ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯ ในโอกาส
“48ปี รามค�ำแหง”
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง จัดพิธบี วงสรวงและวางพานพุม่ ถวายราชสักการะองค์พอ่ ขุนรามค�ำแหงมหาราช ในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ
48 ปี พร้อมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นที่ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและเผยแพร่เกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัย พร้อมย�้ำ
รามค�ำแหงยังคงเป็นเสาหลักทางการศึกษา ให้โอกาสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
นายชีพ จุลมนต์ นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช
ในโอกาสครบรอบ 48 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช
(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. มอบรางวั ล คณะทัศนมาตรศาสตร์
ศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาส เปิดคลิ นิ ก ส า ย ต า

“48 ปี รามค�ำแหง”

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วฒ
ุ ศิ กั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง เป็นประธานมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ครบรอบ 48 ปี
(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. เปิดฝึกอาชีพแบบไม่มีหน่วยกิต

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา ขอแจ้งให้
นักศึกษาทีม่ หี น่วยกิตสะสมตัง้ แต่ 75 หน่วยกิตขึน้ ไป และมีความประสงค์จะเพิม่
ประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพ โดยการอาชีพแบบไม่มหี น่วยกิต กับองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ประจ�ำปีการศึกษา 2562 สามารถสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1
โทร.02-310-8503 หรือ www.ram3000.ru.ac.th

ปีที่ ๔๙

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ฉบับที่ ๓๔

ข่าวรามคำ�แหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
วันที่ ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
www.info.ru.ac.th

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วฒ
ุ ศิ กั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา ร่วมโครงการวันครบรอบสถาปนาคณะทัศนมาตรศาสตร์
โดยมีพธิ บี วงสรวงและสักการะพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช และมีพธิ เี ปิดคลินกิ
ทัศนมาตรศาสตร์ เพือ่ บริการตรวจสุขภาพสายตาให้แก่บคุ ลากร นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ คลินิกทัศนมาตรศาสตร์
อาคารสุโขทัย ชั้น 1
โอกาสนี้ อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์
กล่าวรายงานว่ามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง จัดตัง้ คณะทัศนมาตรศาสตร์ตงั้ แต่ปี
2556 โดยมีคลินกิ ทัศนมาตรศาสตร์เป็นหนึง่ ในโครงสร้างของคณะ ทีม่ ภี ารกิจ
ส�ำคัญของการเรียนการสอนโดยเป็นสถานทีส่ ำ� หรับฝึกปฏิบตั งิ าน และส่งเสริม
ทักษะที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานด้านทัศนมาตรศาสตร์ระดับสากล
(อ่านต่อหน้า 11)

ในฉบับ ข่าวกระบวนวิชา
หน้า 8 - 10
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๒
ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯ

ข่าวรามคำ�แหง
(ต่อจากหน้า 1)

โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วฒ
ุ ศิ กั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีเป็นจ�ำนวนมาก
การจัดงาน “48 ปีรามค�ำแหง” เพือ่ ร�ำลึกถึงการก่อตัง้ มหาวิทยาลัย
และแสดงถึงพัฒนาการความก้าวหน้าที่มีมาเป็นล�ำดับ รวมทั้งแสดงถึงพลัง
ความสามัคคีของชาวรามค�ำแหงทั้งมวล โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
พิธที างศาสนา (ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาอิสลาม) เพือ่ ความ
เป็นศิริมงคล พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย และพิธมี อบราวัลศิษย์เก่าดีเด่น รวมทัง้ มีการแสดงถวายสักการะ
จากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (ฝ่ายมัธยม) และการ
บรรเลงดนตรีไทยจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (ฝ่ายประถม)

ภายหลังจากพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และพิธีมอบรางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และผู้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ว่า มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทั้ง 7 ท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น ในวั น นี้ และขอบคุ ณ ที่ ไ ด้ อ อกไปท� ำ งานรั บ ใช้ บ ้ า นเมื อ ง
ท�ำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ รวมทั้งเผยแพร่เกียรติคุณ ชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยเสมอมา
“48 ปีทผี่ า่ นมา มหาวิทยาลัยได้สร้างรากฐานทีเ่ ข้มแข็งจนเป็นเสาหลัก
ทางการศึกษาของประเทศชาติบ้านเมือง ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่าย
ที่ช่วยกันด�ำงไว้ซึ่งมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงให้เป็นตลาดวิชาที่สร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กบั ลูกหลานของบ้านเมืองทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ และทัว่
ทุกภูมภิ าคของประเทศ ตลอด 48 ปีทผี า่ นมาบุคลากรถือเป็นฟันเฟืองส�ำคัญ
ของมหาวิทยาลัยที่ช่วยกันท�ำให้ประเทศชาติเดินหน้าทางด้านการศึกษา
ช่วยกันผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีชีวิตใหม่ที่เจริญก้าวหน้า มั่นคง
ในอาชีพการงาน และออกไปท�ำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป”

วันที่

๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ม.ร. มอบรางวั ล ศิษย์เก่าดีเด่นฯ

(ต่อจากหน้า 1)
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและให้ก�ำลังใจแก่ศิษย์เก่าที่ประสบความส�ำเร็จ
ในวิชาชีพและใช้ความรู้ความสามารถในการรับใช้สังคมในวิชาชีพต่างๆ
จ�ำนวน 7 ราย ได้แก่

นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์
รองประธานศาลฎีกา
(ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์)

นายสาวิตร บุญประสิทธิ์
รองอัยการสูงสุด
(ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์)

นายสมโภชน์ ลิ้มประยูร
รองอัยการสูงสุด
(ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์)

นายรุจ เขือ่ นสุวรรณ
รองอัยการสูงสุด
(ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์)

พลต�ำรวจตรีนิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี
อดีตผู้บังคับการต�ำรวจภูธร
จังหวัดราชบุรี
นายกสมาคมนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
(ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์)

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง
รองอธิบดีกรมประมง
(ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรคพลังประชารัฐ
(ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช

วันที่

๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ข่าวรามคำ�แหง

๓

ม.ร. จับมือจังหวัดพังงา จัดวิ่งการกุศล “RAM Phang-Nga RUN”

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา
ร่วมกับจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมวิง่ เพือ่ สุขภาพ “RAM PHANG-NGA RUN 2019”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายจ�ำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพังงา
และอาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน ร่วมเปิดงาน และมี
ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน ร่วมงานกว่า 2,000 คน
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง สาขาวิทยบริการฯ
จังหวัดพังงา
ส�ำหรับกิจกรรมเริม่ ตัง้ แต่เวลา 05.00 น. โดยนักวิง่ เริม่ ออกตัวจากจุดปล่อย
ณ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดพังงา ถนนเลียบชายหาดทะเลท้ายเหมือง มุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติ
เขาล�ำปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา บรรยากาศยามรุ่งอรุณท่ามกลางธรรมชาติ
ริมชายทะเลท้ายเหมืองซึ่งเป็นชายหาด 1 ใน 2 แห่งที่มีความสวยงามมากที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เต็มไปด้วยความสดใส ร่าเริง รอยยิ้มที่แจ่มใสสดชื่น
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงสุขภาพดีและมีความสุขของนักวิง่ ทีม่ าร่วมวิง่ ในครัง้ นี้ มีหลากหลาย
อายุ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และมาวิ่งกันเป็นครอบครัว
โอกาสนี้ อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน กล่าวว่า
กิจกรรมวิง่ การกุศล 48 ปี รามค�ำแหง “RAM Phang-Nga RUN” ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เกิดขึน้ จากความตัง้ ใจของศิษย์เก่า ศิษย์ปจั จุบนั ของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ทีต่ อ้ งการ
ให้มกี จิ กรรมเพือ่ เป็นแหล่งรวมพล รวมใจ ชาวรามค�ำแหง เพือ่ เฉลิมฉลองวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ครบรอบ 48 ปี และจัดหาทุนสมทบการจัดตั้งศูนย์ศึกษา
เต่าท้ายเหมืองเฉลิมพระเกียรติ ณ จังหวัดพังงา รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติ และน�ำรายได้ส่วนหนึ่ง
ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
การจัดงานวิง่ ในครัง้ นี้ มีผเู้ ข้าร่วมแข่งขันทัง้ หมด 2,000 คน แบ่งออกเป็น
ประเภทการแข่งขันทั้งหมด 3 ระยะ คือ 1) Walk and Run เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
3 กิโลเมตร (ไม่มกี ารแข่งขัน) 2) Fun Run 6 กิโลเมตร และ3) Mini – marathon
13 กิโลเมตร
“ขอขอบคุณหน่วยงานทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชนทีม่ สี ว่ นร่วมจัดกิจกรรม
ครัง้ นี้ ได้แก่ ส�ำนักงานจังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ทีว่ า่ การอ�ำเภอ
ทุกอ�ำเภอในจังหวัดพังงา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติเขาล�ำปีหาดท้ายเหมือง องค์การบริหารส่วนต�ำบลท้ายเหมือง ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมง
ชายฝั่งพังงา และสาธารณสุขจังหวัดพังงา รวมถึงกู้ภัยกู้ชีพ และสถานีต�ำรวจภูธร
ท้ายเหมือง หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีเช่นนี้ในกิจกรรมต่อๆไป”
ด้าน นายจ�ำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่า
การพัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพสูง เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง
ให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมัน่ คง ท่ามกลางวิกฤตการณ์ตา่ งๆ รอบด้านนัน้ จ�ำเป็นต้อง
ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและใช้แนวทางทีห่ ลากหลาย ครอบคลุมทุกมิติ
เพื่อให้ประชาชนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมี

จิตวิญญาณทีด่ งี าม สามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่างมีความสุข สงบร่มเย็น และสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์สังคมให้พัฒนา ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เป็นมหาวิทยาลัยของคนในท้องถิ่น นอกจาก
จะจัดการศึกษาให้ความรู้ในด้านวิชาการแก่ประชาชนแล้ว จ�ำเป็นต้องพัฒนา
ประชาชนให้มีความสมบูรณ์ในทุกด้านด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังให้
ประชาชนรักการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ มีน�้ำใจเป็นนักกีฬาด้วย
“การแข่งขันจะประสบความส�ำเร็จ เป็นทีป่ ระทับใจของผูร้ ว่ มแข่งขันและ
ผูช้ มได้นนั้ ทุกฝ่ายจะต้องท�ำหน้าทีอ่ ย่างตัง้ ใจและได้มาตรฐานทางด้านการแข่งขัน
นักกีฬาจะต้องแข่งขันด้วยสปิริตของนักกีฬา แสดงความสามารถอย่างเต็มที่
ภายใต้กฎกติกาและความมีน�้ำใจ เจ้าหน้าที่ กรรมการก็ท�ำหน้าที่อย่างสุจริต
ยุติธรรมและได้มาตรฐาน ผู้ชมผู้เชียร์ก็ท�ำหน้าที่ของตนอย่างสร้างสรรค์ มุ่งสร้าง
ความสมัครสมาน สามัคคีเป็นทีต่ งั้ และขอแสดงความชืน่ ชม ยินดี กับมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีส่วนการจัดการแข่งขันได้อย่างงดงามและยิ่งใหญ่ในวันนี้”
ส�ำหรับการแข่งขันรุน่ Mini – marathon 13 กิโลเมตร ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลปรากฏว่านักวิ่งชาย ได้แก่ นายอนุวัฒน์ บุญมาก และนักวิ่งหญิง ได้แก่
นางสาวปิยนุช โปร่งพันธ์ ได้รบั ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หลังจากนี้ นายจ�ำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย
อาจารย์ จ เลิ ศ เจษฎาวั ล ย์ คณบดี ค ณะสื่ อ สารมวลชน คณะผู ้ บ ริ ห าร และ
หัวหน้าส่วนราชการ รวมทัง้ นายอนุวฒ
ั น์ บุญมาก และ นางสาวปิยนุช โปร่งพันธ์
เข้ า รั บ พระราชทานถ้ ว ยรางวั ล และน� ำ เงิ น รายได้ ส ่ ว นหนึ่ ง ทู ล เกล้ า ถวาย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ต่อไป

ข่าวรามคำ�แหง

๔

วันที่

๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยวิจัยไลเคน ม.ร. พบไลเคนชนิดใหม่ของโลก

รับพระราชทานชื่อ

“ฟลิคติส สิรินธรเน”

หน่วยวิจยั ไลเคน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ค้นพบไลเคนสปีชสี ใ์ หม่ของโลก
ในป่าเต็งรัง จังหวัดหนองบัวล�ำภู รับพระราชทานชือ่ ภาษาไทย “ฟลิคติส สิรนิ ธรเน”
เพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
					
				

อาจารย์ ดร.วสันต์ เพิงสูงเนิน
อาจารย์ ป ระจ� ำ ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา
คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจยั ผูค้ น้ พบไลเคน
				
ชนิดใหม่ เปิดเผยว่าการวิจยั ของหน่วยวิจยั
ไลเคน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง มุง่ ส�ำรวจ
				
พืน้ ทีบ่ ริเวณโดยรอบสาขาวิทยบริ ก าร				
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ส่วนภูมภิ าคทัว่ ประเทศ ปีละ 1 สาขาฯ โดยพบว่าไลเคนมักจะเกาะอาศัยอยูบ่ นหิน
ดิน และต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ กระทัง่ พบไลเคนชนิดใหม่ในสกุลฟลิคติส ทีต่ น้ สองสลึง
ในป่าเต็งรัง จังหวัดหนองบัวล�ำภู เมื่อปี 2559”
“หลั ง เก็ บ ตั ว อย่ า งภาคสนามของไลเคนสกุ ล ฟลิ ค ติ ส ชนิ ด ใหม่ ที่ เ พิ่ ง
ค้นพบนี้แล้ว ทีมนักวิจัยหน่วยวิจัยไลเคนได้น�ำมาศึกษาต่อที่ห้องปฏิบัติการโดยใช้
กล้องจุลทรรศน์ส่องดูจากลักษณะภายนอกก่อน จากนั้นศึกษาโครงสร้างภายใน
เพือ่ ดูโครงสร้างทีล่ ะเอียดมากขึน้ ทีจ่ ะสามารถบ่งบอกความเหมือนหรือความแตกต่าง
จากชนิดอืน่ เมือ่ ศึกษาโครงสร้างโดยละเอียดแล้วก็เริม่ ทดสอบโดยใช้สารเคมี แล้วน�ำ
ข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับไลเคนชนิดอื่นในสกุลฟลิคติสที่มีรายงานทั่วโลก
โดยได้รบั การยืนยันจาก Dr.Thorsten Lumbsch ผูเ้ ชีย่ วชาญในการศึกษาไลเคน
กลุม่ สกุลฟลิคติสว่าเป็นชนิดใหม่ และได้ขอพระราชทานชือ่ ภาษาไทยของไลเคนว่า
‘ฟลิคติส สิรินธรเน’ และชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ‘Phlyctis sirindhorniae Poengs.,
Vongshew. & Lumbsch’”
ส�ำหรับไลเคนฟลิคติส สิรนิ ธรเน เป็นไลเคนขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเพียง
3-5 เซนติเมตร แทลลัสสีขาวอมเทา เจริญติดแน่นกับเปลือกไม้ สร้างโครงสร้าง
สืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศรูปร่างคล้ายจาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.8 มิลลิเมตร
ปกคลุมด้วยฝุ่นผงสีขาว ภายในบรรจุสปอร์ลักษณะคล้ายฝักข้าวโพดจ�ำนวนมาก
รูปร่างโค้ง ปลายมน-แหลม ขนาด 35–60 × 14–18 ไมโครเมตร และสร้างกรด
นอร์สติคติคสะสมในแทลลัส
นอกจากนี้ ไลเคนสกุลฟลิคติส (Phlyctis) เป็นสกุลหายาก มีเพียง 25 ชนิด
ทั่วโลก พบในประเทศไทยเพียง 4 ชนิด และมีเพียงฟลิคติส สิรินธรเนเท่านั้นที่
เก็บตัวอย่างไว้ที่ประเทศไทย
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอก แสงวิเชียร
อาจารย์ ป ระจ� ำ ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์
ประธานคณะท� ำ งานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
กล่าวว่าหน่วยวิจยั ไลเคน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตัง้ แต่ปี 2554 – ปัจจุบนั โดยท�ำการศึกษาค้นคว้าไลเคนในประเทศไทยอย่างครบถ้วน
ตัง้ แต่การจ�ำแนกชนิดของไลเคน ศึกษาระบบนิเวศ การอาศัยและการเจริญเติบโต
และมีพิพิธภัณฑ์เก็บตัวอย่างไลเคนไว้เกือบแสนตัวอย่าง เพื่อเป็นฐานทรัพยากร
ชีวภาพของประเทศ และพบชนิดของไลเคนในประเทศจ�ำนวนมาก แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และมีความอุดมสมบูรณ์มาก
“ตั้งแต่ทีมนักวิจัยเริ่มศึกษาไลเคนในประเทศไทย ค้นพบไลเคนชนิดใหม่
ของโลกจ�ำนวนมากกว่า 50 ชนิด หลังจากพบไลเคนฟลิคติส สิรนิ ธรเน และท�ำการ
ศึกษาจนได้รับการยืนยันว่าเป็นไลเคนชนิดใหม่ของโลก ทีมนักวิจัยรู้สึกดีใจและ

ภาคภู มิ ใ จมาก เพื่ อ เป็ น การเทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีไ่ ด้ทรงสานต่องานอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืชจากในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงขอพระราชทานชือ่ สามัญ และชือ่ วิทยาศาสตร์
ให้แก่ไลเคนชนิดใหม่นี้”
					
อาจารย์ ข จรศั ก ดิ์ วงศ์ ชี ว รั ต น์
			
อ า จ า ร ย ์ ป ร ะ จ� ำ ภ า ค วิ ช า ชี ว วิ ท ย า
				
คณะวิทยาศาสตร์ เลขานุการคณะท�ำงาน
				
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
				
พระราชด� ำ ริ ฯ มหาวิ ท ยาลั ย รามค� ำ แหง
				
กล่ า วว่ า โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
				
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพ				
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
มี เ ป้ า หมายเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรต่ า งๆ ในประเทศไทย ในพื้ น ที่ ที่ ยั ง ไม่ มี
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล เช่ น ป่ า ชุ ม ชน ป่ า ที่ ช าวบ้ า นใช้ ป ระโยชน์ ท� ำ กิ น เป็ น ต้ น
เพื่อเก็บข้อมูลทรัพยากรต่างๆ ภายในประเทศของเรา
“ประเทศไทยตัง้ อยูบ่ นภูมภิ าคเขตร้อน มีสงิ่ มีชวี ติ เจริญเติบโตจ�ำนวนมาก
โดยไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เติบโตช้า และเป็นสิ่งมีชีวิตที่แสดงถึงความอัศจรรย์
ของธรรมชาติ เพราะไลเคนเกิดจากรา และสาหร่าย สิ่งมีชีวิตสองชนิดที่มีรูปแบบ
การด�ำรงชีวิตไม่เหมือนกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันและแบ่งปันกันได้อย่างสมดุล
โดยราท�ำหน้าที่เป็นโครงสร้างหรือบ้านพัก ส่วนสาหร่ายท�ำหน้าที่สังเคราะห์แสง
สร้างอาหารให้กับรา และเมื่อสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดมาอยู่ร่วมกัน สารเคมีที่พบใน
ไลเคนก็มีความแตกต่างจากต้นแบบคือราและสาหร่าย ซึ่งหน่วยวิจัยไลเคนก�ำลัง
ศึกษาเพื่อน�ำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรค และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ในอนาคต”
นอกเหนือจากการศึกษาค้นคว้าแล้ว หน่วยวิจัยไลเคนได้จัดอบรมให้กับ
นักเรียนทีส่ าขาวิทยบริการฯ จังหวัดต่างๆ ทุกปี เพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้ศกึ ษาไปบริการ
วิชาการสู่สังคม ให้เยาวชนรู้จักไลเคนในบ้านเรา และปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับ
ไลเคน เพือ่ ร่วมกันอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติทมี่ คี า่ ของประเทศ ให้เด็กได้เข้าใจ
และรักสภาพแวดล้อมของประเทศ เมื่อเราดูแลธรรมชาติ ธรรมชาติจะสร้าง
ผลดีให้กับเราคืนกลับมา
		
“การค้นพบไลเคนชนิดใหม่ในประเทศไทยบ่งบอกว่าเรามีความ
หลากหลายทางชนิดสูง ซึง่ บ้านเราเป็นแหล่งทีค่ น้ พบไลเคนชนิดใหม่เยอะมาก
โดยพบไลเคนทั้งหมดมากกว่า 1,300 ชนิด และพบว่าเป็นไลเคนชนิดใหม่
มากกว่า 100 ชนิด นอกจากนีก้ ารค้นพบจ�ำนวนไลเคนในพืน้ ทีต่ า่ งๆ จะช่วยวัด
ความสมบูรณ์ทางทรัพยากรของประเทศ เพราะจะสามารถพบไลเคนได้มากขึ้น
ต่อเมือ่ ทรัพยากรมีความสมบูรณ์ หากทรัพยากรธรรมชาติถกู ท�ำลาย ไลเคนจะค่อยๆ
หายไป บางชนิดถึงขั้นสูญพันธุ์ เพราะการเจริญเติบโตมีความเฉพาะเจาะจงกับ
พื้นที่นั้นๆ เช่นต้นไม้ เป็นต้น
ดีใจที่ค้นพบไลเคนชนิดใหม่ของโลกและได้ตั้งชื่อตามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรามีความตั้งใจ
อย่างแน่วแน่ในการที่จะตั้งชื่อไลเคนชนิดใหม่เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน
ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และทีมงานหน่วยวิจัยไลเคน
ที่จะมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าไลเคนภายในประเทศต่อไป”

วันที่
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นักวิจัยคณะวิศวะ ม.รามฯ ยืนหนึ่ง!
คว้าแชมป์ประกวดงานวิจัยจาก 300 ผลงาน

๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

๕

เศรษฐศาสตร์ 101
คณะเศรษฐศาสตร์

รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

ตอน กล้ ว ยผี ดิ บ (2)

รองศาสตราจารย์ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว
อาจารย์ ป ระจ� ำ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คว้ า
รางวัลชนะเลิศ การน�ำเสนอผลงานวิจัยกลุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์
เรื่อง “เครื่องลดกลิ่นในท่อล�ำเลียงของระบบ
การคั่วเมล็ดกาแฟ โดยการประยุกต์ใช้สนาม
ไฟฟ้ า ” ในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
ราชมงคลสุรนิ ทร์ ครัง้ ที่ 10 “วิจยั และนวัตกรรม
น�ำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีผลงานวิจัย
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า
300 ผลงานร่วมประกวด เมื่อวันที่ 19 - 20
กั น ยายน 2562 ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
รศ.ศิศโี รตม์ กล่าวว่างานวิจยั “เครือ่ งลด
กลิน่ ในท่อล�ำเลียงของระบบการคัว่ เมล็ดกาแฟฯ”
			
ต่อยอดแนวคิดจาก
			
ผลงานเครื่องก�ำจัด
			
กลิน่ เหม็นด้วยสนาม
			
ไฟฟ้าโคโรนา ทีไ่ ด้รบั
			
รางวัลชนะเลิศจากงาน
วันนักประดิษฐ์ ประจ�ำ
			
			
ปี 2562 เนื่องจาก
			
เจ้ า ของโรงงานคั่ ว
			
เมล็ ด กาแฟก� ำ ลั ง
ประสบปัญหาเรื่องกลิ่นในท่อล�ำเลียงระบบคั่ว
กาแฟ จึงพูดคุยกันถึงปัญหาและออกแบบผลงาน
วิจัยชิ้นนี้โดยน�ำคุณสมบัติเด่นของสนามไฟฟ้า
เข้มข้นมาใช้ในการผลิตโอโซน เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์
และแก้ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์จากสารเคมี
การเผาไหม้ และสภาพอากาศร้อนของท่อล�ำเลียง
เมล็ดกาแฟสู่กระบวนการคั่วบด
“กลิ่นที่เกิดจากสารเคมีจะกลายเป็น
มลภาวะทางอากาศต่อคนในโรงงานและแหล่ง
ชุมชน หากสูดดมเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่อง
อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ เครื่ อ งลดกลิ่ น
ในท่อล�ำเลียงของระบบการคั่วเมล็ดกาแฟฯนี้
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั โรงงานอุตสาหกรรม
เพือ่ ช่วยลดมลภาวะทางกลิน่ ลดความเสีย่ งและ
ส่งผลดีต่อระบบทางเดินหายใจของคนงานใน
โรงงาน และคนในชุมชน เพราะโอโซนที่ผลิต
ได้จากสนามไฟฟ้าในความเข้มข้นที่เหมาะสม
ช่วยให้อากาศสดชื่นบริสุทธิ์ ส่งผลดีต่อระบบ

นิ เวศด้ ว ย อี ก ทั้ ง อุ ป กรณ์ ข องงานวิ จั ย ชิ้ น นี้
สามารถถอดล้ า งและน� ำ กลั บ มาใช้ ใ หม่ ไ ด้
ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
ในอนาคตจะผลักดันผลงานเครือ่ งลดกลิน่ ฯ
เข้าสูก่ ระบวนการขอขึน้ ทะเบียนสิง่ ประดิษฐ์ไทย
จดสิทธิบัตร และส่งผลงานเข้าประกวดในระดับ
นานาชาติต่อไป และจะน�ำประสบการณ์จาก
การต่อยอดพัฒนาผลงานชิน้ นีม้ าถอดเป็นบทเรียน
เพื่อสร้างทักษะการคิดค้นพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมที่น�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเพื่อ
เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู ้ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.รามค�ำแหง รวมถึงต่อยอด
การท�ำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายและ
ผู้สนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป”

อาจารย์นักวิจัย กล่าวต่อไปว่ารู้สึกเป็น
เกียรติและดีใจที่ได้ส่งผลงานวิจัยร่วมประกวด
และได้รับรางวัลชนะเลิศในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 ที่เน้นให้
ความส�ำคัญกับงานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริม
ให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมุ่งเน้นให้มี
การรั ง สรรค์ ง านวิ จั ย และปริ ญ ญานิ พ นธ์ ที่ มี
คุณภาพ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์และเป็นที่
ยอมรับต่อสาธารณชน
“ภาคภูมิใจที่ได้สร้างผลงานและรางวัล
ให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย รามค� ำ แหง และได้ เ ป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ในการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย และ
นวั ต กรรมที่ ส ามารถน� ำ ไปแก้ ป ั ญ หาและใช้
ประโยชน์ได้จริงให้แก่สังคมและประเทศชาติ
หลังจากนี้จะไม่หยุดเรียนรู้ และจะท�ำการวิจัย
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ออกมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับ
สังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเสริมสร้างทักษะให้
ตัวเอง เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ดีให้กับ
นักศึกษาได้น�ำไปใช้ต่อยอดสร้างผลงานและ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป”

เมื่อกล้วยหอมพันธุ์ Gros Michel หรือ
กล้วยหอมทองโดนโรคระบาด Panama Disease
หรือตายพราย ซึง่ เกิดจากเชือ้ ราท�ำให้รากเน่าตาย
ยกสวนยกไร่ไปแล้ว ปัญหาส�ำคัญก็คือที่ดินเดิม
จะน�ำมาใช้ปลูกไม่ได้ ท�ำให้บริษทั ทีป่ ลูกกล้วยเหล่านี้
เพื่อส่งออก ต้องย้ายที่ปลูกใหม่ แต่ไม่นานก็เจอ
ปัญหาเดิมอีก การเกิดปัญหาซ�ำ้ ซากนีท้ ำ� ให้ตน้ ทุน
สูงขึ้นมาก ทั้งจากการต้องแสวงหาที่ดินใหม่และ
ความสูญเสียจากโรคระบาด แต่ที่ส�ำคัญกว่านั้น
ก็คือไม่มีที่ดินใหม่ ๆ ให้ปลูกแล้ว
เนือ่ งจากธุรกิจการปลูกกล้วยหอมส่งออก
เป็นธุรกิจใหญ่มลู ค่ามหาศาล ความพยายามจะแก้
ปัญหาจึงเกิดมาตั้งแต่โรคตายพรายเริ่มจะระบาด
แต่จนถึงช่วงทีโ่ รคระบาดรุนแรงเต็มทีก่ ย็ งั แก้ไม่ได้
สักที ถึงกระนัน้ บริษทั กล้วยต่าง ๆ ก็ยงั ไม่ยอมแพ้
และในที่ สุ ด จากผลการทดลองกั บ กล้ ว ยหอม
หลากหลายพันธุ์ก็ประสบผลส�ำเร็จเพราะมีอยู่
สายพันธุ์หนึ่งที่ต้านทานต่อ Panama Diseas
ได้ดี กล้วยพันธุ์นี้ชื่อพันธุ์ Cavendish (ไทยเรา
เรียกกล้วยหอมเขียว) โดยเรียกชื่อตามผู้ที่น�ำมา
คัดพันธุ์และปลูกไว้ในเรือนกระจกที่อังกฤษคือ
William Cavendish ซึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็นถึง
Duke of Devonshire
กล้วยหอมพันธุ์ Cavendish ท�ำให้ธุรกิจ
การปลูกกล้วยเพื่อส่งออกที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงถึงกว่า 52,000,000,000 ดอลลาร์ (อ่านว่า
5 หมื่น 2 พันล้าน) ด�ำเนินต่อไปได้ โดยประมาณ
การว่าคนทีอ่ าศัยธุรกิจนีเ้ ป็นแหล่งรายได้มอี ยูก่ ว่า
400 ล้านคน และแม้จะปรากฏว่ากล้วยหอม
พันธุน์ ตี้ ายยกสวนในประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ และ
พม่า จากโรคเดิมคือ Panama Disease สายพันธุใ์ หม่
คือสายพันธุ์ TR4 (สายพันธุเ์ ดิมทีท่ ำ� ให้กล้วยหอมทอง
ปลูกอีกไม่ได้ในอเมริกาใต้ถกู ก�ำหนดเป็นสายพันธุ์
TR1) แต่การระบาดก็ยงั ไม่ไปถึงแหล่งปลูกกล้วยหอม
ที่ใหญ่ที่สุดคือทวีปอเมริกาใต้จนกระทั่ง 2-3 ปี
มานี้เอง มันก็ระบาดไปถึงจนได้
เพื่อ ให้ท ่านผู้อ ่านมองเห็นภาพว่าการ
ปลูกกล้วยหอมในอเมริกาใต้ส�ำคัญอย่างไร และ
การระบาดของโรคตายพรายจะมีผลกระทบทาง
เศรษฐกิจแค่ไหน ผมขอสรุปภาพรวมของธุรกิจ
กล้วยหอมให้อ่านย่อ ๆ ก่อนคือกล้วยหอมมีการ
ปลูกในประเทศต่าง ๆ ประมาณ 135 ประเทศ
โดยมีผลผลิตปีละ 145 ล้านตันหรือ ประมาณ
ได้ เ ป็ น กล้ ว ย 8 แสนล้ า นลู ก กล้ ว ยยั ง เป็ น พื ช
เศรษฐกิจอันดับ 4 ของโลก จะเป็นรองก็เพียง
ข้าวเจ้า ข้าวสาลี และข้าวโพดเท่านัน้ ส่วนกล้วยพันธุ์
Cavendish ถึ ง แม้ จ ะมี ป ริ ม าณไม่ ถึ ง ครึ่ ง ของ
กล้วยที่ปลูกทั่วโลกแต่กล้วยที่ปลูกเพื่อส่งออก
เกือบทัง้ หมดเป็นพันธุน์ ที้ งั้ สิน้ (อ่านต่อหน้า 11)
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เที่ยว “กรีซ” ผ่านข่าวรามฯ

อาจารย์กัมปนาท บัวลา แอบทอง
กรีซ ประเทศที่เต็มไปด้วยอารยธรรมที่น่าหลงใหล กลิ่นอายธรรม
ชาติและวัฒนธรรม รวมถึงหลักฐานที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของกรีก
โบราณทีย่ งั คงเหลือให้เห็นจนถึงปัจจุบนั ทีอ่ ยูใ่ นรูปของสถานทีห่ รือเมืองต่าง ๆ
และรอคอยให้ผทู้ ชี่ นื่ ชอบประวัตศิ าสตร์และโบราณคดีไปเยีย่ มเยียน ในวันนี้
ผู้เขียนจะขอแนะน�ำสถานที่ที่ไม่ควรพลาด

สาขาวิชาภาษากรีก ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

โมนาสตีร่ากิน

มหาวิหารพาร์เธนอน
ที่มาภาพ : https://www.athensinsiders.com/blog/monastiraki-squaremonastiraki-area

(Μοναστηράκι) เป็นตลาดขายของเก่าและของที่ระลึกราคาถูก
เป็นที่ถูกอกถูกใจส�ำหรับคนช้อปปิ้ง เพราะเราสามารถต่อรองราคากันได้
และยังเป็นจุดนัดพบที่ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย ซึ่งมีอาหารกรีกมากมาย
ให้เลือกรับประทานกัน นอกจากสถานที่เหล่านี้แล้ว สถานที่ส�ำคัญที่ผู้เขียน
ขอแนะน�ำคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเอ็ธนิโก้ อาร์เฆโอโลยิโก้ มูซีโอ้
ที่มาภาพ : http://haeunchurch.org/archives/5880

เอเธนส์ (Αθήνα) เมืองหลวงและเมืองเก่าแก่ มีสถานทีท่ นี่ า่ ไปเยือน
คือ วิหารพาร์เธนอน (ο Παρθενώνας) ตั้งอยู่บน “อะโครโปลีส”
(η Ακρόπολη) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “อะโครโปลีสแห่งกรุงเอเธนส์”
η Ακρόπολη Αθηνών) “พาร์เธนอน”เป็นมหาวิหารทีถ่ กู สร้างขึน้
ราวศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล เป็นศาสนสถานบูชาเทพีอธีนา่ (Αθηνά)
ซึ่งเป็นเทพีผู้พิทักษ์เมืองเอเธนส์ เสาของวิหารพาร์เธนอนถูกสร้างแบบ
รูปปั้นในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เอเธนส์
“เอนทาซีส” คือ มีลักษณะเอนเข้าด้านในเพื่อรองรับน�้ำหนักหินขนาดใหญ่
ที่มาภาพ : https://www.athenskey.com/national-archaeologicalด้านบน เสาด้านหน้ามี 8 ต้น และด้านข้างมี 17 ต้น วิหารพาร์เธนอนเป็น
museum.html
ศาสนสถานบูชาเทพีในสมัย “ศาสนากรีกโบราณ” คือชาวกรีกนับถือเทพเจ้า
และต่อมาวิหารแห่งนี้ก็ได้กลายมาเป็นโบสถ์คริสต์หลังจากศาสนาคริสต์ (Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο) เป็นพิพธิ ภัณฑ์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ
เข้ามายังประเทศกรีซ และเมื่อเอเธนส์ตกเป็นของจักรวรรดิออตโตมัน และส�ำคัญทีส่ ุดของกรุงเอเธนส์ เช่นรูปปั้นซูส อโฟไดตี้ และเทพ เทพีต่าง ๆ
ในปี ค.ศ.1456 วิหารพาร์เธนอนก็ได้กลายเป็นสุเหร่าด้วย หลังจากขึ้นไป ที่ขึ้นชื่อ
เยี่ยมชมอะโครโปลีสแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถลงมาเดินเที่ยวเยี่ยมชม
ประตูรูปสิงห์หรือ
Lion Gate
ทีม่ าภาพ : https://
www.travel-zonegreece.com/
destinations/greece/
all-about-greece/

บ้านเรือนในเขตปล้ากา
ทีม่ าภาพ : https://www.aegeantrails.com/activity/plaka-district-athens/

รับประทานอาหารได้ที่เขต “ปล้ากา” (η Πλάκα) คือเขตบริเวณ
รอบอะโครโปลี ส ซึ่ ง มี บ ้ า นเรื อ นที่ ยั ง คงรู ป แบบ “บ้ า นสมั ย เก่ า ”
ได้อย่างลงตัวกับความทันสมัย บ้านเรือนจะเป็นลักษณะบ้านเล็กๆน่ารัก
ความสูงไม่เกิน 2 ชั้น ตามระเบียงบ้านจะประดับประดาไปด้วยดอกไม้
นานาชนิดสวยงาม มีร้านอาหาร ร้านกาแฟให้นั่งเพื่อชมบรรยากาศและชีวิต
ของชาวเมืองเอเธนส์ได้ เชื่อกันว่าเขตปล้ากาเป็นที่อาศัยของม้ายูนิคอร์น
ในยุคของเทพเจ้า เมื่อหายเหนื่อยแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเดินเลือกชม
ซื้อของฝากจากร้านค้าในเขตปล้ากาได้เรื่อยๆจนมาถึงเขต “โมนาสตีร่ากิน”

หลุมศพอะกาเมมนอน
และพระราชินี
ที่มาภาพ : https://th.foursquare.com/v/%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B1%CF%85%CF
%81%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%89%CF%82-treasury-ofatreus/50052f1ae4b032ab10455605

มิคเิ นส (Μυκύνες) หรือ “ไมซิเน” (Mycenae) เมืองทีโ่ ฮเมอร์
บรรยายไว้ในมหากาพย์อเี ลียด เกีย่ วกับพระราชวังของกษัตริยอ์ ะกาเมมนอน
ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนก�ำแพงเมืองที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต
ซุม้ ประตูรปู สิงห์ หรือ Lion Gate หลุมฝังศพของอะกาเมมนอนและพระราชินี

วันที่

๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ข่าวรามคำ�แหง

๗

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ครัง้ ที่ 14/2562 เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน
2562 โดยมี นายชีพ จุลมนต์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน มีผลการประชุมทีน่ า่ สนใจ
ดังนี้
1. อนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
- ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช ส�ำราญจิตต์
ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
- ให้ความเห็นชอบและอนุมตั แิ ต่งตัง้ ให้ อาจารย์ ดร.ธรรมจักร พรหมพ้วย ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- ให้ความเห็นชอบและอนุมตั แิ ต่งตัง้ ให้ อาจารย์ ดร.รัสวรรณ อดิศยั ภารดี ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
- ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์ธนพัฒน์ เกิดผล ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
- ให้ ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ นิ รั น ดร์ แจ่ ม อรุ ณ
ด�ำรงต�ำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
3. อนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาคณะบริหารธุรกิจ
- ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร
ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
- ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์กชกร ช่อไม้ทอง ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
4. ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
- ให้ ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ศิ ริ ลั ก ษม์ ตั น ตยกุ ล
ด�ำรงต�ำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24
ตุลาคม 2561
- ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์รัฐศักดิ์ พิศุทธางกูร ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน อนุสาขาวิชากฎหมายการคลังและ
การภาษีอากร คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561
5. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ
- ให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเสนอ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ด�ำรงต�ำแหน่ง
ศาสตราจารย์พเิ ศษ สาขาวิชานิตศิ าสตร์ เพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ต่อไป
6. อนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
- ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ตามที่เสนอ
7. อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- ให้ความเห็นชอบและอนุมตั ปิ ริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 (ครัง้ ที่ 11)
ดังนี้
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) วิชาเอกการบริหารการศึกษา แบบ 2.1
(เทียบโอน)
1. นางชนมณี ศิลานุกจิ รหัสประจ�ำตัว 5819471003 ตัง้ แต่วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2562
- ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
(ครั้งที่ 12) ดังนี้
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)
1. นายจรัญ ศรีสขุ รหัสประจ�ำตัว 5519011032 ตัง้ แต่วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2562
- ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
(ครั้งที่ 13) ดังนี้
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)
1. นายวศิน สุวรรณรัตน์ รหัสประจ�ำตัว 5619011027 ตัง้ แต่วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2562
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ทางสังคมศาสตร์) วิชาเอกจิตวิทยาให้คำ� ปรึกษา (แบบ 1.1)
เทียบโอน
2. นางสาวรพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์ รหัสประจ�ำตัว 5519431002 ตั้งแต่วันที่ 31
กรกฎาคม 2562

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา) แบบ 1.1 (เทียบโอน)
3. นางสาวพนิดา ทรัพยสาร รหัสประจ�ำตัว 6019261002 ตัง้ แต่วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2562
- ให้ความเห็นชอบและอนุมตั ปิ ริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 (ครัง้ ที่ 3)
ดังนี้
โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและ
กฎหมายวิศวกรรม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม) แบบ 2.1
1. นายพันกรณ์ ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์ รหัสประจ�ำตัว 5619772011 ตั้งแต่วันที่ 24
กันยายน 2562
- ให้ความเห็นชอบและอนุมตั ปิ ริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 (ครัง้ ที่ 4)
ดังนี้
โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)
1. นางมณี คิ้วเจริญ รหัสประจ�ำตัว 5919110004 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562
2. นายอนุชา บุญเกษม รหัสประจ�ำตัว 5919110006 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562
3. นายถนอม ดีสร้อย รหัสประจ�ำตัว 5919110009 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562
4. นางสาวทิ พ ชญา พึ่ ง ชาญชั ย กุ ล รหั ส ประจ� ำ ตั ว 5919110017 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 28
ตุลาคม 2562
5. นายชลนันท์ พันธ์พานิช รหัสประจ�ำตัว 5919110018 ตัง้ แต่วนั ที่ 28 ตุลาคม 2562
โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2.1
6. นางสาวมณฑา ธรรมจริ ย าวั ฒ น์ รหั ส ประจ� ำ ตั ว 5819860029 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 7
พฤศจิกายน 2562
7. นายธนพล คงเจี้ยง รหัสประจ�ำตัว 5919860005 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
8. พันต�ำรวจเอกธีรชาติ ธีรชาติธ�ำรง รหัสประจ�ำตัว 5919860038 ตั้งแต่วันที่ 6
พฤศจิกายน 2562
9. นายอินทัธ รัตนไตร รหัสประจ�ำตัว 5919860017 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
10. นางลั ข ณานั น ท์ ลั ก ษมี ธ นานั น ท์ รหั ส ประจ� ำ ตั ว 5919860023 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 6
พฤศจิกายน 2562
11. ว่ า ที่ พั น ตรี โ ยธิ น ไพรพนานนท์ รหั ส ประจ� ำ ตั ว 5919860025 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2562
โครงการหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (สาขาวิ ช าการตรวจสอบและ
กฎหมายวิศวกรรม)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม) แบบ 2.1
12. นายสงกรานต์ คงศรีเจริญ รหัสประจ�ำตัว 5619772010 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
- ให้ความเห็นชอบและอนุมตั ปิ ริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 (ครัง้ ที่ 5)
ดังนี้
โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)
1. นายพสิษฐ์ ฐิตธิ นารัศมิ์ รหัสประจ�ำตัว 591110001 ตัง้ แต่วนั ที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- ให้ความเห็นชอบและอนุมตั ปิ ริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 (ครัง้ ที่ 6)
ดังนี้
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) วิชาเอกบริหารธุรกิจ (แบบ 2.1)
1. นางสาวฐิตาภา ณ ระนอง รหัสประจ�ำตัว 5819101002 ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

๘

ข่าวกระบวนวิชา
ภาค 2/2562
RUS2011

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3

Russian for Communication 3

วัน เวลา สถานที่เรียน
วันพฤหัสบดี เวลา 11.30 – 13.20 น.
อาคารเรียน SBB 302
อาจารย์ผู้สอน
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน
ค�ำอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาภาษารั ส เซี ย ต่ อ จากภาษารั ส เซี ย
เพื่อการสื่อสาร 2 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขียน เพือ่ การสือ่ สารในชีวติ ประจ�ำวันในระดับ
ทีส่ งู ขึน้ (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS1012 มาก่อน)
A continuation of Russian for Communication 2 aiming to further practice the
listening, speaking, reading and writing skills
for a more advanced level of communication
in daily life. (Recommended preliminary
course: RUS1012)
ต�ำรา/เอกสารประกอบการเรียน
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
แนวทางการวัดผล
การสอบปลายภาค ข้อสอบปรนัย 120 ข้อ
ข้อแนะน�ำในการเรียน
การเรียนภาษาในระดับพืน้ ฐาน 1 - 4 นัน้
นักศึกษาควรเข้าเรียนอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้มพี นื้ ฐาน
ของภาษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพราะเมื่อ
นักศึกษามีพนื้ ฐานของภาษาดีแล้วนักศึกษาสามารถ
ต่อยอดได้โดยง่ายและถูกต้อง นอกจากนีน้ กั ศึกษา
ต้องขยันท่องศัพท์ อ่านออกเสียง ควรทบทวนเนือ้ หา
ทุกครั้งหลังเรียน ท�ำการบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ง่ายต่อการสอบไล่และง่ายต่อการใช้ภาษาในชีวิต
ประจ�ำวัน และสิ่งที่จะลืมไม่ได้ทุกครั้งที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับเนื้อหาควรถามผู้สอนโดยตรงทันที
ข้อแนะน�ำในการสอบ
ก่อนสอบถ้าหากไม่เคยเข้าเรียนเลย นักศึกษา
ควรเข้ามาขอค�ำปรึกษากับอาจารย์ผสู้ อนก่อนสอบ
ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อผู้สอนได้ที่สาขาวิชาภาษารัสเซีย
ห้อง HUB 2304 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร
2 ชั้น 3

RUS1012

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2

Russian for Communication 2

วัน เวลา สถานที่เรียน
วันจันทร์ เวลา 13.50 – 16.20 น.
อาคารเรียน BNB 803
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ปาลิต มีชนะ
ค�ำอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาภาษารั ส เซี ย ต่ อ จากภาษารั ส เซี ย
เพื่อการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขียนเพือ่ การสือ่ สารในชีวติ ประจ�ำวัน (ควรเรียน
กระบวนวิชา RUS1011 มาก่อน)
A continuation of Russian for Communication 1 aiming to practice the listening,

ข่าวรามคำ�แหง

speaking, reading and writing skills for daily-life
communication. (Recommended preliminary
course: RUS1011)
ต�ำรา/เอกสารประกอบการเรียน
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2 RUS1012
(RUS1002)
แนวทางการวัดผล
สอบปลายภาคเป็ น แบบปรนั ย จ� ำ นวน
120 ข้อ
ข้อแนะน�ำในการเรียน
การเรียนภาษาในระดับพืน้ ฐาน 1 - 4 นัน้
นักศึกษาควรเข้าเรียนอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้มพี นื้ ฐาน
ของภาษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพราะเมื่อ
นักศึกษามีพนื้ ฐานของภาษาดีแล้วนักศึกษาสามารถ
ต่อยอดได้โดยง่ายและถูกต้อง นอกจากนีน้ กั ศึกษา
ต้องขยันท่องศัพท์ อ่านออกเสียง ควรทบทวนเนือ้ หา
ทุกครั้งหลังเรียน ท�ำการบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ง่ายต่อการสอบไล่และง่ายต่อการใช้ภาษาในชีวิต
ประจ�ำวัน และสิ่งที่จะลืมไม่ได้ทุกครั้งที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับเนื้อหาควรถามผู้สอนโดยตรงทันที
ข้อแนะน�ำในการสอบ
ก่อนการสอบควรทบทวนบทเรียนอย่าง
ละเอียด ท�ำความเข้าใจไวยากรณ์ ท่องค�ำศัพท์และ
ศึกษาประโยคสนทนาพื้นฐาน ใช้ความรอบคอบ
และบริหารเวลาให้ดีในการท�ำข้อสอบ
ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
1. ติดต่อผู้สอนโดยตรงได้ที่อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง HUB 2304
ทาง e-mail : palit_m@hotmail.com

ENS4402 (EN428)

ภาษาอังกฤษส�ำหรับการท่องเที่ยว
เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรม

English for Tourism in Relation
to Thai Arts and Thai Culture
วัน เวลา สถานที่เรียน
วันจันทร์ เวลา 13:30-15:20 น.
อาคาร SWB 603
อาจารย์ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา เพ่งพานิช
ต�ำรา/เอกสารประกอบการเรียน
วิชานี้ยังไม่มีต�ำรา มีแต่เอกสารประกอบ
การเรียนที่นักศึกษาสามารถท�ำส�ำเนาได้ที่ร้าน
ถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1
ค�ำอธิบายกระบวนวิชา
การฝึ ก อ่ า นและเขี ย น เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ใช้ ศั พ ท์ และส� ำ นวนภาษาอั ง กฤษเฉพาะทาง
ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ที่มีความ
สัมพันธ์กับความเชื่อของคนไทย
The study and practice of reading
and writing in order to be able to use English
vocabulary and expressions regarding Thai
history, arts, and culture, as related to Thai
beliefs
จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา
1. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรม
จิตรกรรมฝาผนัง จิตรกรรมร่วมสมัย ปฏิมากรรม
สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา สถาปัตยกรรมบ้านไทย
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูเ้ รือ่ งมารยาทไทย
ค�ำสั่งสอนที่ส�ำคัญทางศาสนาพุทธ ความเชื่อทาง
ศาสนาฮินดูทยี่ งั คงมีในพิธกี รรมและสถาปัตยกรรม

วันที่

๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

และความเชือ่ ของลัทธิวา่ ด้วยสรรพสิง่ ล้วนมีวญิ ญาณ
(animism)
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้
ว่าปฏิมากรรมหรือสถาปัตยกรรมชิ้นใดมาจาก
ความเชื่อใด
4. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ค�ำศัพท์เฉพาะ
ด้านจิตรกรรมฝาผนัง ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา พร้อมค่านิยมหรือความเชือ่
ที่มีต่อศิลปวัฒนธรรมไทย
5. เพือ่ ให้นกั ศึกษาเรียนรู้ เข้าใจ และติดตาม
เรือ่ งราวด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพือ่ เปรียบเทียบกับ
วัฒนธรรมต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอาเซียน
และของโลก
6. เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้ที่ได้
จากเนือ้ หาวิชานีใ้ นอาชีพมัคคุเทศก์หรืออาชีพอืน่ ๆ
แนวทางการเรียน
การบรรยายประกอบ PowerPoint และ
ฝึกท�ำแบบทดสอบทีก่ ำ� หนดให้ในชัน้ เรียน เพือ่ เป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ
เนื้อหาวิชา
ศึกษาความสัมพันธ์ของประวัตศิ าสตร์ไทย
และศิลปไทย ศัพท์ทางด้านศิลป์และส�ำนวนเฉพาะ
ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ
ข้ อ สอบอัตนัย 66 คะแนน วันเสาร์ที่ 9
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30-12:00 น.
รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ
ข้อสอบแบ่งออกเป็น 5 part ดังนี้
Part I: Choose one of the words given to
fill in the blank. (10 points)
ข้อนี้ทดสอบศัพท์ในบทต่าง ๆ ในหนังสือ
โดยจะให้ศพั ท์ตวั เลือกมา 20 ค�ำ ให้นกั ศึกษาเลือก
ศัพท์ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่าง 10 ช่องว่าง
ใน 10 ประโยค
Part II: Read the following passages and
answer the questions. (20 points)
ข้อนี้มี reading passage สามถึงสี่เรื่อง
จากเรือ่ งทีน่ กั ศึกษาพบมาแล้วในหนังสือ พร้อมทัง้
ค�ำถามให้นักศึกษาตอบ
Part III: Answer the questions (15 points)
เป็นค�ำถามทีม่ คั คุเทศก์ควรรู้ ค�ำถามเหล่านี้
เป็นค�ำถามและค�ำตอบที่อยู่ในหนังสือ
Part IV: Choose one of the topics given
and write a paragraph of 10 sentences.
(10 points)
อาจารย์ผู้สอนจะบอกหัวข้อล่วงหน้าให้
นักศึกษาหัดเขียนไว้สี่หัวข้อในห้องเรียน นักศึกษา
จะต้องเตรียมเขียนไว้ดว้ ยความสามารถของตนเอง
อย่างน้อยสองหัวข้อ เพราะในเวลาสอบจะมีให้เลือก
เพียงสามหัวข้อเท่านั้น
Part V: Fill in the blank with an appropriate
word. (15 points)
ข้อนี้จะยกย่อหน้าในบทที่เกี่ยวกับ Art in
Thailand มา ย่อหน้าเหล่านีจ้ ะมีชอ่ งว่าง 15 แห่ง
นักศึกษาต้องใส่คำ� ทีเ่ หมาะสมลงในช่องว่าง ส�ำหรับ
ข้อนี้จะไม่เหมือนข้อ 1 เพราะไม่ได้ให้ศัพท์ไว้ให้
นักศึกษาเลือก นักศึกษาต้องเติมค�ำทีเ่ หมาะสมเอง
จากการที่
1) นักศึกษาต้องเข้าใจย่อหน้าที่อ่านว่า
กล่าวถึงพระพุทธรูปที่เป็นศิลปะแบบใด
2) นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งจ� ำ ศั พ ท์ เ ฉพาะทาง
ด้านพุทธศิลป์ให้ได้ด้วย

วันที่

๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ข่าวกระบวนวิชา
ภาค 2/2562
ENS4201 (EN411)

ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
English in Interviewing

วัน เวลา สถานที่เรียน
วันอังคาร เวลา 07:30 – 09:20 น.
อาคาร SWB 603
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล
เอกสารประกอบค�ำบรรยาย
กระบวนวิชานี้ยังไม่มีต�ำรา แต่นักศึกษา
สามารถซื้อเอกสารประกอบค�ำบรรยายได้ที่ร้าน
ถ่ายเอกสาร ชั้น 1 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์
ค�ำอธิบายกระบวนวิชา
ศึกษาหลักการ วิธีการ กลวิธี แบบแผน
และการเตรียมตัวของผูส้ มั ภาษณ์และผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ
กลวิธี แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ
กลวิธี แบบแผนและการเตรียมตัวของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจค�ำถามชนิดต่าง ๆ
และประโยชน์ของค�ำถามชนิดนัน้ ๆ ในการสัมภาษณ์
4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสร้างค�ำถาม
แบบต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์
5. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์
เพื่อหาข้อมูล
6. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์
เพื่อการท�ำวิจัย
7. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์
เพื่อรับคนเข้าท�ำงาน
8. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์
เพื่อการสมัครงาน
แนวทางการเรียน
การบรรยายประกอบ Power Point
เนื้อหาวิชา
ส่วนประกอบส�ำคัญต่าง ๆ ของการสัมภาษณ์
ลักษณะส�ำคัญของกระบวนการสื่อสารระหว่าง
ผูส้ มั ภาษณ์และผูถ้ กู สัมภาษณ์ ลักษณะของค�ำถาม
ประเภทต่าง ๆ และประโยชน์ของค�ำถามประเภท
นัน้ ๆ ในการสัมภาษณ์ โครงสร้างของการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล การสัมภาษณ์เพื่อการ
ท�ำวิจัย การสัมภาษณ์เพื่อรับคนเข้าท�ำงาน และ
การสัมภาษณ์เพื่อการสมัครงาน
วันและเวลาสอบ
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 09:30 – 12:00 น.
ลักษณะข้อสอบ
ข้อสอบเป็นอัตนัยผสมปรนัย 100 คะแนน
รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ
ข้อสอบทัง้ หมดเป็นภาษาอังกฤษ แบ่งออก
เป็น 3 part ดังนี้
Part 1: Choose the correct answer.
ข้ อ สอบ part นี้ มี 60 ข้ อ 60 คะแนน
เป็นการตอบค�ำถามจากตัวเลือกจากเนือ้ หาทีเ่ รียน
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Part 2: Identify the following questions
in terms of open-ended, open-to-closed,
curious probe, quiz show, leading push,
clearinghouse probe, double-barreled,
informational probe, guessing game and
bipolar. Be sure to use each of them
only once.
ข้ อ สอบ part นี้ มี 10 ข้ อ 10 คะแนน
ในข้อสอบชุดนีจ้ ะมีคำ� ถามลักษณะต่าง ๆ 10 ชนิด
นักศึกษาต้องตอบว่าค�ำถามนัน้ ๆ เป็นชนิดใด เช่น
เป็นค�ำถามแบบ open-ended, open-to-closed,
curious probe, quiz show, leading push,
clearinghouse probe, double-barreled,
informational probe, guessing game หรือ
bipolar และในการตอบให้เลือกตอบได้ค�ำตอบ
ละครั้งเดียวเท่านั้น
Part 3: Answer the following questions
in detail.
ข้อสอบ part นีม้ ี 3 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน
หมายเหตุ
ในการตอบ ให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ โดยมี
ภาษาไทยสลับได้บา้ ง ห้ามตอบเป็นภาษาไทยล้วน
ถ้าตอบเป็นภาษาไทยล้วน คะแนนของข้อนั้น ๆ
จะถูกหารสองทันที และให้ใช้ปากกาสีนำ�้ เงินหรือ
สีด�ำตอบเท่านั้น ถ้าตอบด้วยดินสอ จะไม่ตรวจ
ข้อสอบให้

RUS1011

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1

Russian for Communication 1
วัน เวลา สถานที่เรียน
วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 11.00 น.
อาคารเรียน BNB 802
อาจารย์ผู้สอน
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมภักดิ์ จันทร์สกุ รี
ค�ำอธิบายรายวิชา
ศึกษาภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารโดยฝึก
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย น ด้ ว ยค� ำ ศั พ ท์
ส�ำนวนและประโยคง่ายๆ
A study of the Russian language for
communication through practice in listening,
speaking, reading and writing skills. Emphasis
is placed on simple vocabulary, expressions
and use of sentence patterns.
ต�ำรา/เอกสารประกอบการเรียน
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
แนวทางการวัดผล
การสอบปลายภาค เป็นแบบปรนัย จ�ำนวน
120 ข้อ
ข้อแนะน�ำในการเรียน
การเรียนภาษาในระดับพืน้ ฐาน 1 - 4 นัน้
นักศึกษาควรเข้าเรียนอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้มพี นื้ ฐาน
ของภาษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพราะเมื่อ
นักศึกษามีพนื้ ฐานของภาษาดีแล้วนักศึกษาสามารถ
ต่อยอดได้โดยง่ายและถูกต้อง นอกจากนีน้ กั ศึกษา
ต้องขยันท่องศัพท์ อ่านออกเสียง ควรทบทวนเนือ้ หา
ทุกครั้งหลังเรียน ท�ำการบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ง่ายต่อการสอบไล่และง่ายต่อการใช้ภาษาในชีวิต
ประจ�ำวัน และสิ่งที่จะลืมไม่ได้ทุกครั้งที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับเนื้อหาควรถามผู้สอนโดยตรงทันที

๙

ข้อแนะน�ำในการสอบ
อ่านค�ำสัง่ หน้าปกข้อสอบทุกครัง้ ก่อนลงมือ
ท�ำข้อสอบ
ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อผู้สอนได้ที่สาขาวิชาภาษารัสเซีย
ห้อง HUB 2304 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2
ชัน้ 3, e - Mail: somphak1966@gmail.com

BUS2101/APR2101

สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ
Business Information and
Communication
วัน เวลา สถานที่เรียน
วันพฤหัสบดี เวลา 13:30-15:20 น.
อาคาร VKB301
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ปิยวัฒน์ ปิ่นประชาสรร
อาจารย์ปุณณะ คงสว่าง
ค�ำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศและการติดต่อ
สื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การใช้ค�ำศัพท์
เทคนิคทางธุรกิจ การวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งความ
เข้าใจในส�ำนวน และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
จากสื่อต่างๆ เพื่อฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ส�ำหรับนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
ต�ำรา/เอกสารประกอบการเรียน
หนังสือสารสนเทศและการสือ่ สารทางธุรกิจ
BUSINESS INFORMATION AND COMMUNICATION BUS2101 (APR2101)
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบแบบปรนัย มีคะแนนเก็บส�ำหรับ
นักศึกษาทีเ่ ข้าฟังบรรยาย มี Quiz และแบบฝึกหัด
เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ทบทวนและน�ำไปใช้ในการวัดผล
ข้อแนะน�ำในการเรียน
ปัจจุบนั ภาษาอังกฤษถือเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยในการ
ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในด้าน
บริหารธุรกิจ หากนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสาร
กับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะท�ำให้
เกิดการติดต่อสื่อสารที่ราบรื่นและมีประสิทธิผล
กระบวนวิชานี้ได้ถ่ายทอดถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
การติดต่อสื่อสาร ค�ำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร
ทางธุรกิจ ดังนัน้ หากนักศึกษาเข้าฟังบรรยายบ่อยครัง้
นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากเทคนิค การฝึกฝน
และการเรียนรู้ เพื่อน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ข้อแนะน�ำในการสอบ
อาจารย์ผสู้ อนปรารถนาให้นกั ศึกษาเข้าฟัง
บรรยายให้บ่อยครั้งเพื่อฝึกฝน และเข้าใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ ถ้าหากนักศึกษาไม่สะดวกในการเข้าฟัง
บรรยาย ผูส้ อนแนะน�ำให้นกั ศึกษาฝึกฝนด้วยตนเอง
โดยการฟังเพลง ดูภาพยนตร์หรือซีรสี ต์ า่ งประเทศ
อ่านข่าวภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการฝึกฝนทบทวน
และช่วยให้คนุ้ เคยกับภาษาอังกฤษจะท�ำให้การสอบ
ง่ายขึ้นกว่าการไม่ได้ฝึกฝนและทบทวน
ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้
ในห้องบรรยาย หรือโทร. 092-426-4625

๑๐

ข่าวกระบวนวิชา
ภาค 2/2562
ENG2002 (EN202)

การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
(English Interpretative Reading)
วัน/เวลา/สถานที่เรียน
วันพุธ เวลา 09:30–11:20 น. ห้อง KLB 201
อาจารย์ผู้สอน :
อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล
อาจารย์รัตน์ฐาภัทร อารยสมโพธิ์
อาจารย์ไหมแพร สังขพันธานนท์
อาจารย์วรรณนิภา วงศ์ปัญญา
ต�ำราที่ใช้
ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความภาษา
อังกฤษ (English Interpretative Reading)
เอกสารคู่มือประกอบ
ENG 2002 (S) การอ่านตีความ Interpretive
Reading
ค�ำอธิบายกระบวนวิชา
การศึกษาวิธอี า่ นเร็วและการอ่านแบบตีความ
โดยเน้นการจับประเด็นส�ำคัญ รายละเอียดสนับสนุน
แก่นของข้อความ
จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา
1. นั ก ศึ ก ษาให้ ค� ำ จ� ำ กั ด ความของค� ำ ว่ า
“สกิมมิง” และอ่านแบบ “สกิมมิง” ได้
2. นั ก ศึ ก ษาให้ ค� ำ จ� ำ กั ด ความของค� ำ ว่ า
“สแกนนิง” และอ่านแบบ “สแกนนิง” ได้
3. นักศึกษาอธิบายความหมายของใจความ
ส�ำคัญได้ และสามารถอ่านจับใจความส�ำคัญ ทัง้ โดยตรง
และโดยนัยได้
4. นักศึกษาอธิบายความหมายของการอ้างอิงได้
และหาตัวอ้างถึงได้
5. นั ก ศึ ก ษาอธิ บ ายความหมายของการ
วิเคราะห์สรุปความได้ และอ่านวิเคราะห์สรุปความ
จากเรื่องที่อ่านได้
แนวทางการเรียน
การบรรยายพร้อมสไลด์ PowerPoint และ
ฝึกท�ำแบบฝึกหัดท้ายบท
เนื้อหาวิชา
ทฤษฎีการอ่านแบบ “สกิมมิง” และการอ่านแบบ
“สแกนนิง” การหาค�ำอ้างถึงจากค�ำอ้างอิง การหา
ใจความส�ำคัญแบบทีม่ รี ะบุไว้ในเนือ้ เรือ่ งและไม่มรี ะบุไว้
ในเนือ้ เรือ่ ง และการวิเคราะห์สรุปความจากเรือ่ งทีอ่ า่ น
บทอ่านที่ใช้ในการเรียนการสอน
มี 8 เรื่อง ดังนี้
1. Passage 9: Reading Requires More
than Words
2. Passage 13: Born to Win
3. Passage 17: Environmentalism Matters
4. Passage 19: Summerhill
5. Passage 20: Deforestation
6. Passage 23: Families in Cross-cultural
Perspective

ข่าวรามคำ�แหง

7. Passage 26: Accidental Drug Addiction
8. Passage 29: Methods of Eliminating
Boredom
ลักษณะข้อสอบ
ปรนัย 100 ข้อ แบ่งเป็น
Part I: Seen Passages
A: Reading Theory (True/False)
		
10 items
B: Passages
50 items
Part II: Unseen Passages
A: True/False 10 items
B: Passages 30 items
วันเวลาสอบ		
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 14:00-16:30 น.
อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล

ENG2401 (EN205)

การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ
Sentences and Short Paragraphs
วัน/เวลา/สถานที่เรียน
Section 1 T 11:30-13:20 น. ห้อง VKB 401
Section 2 W 09:30-11:20 น. ห้อง SBB 501
Section 3 M 09:30-11:20 น. ห้อง SWB 603
อาจารย์ผู้สอน
Section 1: อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล
Section 2: อาจารย์ศักดิ์ชัย ลุนลาพร
Section 3: Mr. Stephen Boswell
ต�ำราที่ใช้
EN205 การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉทสัน้ ๆ
แต่งโดย รศ.รมณี กอวัฒนา
ค�ำอธิบายกระบวนวิชา
ศึกษาลักษณะของภาษาเขียน ฝึกเขียนประโยค
ชนิดต่าง ๆ ให้สื่อความหมายที่ต้องการ โดยเริ่มจาก
ประโยคเดีย่ วไปสูป่ ระโยคความรวม และประโยคความซ้อน
จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างและส่วน
ประกอบของประโยคพื้นฐาน
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความ
รวม และรู้จักใช้ค�ำเชื่อมชนิดต่าง ๆ ได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความ
ซ้อนชนิดต่าง ๆ ได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความ
เดียวชนิดซับซ้อนชนิดต่าง ๆ ได้
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคที่มี
Gerund หรือ Infinitive ได้
แนวทางการเรียน
การบรรยายประกอบ PowerPoint และฝึกท�ำ
แบบฝึกหัด
เนื้อหาวิชา
ส่วนประกอบของโครงสร้างประโยคพื้นฐาน
ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งโครงสร้างของประโยคบอกเล่า
ประโยคปฏิเสธ ประโยคค�ำถาม ประโยคค�ำสัง่ ประโยค
ขอร้อง ประโยคทีม่ ี “there” เป็นประธาน และประโยค
กรรมวาจก ประโยคความรวมและค�ำเชื่อมชนิดต่างๆ
ประโยคความซ้อนชนิดต่าง ๆ และประพันธสรรพนาม

วันที่ ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
ประโยคความเดียวชนิดซับซ้อน ประโยคทีม่ ี Gerund
และ Infinitive รวมทั้งประโยคที่ขึ้นต้นด้วย “it”
ลักษณะข้อสอบ/วันเวลาสอบ
อัตนัย 90 คะแนน
สอบวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2563
เวลา 09:30-11:30 น.
รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ
ข้อสอบแบ่งออกเป็น 4 part ดังนี้
Part I. Combine each of the following
sentences into a compound or complex
sentence by using one of the connectors
given below. Be sure to use each of them
only once and put the punctuation where
necessary. (20 marks)
ข้อสอบ part นี้มี 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน
ให้นักศึกษาเอาประโยคสองประโยคมารวมกันโดย
เลื อ กค� ำ เชื่ อ มที่ มี ใ ห้ ในการท� ำ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งใช้
ค�ำเชื่อมที่ให้มาค�ำละครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าใช้ค�ำเชื่อมซ�้ำ
ประโยคอื่ น ๆ ที่ ใช้ ค� ำ เชื่ อ มที่ ใช้ ไ ปแล้ ว จะไม่ นั บ
คะแนนให้ นอกจากนี้ นักศึกษาต้องใส่เครื่องหมาย
วรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย
Part II. Change each of the following
complex sentences into a simple one by
using participle modifiers in a suitable
position. Use the correct punctuation
where necessary. (20 marks)
ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเปลี่ยนประโยค
ที่เป็นประโยคความซ้อนให้เป็นประโยคความเดียว
ชนิดซับซ้อน และนักศึกษาต้องใส่เครือ่ งหมายวรรคตอน
ตามความเหมาะสมด้วย
Part III. Fill each of the following
blanks with a suitable clause. Be sure to use
punctuation where necessary. (30 marks)
ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเติมอนุประโยค
หรือประโยคหลักในช่องว่างทีก่ ำ� หนดให้ และ นักศึกษา
ต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย
Part IV. Change the word within
the parentheses into the correct form of
infinitive or gerund. Be sure to use tense
and voice correctly. (20 marks)
ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเปลี่ยนค�ำกริยา
ทีใ่ ห้ไว้ในวงเล็บเป็น Gerund หรือ Infinitive ทีเ่ หมาะสม
ในการเขียนตอบ นักศึกษาจะต้องค�ำนึงถึงเรื่องกาล
และวาจกด้วยว่าเป็น present หรือ past tense เป็น
active voice หรือ passive voice
หมายเหตุ
1. ในภาคการศึกษานีเ้ ป็นต้นไป กระบวนวิชา
ENG2401 จะตัดเนือ้ หาส่วนทีเ่ ป็นการเขียนอนุเฉทออก
และส่วนทีเ่ ป็นการเขียนอนุเฉทในข้อสอบก็จะถูกตัดออก
ด้วย ท�ำให้คะแนนเต็มของวิชานี้ลดจาก 110 เหลือ
90 คะแนน และเวลาท�ำข้อสอบก็จะเป็น 2 ชั่วโมง
จากเดิม 2 ชั่วโมง 30 นาที
2. ในการสอบ ให้นกั ศึกษาเขียนด้วยปากกา
สี น�้ ำ เงิ น หรื อ สี ด�ำเท่ า นั้ น ถ้ า ใช้ ดิ น สอท�ำข้ อ สอบ
อาจารย์ผู้ตรวจจะไม่ตรวจข้อสอบให้
อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล
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สัมมนาทางวิชาการ หน่วยวิจยั ไลเคน ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
จัดสัมมนาวิชาการบทความวิชาการด้านไลเคน
ครั้งที่ 77 (The 77th Lichen Journal Club:
LJC77) โดยมีการน�ำเสนอ โดยนายมงคล แผงเพชร
นักวิ จัย ประจ� ำ หน่ว ยวิจัยไลเคน เรื่อง Lichen
affect boreal forest ecology and plant
metabolism ซึง่ เป็นผลงานของ Piznak และคณะ
ตีพิมพ์ในวารสาร South African Journal of
Botany (2019) และ นางสาวมุ ธิ ต า มลศิ ล ป์
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ปริ ญ ญาโท เรื่ อ ง
Radical Scavenging, Antimicrobial and
Insecticidal Efficacy of Parmotrema cristiferum
and Dirinaria applanata ซึ่งเป็นผลงานของ
Kekuda และคณะ ตีพมิ พ์ในวารสาร Sci. Technol.
Arts Res. J. (2015) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562
ณ ห้ อ ง SCO 320 ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะ
วิทยาศาสตร์ ในการสัมมนาครัง้ นีม้ กี ารแลกเปลีย่ น
ความรูด้ า้ นไลเคนและสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกันมากมาย
ทัง้ อาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษาทีไ่ ด้ความรูใ้ หม่ๆ
เกีย่ วกับงานด้านสารชีวภาพจากไลเคน นิเวศสรีระวิทยาของไลเคนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์ความรู้
ดังกล่าวนักวิจัยจะได้น�ำไปพัฒนางานวิจัยของ
หน่วยวิจัยไลเคน ต่อไปในอนาคต

แนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
ออกบู ธ ประชาสั ม พั น ธ์ แ นะแนวการศึ ก ษาต่ อ
ในงาน “รักน้องก�ำพร้า การศึกษาเพือ่ เธอ ครัง้ ที1่ ”
ซึ่งจัดโดย มูลนิธิเบิกฟ้าอิสลาม ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของศูนย์ประสานงานส�ำนักจุฬาราชมนตรี
ประจ�ำภาคใต้ ร่วมกับสมาพันธ์โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมี
นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอ�ำเภอหาดใหญ่ ให้เกียรติ
เป็นประธานการจัดงานในครั้งนี้ วัตถุประสงค์
เพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิและช่วยเหลือเด็กก�ำพร้า
ผู ้ ย ากไร้ ณ มั ส ยิ ด กลางประจ� ำ จั ง หวั ด สงขลา
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

ข่าวรามคำ�แหง

ตรังมอบทุน เจ้าหน้าที่ ม.ร.สาขาวิทยบริการฯ
จังหวัดตรัง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาส�ำหรับ
เด็กพิการในมูลนิธคิ ณ
ุ พุม่ โดย ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี โดยนาย
ลือชัย เจริญทรัพย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ณ ห้อง
ประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2562
คณะทัศนมาตรศาสตร์ เปิดคลินิกสายตา
(ต่อจากหน้า 1)

“ปั จ จุ บั น คลิ นิ ก ทั ศ นมาตรศาสตร์ ไ ด้
ปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ห้เพียงพอต่อบุคลากรและประชาชน
ทั่วไปที่เข้ารับบริการตรวจวัดสายตาประกอบ
แว่นและตรวจวัดสุขภาพสายตาเบื้องต้น โดยมี
ผู้รับบริการตั้งแต่เริ่มเปิดคลินิกจนถึงปัจจุบัน
รวมกว่า 20,000 คน”
ด้าน ผศ.วุฒศิ กั ดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าว
แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนา
คณะทัศนมาตรศาสตร์ว่า ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา
ของการเรียนการสอน และการบริการด้านสายตา
แก่ประชาชนของคณะทัศนมาตรศาสตร์มีความ
ก้าวหน้ามากขึ้น และเป็นคณะที่มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งในด้านการดูแลสายตาของผู้คน หลาย
ประเทศเริ่มศึกษาค้นคว้าการปลูกถ่ายดวงตา
ให้สามารถปลูกถ่ายได้เหมือนอวัยวะส่วนอืน่ ของ
ร่างกาย รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาและ
ร่างกายของมนุษย์ในด้านต่างๆ ที่เข้มข้นมากขึ้น
“ขอชื่ น ชมคณะทั ศ นมาตรศาสตร์ ใ น
โอกาสครบรอบ 7 ปีที่จัดการเรียนการสอนและ
การบริการด้านสายตาแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี
และขอฝากให้คณาจารย์เน้นการท�ำวิจัยค้นคว้า
มากขึ้น เพื่อสร้างผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้าน
สายตาที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต”

คณะผูจ้ ดั ท�ำข่าวรามค�ำแหงออนไลน์

๑๑

เศรษฐศาสตร์ 101ฯ
(ต่อจากหน้า 5)
และเนื่องจากประเทศที่น�ำเข้าหลัก 2 อันดับแรก
อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งปลูกกล้วยไม่ได้ แหล่ง
ปลูกเพือ่ ส่งออกทีส่ ำ� คัญจึงล้วนแต่อยูใ่ นอเมริกาใต้
โดยประเทศทีป่ ลูกส่งออกมากทีส่ ดุ คือ เอกวาดอร์
คอสตาริ ก า และฮอนดู รั ส การปลู ก กล้ ว ยใน
ประเทศเหล่านี้เป็นการปลูกแบบอุตสาหกรรม
โดยบริษทั ข้ามชาติยกั ษ์ใหญ่เพียงไม่กบี่ ริษทั จึงท�ำให้
มีลักษณะเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายที่ใกล้เคียงกับ
ตลาดผูกขาดค่อนข้างมาก
นอกจากอเมริกาใต้แล้วแหล่งปลูกกล้วย
พันธุ์ Cavendish ส่งออกที่ส�ำคัญอีกแหล่งหนึ่ง
ก็คอื ประเทศในแอฟริกาซึง่ ปลูกเพือ่ ส่งออกไปขาย
ยุโรปเป็นหลักเพราะได้เปรียบในด้านระยะทางกว่า
ส่วนประเทศแถบเอเซียรวมทั้งประเทศไทยของ
เรานั้นถึงแม้จะเป็นแหล่งก�ำเนิดกล้วยของโลก
แต่โอกาสปลูกส่งออกไปขายที่ยุโรปหรืออเมริกา
คงเป็นไปได้ยากเนื่องจากระยะทางไกลเกินไป
การขนส่งท�ำให้กล้วยบอบช�้ำและสุกก่อนจะวาง
ตลาด เพราะฉะนั้นตลาดส่วนใหญ่ก็คงอยู่ในทวีป
เอเซียด้วยกัน แม้กระนั้นก็ตามเราก็ยังหนีอิทธิพล
ของบริษทั ส่งออกกล้วยข้ามชาติไม่พน้ เพราะเวลา
ไปซื้อกล้วยหอมจากซุปเปอร์มาร์เก็ตทีไรผมก็จะ
เห็นแต่กล้วยที่ตีตรายี่ห้อบริษัทส่งออกต่างชาติ
รายใหญ่ อยู่ทุกครั้ง
ทางแก้โรคตายพรายของกล้วยสายพันธุ์
ใหม่นี้ทางหนึ่งคือต้องคัดเลือกให้ได้สายพันธุ์ใหม่
ท� ำ นองเดี ย วกั บ พั น ธุ ์ Cavendish ที่ ส ามารถ
ต้านทานโรคสายพันธุ์ TR1 มาแล้ว แต่คราวนีจ้ ะต้อง
ให้ต้านทานโรคสายพันธุ์ TR4 แทน ปัญหาคือ
การจะคัดสายพันธุ์ต้องท�ำผ่านทางเม็ดกล้วย แต่
กล้วยหอมที่มีเม็ดนั้นหายาก ดังนั้นจึงต้องใช้อีก
ทางเลือกหนึ่งคือตัดต่อพันธุกรรมให้ได้สายพันธุ์
กล้วยหอมทีต่ า้ นทานโรคตายพรายได้ดี การตัดต่อ
พันธุกรรมให้ได้พืช GMOs หรือที่กลุ่มต่อต้านเขา
เรียกว่าพืชผีดิบนั้นตอนนี้มีการท�ำส�ำเร็จแล้ว และ
ว่ากันว่ามีการทดลองส�ำเร็จแล้วด้วย แต่บริษัทที่
ทดลองไม่ ก ล้ า มาปลู ก ในประเทศไทยเพราะ
ประสบการณ์ตอนน�ำมะละกอผีดิบ...เอ๊ย จีเอ็มโอ
มาทดลองปลูกแล้วถูกคนบุกเข้าไปท�ำลายทิ้งนั้น
ยังคาใจอยู่
ก่อนจบผมขอแวะมาเขียนถึงเรื่องใกล้ตัว
สักหน่อยเนื่องจากตอนเกษียณแล้วนี้ก็พยายาม
ปลูกกล้วยกับมะละกอไว้กนิ เองเพราะพอมีทดี่ นิ อยู่
นิดหน่อยริมรั้ว(ไม่อยากบอกว่าที่ขนาดเท่าแมว
ดิน้ ตาย) ตอนปลูกแรกๆ ทัง้ กล้วยหอมและมะละกอ
ก็เติบโตดี แต่พอใกล้จะได้กนิ ลูกก็ปรากฏว่ารากเน่า
ตายหมด และเมือ่ หามาปลูกใหม่อกี 2 ครัง้ ก็ได้ผล
อย่างเดิม พอมารู้เรื่องโรคกล้วยนี้เข้าก็เลยคิดว่า
ทั้งกล้วยและมะละกอของผมคง “ตายพราย”
ไปแล้ว ไม่ต้องไปคิดปลูกอีก ซื้อเขากินดีกว่า

เจ้าของ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
บรรณาธิการผูช้ ว่ ย     รศ.วาริศา  พลายบัว อาจารย์อภิสทิ ธิ  ์ ศุภกิจเจริญ     นางปุญญิสา  อรพินท์     น.ส.กุลศิ รา  เจริญสุข
บรรณาธิการ
ผศ.ลีนา  ลิม่ อภิชาต                                        กองบรรณาธิการ      น.ส.พรรณวรา  เพิม่ พูล     นางสาริศา  แสงสุข     น.ส.กนิษฐา  ทองจับ นายสุภะชัย อวนศรี
ผูป้ ระสานงานข้อมูลสารสนเทศ    นางรัชนี  โคตรพรหม                       ช่างภาพ
     นายภาณุพงศ์  พิงไธสง           
ฝ่ายศิลป์และออกแบบจัดหน้า     นายสัณฐิต  ิ เทศสีแดง     นายสยุมพล  ศรพรหม     
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วันที่

๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

บุคลากร ม.ร.ร่วมอบรมนักสร้างสุข
หวังสร้างคนเก่ง งานดี ผลิตภาพสูง

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วฒุ ศิ กั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เป็นประธาน
เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การขับเคลือ่ น
การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการ
ท�ำงานของนักสร้างสุข” จัดโดยงานฝึกอบรม
กองการเจ้ า หน้ า ที่ โดยมี ร องศาสตราจารย์
ดร.ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วจิ ยั
ความสุขแห่งประเทศไทย สถาบันวิจยั ประชากร
และสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และคณะ
เป็ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู ้ แ ก่ บุ ค ลากร ม.ร.
เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม
บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม The Grand Fourwings
หัวหมาก กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.มนตรี กวี นั ฏ ธยานนท์
รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยบริ ห าร กล่ า วรายงานว่ า
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักสร้างสุข
ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
ในการน�ำข้อมูลจาก HAPPINOMETER ไปใช้
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรและ
มหาวิทยาลัย โดยสามารถก�ำหนดแผนกิจกรรม
สร้างสุขได้อย่างมีเป้าหมาย
ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าใน
แวดวงวิชาการมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับความ
เจริญก้าวหน้าและความอยูด่ มี สี ขุ ของประชากร
ซึ่งจะท�ำให้คนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย
จิ ต ใจ สั ง คม และปั ญ ญา โดยสาเหตุ ส� ำ คั ญ
ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ค่ า ดั ช นี ชี้ วั ด ความสุ ข นี้
ต้องศึกษาและให้ความส�ำคัญอย่างครอบคลุม
เพราะแม้ ว ่ า เศรษฐกิ จ จะเติ บ โตดี แต่ ค วาม
เหลื่อมล�้ำสูง หรือบางประเทศสามารถกระจาย
รายได้ได้อย่างทั่วถึง แต่สภาพแวดล้อมทาง
สังคมไม่ปกติสุข ก็ส่งผลให้ประชากรมีค่าความ
สุขในระดับต�่ำ
“น่ายินดีที่นักวิชาการไทยคิดค้นดัชนี
ชี้ วั ด ความสุ ข HAPPINOMETER ให้ เ ห็ น ค่ า
ความสุขของแต่ละองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานให้บุคลากร
ท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข เกิดผลลัพธ์
ที่มีคุณภาพ เมื่อบุคลากรทุกองค์กรมีความสุข
ประเทศก็จะก้าวหน้าได้ดียิ่งขึ้น”

วางพวงมาลา นางสาวปราณี วรนิ ต ย์
หัวหน้างานสภาคณาจารย์ รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั (สมเด็จ
พระมหาธีรราชเจ้า) เพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระเกียรติคณ
ุ
ทีท่ รงบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ
เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ เนติบณ
ั ฑิตยสภา
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ด้ า น รศ.ดร.ศิ ริ นั น ท์ กิ ต ติ สุ ข สถิ ต
เปิดเผยว่า HAPPINOMETER เป็นนวัตกรรม
ส� ำ หรั บ การส� ำ รวจความสุ ข ของคนท� ำ งาน
เป็นองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบตั ใิ นการบริหาร
จัดการความสุข เพื่อการสร้างเสริมศักยภาพ
คนท�ำงาน โดยช่วยส่งเสริมการท�ำงานเชิงระบบ
ภายใต้วิสัยทัศน์และนโยบายของแต่ละองค์กร
และคาดหวั ง ให้ ค นเก่ ง งานดี ผลิ ต ภาพสู ง
เสริมความมุ่งมั่น และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งความสุข ก่อนวัดผลความส�ำเร็จ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
“เมือ่ ปี 2561 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
วัดค่าความสุขได้ 63.6 ต่อมาปี 2562 วัดค่า
ความสุ ข ได้ 65.5 จั ด อยู ่ ใ นเกณฑ์ ดี ขอให้
นั ก สร้ า งสุ ข ของมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามมุ ่ ง มั่ น
ต่อไป ใช้เป้าประสงค์หรือวิสัยทัศน์ขององค์กร
เป็นเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความสุขให้
เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งค่าความสุขรวมของคนที่
ท�ำงานภาคการศึกษาอยู่ที่ 66.7 โดยจากการ
ท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์จะช่วยให้
คะแนนสูงขึ้น
ดังนัน้ นักสร้างสุขควรใช้แผนปฏิบตั กิ าร
และการติดตามค่าคะแนนที่ช่วยวัดผลส�ำเร็จ
ได้ดี เพราะจะไม่สามารถด�ำเนินการตามนโยบาย
ได้ ห ากแผนปฏิ บั ติ ก ารไม่ เ ดิ น หน้ า ดั ง นั้ น
แผนดีและลงมือปฏิบตั จิ ะท�ำให้เกิดประสิทธิผล
เมื่ อ ผลผลิ ต ดี กั บ ความรู ้ ดี จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพเพิ่ม”
รศ.ดร.ศิรินันท์ กล่าวทิ้งท้ายว่าขอให้
นั ก สร้ า งสุ ข ของมหาวิ ท ยาลั ย รามค� ำ แหง
มี เป้าหมายที่ท้าทาย หากมุ่งมั่นท�ำตามแผน
ปฏิบัติการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุขได้
จะช่วยให้มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงประสบความ
ส�ำเร็จและพัฒนาสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ม.รามฯ จังหวัดพังงา
จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ

นายจ�ำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผูว้ า่ ราชการ
จั ง หวั ด พั ง งา เป็ น ประธานพิ ธี เ ปิ ด กิ จ กรรม
จิ ต อาสาพั ฒ นา ปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ และท� ำ ความ
สะอาดบริเวณมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง โดยมี
อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสือ่ สารมวลชน หน่วยราชการและเอกชน เจ้าหน้าที่
จิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่
23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา
โอกาสนี้ นายจ�ำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยอาจารย์จเลิศ
เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสือ่ สารมวลชน น�ำผูแ้ ทน
หน่วยงานต่างๆ จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมปลูก
ต้นจิกทะเล จ�ำนวน 300 ต้น และท�ำความสะอาด
ปรับภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยด้วย

