
มหภาค 1. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง.
 แนวทางการวัดผล
 สอบปลายภาค
 ข้อแนะนำาในการเรียน
 นักศึกษาควรเข้าช้ันเรียน หากไม่สามารถ

๙

ข่าวกระบวนวิชา
ภาค 1/2562

   ECO1102 ส�าหรับรหัส 54-59
   ECO1122 ส�าหรับรหัส 60 ขึ้นไป
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 / หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

MACROECONOMICS 1 / PRINCIPLES OF MACROECONOMICS

RUS3011
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 5
Communication Russian V

 วัน เวลา สถานที่เรียน

 วันพุธ เวลา 11.30 – 13.20 น.

 อาคารเรียน HUB2305

 อาจารย์ผู้สอน

 อาจารย์ ดร.ศรีวรา ผาสุขดี

 คำาอธิบายรายวิชา

 ศึกษาภาษารัสเซียเพ่ือความเข้าใจในการฟัง

พูด อ่าน และเขียนจากบทอ่านในระดับสูงข้ึน (ควร

เรียนกระบวนวิชา RUS 2012 มาก่อน)

 An advanced study of selected texts

in order to improve Russian listening,

speaking, Reading and writing skills.

(Recommended preliminary course RUS 2012)

 ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน

 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 5

 แนวทางการวัดผล

 สอบปลายภาคเป็นแบบอัตนัย เติมค�าและ

บรรยายเป็นภาษารัสเซีย

 ข้อแนะนำาในการเรียน

 การเรียนภาษาในระดับกลางและระดับสูง

นักศึกษาควรมีพ้ืนฐานทางภาษารัสเซียเบ้ืองต้นมาก่อน

และควรเข้าเรียนอย่างสม�่าเสมอเพื่อพัฒนาทักษะ

ทางภาษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้นักศึกษาควร

ท�าความเข้าใจไวยากรณ์ ท่องศัพท์ ฝึกอ่านและเขียน

ทุกคร้ังในคาบเรียนและทบทวนบทเรียนเป็นประจ�า

ท�าการบ้านอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ง่ายต่อการสอบไล่

และง่ายต่อการใช้ภาษาในชีวิตประจ�าวัน หากมี

ข้อสงสัยเก่ียวกับเน้ือหาควรถามผู้สอนโดยตรงทันที  

 ข้อแนะนำาในการสอบ

 อ่านค�าส่ังหน้าปกข้อสอบทุกคร้ังก่อนลงมือ

ท�าข้อสอบ

 ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน

 ติดต่อผู้สอนได้ที่สาขาวิชาภาษารัสเซีย

ห้อง HUB2305 คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ช้ัน 3

   อาจารย์ ดร. ศรีวรา ผาสุขดี



ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

 วัน เวลา สถานที่เรียน
 วันพุธ เวลา 11.30 – 13.20 น.
 อาคารเรียน HUB2305
 อาจารย์ผู้สอน
 Mr.Ivan Sakhno
 คำาอธิบายรายวิชา
 ศึกษาภาษารัสเซียเพ่ือความเข้าใจในการฟัง
พูด อ่าน และเขียนจากบทอ่านในระดับสูงขึ ้น
(ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3012 มาก่อน)
 An advanced study of selected 
texts in order to improve Russian listening,
speaking, Reading and writing skills.
(Recommended preliminary course RUS 3012)
 ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน  
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 7
 แนวทางการวัดผล
 สอบปลายภาคเป็นแบบอัตนัย เติมค�าและ
บรรยายเป็นภาษารัสเซีย
 ข้อแนะนำาในการเรียน
 การเรียนภาษาในระดับกลางและระดับสูง
นักศึกษาควรมีพ้ืนฐานทางภาษารัสเซียเบ้ืองต้นมาก่อน
และควรเข้าเรียนอย่างสม�่าเสมอเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้นักศึกษาควร
ท�าความเข้าใจไวยากรณ์ ท่องศัพท์ ฝึกอ่านและเขียน
ทุกคร้ังในคาบเรียนและทบทวนบทเรียนเป็นประจ�า
ท�าการบ้านอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ง่ายต่อการสอบไล่
และง่ายต่อการใช้ภาษาในชีวิตประจ�าวัน หากมี
ข้อสงสัยเก่ียวกับเน้ือหาควรถามผู้สอนโดยตรงทันที
 ข้อแนะนำาในการสอบ
 อ่านค�าส่ังหน้าปกข้อสอบทุกคร้ังก่อนลงมือ
ท�าข้อสอบ
 ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
 ติดต่อผู้สอนได้ที่สาขาวิชาภาษารัสเซีย 
ห้อง HUB 2304 คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ช้ัน 3
    อาจารย์ ดร.ศรีวรา ผาสุขดี

 วัน เวลา สถานที่เรียน
 วันจันทร์ เวลา 13.30 – 15.20 น.
 อาคารเรียน HUB2305
 อาจารย์ผู้สอน
 Mr.Ivan Sakhno
 คำาอธิบายรายวิชา

๑๐

ข่าวกระบวนวิชา
ภาค 1/2562

RUS2101
การฟังและการพูดภาษารัสเซีย 1

Listening and Speaking in Russian I

RUS3012
ภาษารัสเซียเพ่ือการส่ือสาร 6
Communication Russian VI

RUS4011
ภาษารัสเซียเพ่ือการส่ือสาร 7

Communication Russian VII

 วัน เวลา สถานที่เรียน
 วันอังคาร เวลา 09.30 – 11.20 น.
 อาคารเรียน SBB 307
 อาจารย์ผู้สอน
 อาจารย์ ดร.ศรีวรา ผาสุขดี
 คำาอธิบายรายวิชา
 ศึกษาต่อจาก RUS3011 โดยศึกษาโครงสร้าง
ประโยค ค�าศัพท์และส�านวน รวมทั้งฝึกการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง
และการเขียนในระดับสูงข้ึน (ควรเรียนกระบวนวิชา
RUS3011 มาก่อน)
 Continuation of RUS 3011 a study
of structure, vocabulary and expressions.
Practice in Reading, speaking and writing.
(Recommended preliminary course RUS 3011)
 ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน  
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 6
 แนวทางการวัดผล
 สอบปลายภาคเป็นแบบอัตนัย เติมค�าและ
บรรยายเป็นภาษารัสเซีย
 ข้อแนะนำาในการเรียน
 การเรียนภาษาในระดับกลางและระดับสูง
นักศึกษาควรมีพ้ืนฐานทางภาษารัสเซียเบ้ืองต้นมาก่อน

 ศึกษาต่อจาก RUS2101 ฝึกทักษะการฟัง
และการพูด โดยมีเน้ือหาและภาษาซับซ้อนมากข้ึน
โดยสามารถสรุปใจความและแสดงความคิดเห็นได้ 
 Continuation of RUS 2101. A practice
in Russian listening and speaking on move
complex texts, discussion, and summarized
oral report on various topics. 
 ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน   
 การฟังและการพูดภาษารัสเซีย 1
 แนวทางการวัดผล
 สอบปลายภาคเป็นข้อเขียน และสอบฟังพูด
โดยคณะจัดสอบเอง
 ข้อแนะนำาในการเรียน
 การเรียนภาษาในระดับกลางและระดับสูง
นักศึกษาควรมีพ้ืนฐานทางภาษารัสเซียเบ้ืองต้นมาก่อน
และควรเข้าเรียนอย่างสม�่าเสมอเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้นักศึกษาควร
ท�าความเข้าใจไวยากรณ์ ท่องศัพท์ ฝึกอ่านและเขียน
ทุกคร้ังในคาบเรียนและทบทวนบทเรียนเป็นประจ�า
ท�าการบ้านอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ง่ายต่อการสอบไล่
และง่ายต่อการใช้ภาษาในชีวิตประจ�าวัน หากมี
ข้อสงสัยเก่ียวกับเน้ือหาควรถามผู้สอนโดยตรงทันที
 ข้อแนะนำาในการสอบ
 อ่านค�าส่ังหน้าปกข้อสอบทุกคร้ังก่อนลงมือ
ท�าข้อสอบ
 ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
 สาขาวิชาภาษารัสเซีย ห้อง HUB 2304
คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3
   อาจารย์ ดร. ศรีวรา ผาสุขดี

และควรเข้าเรียนอย่างสม�่าเสมอเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้นักศึกษาควร
ท�าความเข้าใจไวยากรณ์ ท่องศัพท์ ฝึกอ่านและเขียน
ทุกคร้ังในคาบเรียนและทบทวนบทเรียนเป็นประจ�า
ท�าการบ้านอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ง่ายต่อการสอบไล่
และง่ายต่อการใช้ภาษาในชีวิตประจ�าวัน หากมี
ข้อสงสัยเก่ียวกับเน้ือหาควรถามผู้สอนโดยตรงทันที
 ข้อแนะนำาในการสอบ
 อ่านค�าส่ังหน้าปกข้อสอบทุกคร้ังก่อนลงมือ
ท�าข้อสอบ
 ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
 ติดต่อผู้สอนได้ที่สาขาวิชาภาษารัสเซีย
ห้อง HUB 2304 คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ช้ัน 3
   อาจารย์ ดร. ศรีวรา ผาสุขดี

GER2012
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 4

German for Communication 4

 วันเวลาและสถานที่บรรยาย
 วันพฤหัสบดี เวลา 11.30 – 14.30 น.
 ห ้อง HUB1304 คณะมนุษยศาสตร ์ 
(ช้ัน 3 อาคาร 1)
 อาจารย์ผู้สอน
 อาจารย์ลาวินี ปุรณะสกุล
 คำาอธิบายกระบวนวิชา
 ศึกษาภาษาเยอรมันต่อจากภาษาเยอรมัน
เพ่ือการส่ือสาร 3 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนเพ่ือการส่ือสารในระดับท่ีสูงข้ึนในสถานการณ์
ต่าง ๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 2011 มาก่อน)
 จุดประสงค์การเรียนรู้
 • สามารถใช้วงศัพท์และส�านวนเยอรมัน
ในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารในชีวิตประจ�าวันได้
และมีความรู้ ความเข้าใจหลักไวยากรณ์เยอรมัน
ระดับ A2 มากขึ้น
 • มีความรู ้ทั ่วไปในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมในชีวิตประจ�าวันของกลุ่มประเทศที่ใช้
ภาษาเยอรมันเพื่อสามารถน�ามาเปรียบเทียบกับ
วัฒนธรรมของประเทศไทยได้
 แนวทางการเรียนการสอน
 เน้นการส่ือสารภาษาเยอรมันในชีวิตประจ�าวัน
โดยฝึกทักษะท้ัง 4 ด้าน (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) กระบวน
วิชานี้มีสรุปหลักไวยากรณ์และแบบฝึกหัดเสริม
ทักษะเพ่ิมเติมในระบบห้องเรียนออนไลน์ Moodle
ของสาขาวิชาภาษาเยอรมัน (www.human.ru.ac.th/
german/)
 ตำารา/เอกสารการเรียน
 เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ 
ลาวินี ปุรณะสกุล มีจ�าหน่ายที่ศูนย์ถ่ายเอกสาร
คณะมนุษยศาสตร์
 แนวทางการวัดผล
 สอบปลายภาคข้อสอบปรนัยจ�านวน 100 ข้อ 
 ติดต่อผู้สอน
 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษา
ตะวันตก ห้อง HUB2307 คณะมนุษยศาสตร์ (ช้ัน 3
อาคาร 2) หรือทางอีเมล lawinee@ru.ac.th
     อาจารย์ ลาวินี ปุรณะสกุล



 ภาษาและวรรณคดีมีความสัมพันธ์แนบแน่น
กับชีว ิตคนไทย เราใช้ภาษาเพื ่อการสื ่อสาร
ท�าความเข้าใจซ่ึงกันและกัน และสร้างสรรค์วรรณคดี
เพ่ือบันทึกประสบการณ์และจิตนาการ จึงมีผู้เปรียบ
ภาษาและวรรณคดีว่าเป็น กระจกเงาสะท้อนชีวิต
และสังคม ทั้งนี้ภาษาและวรรณคดี เป็นเช่นเดียว
กับวัฒนธรรมอื่นๆของมนุษย์ ไม่หยุดนิ่ง หากแต่
เปล่ียนแปลงไปตามสังคม ตามกาละและเหตุปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวและผันแปร ดังนั้น 
การจัดโครงการครั้งนี้ สามารถท�าให้ผู้เข้าร่วมได้
เรียนรู ้ว ่า ภาษาส่องสังคม วรรณคดีส่องชีวิต 
นั้นเป็นจริง และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต
ประจ�าวันได้จริงด้วย
 “ขอฝากนักเรียน นักศึกษาว่า ภาษาไทย
ที่ใช้ผ่านสื่อและเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบัน ยังคง
ใช้กันผิดๆ มองไม่เห็นคุณค่าของภาษาไทย ขอให้
ช่วยกันรักษาคุณค่าของภาษาไทยและใช้ให้ถูกต้อง 
ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดสืบต่อกันมา
จะได้ก้าวสู่อนาคตได้อย่างภาคภูมิใจ สร้างความ
เป็นไทยสืบไป”

ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑๑

                                                          คณะผูจั้ดทำาข่าวรามคำาแหงออนไลน์
เจ้าของ     มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
บรรณาธกิาร           ผศ.ลนีา  ลิม่อภชิาต              ผูป้ระสานงานข้อมลูสารสนเทศ   นางรชัน ี โคตรพรหม                       
บรรณาธกิารผูช่้วย    รศ.วารศิา  พลายบวั     อาจารย์อภสิทิธ์ิ  ศภุกจิเจรญิ      น.ส.สธุ ี ตนัตนินัท์ธร     
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 โอกาสนี้ รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิรพิงษ์  เศาภายน 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า พิธีไหว้ครูเป็น
พธีิการศกัดิส์ทิธ์ิทีล่กูศษิย์ได้มาแสดงออกถงึความ
กตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี รู้สึก
ปลาบปลื้มใจที่ลูกศิษย์มาร่วมพิธีเป็นจ�านวนมาก 
สร้างความประทบัใจและความชืน่ใจให้แก่ครอูาจารย์
อย่างยิ่ง สิ่งนี้ถือเป็นก�าลังใจให้ครูท้ังหลายที่คอย
ทุม่เทการสอนและดแูลนกัศกึษา และเมือ่นกัศึกษา
เข้ามาเรยีนหนังสอื ขอให้ตัง้ใจศกึษาหาความรู ้ใฝ่รู้
ใฝ่เรยีนทัง้ในต�าราเรยีน และความรูร้อบตวัจากสือ่
ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ หากมีปัญหาหรือไม่เข้าใจ
ในวิชาใดๆ ขอให้เข้ามาปรึกษาครูอาจารย์ 
 “ขอให้นักศึกษามีสติในการเรียนและ
การใช้ชีวิต รู้จักคบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร และ
มุ ่งมั่น ตั้งใจเรียน มีวินัย อดทน ฝึกฝนตนเอง 
และมคุีณธรรม เพราะสงัคมทกุวนัน้ีมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาขอให้ใช้สติในการด�ารงชีวิตมีเหตุมีผล
เป็นสิ่งส�าคัญ รวมทั้งขอให้ชวนกันเรียนหนังสือ 
ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และขอให้เป็นผู้ที่
อ่อนน้อมถ่อมตน มคีวามเคารพครอูาจารย์ และมี
ไมตรีจิตกับเพื่อนๆ ด้วย 
 มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะดูแลลูกศิษย์ทุกคน
เหมือนลูกหลาน ท�าหน้าที่เป็นบ้านหลังที่สอง 
ให้ได้เรยีนหนงัสอืและมโีอกาสสร้างเสรมิสตปัิญญา 
พัฒนาตนเอง พร้อมที่จะออกไปเป็นบัณฑิตที่เก่ง
และดี มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นแบบอย่างให้กับ
นักเรียนที่สอนต่อไปในอนาคต”
  ทั้งนี้ ภายในงานมีพิธีมอบทุนการศึกษา 
3 กองทุน จ�านวน 12 ราย คือ ทุนการศึกษา 
“พลโทสมศักดิ์ เผ่านาค” จ�านวน 4 ราย ได้แก่ 
นางสาวอารยิา  เจียกระโทก  นายศกัรนิทร์  ส่องศรี  
นางสาวรัตนาภรณ์  ชุมศรี และนางสาววรพนิต  
ฉายเพชร ทุนการศึกษา “รองศาสตราจารย์ 
พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน” จ�านวน 6 ราย 
ได้แก่ นางสาวนุชนารถ  ดีนอก นางสาวนิภรณ์  
ชนะนิล  นางสาวสุภาพรรณ  ศิริยุทธ์ิ  นางสาว
ณภัทร  ใฮงาม  นางสาวนิภาพร  กมลเลิศ และ
นายนัฐวุฒิ  สงสม และทุนการศึกษา “ผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์สบืพงษ์  ปราบใหญ่” จ�านวน 2 ราย
ได้แก่ นางสาวสุจติรา  มามะ และนายกติตพิงษ์  งานแขง็  

 อธิการบดีม.ร. กล่าวต่อไปว่า ขอให้
นักศึกษามีความเช่ือมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 
การเรียนหนังสือจะเป็นกุญแจชีวิตไขไปสู่ความ
ส�าเร็จสร้างอนาคตที่ดีให้กับตนเองและครอบครัว 
ดังน้ัน นักศึกษาได้รับทุน กยศ. และได้ประโยชน์
จากกองทนุฯ แล้ว จงตัง้ใจเรยีนให้จบ เป็นคนเก่ง
และดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 
เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว ขอให้ใช้เงินคืนให้กับ
กองทุนฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องที่
ต้องการโอกาสเรียนหนังสือต่อไป ขอให้ก�าลังใจ
กับทุกคนอีกครั้ง ขอให้มาเข้าเรียนเมื่อมีโอกาส 
ใช้เงนิทนุทีไ่ด้มาให้เกดิประโยชน์สูงสดุ และตัง้มัน่
อยู่ในความดีครองตนให้ดี อย่าให้อบายมุขเป็น
อปุสรรคต่อการด�าเนนิชวีติ ครอูาจารย์ทกุคนจะเป็น
ก�าลังใจให้ หากมีปัญหาใดขอให้มาปรึกษาเพื่อรับ
ค�าแนะน�าที่ดีจากครูอาจารย์ได้เสมอ 

ความเข้าใจและเรยีนรูป้ระสบการณ์เกีย่วกับการวิจัย
เพื่ อการพัฒนาประเทศ และเพื่ อให ้ผู ้ เข ้ า
อบรมสามารถจัดท�าข้อเสนอการวิจัยได้ รวมทั้ง 
เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และการวจิยัระหว่าง วช.และหน่วยงานในเครือข่าย
 การจัดโครงการครั้งนี้มีการบรรยาย และ
ภาคปฏบิตั ิโดยมวีทิยากรจากหลกัสตูรการพฒันา
นักวิจัย (แม่ไก่) ของ วช. ท�าหน้าที่เป็นวิทยากร
และให้ค�าปรึกษาต่างๆกับผู้เข้าร่วมโครงการด้วย
 ด้าน ดร.จนิตนาภา โสภณ จากส�านกังาน
การวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะ
ขบัเคลือ่นประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 (มัน่คง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน) เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย
เป็นประเทศทีม่รีายได้ปานกลาง มคีวามเหลือ่มล�า้
ของความมั่งคั่ง และความไม่สมดุลในการพัฒนา 
และยงัติดอยูใ่นโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท�ามาก ได้น้อย” 
จึงจะต้องปรับเปลี่ยนให้เป็น “ท�าน้อย ได้มาก” 
โดยเปลีย่นจากการผลติสนิค้า “โภคภณัฑ์” ไปสูส่นิค้า
เชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลย ีความคดิสร้างสรรค์ และนวตักรรม 
 ทั้งนี้ เป็นนโยบายที่ต้องการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการผลิตเน้นการใช้เทคโนโลยีและ
นวตักรรมในการเพิม่มูลค่าสินค้าและบรกิารโดยมี
เป้าหมาย 5 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 1)กลุ่ม
อาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2)กลุ ่ม
สาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
3)กลุ ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ ่นยนต์และ
ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
4)กลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ
และบังคับอุปกรณ์ต่างๆปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยสีมองกลฝังตวั และ5)กลุ่มอตุสาหกรรม
สร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง
 ดร.จนิตนาภา กล่าวอกีว่า ส�านกังานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)ซึ่งมีภารกิจในการเสนอแนะ
นโยบาย ยทุธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการพฒันา 
ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ติดตามและประเมินผลการวิจยั
ของประเทศ ก�าหนด ส่งเสรมิ และก�ากบัมาตรฐาน
การวิจัย รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการวิจัย และบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมนั้น
 วช.จึงได้พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางการ
วิจัย โดยสร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัยและ
นวตักรรมร่วมกับเครอืข่ายวจิยั จัดโครงการฝึกอบรม 
“สร้างนกัวจิยัรุ่นใหม่” (ลกูไก่) เพือ่เพ่ิมความเข้มแขง็
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
โดยการเพิ่มจ�านวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ให้มีจ�านวนเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะตอบเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรม ระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนไปสู่
การเป ็นประเทศที่ ม่ันคง มั่ งคั่ ง  และยั่ งยืน 
ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล

  “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
คณะวิทยากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มี
ส่วนช่วยในการพัฒนาและเพิ่มจ�านวนบุคลากร
วิจัยและนวัตกรรมให ้ประเทศ ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมด�าเนินการ และขอให้
การด�าเนินการครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ก�าหนดไว้ทุกประการ”



อบรมภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัรามค�าแหง 
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา จัดอบรม
ภาษาอังกฤษในการฟังพดูอ่านเขยีน โดย พนัตรี 
ดร.ราเชน มีศรี อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ
แก่นักเรียนในส่วนภูมิภาค จากคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มนีกัศึกษาเข้าร่วมอบรม
จ�านวน 70 คน  เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ 
จังหวัดพังงา 

ประชุม อพ.สธ.-ม.ร.  คณะท�างานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี- 
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง (อพ.สธ.–ม.ร.) จดัการประชมุ
ภายใน ครัง้ที ่2/2562 ณ ห้องประชุมหน่วยวิจยัไลเคน 
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม 
2562 โดยมเีนือ้หาการประชมุเก่ียวข้องกบันโยบายของ
กระทรวงอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนทุนวิจัย 
ตลอดจนการวางแผนปฏิบติังานประจ�าปีงบประมาณ 
2562-2564 เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวทิยาลยัรามค�าแหงและแผนแม่บท อพ.สธ. – 
ม.ร. ระยะ 5 ปีที่หก ตลอดจนอุปสรรคและปัญหา
การท�างานของคณะนักวิจัยโครงการ อพ.สธ.–ม.ร. 
เพื่อน�ามาปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมกับ ส�านักงาน
การวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) จดัโครงการ “สร้างนกัวิจัยรุน่ใหม่” (ลูกไก่) รุน่ที ่1 โดยมี ดร.จนิตนาภา โสภณ 
ผูท้รงคณุวฒุ ิส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิเป็นประธานเปิดงาน มรีองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ศิรโิรจน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการโครงการฯ  นักวิชาการ นักวิจัย  
อาจารย์ และเจ้าหน้าที ่ร่วมต้อนรบั เม่ือวันที ่5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบรรยายชัน้ 5 อาคารศรศีรทัธา ม.ร.
 โอกาสนี้ รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ รักษาราชการแทนผู ้อ�านวยการโครงการฯ กล่าวว่า 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้ร่วมมือกับส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” 
(ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ข้ึน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ�านวน 70 คน อบรม
ระหว่างวนัที ่5-9 สงิหาคม 2562 มีวัตถปุระสงค์เพือ่สร้างนกัวิจยัรุน่ใหม่ให้มคีวามรู ้     (อ่านต่อหน้า 11)
   

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน
เปิดการปฐมนเิทศและให้โอวาทแก่นกัศึกษากองทนุ
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดโดย งานแนะแนว 
จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
โดยม ีคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนกัศึกษา 
ร่วมงานกว่า 900 คน เมือ่วนัที ่2 สิงหาคม 2562 
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช
  โอกาสนี ้รองศาสตราจารย์อดลุย์ ตะพัง 
รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา กล่าวว่า กองทนุ
เงนิให้กูย้มืเพือ่การศึกษา เป็นโครงการของรฐับาล
ทีก่่อต้ังขึน้เมือ่ปี 2539 เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชนของชาติ
ได้มโีอกาสศกึษาเล่าเรยีนโดยทดัเทยีมกนั และเพือ่
ให้นกัเรยีนและนกัศึกษาทีข่าดแคลนทนุทรพัย์กู้ยมื
เงินกองทุนเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษา และค่าครองชีพระหว่างศึกษา งานแนะแนว
จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
เห็นความส�าคัญในเรื่องน้ีจึงได้จัดการปฐมนิเทศ
นกัศึกษากองทนุฯ ข้ึนเพือ่สร้างความเข้าใจทีถ่กูต้อง
ในระเบียบ กฎเกณฑ์ การปฏิบัติตน และขั้นตอน
การกูย้มืต่างๆ รวมทัง้การสร้างจติส�านกึและความ
รบัผดิชอบในการใช้เงนิทนุ การช�าระหนีค้นืกองทนุฯ
แก่นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อเป็นไปตาม
นโยบายรัฐบาลด้วย   
 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่า ขอให้ก�าลังใจ
นกัศกึษาทกุคนทีเ่ข้ามาเรียนหนงัสอืทีม่หาวทิยาลยั
รามค�าแหงแห่งนี้ และมีความจ�าเป็นต้องกู้ยืมเงิน
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอให้เข้มแข็ง ขยัน 
อดทน และมีความรับผิดชอบ เรียนหนังสือให้จบ
การศึกษา เม่ือเรยีนจบแล้วต้องใช้เงนิคืนให้กบักองทนุฯ 
เพราะแนวคดิของกองทนุฯนีร้ฐับาลต้องการช่วยเหลอื
ลูกหลานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้เรียนหนังสือ 
ซึ่งการเรียนต้องไม่ถูกจ�ากัดด้วยความจ�าเป็นทาง
เศรษฐกิจ และการศึกษาถือเป็นบันไดส�าคัญของ
ชวิีตทีจ่ะก้าวไปสูค่วามส�าเรจ็ในอาชีพการงานต่อไป
 “มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นมหาวทิยาลยั
ตลาดวิชา ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผูท้ีใ่ฝ่รูใ้ฝ่เรยีน
อย่างแท้จริง เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ทัดเทียมกับผู้อื่นและสามารถยืนอยู่ในสังคมได้
อย่างสง่างาม ขอฝากทุกคนว่าอย่าท้อ ให้สู้ฟันฝ่า
อปุสรรค เพราะในสงัคมยังมผีูค้นทีต้่องต่อสูอี้กมาก 
รามค�าแหงจะยืนหยัด เป็นที่พึ่งให้ทุกคนที่อยาก
เรียนหนังสือ ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลหรืออยู่ในชนบท 
ต้องมโีอกาสเรยีนต่อระดบัอุดมศกึษา เพือ่ให้ทกุคน
ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียม”      (อ่านต่อหน้า 11)

อธิการบดีฝากนักศึกษา
กองทุน กยศ.ตั้งใจเรียน

และรู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฝากนักศึกษาในพิธีไหว้ครู
‘เป็นคนเก่ง-ดี พร้อมออกไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนต่อไป’

 คณบดคีณะศกึษาศาสตร์ ฝากนกัศกึษาในพธิไีหว้คร ูประจำาปี 2562 ให้ต้ังใจศึกษาหาความรู้
ทั้งในตำาราและความรู้รอบตัว มีคุณธรรมนำาชีวิต เพื่อเป็นคนเก่งและดี ออกไปเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้กับนักเรียนในอนาคตต่อไป
 รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง เป็นประธานในพิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ ประจ�าปี 2562 โดยมี คณาจารย์จาก
ทุกภาควิชาร่วมในพิธี และมีนักศึกษาทุกช้ันปีร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์เป็น
จ�านวนมาก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสุโขทัย        (อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.ร่วมกับ วช. อบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”

ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๙)   วันที่  ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒๑๒


